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  Контролер Unilog B6
A.1 .......................................................................................................................................................... Предговор
A.2 ...................................................................................................................................... Преглед на функциите
A.3 .........................................................................................................................................Управляващи органи
A.4 ....................................................................................................Описание на екранната страница (менюта)
A.5 ...................................................................................................................................................... Блок с числа
A.6 .......................................................................................................................................................Блок с букви
A.7 .................................................................................................................................................Система пароли
A.8 ..................................................................................................................................................Смяна на езика
A.9 ..................................................................................................................................................Програми общо
A.10 ............................................................................................................................ Изпълнение на програмата

  1 ........................................................ Обща информация за машината
1.1................................................................................................................................................................... Общо
1.1.1..........................................................................................................Общи положения / Стартова страница
1.1.2................................................................................................................................ Общи положения / Инфо
1.1.3..................................................................................................................................Общо / Смяна на шнека
1.1.4........................................................................................................................ Общи положения / Настройки
......................................................................................................................... Система от измерителни единица
.....................................................................................................................................................Текстова система
...............................................................Cпецифична за потребителя допустима стойност въвеждане (опция)
1.1.5...............................................................................................Общи положения / Управление на системата
............................................................................................................................................... Дата и часово време
.......................................................................................................................................Управление на системата
1.1.6.............................................................................................................Обща информация / сензорен екран
1.2..........................................................................................................................................................Регулиране
1.3.............................................................................................................................................................Нулиране
1.3.1................................................................................................................................... Нулиране / Страница 1
1.3.2.............................................................................................................Нулиране / Страница 2 (MicroPower)
1.4.......................................................................................................................................................Калибриране
1.5.........................................................................................................................................................Задвижване
1.5.1.........................................................................................................................Задвижване / Система помпи
1.5.2.........................................................................................................Задвижване/ Хидравличен акумулатор
1.5.3.......................................................................................................Задвижване / Конфигурация на помпата
1.6........................................................................................................................................................Безопасност
1.6.1.........................................................................................................................Сигурност / Общи положения
1.6.2...................................................................................................................................Сигурност / Поддръжка
1.6.3................................................................................................... Сигурност / Ограждение на опасната зона
.............................................................................................................. Обяснение на сигналите на интерфейса
.................................................................................................................Сигнални мостове в глухия щекер GBA
1.6.4........................................................................................... Безопасност/Външно регистриране на колизия
1.6.5..............................................................................................................................Сигурност / Шприц-бутало

  2 ......................................................................................... Температури
2.1................................................................................................................................... Загряване на цилиндъра
2.1.1................................................................................ Загряване на цилиндъра/ Температури на цилиндъра
2.1.2.................................................................................... Загряване на цилиндъра / Регулационни стойности
2.1.3............................................................................................................Нагряване цилиндър / Конфигурация
2.1.4............................................................................................ Загряване на цилиндъра / Контролни функции
2.2................................................................................................................... Загряване на инструмента (опция)
2.2.1.......................................................................Загряване на пресформата / Температури на пресформата
2.2.2............................................................................................Загряване на пресформата / Общи положения
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2.2.3...............................................................................................................Загряване на пресформата / Обзор 
2.2.4................................................................................Загряване на пресформата / Регулационни стойности 
2.2.5.........................................................................................................Нагряване пресформа / Конфигурация 
2.2.6..........................................................................................Нагряване пресформа / Задействащи програми 
2.3..............................................................................................................................Темпериращи уреди (опция)
2.3.1................................................................................................................................................ Термошкафове
2.3.2........................................................................................................Темпериращи уреди / Общи положения
2.3.3.......................................................................................Темпериращи уреди / Конфигурацията аналогови
2.3.4......................................................................................... Темпериращи уреди / Конфигурацията цифрови
2.3.5................................................................................................................Темпериращи уреди / Диагностика
2.3.5.1.............................................................................................Темпериращи уреди / Диагностика цифрови
2.3.5.2..........................................................................................................Темпериращи уреди / Диагностика 2
2.3.6......................................................................................................Уреди за темпериране / COM параметри
2.3.7....................................................................................................... ТУреди за темпериране / VARIOMOULD
2.4................................................................................................................................Темпериращи зони (опция)
2.4.1..........................................................................................................................................Темпериращи зони 
2.4.2................................................................. Зони на темпериране / Регулационни стойности (Оптимиране)
2.4.3......................................................................................................................... Темпериращи зони / Контрол 
2.5........................................................................................................Сушилня "Wittmann" интегрирана (опция)
2.5.1...........................................................................................................................................................Сушилня
2.6............................................................................................................. WFC контрол на водния поток (опция)
2.6.1.................................................................................................................................................WFC / Преглед
2.6.2................................................................................................................................................. WFC / Контрол
2.6.3............................................................................................................................................ WFC / Канал 1 (2)
2.6.4.......................................................................................................................................WFC / Конфигурация
2.6.5...................................................................................................................................WFC / Вентилни вериги

  3 ........................................................................... Затварящ механизъм
3.1................................................................................................................................................................... Общо
3.1.1..........................................................................................................................................Общо / Страница 1
3.1.2..........................................................................................................................................Общо / Страница 2
3.1.3 .........................................................................................................................................Общо / Страница 3
3.1.4 .................................................................................................Общи положения / Защита на инструмента
3.1.5.....................................................Общи положения / Профил повишаване на затварящата сила (опция)
3.1.6..................................................... Общи положения / Профил намаляване на затварящата сила (опция)
3.1.7 .......................................................................................................Общи положения / статус (MacroPower)
3.2.......................................................................................................................................................Колянов лост
3.3............................................................................................................................................. Пресоване (опция)
3.3.1................................................................................................................................. Пресоване / Страница 1
3.3.2................................................................................................................................. Пресоване / Страница 2
3.4............................................................................................................................................Вентилация (опция)
3.5.................................................................................................................................................. Mouldfix (опция)
3.5.1........................................................................................................................................Mouldfix / Настройки
3.5.2.....................................................................................................................................Mouldfix / Диагностика
3.6...............................................................................................................................Прецизно отваряне (опция)

  4 ...................................................................................... Шприц-агрегат
4.1................................................................................................................................................................... Общо
4.1.1..........................................................................................................................................Общо / Страница 1
4.1.2..........................................................................................................................................Общо / Страница 2
4.1.3..................................................................................................................... Общи положения / EES (опция)
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  5 ............................................................................................Шприцване
5.1................................................................................................................................................................... Общо
5.1.1..........................................................................................................................................Общо / Страница 1
5.1.2..........................................................................................................................................Общо / Страница 2
5.1.2.1....................................................... Страница 2 за всички типове машини с изключение на MicroPower
5.1.2.2........................................................................................................................... Страница 2 за MicroPower
5.1.3..........................................................................................................................................Общо / Страница 3
5.2 .........................................................................................................................................................Интегралът
5.3 ...................................................................................................................................................Индекс (опция)
5.4......................................................................................................................................................Разпръскване
5.4.1...................................................................................................................................................Разпръскване
5.4.2........................................................................................................................Разпръскване / Конфигурация
5.4.3......................................................................................................................Изпръскване / На студена тапа
5.5................................................................................................................................................. Затваряща дюза
5.6.......................................................................................................................................................PressureMold

  6 ...................................................................Поддържане под налягане
6.1................................................................................................................................................................... Общо
6.1.1............................................................................................. Общи положения / Поддържане под налягане
6.1.2............................................................... Общи положения / Превключване на поддържане под налягане 
6.1.3.................................................................................................. Общи положения / Превключване на Slave 
6.1.4.............................................................................................Общи положения / Превключване на Slave (2)
6.1.5.........................................................................................................................Общи положения / Избор FID
6.2...........................................................................................................Датчик вътрешно налягане на формата

  7 ....................................................................... Дозиране, декомпресия
7.1................................................................................................................................................................... Общо
7.1.1..........................................................................................................................................Общо / Страница 1
7.1.2..........................................................................................................................................Общо / Страница 2
7.2..........................................................................................................................................................Интегралът
7.3......................................................................................................................................................Добавка маса
7.4.............................................................................................................................................................Cellmould
7.4.1.............................................................................................................................................Cellmould / Избор
7.4.2...........................................................................................................Cellmould / Място за навлизане на газ
7.4.3 ................................................................................................................................ Cellmould / ръчен режим
7.4.4 ......................................................................................................................................Cellmould / Нулиране

  8 ............................................................................................. Изхвърляч
8.1........................................................................................................................................Общо (горен ежектор)
8.1.1..........................................................................................................................................Общо / Страница 1
8.1.2..........................................................................................................................................Общо / Страница 2
8.2................................................................................................................................Въздушни вентили (опция)
8.2.1.......................................................................................................................................... Въздушни вентили
8.2.2.......................................................................................................... Въздушни вентили / Общи положения
8.3........................................................................................................................Pзавинтващ механизъм (опция)
8.3.1..............................................................................................................Развинтващ механизъм / Настройки
8.3.2.......................................................................................................... Развинтващ механизъм / Диагностика
8.3.3..............................................................................................................Развинтващ механизъм / Настройка
8.4............................................................................................ Стационарен ежектор (при вертикални машини)
8.4.1...............................................................................................................Стационарен ежектор / Страница 1
8.4.2...............................................................................................................Стационарен ежектор / Страница 2
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  9 ................................................................................. Избивач за сърца 
9.1............................................................................................................................. Настройка избивач за сърца
9.1.1.............................................................................................................Настройка избивач за сърца / Обзор
9.1.2..........................................................................................Настройка избивач за сърца / Общи положения
9.1.3............................................................................... Настройка избивач за сърца / Разширена настройка 1
9.1.4............................................................................... Настройка избивач за сърца / Разширена настройка 2
9.2...............................................................................................................................Програми избивач за сърца
9.2.1..................................................................................................... Програми избивач за сърца / Страница 1
9.2.2..................................................................................................... Програми избивач за сърца / Страница 2
9.2.3.........................................................................................................Програми избивач за сърца / Копиране
9.3..........................................................................................................................Диагностика избивач за сърца
9.4....................................................................................................................................................................Инфо
9.4.1.............................................................................................................Информация / Стандартен диапазон
9.4.2.......................................................................................................Информация / Диапазон на приложение

  10 ...................................................... манипулация инткрфейс (опция)
10.1................................................................. Манипулиране интерфейс 1 (при хоризонтален шприц-агрегат)
10.1.1...................................................................................................... Манипулация интерфейс 1 / Настройки
10.1.2...................................................................................................Манипулация интерфейс 1 / Диагностика
10.1.3..............................................................................................................................Wittmann конфиг. (опция)
10.1.4 .................................................................................. Конфиг. на обработката на изображението (опция)
10.1.5 ........................................................................................................................................КИ-анализ (опция)
10.1.6 ..............................................................................................................................Конфигурацията (опция)
10.2 .............................................................................Манипулация интерфейс 1 (при V-машини, MicroPower)
10.2.1...................................................................................................... Манипулация интерфейс 1 / Настройки
10.2.2...................................................................................................Манипулация интерфейс 1 / Диагностика
10.2.3...................................................................................Манипулация интерфейс 1 / Диагностика 2 (опция)
10.2.4..............................................................................................................................Wittmann конфиг. (опция)
10.2.5 .................................................................................. Конфиг. на обработката на изображението (опция)
10.2.6 ........................................................................................................................................КИ-анализ (опция)
10.2.7 ..............................................................................................................................Конфигурацията (опция)
10.3............................................................................................................Манипулиране при вземането (опция)
10.4..........................................................................................................................................UNIPICK P5 (опция)
10.4.1............................................................................................................................... UNIPICK P5 / Настройка
10.4.2............................................................................................................................ UNIPICK P5 / Диагностика
10.4.3............................................................................................................................... UNIPICK P5 / Настройки
10.5.......................................................................................................................................... Периферия (опция)
10.6.................................................................................................................................Wittmann Roboter (опция)
10.6.1...................................................................................................................................Wittmann Roboter 1 (2)
10.7 ............................................................................................... Манипулации интерфейс 1 (EUROMAP 67.1)
10.7.1.......................................................................................................Манипулации интерфейс 1 / настройки
10.7.2....................................................................................................Манипулация интерфейс 1 / настройки 2
10.7.3............................................................................................Манипулация интерфейс 1 / сигнална група 1
10.8........................................................................................................Обработване на изображението (опция)
10.8.1..........................................................................................................Обработване на изображението 1 (2)
10.8.2........................................................................................................................................................Описание
10.8.2.1.......................................................................................... Въведение в обработката на изображението
10.8.2.2................................................................................................................................... Основни положения
10.8.2.3................................................................................................................................................... Обективът
10.8.2.4..............................................................................................................................................Осветлението
10.8.2.5.....................................................................................................................................................Камерата
10.8.3...........................................................................................................Хардуерни + софтуерни компоненти
10.8.3.1.......................................................................................................................................................Хардуер
10.8.3.2.....................................................................................................................................................IP-адреси
10.8.4........................ Регулиране настройките на камера, измерващи инструменти и допускани отклонения 
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  11 .......................Въртящ механизъм / Маса на пресформата (опция)
11.1 ................................................................Серво-електрическата въртяща единица / Tandem Mould затвор
11.1.1 .....................................................................Серво-електрически въртящ механизъм / Общи положения
11.1.2 ................................................................................ Серво-електрически въртящ механизъм / Настройки
11.1.3 ....................................... Серво-електрически въртящ механизъм / Фиксатор на делителен механизъм
11.2 ................................................................................................................................................... Tandem Mould
11.3 ...........................................................................Въртящ механизъм (хидравличен) / Tandem Mould затвор
11.3.1 .....................................................................................................................Настройки Въртящ механизъм
11.3.2 ..................................................................................................................Диагностика Въртящ механизъм
11.3.3 ..............................................................................................................Нулиране на въртящия механизъм
11.4 ......................................................................................................................................Маса на пресформата
11.4.1 .................................................................................................................... Маса на пресформата / Статус
11.4.2 .................................................................................................. Маса на пресформата / Общи положения
11.4.3 .......................................................................................Маса на пресформата / Край на производството
11.4.4 .....................................................................................................Конфигурация Пресформа / Страница 1
11.4.5 .....................................................................................................Конфигурация Пресформа / Страница 2
11.4.6 .....................................................................................................Конфигурация Пресформа / Страница 3
11.4.7 .....................................................................................................Конфигурация Пресформа / Страница 4
11.4.8 .....................................................................................................Конфигурация Пресформа / Страница 5
11.4.9 .............................................................................................................Конфигурация Пресформа / Статус
11.4.10 ........................................................................................................ Конфигурация Станция / Страница 1
11.4.11 ................................................................................................................ Конфигурация Станция / Статус
11.4.12 ......................................................................................................Маса на пресформата / конфигурация
11.4.13  ..................................................................................Инструментална маса / Многоетапно шприцоване
11.5  ..........................................................................................................................Въртящо устройство външно
11.5.1 .................................................................................... Въртящо устройство външно / Обща информация
11.5.2 ......................................................................................................Въртящо устройство външно / диагноза
...............................................................................................................Обяснение на сигналите от интерфейса
11.6  ........................................................................................................................................................ Контролни
11.6.1 ......................................................................................................................................Контролни / Контрол
...............................................................................................................................Защита на пресформа (опция)
11.6.2  ...................................................................................................................................Контролни / програми

  12 ........................................................... Настройки на мн. компоненти
12.1......................................................................................... Множ. компоненти Настройки / Общи положения
12.2................................................................................Множ.компоненти Настройки / Пръскане на интервали
12.2.1...................................................... Множ.компоненти Настройки / Пръскане на интервали / Страница 1
12.2.2................................................................................................... Множ.компоненти Настройки Страница 2
12.3 ....................................Настройки на множество компоненти / допълнителен механизъм на впръскване
12.4 ..........................................................................Многокомпонентни настройки / Многоетапно шприцоване

  14 ........................................................Функционални клавиши (опция)
14.1.............................................................................................................Функционални клавиши / Страница 1
14.2.............................................................................................................Функционални клавиши / Страница 2
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  15 ..........................................................................Специални програми
15.1...........................................................................................................................Седмичен прекъсвач-таймер
15.2.......................................................................................................................... Специални програми (опция)
15.2.1.............................................................................................................. Специални програми / Страница 1
......................................................................................................................Транспортьор за материала (опция)
........................................................................................................................ Изключване на контактите (опция)
......................................................................................................................... Централно смазване грес (опция)
15.2.2.............................................................................................................. Специални програми / Страница 2 
.................................................................................................................................Лентов транспортьор (опция)
........................................................................................................................Съединител на изхвъргача (опция)
...................................................................................................................Модул на чистото помещение (опция)
15.2.3.............................................................................................................. Специални програми / Страница 3 
.............................................................................................................Вентил за охлаждащата вода 1-4 (опция)
15.2.4.............................................................................................................. Специални програми / Страница 4 
............................................................................................................................................ Падаща клапа (опция)
15.2.5.............................................................................................................. Специални програми / Страница 5
..................................................................................................................... Осветление на инструмента (опция)
...................................................................................................................................... Йонизиращ модул (опция)
15.3......................................................................................................................................Airmould Mobil (опция)
15.3.1..........................................................................................................................................................Airmould
15.4............................................................................................................Затваряща инструмента дюза (опция)
15.4.1......................................................................................................................Затваряща инструмента дюза
15.4.2......................................................................................Затваряща инструмента дюза / Общи положения
15.5..................................................................................................................................................Вакуум (опция)
15.5.1.................................................................................................................Вакуум / за затварящ механизъм
15.5.2.................................................................................................................Вакуум / за обслужваща станция
15.6.............................................................................................Почистване (опция при хоризонтални машини)
15.7...........................................................................................................................Airmould / Aquamould (опция)
15.7.1........................................................................................................................Airmould / Aquamould / Избор
15.7.2....................................................................................................................... Airmould / Aquamould / Ръчно
15.7.3........................................................................... Airmould / Aquamould / Регулиращ модул на налягането
15.8................................................................................................ Почистване (опция при вертикални машини)
15.9................................................................................................................................. Леякова система (опция)
15.10..................................................................................................................... Външна сервоединица (опция)
15.10.1................................................................................................Външна сервоединица / Общи положения
15.10.2.............................................................................Външна сервоединица / Настройка избивач за сърца
15.10.3........................................................................................................... Външна сервоединица / Настройки
15.10.4.................................................................................................................Външна сервоединица / Сервиз

  16 ................................................. Таблицата с качествени показатели
16.1............................................................................................................... Таблицата с качествени показатели
16.1.1...............................................................................................Таблица с качествените показатели / Обзор
16.1.2............................................................................................................ Таблицата с качествени показатели
16.1.3.....................................................................................Таблица с качествени показатели / Конфигурация 
16.1.4......................................................................................Таблица качествени показатели / Насока (опция)
16.2............................................................................................................................................ SPC-Chart (опция)
16.2.1.......................................................................................................................................................SPC-Chart
16.2.1......................................................................................................... SPC-Chart SPC-Chart / Конфигурация
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  17 ............................................ Графика на действителните стойности
17.1.......................................................................................................... Графика на действителните стойности
17.1.1..................................................................................Графика на действителните стойности / Индикация
17.1.2............................................................................Графика на действителните стойности / Конфигурация
17.2......................................................................................................................................................Обвив.крива
17.2.1........................................................................................ Крива за групово разпространение / Индикация
17.2.2.................................................................................. Крива за групово разпространение / Конфигурация
17.2.3.............................................................................................Крива за групово разпространение / Преглед

  18 .......................................................................Производствени данни
18.1.....................................................................................................................................Производствени данни
18.1.1................................................................................................... Производствени параметри / Страница 1
18.1.2................................................................................................... Производствени параметри / Страница 2
18.1.3................................................................................................... Производствени параметри / Страница 3
18.1.4................................................................................................. Производствени параметри / Широк обзор
18.2............................................................................................................................................................ Времена
18.2.1...................................................................................................................................Времена / Страница 1
18.2.2................................................................................................................. Времена / Пресформа / Станция
18.2.3...............................................................................................................Времена / Изваждане от формата
18.3........................................................................................................................................ Контролни операции
18.3.1...............................................................................................................Контролни операции / Страница 1
18.3.2...............................................................................................................Контролни операции / Страница 2
.................................................................................................................. Контрол на налягането на впръскване
........................................................................................................................Анализ на подчинения превключат
...................................................................................Анализ на  контрола на криви за групово разпределение
18.3.3................................................................................................................ Контроли / Пресформа / Станция
18.3.4.............................................................................................................. Контроли / Изваждане от формата
18.4.................................................................................................................... Анализ време на цикъла (опция)
18.4.1...................................................................................................... Анализ време на цикъла / Анализ 1 и 2
18.4.2..................................................................................Анализ на времето на цикъла / Конфигурация 1 и 2
18.5.....................................................................................................................Индикация на енергията (опция)
18.6...................................................................................................................... Задействащи програми (опция)

  20 .................................................................................................Помощ
20.1......................................................................................................................................................Ръководство
20.1.1...........................................................................................................................................Ръководство 1 / 2
20.2......................................................................................................................................................Ръководство
20.2.1.................................................................................................................................................Разни / Избор

  21 ................................................................................... Медиен център
21.1................................................................................................................... Индикаторна лента за състояние 
21.1.1................................................................................................................. Индикаторна лента / Страница 1
21.1.2................................................................................................................. Индикаторна лента / Страница 2
21.1.3................................................................................................................. Индикаторна лента / Страница 3
21.1.4................................................................................................................. Индикаторна лента / Страница 4
21.1.5.................................................................................. Индикаторна лента / функционални бутони (опция)
21.1.6..............................................................................................Индикаторна лента / Wittmann  1 и 2 (опция)
21.2............................................................................................................................................. Бележник (опция)
21.2.................................................................................................................................... Бележник / Страница 1
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  22 ........................................................................................ Диагностика
22.1....................................................................................................................................................... PV-монитор
22.2...............................................................................................................................................................Обхват
22.2.1.........................................................................................................................................Обхват / Крива 1-8
22.2.2.................................................................................................................................Обхват / Конфигурация
22.3....................................................................................................................................................................PLC 
22.3.1.................................................................................................................................PLC / Общи положения
22.3.2...................................................................................................................................................PLC / Помпа
22.3.3......................................................................................................................................................... PLC / Ос
22.3.4................................................................................................................................................ PLC / Дневник
22.3.5 ...................................................................................................................... PLC / Диагности на грешките
22.4.............................................................................................................................................................Хардуер
22.5................................................................................................................................................NC Диагностика
22.5.1 ............................................................................................................ ЦПУ диагноза / Обща информация
22.5.1 ......................................................................................................................... ЦПУ диагноза / Страница 1
22.6 .............................................................................................................................................CAN Диагностика
22.7 ................................................................................................................................... CAB/MB/E67 (CAN IOs)
22.8........................................................................................................................................................CAN помпа

  23 ....................................................................................... APS  (опция)
23.1..............................................................................................................................................APS Обслужване
23.1.1.........................................................................................................APS управление / Обща информация
23.1.2......................................................................................................................APS управление / Страница 1
23.1.3......................................................................................................................APS управление / Страница 2
23.1.4......................................................................................................................APS управление / Страница 4
23.2...........................................................................................................................................APS Конфигурация
23.2.1................................................................................................................. APS Конфигурация / Страница 1
23.2.2................................................................................................................. APS Конфигурация / Страница 2
23.3..........................................................................................................................Изготвяне на програми (АPS)

  24 ................................................................................ Userpage (опция)
24.1................................................................................................................................................................. Общо
24.1.1.................................................................. Приемане на обекти от фигура в страницата на потребителя
24.1.2............................................................................................ Писане на текст в потребителската страница
24.1.3..................................................................................Очертаване на линия в страницата на потребителя
24.1.4..................................................................................Очертаване на рамка в страницата на потребителя
24.2..........................................................................................................Обработка на потребителска страница

  25 ...................................................................................................Данни
25.1.................................................................................................................................................................Данни
25.2................................................................................................................................................................. Общо
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  26 ..................................................................Интра- / Интернет (опция)
26.1..............................................................................................BDE - Обхващане на производствените данни
26.1.1.......................................................................................................................................... BDE / Страница 1
26.1.2.......................................................................................................................................... BDE / Страница 2
26.1.3.................................................................................................................................................. BDE / Статус
26.1.4......................................................................................................................................BDE / Конфигурация
26.2....................................................................................................................................................E Mail (опция)
26.2.1..............................................................................................................................E-Mail / Общи положения
26.2.2...................................................................................................................................E-Mail / Конфигурация
26.3................................................................................................................................................................Мрежа
26.4...................................................................................................................................................... Диагностика
26.5....................................................................................................................................................... Web сервиз
26.6...............................................Дистанционна диагностика / Remoting (опция, поддържана до Master V06)
26.6.1........................................................................................................ Разширение на порта (port forwarding)
26.6.2.................................................................................................................................Фиксирана VPN връзка
26.6.3................................................................................................................................VPN-клиентски софтуер
26.7..................................................................................................................................................K4Web (опция)
26.7.1.....................................................................................................................................................K4Web / K4
26.7.2................................................................................................................................. K4Web / Конфигурация
26.8............................................................................................................................................................ WebCam
26.8.1....................................................................................................................................... WebCam / WebCam
26.8.2..............................................................................................................................WebCam / Конфигурация
26.9............................................................................................................................................................. Браузър

  27 ...............................................................................................Принтер
27.1....................................................................................................................................Разпечатване на данни
27.2.................................................................................................................Аларма / Разпечатване на дневник
27.3............................................................................. Разпечатване на таблицата за качествените показатели

  28 ................................................................................................Аларми
28.1...............................................................................................................................................Списък с аларми
28.2...........................................................................................................................................Статистика аларми
28.3............................................................................................................................................................. Дневник
28.4................................................................................................................................................Филтър дневник
28.5.........................................................................................................................................................NC Грешка
28.5.1...................................................................................................................... ЦПУ неизправности / преглед
28.5.2............................................................................................................................. ЦПУ грешки / Страница 1

     29 ....................................Информация за управлението на системата
29.1.......................................................................................................................Освобождаване от отговорност
29.2....................................................................................................................... Промяна на мрежовите връзки
29.3....................................................................................................................Промяна на името на компютъра
29.4........................................................................................................................ Промяна на интернет опциите
29.5.......................................................................................................................... COMMIT и  RESTART System

AL.....................................................Опис на всички сигнали за тревога
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Контролер Unilog B6

A.1 Предговор

За кого е предназначено това Ръководство?
Това Ръководство е предназначено за всички лица, в чиито задачи влизат обслужването и 
контролът на машината за леене под налягане.

Тяхната задача е да контролират, дали машината работи безупречно. В случай на 
появяване на неизправност те трябва да са в състояние да направят запитване за 
причините на неизправността, а също така и за основните параметри на машината. За 
тази цел те трябва да са запознати с обслужването на управлението. Това Ръководство 
ще Ви даде необходимите знания, за да можете да работите уверено с управлението.

Какво ще намерите в това Ръководство?
За да може това Ръководство да е по възможност кратко и прегледно, тук са описани 
само такива работи, които Вие можете и имате право да извършвате сами. Функциите 
и указанията, които се отнасят до пускането в експлоатация и особено до сервизните 
работи, са събрани в един отделен Наръчник за сервизното обслужване. Наръчникът за 
сервизното обслужване е на разположение само на сътрудниците на фирма Battenfeld, 
които са обучени за тези работи.

В началото ще бъде направен преглед на управляващите органи на системата за 
управление. Типичният начин на обслужването ще бъде описан с помощта на един 
пример. По-долу ще опишем елементите на програмните менюта, които се появяват на 
екрана (за краткост "екранни менюта" - бел. на прев.).

Описанието е направено по принцип по един и същи начин: след кратко въвеждане във 
функцията Вие ще намерите подробни обяснения на отделните параметри.

Използване в съответствие с предвиденото предназначение
Системата за управление UNILOG B6 е предвидена за обслужването и управлението на 
машината за леене под налягане. Обслужването на управлението става изключително 
само от обучен специализиран персонал (например настройчици, сервизни техници). 
Използването за други цели е недопустимо.

Мерки за безопасност
Това Ръководство е част от техническата документация на машината за леене под 
налягане. Преди да започнете обслужването на системата за управление, се запознайте 
с всички необходими мерки за безопасност по време на работа на машината за леене под 
налягане.
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A.2 Преглед на функциите

Цифровият контролер UNILOG B6 представлява усъвършенствувана разработка на 
контролер UNILOG B4. С помощта на екранните менюта могат да бъдат управлявани 
всички функции на машината за леене под налягане. Функциите са подредени по възли 
или според задачите им. 

За режима на ръчна работа управлението има 10 предварително зададени клавиши, 
които включват главните функции на машината (задвижване, загряване и режим на 
работа). Другите 48 клавиша са с други функции (например инструмент отваряне/
затваряне) в зависимост от машината.

Контролерът е снабден с покрита с фолио, не пропускаща прах и лесна за почистване 
клавиатура и сензорен екран. 

Указание за почистване
Сензорният екран се почиства с навлажнена кърпа без влакна. За навлажняване на 
кърпата използвайте само вода с препарат за миене, за почистване на екрани или 
алкохол (етанол). Почистващият препарат да не се впръсква директно на сензорния 
екран, а първо на кърпата! В никакъв случай не използвайте агресивни разтворители, 
химикали или препарати за търкане. За почистване по време на работа на машината 
се препоръчва да се деактивира сензорния екран (вижте Управление на системата / 
Сензорен екран, Глава 1).
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A.3 Управляващи органи

1 Екран

 Сензорен екран. Въвеждането на числа и текстове се извършва посредством 
сензорни бележници, които се появяват на екрана.

2 Функционални клавиши (Терминал за управление опция)

 Ръчен режим: с предназначение в зависимост от машината.

3 Бутон "АВАРИЙНО СПИРАНЕ" 

4 Функционални клавиши (Терминал за управление опция)

 Режим за работа на машината: За изпълнение на главните функциил

4

2

3

1
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Функционални клавиши за режима на работа на машината (основни функции)
Те служат за включване на задвижването и загряването, а също така за избиране на 
режима на работа.

Избраната функция се индицира посредством светодиоди в цветовете червено, зелено и 
жълто.

Задвижване стоп (червен)
Задвижване старт (зелен, жълт)

Задвижване стоп

Червеният светодиод свети, когато задвижването е изключено ръчно (с помощта на бутон 
стоп).

Червеният светодиод мига, когато задвижването е изключено от контролна програма или 
от седмичния прекъсвач-таймер.

Задвижване старт

Зеленият светодиод мига, ако задвижването е в процес на пускане, и свети, ако 
задвижването работи.

Зеленият светодиод свети, ако стартира загряването с течно гориво или задвижването е 
готово за работа.

Жълтият светодиод мига, когато в автоматичен режим е необходимо квитиране за 
стартирането респ. продължаването на цикъла.

Жълтият светодиод мига, когато в ръчен режим е налице грешка, която може да се 
квитира.

Режим регулиране
Ръчен режим

полуавтоматичен
Автоматичен режим на раб.

• Работният режим се активира (зелен)

• Работният режим се активира, предпазното устройство може да се отвори (жълт).

• Работният режим се активира, предпазното устройство трябва да се отвори респ. 
квитира (жълт, пулсиращ)
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Загряване на цилиндъра
• изкл (червено).

• вкл (зелено).

• сваляне (жълто).

Нагряване инстр
• изкл (червено).

• вкл (зелено).

• сваляне (жълто).

Посредством повторно задействане на "Включване на загряването" бутонът превключва 
на "Намаляване на загряването".

Посредством превключвателя за отопление на цилиндъра, се активират отоплението на 
цилиндъра и темпериращите уреди (като опция).

ВНИМАНИЕ
Темпериращите уреди трябва да бъдат включени в съответните изображения (виж Глава 
2).

Изключено загряване
Червеният светодиод свети, когато загряването е изключено ръчно (с помощта на бутона 
за изключване на загряването").

Червеният светодиод мига, ако загряването е изключено от контролна програма или от 
седмичния прекъсвач-таймер.

Включване на загряването
Зеленият светодиод свети, ако загряването е включено.

Намаляване на загряването
Зеленият светодиод свети, когато температурата на загряване се понижава ръчно или от 
контролна програма.

Зеленият светодиод мига по време на забавянето на снижаването на температурата до 
активиране на понижаването на температурата.

Жълтият светодиод мига при изключено загряване и активирано снижаване на 
температурата. При включване с бутон "Включване на загряването" загряването се 
активира в режим на работа "Понижаване на температурата". 
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Бутони за движение 

Пресформа - отваряне / затваряне

Ежектор - назад / напред

Шприц-агрегат напред/назад

Шприц-бутало - впръскване и поддържане под налягане - 
декомпресия / дозиране

Инжекционно бутало (само при MicroPower) - впръскване и 
остатъчно налягане/ инжекционно бутало обратно

Дозиращо бутало (само при MicroPower)

Монтажна височина на инструмента

С тези бутони се провежда регулиране на монтажната височина 
на пресформата. 

Транспортьор за материала 

При първото задействане на някой от бутоните, се активира 
регулирането на монтажната височината на инструмента. Едва 
при повторно задействане на някой от бутоните, се извършва 
промяна на монтажната височината на инструмента (виж също 
глава 3.2).

Въздушен вентил 
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Избивач за сърца изкарване / вкарване 

Защитна решетка - отваряне / затваряне

Кръгла маса завъртане надясно / наляво - Плъзгаща се маса наляво/
надясно

Ръчен режим: Придвижване на кръглата /плъзгащата се маса наляво / 
надясно до следващата станция. Ако кръглата / плъзгащата са маса не се 
намират на нито една станция, то масата се придвижва автоматично до 
следващата станция със скорост настройки (настройки на фигура "Настройки 
на кръглата / плъзгащата се маса").

Hастройки: Задвижване на кръглата / плъзгащата се маса наляво и надясно 
в режим на бутонно пускане и спиране със скорост настройки.

Съединител на ежектора освобождаване / затягане 

Шприц-агрегат - Предварителен избор A/B/C

Старт на цикъла 

Ръчен край на производството (виж таза глава в "Протичане на 
програмата")

Airmould 

Функционално изпитване на Airmould®- впръскващия модул: може ли да 
изтича азот от иглата на Airmould®- впръскващия модул; може ли (при 
отворена пресформа) иглата на Airmould®- впръскващия модул да се движи 
свободно.
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NC QUIT - Грешка NC квитиране (при електрически задвижвания)

Вентил за охлаждаща вода 

Ако се натисне бутон вентил за охлаждащата вода, вентилът за охлаждащата 
вода се изключва независимо от избраната програма. Жълтият светодиод 
над бутона е изгаснал. Ако вентилът за охлаждащата вода е включен 
независимо от избраната програма, светва жълтият светодиод. Ако вентилът за 
охлаждащата вода се изключи от избраната програма, мига жълтият светодиод.

Завъртане наляво / надясно на въртящия механизъм

Tandem Mould - отваряне на половина на инструмента 2 (страна с дюза) / 
половина на инструмента 1 (страна с ежектор)

Издърпване на носещата греда 
(виж глава 10, Специално описание изтегляне на носещата греда)

Задействане на манометричните модули

Снемане на налягането в избивача за сърца 

При хидравлични компоненти с бързодействуващи съединители налягането 
на хидравличната система трябва да се понижи преди разкачването на 
маркучопроводите.

Развинтващ механизъм 

Unipick



Контролер Unilog B6

HB6BG00I
HB6BG0HG
0113ES/0214ES Глава A - 9

Активиране / деактивиране на параметри при пускане

С този бутон можете да активирате и деактивирате в ръчен режим (режим 
настройки) 2. блок шприц-параметри (вижте Глава 18, Задействащи програми).

Активиране / деактивиране на стартово включване нагревателен канал

С този бутон можете да активирате и деактивирате зависимото от времето 
стартово включване (вижте Глава 18, Задействащи програми).

Затягане на Mouldfix / освобождаване на страната с дюзата

Затягане на Mouldfix / освобождаване на страната с ежектора

Разпръскване

Приспособление за почистване / оросяване

Леякова система

Затваряща инструмента дюза

Отпадъчна клапа / разделяне  на добри-лоши части

Този бутон за движение е активен само в режими найстройка и ръчен. При 
задействане отпадъчната клапа се включва от страната на добрите части.

Стартиране на автоматичен инжекционен цикъл

Този бутон за движение е активен само в ръчен режим. Чрез задействане се 
стартира автоматичният инжекционен цикъл.
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външни сервоединици назад (затваряне, изваждане) / напред (отваряне, 
въвеждане)

Ръчно действие: Импулсно управление. т.е. чрез кратко задействане на 
бутона, външната сервоединица се придвижва със зададените профилни данни 
на позицията. Ако външната сервоединица стои на неопределена позиция, се 
задейства със стойностите за настройка.Настройващ режим: Действие при 
докосване със стойностите за настройка.
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Ключ-прекъсвач 
ВНИМАНИЕ

В съответствие с правилата за техническа безопасност всички ключове трябва да 
се извадят от заключващите се прекъсвачи след завършване на работа в режима на 
настройване и да се пазят на сигурно място.

Mouldfix 

Деблокиране на пресформата. Ключовият прекъсвач дава 
възможност за движенията на "Mouldfix-системата".

Cellmould® (опция)

Ежектор напред/назад и избивач за сърца вкарване / изкарване 
или ежектор напред и избивач за сърца вкарване / изкарване при 
отворена защитна решетка

Снемане на налягането в избивача за сърца 

При хидравлични компоненти с бързодействуващи съединители 
налягането на хидравличната система трябва да се понижи преди 
разкачването на маркучопроводите. (Положение вляво: затваряща 
плоча, вдясно: плоча с дюзи)

Снемане на налягането в дюзата Mouldmaster 

При хидравлични компоненти с бързодействуващи съединители 
налягането на хидравличната система трябва да се понижи преди 
разкачването на маркучопроводите.

Блокиране на превключване режим на работа 

(Положение вляво: Възможно превключване режим на работа, 
вдясно: блокирана смяна на видове режим)
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Издърпване на носещата греда

(виж глава 10, Специално описание изтегляне на носещата греда)

Поддръжка на цилиндъра

(вижте в глава 6, Конструкция и начин на действие)

Блокиране на задвижването

Хидравличното задвижване не може да се стартира при активиран ключов 
прекъсвач.

При вертикален шприц-агрегат преди боравене с агрегата (почистване на 
дюзата, допълване на материал, ...) трябва да се активира прекъсвача и да 
се извади.

Осцилиране вкл/изкл

Програма осцилиране кръгла маса включване/изключване. Ако е активирано 
осцилиране на кръглата маса, трябва да се избере диапазон на осцилиране 
(настройка на фигура "Кръгла маса стр. 1").

Машина с/без робот

Разпръскване отворена пресформа

Магнитни плочи
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С две ръце вкл

Фотоклетка активирана
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Бутон за съгласие 

Ежектор напред/назад и избивач за сърца вкарване / изкарване или 
ежектор напред и избивач за сърца вкарване / изкарване при отворена 
защитна решетка

Приключване на защитната решетка - обслужваща страна / задна страна

След затварянето на моторно задвижената защитна решетка, това се 
потвърждава с този бутон

Приключване на АВАРИЙНО СПИРАНЕ

Функцията АВАРИЙНО СПИРАНЕ се отменя едва при задействане на този 
бутон.

Старт на цикъла

Бутон за избор 

Лампа при пресформата  Вкл
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p v s p

BNC букси 

1 2 3 4

1 Налягане при разпръскване

2 Скорост на впръскване

3 Ход на шнека

4 Вътр.наляг.форма
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A.4 Описание на екранната страница (менюта)

Вие получавате всички необходими за управлението информации на екрана във вид на 
видими менюта.

1 Екр. снимка

 Посредством задействане на символа се отваря прозореца за екранната снимка. 
Актуално избраната страница може да се разпечата като картина в различни 
формати и да се запамети като файл.

Всички маркирани страници за разпечатване (маркиране на страници виж точка 4) могат 
да бъдат еднократно или циклично разпечатани.

Начин на извършване на еднократна разпечатка на избрани страници.

• Активирайте предварителен избор на програма "Всички избрани страници“.

• Потвърждение -> Избраните страници се разпечатват.

• Ако е избран предварителен избор на програма "Запамети във файл“, се отваря 
следващ прозорец.

• Тук се въвеждат магнитният носител и престрингът. Името на файла се състои от 
престринга, заглавието на съответната страница и от поредния номер.

• Потвърждение -> Избраните страници се запаметяват като файл.

F06-Allgemein_Nachdruck_04
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Начин на извършване на циклична разпечатка на избрани страници.

• Активирайте предварителния избор на "Всички избрани страници" и "Контролен 
образец избрани страници". Отдясно до предварителния избор на прорама трябва 
да зададете желания интервал на разпечатване. Настроената пътека до файла, 
низът и форматът на файла могат да бъдат изведени чрез натискане на бутона 
"Пътека". 

• Потвърждаване -> Избраните страници се разпечатват. След достигане на 
интервала за разпечатване (указва се под символа, представляващ снимка на 
екрана) се стартира следващото разпечатване.  

• Ако е направен предварителен избор на програма "Запаметяване във файл", се 
отваря следващ прозорец.

• Тук се въвеждат информационният носител и низът. Името на файла се състои от 
низа, заглавието на съотв. страница, броя и поредния номер.

• Потвърждаване -> Избраните страници се запаметяват като файл. След достигане 
на интервала за разпечатване избраните страници се запаметяват отново като 
файл. 

УКАЗАНИЕ
 При активиране на предварителния избор на програма "Контролен образец 

избрани страници" и при въвеждане на "Интервал за разпечатване" интервалът за 
следващото разпечатване се пресмята отново.

 Ако страниците не могат да се запаметят, тъй като липсва напр. USB стик или няма 
повече свободна памет в информационния носител, се появява съобщението "Няма 
памет". 

2 Заглавен ред

 Заглавието указва за актуалното меню (напр. допълнително налягане).  
При кликване върху заглавието, се появява актуалното меню за помощ.

 При машини с повече цветове при отнесени към шприц-агрегата менюта 
допълнително се показва шприц-агрегата. Посредством задействане на този бутон 
се превключват менютата на отделните шприц-агрегати. Допълнително се променя 
цвета на заглавието.

 При опцията "Многократни блокове данни" тук допълнително се показва блок 
шприц-параметри (блок шприц-параметри 1..P1, блок шприц-параметри 2..P2). 
Посредством задействане на този бутон се превключват менютата на отделните 
блокове шприц-параметри.

  В реда на заглавието съвсем вдясно се показват часовото време и датата. 
Посредством задействане на датата е часовото време се отваря прозореца за 
настройки (вижте също Глава 1).

3 Ред за сигнализация на тревога

 Ако настъпи грешка (аларма), то в заглавния ред се появява ред за алармена 
сигнализация, в който се показва актуалната грешка.

 Посредством кликване върху аларма, се преминава към меню Списък аларми. Тук 
са показват всички чакащи в момента аларми.
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4 Разпечатка на страница

 Посредством задействане на символа се активира/деактивира разпечатката на 
страница за тази страница (описание вижте в Глава 27).

 
 Разпечатка за тази страница деактивирана 

 Разпечатка за тази страница активирана

5 Езици

 Тук може да бъде избран език. Посредством задействане на символа се отваря 
прозорецът за "Смяна на езика" (вижте тази глава).

6 Потребителско ниво

 Тук стои потребителското ниво, с което сте се регистрирали в системата. 
Посредством задействане на символа се отваря прозорецът за "Система пароли" 
(вижте тази глава).

7 Индикации на статуса

 Тук се показват следните състояния на статуса:

  USB уред свързан, когато свети зелен индикатор (напр.: USB Stick)

    Активна забележка е налична, когато свети зелен индикатор 
  (вижте също бележник, Глава 21).

  Статус на мрежовата връзка (вижте също Мрежа, Глава 26).

  Статус на връзка Remote (дистанционна поддръжка).

   Текстове на клиента активни, при редактиране на текстове на клиента  
   мигащи синьо (вижте също Текстова система, Глава 1).

   Специфична за потребителя допустима стойност въвеждане (опция)   
   активна, при специфични за потребителя допустими гранични стойности  
   редактиране мига жълто (вижте също Специфична за потребителя   
   допустима стойност въвеждане, глава 1).

8 Индикаторна лента за състояние

  В индикаторната лента за състояние се изобразяват състоянията, пътищата на 
осите и други състояния на машината. С табовете в долната част на лентата 
за състояние, могат да бъдат превключени 3 различни колони за състояние (за 
описание виж глава 21).

9 Полета за въвеждане

 Посредством задействане на полетата за въвеждане се появява блок за въвеждане 
(блок с числа при въвеждане на числа, блок с букви при въвеждане на текст).

10 Полета за действителни стойности

 Често отстрани или отдолу на полетата за въвеждане на зададени стойности Вие 
виждате действителните стойности. Като правило тези стойности се показват в 
системата от измерителни единици SI.
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11 Навигационния бар

 Директен избор на отделните функции. Във функциите могат с табовете да бъдат 
извикани подменюта. Избраното меню на функция се запаметява и изскача отново, 
при следващото задействане на навигационния бутон. 
 
Менютата са подразделени в 4 групи: Машинна поредица, шприц процес, процес 
надзор - данни и специални функции (виж функционален бутон МЕНЮ). 

  
Машинна поредица: 
 

 Общо машина вж. глава 1) 
 

Шприц-агрегат (вижте Глава 2) 
 

Затварящ механизъм (вж. глава 3) 
 

Ежектор (вж. глава 8) 
 

Специални програми (вж. глава 15) 
 

Въртящ механизъм / Маса на пресформата (вж. глава 11) 
 

Механиз.придвиж.сърце матриц (вж. глава 9) 
 

Манипулатор (вж. глава 10) 
 
 
Шприц процес:

 
Впръскване (вж. глава 5) 

 
Допълнително налягане (вж. глава 6) 

 
Дозиране (вж. глава 7) 

 
Температури (вж. глава 2) 

 
 
Процес надзор - данни: 
 

Графика действителни стойности (вж. глава 17) 
 

Производствени данни (вж. глава 18) 
 

Таблица за качеството (вж. глава 16) 
 

Наборни данни (вж. глава 25) 
 
 
 

Аларми (вж. глава 28)
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Функционални бутони (този бутон за навигация е видим само когато когато 
опцията е налична на машината, виж глава 14)

Обслужване (този бутон за навигация е видим само когато сте в ниво 
обслужване).

Чрез задействане на бутона за навигация МЕНЮ, се извиква групата 4 със 
специалните функции.

Специални функции 
 

Многокомпонентна настройка (виж глава 12)

 
Медиен център (вж. глава 21)

 
Диагностика (вж. глава 22)

 
APS (вж. глава 23)

 
Страницата на потребителя (вж. глава 24)

 
Интранет / Интернет (вж. глава 26)

 
Принтер (вж. глава 27)

 
Помощ (виж глава 20)

Sitemap

 Посредством избора на тази функция се показва преглед на всички менюта, 
подредени по бутони от менюто. Може да се премине директно към отделните 
менюта и подменюта. Допълнително се показва символ на принтер при онези 
менюта, които са активирали разпечатване на страницата.

 
Специални бутони 

 Менюта разлистване обратно / напред 
 
Последните 20 изскочили менюта се запаметяват. С този бутон може да се разлисти 
назад към последното избрано меню. Разлистените назад менюта могат да се разлистят и 
отново напред.

12.1 Главен таб и 12.2 Подтабове

 Чрез избор на главния таб се извиква желаната функция. Функциите могат да 
съдържат няколко страници. Те се извикват посредством подтабовете.
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13 Предварително избрана програма (Контролно квадратче и радиобутон)

 При програмните предизбори се прави разлика между 2 вида:

13.1 Контролно квадратче

 Тези полета се използват за активиране на програми.

  Програмата не е активна

  Програмата е активна 

13.2 Радиобутон

 При радиобутонът може винаги да бъде направен само 1 избор от многото. При 
смяната към един друг избор, активният избор се деактивира.

    Програмата не е активна

    Програмата е активна

   Програмата не е активна

  Програмата не е активна

14 Избор на функция (бутони)

 Ако желаете да изпълните функция „Копиране на P1 върху P2”, задействайте 
бутона.

15 Падащо меню

 Падащите менюта служат за избор на параметри. 
Актуално избраният параметър се показва от 
падащото меню.

• Задействайте падащото меню (видим ред). Падащото меню се отваря.

• Изберете желаните параметри. Ако са налични повече записи, се появява скрол-
линия, с която може да се придвижите до следващи записи.

• След избора това падащо меню се затваря автоматично.

ВНИМАНИЕ
Ако желаете да затворите отворено падащо меню без избор, до задействайте някой 
диапазон под падащото меню.
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16 Падащо меню за смяна на страница

В най-горния край на областта за задаване на някои страници се показва едно падащо 
меню, което служи за превключване на страниците. Ако няма налични други страница, 
това се показва от съобщение.

Падащите менюта за смяна на страници се намират между другото на следните страници:

• нагряване инстр

• термошкафове

• Въздушни вентили

• Вентили за охлаждаща вода

• Избивач за сърца

• ...
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A.5 Блок с числа

Посредством задействане на поле за въвеждане (въвеждане на числа) се отваря блока с 
числа. 

1  мин. / макс.

 Индикация на диапазона на въвеждане (гранични стойности).

 Горе се показва лента, която изобразява диапазона на въвеждане. При въвеждане 
на стойности извън диапазона на въвеждане лентата се изобразява в червено и се 
показва символ за грешка до полето за въвеждане на блока с числа.

 Зададени стойности със специфични за потребителя допустими гранични стойности 
се обозначават в блока с числа от символ  (опция).

1

3

2

4

5

6

8 97
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2 Стара стойност

 Тук се показва старата стойност на въвеждането.

3 Междинен архив

 Последната коректно въведена стойност автоматично се запаметява в междинния 
архив. Тази запаметена стойност може да се прибави посредством задействане на 
"Бутон въвеждане" в полето за въвеждане на блок числа.

4 Връщане една позиция назад

 Изтриване на последното въведено число

5 Отмяна

 Изтриване на цялото въвеждане

6 Потвърждение

 Потвърждение на въвеждането

7 Прибавяне

 Прибавяне на стойността от междинния архив.

8 Повишаване

 Повишаване на стойността (стойност + 1).

9 Понижаване

 Понижаване на стойността (стойност -1).

Какво става в случай на неправилно обслужване?
Всички въведени стойности се нанасят най-напред в избраното поле. При натискане 
на клавиша "ВЪВЕДИ" контролерът приема дадена стойност само тогава, когато тя 
е валидна, т.е., ако тя се намира в допустимия диапазон от стойности и ако съдържа 
валидни знаци. Ако въведената стойност не е валидна, вляво до полето за въвеждане 
на блока с числа се появява символ за грешка. Допълнително лентата се изобразява в 
червено.
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A.6 Блок с букви

Посредством задействане на поле за въвеждане (въвеждане на текст) се отваря блока с 
букви.

1 Брой на знаците

 Тук се показва оставащият, актуалният и максималният брой знаци за въвеждане на 
текста.

2 Стар текст

 Тук се показва старият текст на въвеждането.

3 Междинен архив

 Последният коректно въведен текст автоматично се запаметява в междинния архив. 
Тази запаметена стойност може да се прибави посредством задействане на "Бутон 
въвеждане" в полето за въвеждане на блок букви.

4 Връщане една позиция назад

 Изтриване на последното въведено число

123 987

4

5

6

1110
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5 Отмяна

 Изтриване на цялото въвеждане

6 Потвърждение

 Потвърждение на въвеждането

7 Прибавяне

 Прибавяне на текста от междинния архив.

8 Курсор наляво

 Курсорът се движи в текста наляво.

9 Курсор надясно

 Курсорът се движи в текста надясно.

10 Главни букви пост.

 Активиране на писане на главни букви. Писането с големи букви е активирано до 
тогава, докато се активира.

11 Главни букви

 Активиране на писане на главни букви. Писането на главни букви остава активирано 
за въвеждането на един знак.
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A.7 Система пароли

За първоначалното пускане в експлоатация на машината още фабрично е въведена 
парола. 

Тази парола дава възможност на потребителя на машината респ. на настройващия я да 
проведе първото пускане в експлоатация. 

   ПОТРЕБИТЕЛ:  bat

   ПАРОЛА:   2006

При въвеждане на потребителя трябва да се обърне внимание на писането с малки букви.

ВНИМАНИЕ
За да се запази уредбата от не оторизирани лица използващият я би трябвало да въведе 
нова парола.

Посредством задействане на символа на потребителското ниво се отваря прозорецът за 
"Система пароли". Следните операции могат да се проведат в тези менюта:

• Регистриране (регистриране в системата) и отрегистриране (отрегистриране от 
системата) на машината.

• Задаване на потребител.

• Изтриване на налични потребители (ограничено възможно).

• Промяна на пароли и предоставяне на нови пароли.

• Предоставяне на USB Stick на потребител. Посредством поставяне на 
предоставения USB Sticks се извършва автоматична регистрация към машината.

• Установяване на потребителско име за сервизно ниво. 

Извършените операции се вписват в дневника. При грешни въвеждания се показва 
съобщение.

Достъпът до контролера е защитен на няколко нива (потребителски нива) с помощта на 
парола.

Ако не е въведена парола, повечето потребителски менюта могат да бъдат избрани, но не 
е възможно въвеждане на зададени стойности.

Има различни потребителски нива, в които потребителите според своя статус имат 
различни права.
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Потребителско ниво
90 Без право за въвеждане на данни, само разглеждане на страници (след старт или 

отрегистриране от системата потребителят получава това ниво).

40 Зареждане и разпечатване на блокове данни (вижте Глава 25 и 27).

 Разпечатване на таблица с качествени показатели и SPC (вижте също Глава 16).

 ASCII бързо разпечатване (вижте Глава 27).

30 Клиент (потребителят може да променя всички данни от блок данни за изделието).

20 Сервиз клиенти (потребителят може допълнително към блок данни за изделието 
също да променя параметри цил. и калибрирането на датчика за преместване).

15 Обслужване на клиенти ИТ ниво 
Промяна на адреса за Wille System, WebCam и Browser, виж глава 26.7 до 26.9 
Външно регистриране на колизия, виж глава 1.6.4

Регистриране в системата (регистриране)
• Изберете полето за въвеждане "Име на потребителя". 

• Въведете потребителско име или изберете от падащото меню.

• Изберете полето за въвеждане "Парола на потребителя". 

• Въвеждане на парола.

• Задействувайте бутон "РЕГИСТРИРАНЕ В СИСТЕМАТА".

При успешна регистрация прозорецът се затваря автоматично. Като потвърждение се 
получава актуалното ниво потребители в "Символ ниво потребители".

Сега Вие сте регистрирани в програмата. Сега Вие имате възможността, да създадете или 
да изтриете потребител.
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Отрегистриране от системата (отрегистриране)
Когато прекъснете или приключите Вашата работа по контролера, Вие трябва да се 
отрегистрирате. По този начин Вие предотвратявате не оторизирани въвеждания в 
контролера.

• Изберете бутон "Отрегистриране от системата".

При успешно отрегистриране прозорецът се затваря автоматично. Като потвърждение се 
появява ниво потребители 90 в "Символ ниво потребители".

Автоматично ОТРЕГИСТРИРАНЕ ОТ СИСТЕМАТА
Посредством активиране на предв. избиране на програма Вие се отрегистрирате 
автоматично от машината след посоченото време (отрегистриране от системата). За 
да можете след това отново да извършвате въвеждания, Вие трябва отново да се 
регистрирате на машината.

Задаване на потребител (възможно само от потребителско ниво 20)
Вие можете да зададете нови потребители, които имат различни права на машината и 
съответно указват за съответно различни потребителски нива.

ВНИМАНИЕ
Ниво потребители на новия потребител може да бъде по-малко от собственото ниво 
потребители.
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• Изберете полето за въвеждане "Име на потребителя".

• Въвеждане на име на потребителя (максимално 15 знака).

• Изберете полето за въвеждане "Парола на потребителя".

• Въведете парола (минимално 3 и максимално 15 знака).

• Отново въведете паролата в ред "Потвърждение на паролата".

• Въведете ниво потребители.

• Изберете бутон "Задаване на потребител".

При успешно "Задаване на потребител" полетата за въвеждане се изтриват. Сега 
потребителят се появява в "Списък потребители".

Изтриване на потребител (възможно само в ниво потребители 20)
• Изберете полето за въвеждане "Име на потребителя".

• Въведете името на потребител за изтриване.

• Изберете бутон "Изтриване на потребител".

• Задействайте "Изтриване на потребител".

Сега потребителят вече не се появява в "Списък потребители".

ВНИМАНИЕ
Вие можете да изтриете само един потребител със същото или по-високо ниво 
потребители (има по-малки права от Вас).
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Промяна на парола

Ако желаете да промените собствената си парола, предварително трябва да сте се 
регистрирали с Вашето име на потребител, вижте за целта Регистриране в системата 
(регистриране).

• Изберете полето за въвеждане "Парола на потребителя".

• Въвеждане на нова парола.

• Отново въведете същата парола в ред "Потвърждение на паролата".

• Изберете бутон "Промяна на парола".

При успешна "Промяна на парола" полетата за въвеждане се изтриват. 

Предоставяне на нова парола (възможно само в ниво потребители 20)
Ако желаете отново да предоставите парола на потребител, постъпете както следва.

• Изберете полето за въвеждане "Име на потребителя".

• Въвеждане на име на потребителя.

• Изберете полето за въвеждане "Парола на потребителя".

• Въвеждане на нова парола.

• Отново въведете същата парола в ред "Потвърждение на паролата".

• Изберете бутон "Промяна на парола".

При успешна "Промяна на парола" полетата за въвеждане се изтриват. 
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В това меню можете да видите възможните потребители на контролера. Към всеки 
потребител виждате съответното ниво потребители.

Контрол на достъпа

Посредством поставяне на предоставения USB Sticks се регистрирате автоматично в 
системата. 

ВНИМАНИЕ
USB Stick трябва да е предоставен на машината на един потребител, за да може да се 
регистрира в системата.
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Забравена парола?
В случай, че сте забравили своята парола и повече не виждате възможност да се 
регистрирате в системата, моля обърнете се към сервизната служба Battenfeld и 
изискайте парола за сервизно ниво. В това ниво потребители Вие отново можете да 
задавате пароли.

Намиране име потребител за сервизно ниво
Ако трябва да се предприемат промени в настройките на сервизно ниво, то посредством 
тази функция трябва да се изиска парола за сервизно ниво от сервизната служба 
Battenfeld. С тази парола можете да се регистрирате в системата еднократно, за един час.

Потребителско име
Посредством активиране на Избор на функция "Установяване на името на клиента 
за сервизно ниво" се изчислява и показва едно име на потребител по принципа на 
случайността. За да стигнете до парола на потребител, обърнете се моля към сервизната 
служба Battenfeld.

Следните информации трябва да се съобщят на сервизна служба Battenfeld:

• Потребителско име.

• Номер за заявка на машината.

• Номер на версията на заявката на машината.

• RPS мастер-номер.

• RPS субмастер-номер.

Потребителското име се вписва автоматично в меню "Регистриране в системата". Сега 
можете да се регистрирате в системата с изисканата парола на потребител.

Оставащо време в сервизно ниво
Индикация на оставащото още време в сервизно ниво. След изтичане на това време 
Вие автоматично се отрегистрирате от сервизно ниво. За да достигнете още веднъж до 
сервизното ниво, Вие трябва отново да установите потребителско име и да изискате 
принадлежащата към него парола от сервизната служба Battenfeld.
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A.8 Смяна на езика

При необходимост Вие можете да превключите езика на контролера. Посредством 
задействане на символа за езици се отваря прозорецът за "Смяна на езика".

• Избор на език.

• Езикът се сменя автоматично и прозорецът се затваря.

Всяка машина е оборудване с езици според потребностите на клиентите.

При необходимост попитайте Вашия партньор за контакти в BATTENFELD.



Контролер Unilog B6

HB6BG00I
HB6BG0HG
0113ES/0214ES Глава A - 35

A.9 Програми общо

Ръчен режим
Всички движения могат да се извършват със съответните сензорни бутони от ръчния пулт. 
При това настроените ходове се позиционират и регулират с принадлежащите скорости и 
сили.

Ръчното придвижване на инжекторното бутало назад се превръща след 2 сек. в 
самостоятелно, т.е. бутонът може да бъде освободен, но движението продължава. Чрез 
повторно задействане на бутона, движението се прекасва отново.

Режим регулиране
Ако е активирана тази програма, всички движения [Изключение "Пружинна пресформа" 
(опция); вижте Глава 3 "Затварящ агрегат"] се задвижват с намалена скорост, намалена 
сила и намалено налягане. Въвеждането на тези предписани величини за скоростта, 
силата и налягането се извършва в меню "Настройка". Активирането на режима на 
настройка ке извършва с бутон "Режим настройка" на ръчния пулт.

Позиционират се настроените крайни точки, които са предварително зададени от 
профилите. Щом се достигне тази крайна позиция, посредством повторно задействане на 
съответния бутон на ръчния пулт могат да се позиционират механичните крайни позиции 
на движенията.

Щом се достигне минималната позиция (напр.: затворена форма) на съответното 
движение, може да се приеме новата нулева точка.

Не е възможно нулиране в режим на работа Автоматичен и Полуавтоматичен.

Ако машината е оборудвана с опцията "Движения за настройка по време на загряването 
с течно гориво", в режим на настройка по време на загряване с течно гориво вече могат 
активно да се извършват движения.

ВНИМАНИЕ 
Ако отворите предпазната решетка по време на някое движение, машината отново ще 
премине в изходно положение. Едва след това можете отново да установите цикъла на 
работа.

Пълен автомат
Когато е включена програмата "Напълно автоматичен режим на работа" машината работи 
напълно автоматизирано. Клавишът "Автоматично" трябва да е натиснат (светодиодът 
свети). Стартът на първия цикъл става със задействане на бутон "Затвори".

От типоразмер 10000 / - първо задействайте бутон "Затваряне пресформа" и след това 
(в разстояние на 3 секунди) бутон "Затваряне на предпазната решетка" Ако предпазната 
решетка е коректно затворена, отново задействайте бутон "Затваряне пресформа" (прибл. 
1 сек.) за задействане на вида на цикъла.
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Полуавтоматичен режим на работа
Когато е включена програмата "Полуавтоматичен режим на работа" машината работи полу 
автоматизирано. Бутон "Полуавтоматичен режим на работа" трябва да бъде натиснат. 
Стартът на новия цикъл става със задействане на бутон "Затвори". Предварително могат 
да се изберат 2 програми на ежектора за полуавтоматичен режим. Настройка в меню 
"Ежектор / Общи положения / страница 2" (вижте също Глава 8).



Контролер Unilog B6

HB6BG00I
HB6BG0HG
0113ES/0214ES Глава A - 37

A.10 Изпълнение на програмата

Полуавтоматичен режим на работа и "Ежектор напред/назад -> Изваждане/Поставяне" 
(вижте също Глава 8)

• Затворете защитната решетка. 

 Бутон "Затваряне на предпазната решетка" при механизирани предпазни решетки 
(опция).

• Задействувайте бутона "Затваряне пресформа".

 Отпада при програма "Старт на цикъл със затваряне предпазна решетка" (опция).

• Цикълът стартиран (дюза напред, впръскване и т.н.) до "Пресформата е отворена".

• Ежекторът се премества напред (изхвърля детайла, получен чрез леене под 
налягане) и след това отново се прибира.

 Стартът "Ежектор напред" е зависим от съответния избор в меню "Ежектор".

• С "Пресформата е отворена" и "Ежекторът е назад" може да се отвори предпазната 
решетка. Механизираните предпазни решетки се отварят автоматично.

• Детайлът, получен чрез леене под налягате (в зависимост от пресформата) може да 
се извади. В пресформата могат да се позиционират напр. и заложни части.

• Затворете защитната решетка. 

 Бутон "Затваряне на предпазната решетка" при механизирани предпазни решетки 
(опция).

• Следващият цикъл се стартира с бутон "Затваряне пресформа"

 Отпада при програма "Старт на цикъл със затваряне предпазна решетка" (опция).

Полуавтоматичен и "Ежектор напред-> Снемане/Поставяне -> Ежектор назад"
• Затворете защитната решетка. 

 Бутон "Затваряне на предпазната решетка" при механизирани предпазни решетки 
(опция).

• Задействувайте бутона "Затваряне пресформа".

 Отпада при програма "Старт на цикъл със затваряне предпазна решетка" (опция).

• Цикълът стартиран (дюза напред, впръскване и т.н.) до "Пресформата е отворена".

• Ежекторът се премества напред до маркировката на хода "Ежектор напред".

 Стартът "Ежектор напред" е зависим от съответния избор в меню "Ежектор".

• Отваряне на предпазната решетка. Механизираните предпазни решетки се отварят 
автоматично.

• Детайлът, получен чрез леене под налягане, може да се извади.

• Затворете защитната решетка.

 Бутон "Затваряне на предпазната решетка" при механизирани предпазни решетки 
(опция).

• Ежекторът се прибира.

• Задействувайте бутона "Затваряне пресформа". Стартира се следващият цикъл.

 Отпада при програма "Старт на цикъл със затваряне предпазна решетка" (опция).
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Полуавтоматичен режим на работа и "Ежектор напред -> Изваждане/Поставяне -> Ежектор 
назад" и "ръчно изваждане на изделия" (опция)

• Затворете защитната решетка.

 Бутон "Затваряне на предпазната решетка" при механизирани предпазни решетки 
(опция).

• Задействувайте бутона "Затваряне пресформа".

 Отпада при програма "Старт на цикъл със затваряне предпазна решетка" (опция).

• Цикълът стартиран (дюза напред, впръскване и т.н.).

• С "Отваряне пресформа" може да се отвори предпазната решетка.

• Предпазната решетка може да бъде отворена с "Формата отворена".

 Механизираните предпазни решетки се отварят автоматично.

Полуавт. режим и "Изхвъргач напред -> Снемане -> Изхвъргач назад -> Поставяне"
• Затворете предпазната решетка. 

 Бутон "Затваряне на предп. решетка" при механизирана пр. решетка (опция).

• Натиснете бутона "Затваряне на пресформата".

 Отпада при програмата "Цикъл старт със затваряне на пр. решетка" (опция).

• Цикълът стартира (дюза напр., впръскване, и т.н.) до "Пресформа отворена".

• Изхвъргачът се премества напред до маркировката "Изхвъргач отпред".

 Стартът "Изхвъргач напред" зависи от съответния избор в меню "Изхвъргач".

• Отваряне на предпазната решетка. Механизираните предпазни решетки се отварят 
автоматично.

• Шприцованият детайл може да бъде снет.

• Затваряне на предпазната решетка.

 Бутон "Затваряне на предп. решетка" при механизирана пр. решетка (опция).

• Натиснете бутона "Затваряне на пресформата".

 Отпада при програмата "Цикъл старт със затваряне на пр. решетка" (опция).

• Изхвъргачът се връща назад.

• Отваряне на пр. решетка. Механизир. пр. решетки се отварят автоматично. 

• Вложката може да бъде поставена.

• Затваряне на предпазната решетка.

 Бутон "Затваряне на предп. решетка" при механизирана пр. решетка (опция).

• Натиснете бутона "Затваряне на пресформата". Следв. цикъл се стартира.

 Отпада при програмата "Цикъл старт със затваряне на пр. решетка" (опция).

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване! При задействане на ежектора или на избивачите за сърца при 
отворена предпазна вратичка трябва да се гарантира, че по пресформата няма точки на 
смачкване и /или срязване!
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Преди да се изключи машината, тази програма трябва да се деактивира!

• Бутонът за съгласие или ключовият прекъсвач "Преместване на ежектора напред и 
избивач за сърца навън при отворена предпазна решетка".

 Стартът "Ежектор напред" е зависим от съответния избор в меню "Ежектор".

• Детайлът, получен чрез леене под налягане, може да се извади.

• Затворете защитната решетка.

 Бутон "Затваряне на предпазната решетка" при механизирани предпазни решетки 
(опция).

• Ежекторът се прибира.

• Задействувайте бутона "Затваряне пресформа". Стартира се следващият цикъл.

 Отпада при програма "Старт на цикъл със затваряне предпазна решетка" (опция).

Въвеждане на ръчен край на производството (при хоризонтални машини)
Посредством задействане на бутон "Отваряне пресформа" по време на напълно 
автоматичен или полуавтоматичен режим на работа, се въвежда "ръчен край на 
производството". Това означава, че цикълът се прекратява при отваряне на пресформата, 
ежектор прибран и вибрационен ежектор брой ходове край. Допълнително се показва 
съобщение за неизправност. Посредством повторно задействане на бутон "Отваряне 
пресформа" по време на цикъла, се прекъсва "Задействане на ръчен край на 
производство".

Краят на производството е приключен, когато се покаже алармата "Цикълът на машината 
е спрян".

След "Задействане на ръчен край на производство" новият цикъл отново се стартира 
посредством задействане на бутон "Затваряне пресформа".

Въвеждане на ръчен край на производството (при вертикални машини)
При задействане на бутон "Ръчен край на производството" по време на напълно 
автоматичен или полуавтоматичен режим на работа, се въвежда "ръчен край на 
производството". В меню "Маса на пресформата / край на производството" трябва 
да се конфигурира, в коя форма да се въведе края на производството (вижте Глава 
11). Допълнително се показва съобщение за неизправност. Посредством повторно 
задействане на бутон "Ръчен край на производството" по време на цикъла, се прекъсва 
"въвеждане на ръчен край на производство".

Ръчният край на производството е активиран дотогава, докато свети постоянно 
светодиода (на бутона). Краят на производството е приключен, когато светодиодът 
пулсира с 100ms (бързо мигане). Допълнително се показва алармата "Цикълът на 
машината е спрян". Посредством повторно задействане на бутона "Ръчен край на 
производството" последователността се приключва  Това се показва от пулсиране на 
светодиода с 500ms (бавно мигане).

След "Задействане на ръчен край на производство" новият цикъл отново се стартира 
посредством задействане на бутон "Старт на цикъла".
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Последователност потегляне
при машини с маса на пресформата:

Вече не се позиционират станции за поставяне. Шприцоват се до  край само онези 
долни части на пресформата, които притежават заложни части. Цикълът на машината 
продължава дотогава, докато не се изхвърлят (избият от формата) всички отливки. Ако 
последователността на потегляне се задейства от контрол, който блокира един нов цикъл 
на впръскване (напр.: контрол на материала), производството продължава дотогава, 
докато не се изхвърлят (избият от формата) всички отливки.

при машини без маса на пресформата:

Цикълът на машината продължава дотогава, докато не се изхвърлят (избият от формата) 
всички отливки.

Изключване на брояча на циклите
Когато тази програма е включена, контролерът при достигане на настроените "Брой 
изделия ДОБРИ" (меню Контролни операции Глава 18) автоматично изключва двигателя 
на задвижващия механизъм в края на последния цикъл.

Двигателят на задвижващия механизъм може да бъде включен отново при превключване 
на машината на Ръчен режим на работа. За да върнете машината отново в Автоматичен 
режим на работа, трябва да нулирате действителната стойност на брояча на циклите 
или да увеличите зададената стойност. В противен случай машината веднага изключва с 
превключване на Автоматичен режим на работа.

Защитa от изпадане (опция)

ВНИМАНИЕ
Ако фотоклетката през време на целия цикъл остане непрекъсната (например когато 
изпаднали части попадат в зоната на изпадане на машината), следващата операция на 
затваряне също се блокира.

Изключване на подаването на охлаждащата вода (опция)
Когато тази програма е включена, в Автоматичен режим на работа вентилът за 
изключване на подаването на охлаждаща вода се затваря при стоп на двигателя. В ръчен 
режим на работа или при изключена програма този вентил е винаги отворен.
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1	 Обща	информация	за	машината

1.1	 Общо
1.1.1	 Общи	положения	/	Стартова	страница

Стартовата страница се появява при включване на машината. Тук можете да отчетете 
големината на машината.

При задействане на символа "Контакт" в дясната долна част на фигурата се показва 
списък на всички представителства на Battenfeld.

F01-Allgemein-Startseite_02



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H

0113ES/0214ESГлава 1 - 2

1.1.2	 Общи	положения	/	Инфо

В това меню са показани различните версии на машината и на контролера. Освен това 
Вие имате възможност да отчетете общия брой интервали в автоматичен режим и общия 
брой работни часове на машината от момента на пускането й в експлоатация.

Обозначение	на	машината
Тук може да бъде зададено обозначение за съответната машина. Това обозначение ще 
бъде показано на "Началната страница".

Свободна	памет:
За да установите свободната памет, натиснете бутона над индикацията на паметта.

Показване	на	файл	Log
При задействане на бутона може да се покаже файл Log. Във файл Log де протоколират 
и операцията на стартиране и грешките при визуализирането. 

Запаметяване	на	файл	Log
При задействане на бутона файл Log може да се съхрани на USB Stick.

F01-Allgemein-Info_03
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1.1.3	 Общо	/	Смяна	на	шнека

В горната част на менюто се показва настроения в момента на машината диаметър на 
шнека.

Смяна	на	шнека
Начин на действие:

•	 Изберете с избор на функция "Превключване на нов диаметър на шнека".

•	 Появяват се полето за въвеждане за диаметъра на шнека и избор на функция 
"ПРЕКЪСВАНЕ".

•	 Въведете новия диаметър на шнека.

•	 Появява се избор на функция "Промяна на диаметъра на шнека".

•	 Посредством задействане на избор на функция "Промяна на диаметъра на шнека" 
се приема новия диаметър на шнека.

•	 Посредством задействане на избор на функция "ПРЕКЪСВАНЕ" се прекъсва 
операцията.

F01-Allgemein-Schneckenwechsel_02
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След задействане на избор на функция "Промяна на диаметъра на шнека" временно 
се запаметяват актуалните данни за продукта. След това диаметърът на шнека се 
превключва и временните данни за продукта отново се зареждат. През това време се 
показва указанието "Моля изчакайте"!

При превключване на диаметъра на шнека се променят границите Мин/Макс. Поради това 
може да се случи така, че при зареждане на временните данни за продукта стойностите 
вече да не са в позволения диапазон. Ако една зададена стойност не е в позволения 
диапазон, тя се ограничава на Мин / Макс и се вписва в дневника. Това се показва с 
указанието "Стойностите бяха ограничени, вижте в дневника".

ВНИМАНИЕ
Ако данните са били ограничени поради промяна на диаметъра на шнека, то в случай, 
че отново връщате диаметъра на шнека, трябва да заредите отново оригиналния запис 
данни (вижте Глава 25).

ВНИМАНИЕ
Променяйте диаметъра на шнека само тогава, когато машината е преоборудвана с 
цилиндър на шнека с друг диаметър на шнека.

Вие имате право да въведете само посочения по-долу диаметър на шнека:

[mm] [inch] [mm] [inch]
3 0,119 85 3,346

3,2 0,126 90 3,543

5 0,197 100 3,937

8 0,315 120 4,724

14 0,551 135 5,315

18 0,709 150 5,906

22 0,866 165 6,496

25 0,984 170 6,693

30 1,181 180 7,087

35 1,378 190 7,480

40 1,575 200 7,874

45 1,772 210 8,268

50 1,969 220 8,661

55 2,165 240 9,449

60 2,362 250 9,843

65 2,559 280 11,024

75 2,953
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Кодирането	цилиндъра	на	винтовия	транспортьор	(опция)
Ако машината е оборудвана с кодиране на червячния цилиндър, посредством поставянето 
на кодиращият щифт на червячния цилиндър, диаметърът на червяка ще бъде съобщен 
на машината. Ако "Кодировката на червячния цилиндър" не съответства с настроения на 
машината "Диаметър на червяка (инжекторното бутало)", ще бъде показано съобщение за 
смущение. Ще Ви бъде напомнено, да промените диаметъра на червяка. Освен това, ще 
бъде показан настроеният на машината диаметър на червяка в "червено".

УКАЗАНИЕ
"Кодиране на цилиндъра на винтовия транспортьор" = 0.....Не е поставен кодиращ щифт 
на червячния цилиндър или кодирането на червячния цилиндър е непознто.

ВНИМАНИЕ
При многокомпонентни машини, трябва да се внимава, да е настроено правилно 
превключването на инжекторната единица на заглавния ред, преди да бъде променен 
диаметърът на червяка.
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1.1.4	 Общи	положения	/	Настройки

Система	от	измерителни	единица
Общо

В това падащо меню Вие настройвате съответната система от измерителни единици на 
машината. Обикновено е настроена метричната система от измерителни единици.

Следва списък на метричните и американските мерни единици (SPI) с коефициенти на 
преизчисляване:

Преизчисляване на температурата 

x градус Целзий = (х 1,8 + 32) градуса 
Фаренхайт абсолютни (зададени стойности 
температура)

x градус Целзий = (х 1,8) градуса Фаренхайт 
абсолютни (предв. зад. стойности с допуск)

F01-Allgemein-Einstellungen_02

mm inch 25,4 mm = 1 inch

ccm cuin 16,387 ccm = 1 cuin

l gal 3,7854 l = 1 gal

kN shtn 8,8964 kN = 1 shtn

bar psi 0,0689 bar = 1 psi

Nm lbfin 0,11298 Nm = 1 lbfin

Nmm lbfin 112,98 Nmm = 1 lbfin

ccm/s cuin/ 16,387 ccm/s = 1 cuin/s

g oz 28,35 g = 21 oz
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Шприц-бутало
В тези падащи менюта Вие настройвате системата от измерителни единици на шприц-
буталото. Можете да изберете пътя на шприц-буталото в [ccm] / [cuin] или в [mm] / [in]. 
Шприц-налягането може да се настрои специфично или хидравлично.

Интегралът
В това падащо меню се определя мерната единица на интеграл впръскване и дозиране. 
Настройките на интеграла ще намерите под функция "Дозиране / Интеграл" (вижте Глава 
7).

Интеграл	в	[Nmm]	/	[lbfin]
Изберете тази настройка, ако трябва да се извърши запис на интеграла в [Nmm] / [lbfin]. 
Това има смисъл, когато трябва да се интегрират малки обем на шприцоване.

Интеграл	в	[Nm]	/	[lbfft]
Изберете тази настройка, ако трябва да се извърши запис на интеграла в [Nm] / [lbfft]. Това 
има смисъл, когато трябва да се интегрират големи обем на шприцоване.

Текстова	система

С тази текстова система могат да се променят текстовете на диапазона на въвеждане. 
Всички текстове, които се срещат по-често във визуализацията, се променят. 
Прим.: Ако текстът "вкарване" на страната на избивача за сърца се промени на 
"задържане", то в цялата визуализация ще се покаже новият текст.

ВНИМАНИЕ
Ако един текст, който трябва да бъде променен, се покаже в блока за букви със знаците 
за запаметяване {00}, {01} или {02}, то тези знаци за заместване трябва да се запазят в 
променения текст. Те служат за номериране на текстовете.

Прим.:

Текст "Въздушен вентил 1" трябва да се промени на "Въздушен избивач на сърца 1". 
Индикация в блока за букви "Въздушен вентил {00}". Текстът трябва да се промени на 
"Въздушен избивач на сърце {00}". Сега на страницата се показва текстът "Въздушен 
избивач на сърца 1" или "Въздушен избивач на сърца 2".

Активиране	на	текстове	на	клиента
Ако е активно предв. избиране на програма, се показват въведените текстове на клиента. 
Допълнително може да се активира редактиране на текстове на клиента. В диапазона 
на индикации на статуса се показва статус за активиране и редактиране на текстове на 
клиента.

 Текстове клиенти активни (синьо), редактиране на текстове клиенти (мига в синьо)
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Редактиране	на	текстове	на	клиента
Ако е активно предв. избиране на програма, могат да се показват въведените текстове на 
клиента. 

Начин на действие:

• Кликнете на желания текст, който трябва да се промени.

• Блокът с букви се отваря.

• Въведете новия текст и потвърдете.

Експортиране	/	импортиране	на	текстове	на	клиенти
Зададените текстове на клиенти могат да се експортират на USB Stick и отново да се 
импортират.

Изтриване	на	текстове	на	клиенти
Всички зададени текстове на клиенти се изтриват отново.

		Cпецифична	за	потребителя	допустима	стойност	въвеждане	
(опция)
Със специфичната за потребителя система на допустими стойности за въвеждане могат 
да се ограничат допустимите стойности на въвеждане за потребителя и да се блокира 
предварителен избор на програми (потребителско ниво по-голямо от 20).

Специфична	за	потребителя	допустима	стойност	въвеждане	за	потребителско	ниво
Тук се въвежда потребителското ниво, от което нататък са активни специфичните за 
потребителя граници на въвеждане.

 специфична за потребителя допустима стойност въвеждане активна (жълто)   
      специфична за потребителя допустима стойност въвеждане редактиране (мига жълто)

Потребителско	специфична	допустима	гранична	стойност	активиране
С тази предварително избрана програма ке активират специфичните за потребителя за 
системата на допустими стойности за данни зададени стойности. Тази програма може 
да се активира в потребителско ниво 20 (сервиз клиенти) и предлага възможността да се 
поставят собствени допустими стойности на въвеждане за зададените стойности и да се 
блокират предварително избрани програми.

От дефинираното потребителско ниво под "специфична за потребителя допустима 
стойност въвеждане за потребителско ниво" могат да се редактират всички стойности, 
във всеки случай само тези, за които предварително са поставени специфичните за 
потребителя допустими гранични стойности. Зададени стойности със специфични за 
потребителя допустими гранични стойности се обозначават в блока с числа от символ 

. За всички зададени стойности без специфични за потребителя допуски са валидни 
нормалните допуски за машината. В потребителско ниво 20 специфичните за потребителя 
допустими гранични стойности не са активни.
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ВНИМАНИЕ
Ако се деактивира тази система от гранични стойности, не са активни нито допуските на 
машината нито допустимите гранични стойности. Допустимите гранични стойности обаче 
не се губят - те просто не действат!

Потребителско	специфична	допустима	гранична	стойност	едитиране
С тази предварително избрана програма в потребителско ниво 20 отделните зададени 
стойности могат да се снабдят със специфични за потребителя допустими стойности 
на въвеждане. Тези допустими стойности на въвеждане обаче могат да бъдат и извън 
допуските за машината.

Начин на действие:

Изберете зададена стойност (предварителен избор на програма. Отваря се блокът за 
въвеждане на специфичната за потребителя допустима стойност на въвеждане. Сега 
могат да се въведат желаните нови гранични стойности. Предварително избраните 
програми могат да се блокират. Сега ограниченото поле зададени стойности и 
блокираните предварително избрани програми се обозначават с жълт фон.

Тази операция се повтаря за всички зададени стойности, които са от значение. Онези 
зададени стойности, чиито гранични стойности не могат да бъдат променени, са 
обозначени с червен фон.

ВНИМАНИЕ
След като са ограничени всички зададени стойности, трябва отново да се запамети блок 
данни на изделието. При зареждане на този блок данни на изделието се зареждат и 
новите специфични за потребителя гранични стойности.

Зануляване	на	специфичните	за	потребителя	допустими	стойности	на	въвеждане
С този избор на функция в потребителско ниво 20 и активирани специфични за 
потребителя допустими стойности на въвеждане могат всички ограничени зададени 
стойности могат отново да се поставят за допуските за машината (жълтите фонове на 
полета зададени стойности се изтриват).

ВНИМАНИЕ
Ако това е постоянно желано за заредения запис данни, то записът данни трябва да се 
запамети отново.

Особености
Ако са поставени гранични стойности и съответните зададени стойности вече се намират 
извън желаните гранични стойности въвеждане, то зададените стойности не се влияят! 
Едва когато се въведе нова стойност, ограничението при въвеждане се включва и указва 
това на обслужващия.

Ако са заредени съществуващите блокове данни за изделието, които нямат указание за 
специфични за потребителя допуски, важат допуските на машината.

В ниво потребители 20 за въвеждане на зададените стойности принципно важат 
допуските за машината!
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1.1.5	 Общи	положения	/	Управление	на	системата

Дата	и	часово	време
Времева	зона

Посредством задействане на бутона се извиква прозореца за настройка на времевата 
зона. Във всеки случай, преди да настроите часовото време, трябва да се уверите, че 
е настроена правилната времева зона. В този прозорец могат да се настроят датата и 
часовото време.

Поставяне	на	дата	и	часово	време
Посредством кликване върху дадена дата или време и след това кликване на бутоните 
със стрелки отдясно на датата и часовото време, Вие можете да настроите правилното 
време. Посредством задействане на бутон "Поставяне на дата и часово време" 
настроеното часово време се приема в контролера.

Актуализиране	на	информационния	носител
Има информационни носители, свързани с USB, които не могат да бъдат разпознати 
автоматично (напр.: флопи с USB свързване).Чрез натискането на този бутон се търсят и 
активират външни информационни носители.

F01-Allgemein-Systemsteuerung_03
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Управление	на	системата
ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ПРОМЕНИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА, 
ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА (ВИЖ 
ГЛАВА 29).

За да прочетете информацията за управление на системата, натиснете символа. Отваря 
се нов прозорец.

След като информацията за управление на системата е внимателно прочетена, чрез 
активиране на превключвателя "Информацията за управление на системата прочетена" 
се разрешава промяна на управлението на системата.

Мрежови	връзки
Име	на	компютъра
Интернет	опции

Чрез натискане на съотв. бутон се отваря управлението на системата за промяна на 
мрежовите връзки, името на компютъра, съотв. интернет опциите. (възм. е само при 
"Двигател стоп" и над потребителско ниво 15 (Обслужв. на клиенти ИТ ниво).

Мрежови връзки: тук може да бъде променен IP адресът на машината.

Име на компютъра: тук може да бъде променено името на компютъра на машината.

Интернет опции: тук могат да бъдат извършени настройки на прокси сървъра.

УКАЗАНИЕ
За промени в управл. на системата трябва да се използва външна клавиатура.

От съображения за сигурност при извикване на връзките с мрежата се спира RPS 
(AR010). 

ВНИМАНИЕ
Информация за промяната на настройките ще намерите в глава 29.

COMMIT	и	RESTART	System
След направената промяна трябва да се извърши COMMIT и RESTART (възможно е само 
при "Двигател стоп" и над потребителско ниво 15).

Обяснение:

Операционната система заедно с настройките е инсталирана на защитено срещу 
презапис устройство. За постоянно запазване на промените в управлението на системата, 
трябва да се извърши COMMIT (пренасяне на промените върху защитената от презапис 
система) и RESTART на системата.
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1.1.6	 Обща	информация	/	сензорен	екран

Стартиране	на	калибриране	на	сензорния	екран	!
Ако не е налична точност на попадението на сензорния екран, той трябва да се 
калибрира.

В меню Сензорен екран можете да калибрирате екрана. За целта задействайте бутон 
"Стартиране на калибриране на сензорния екран !". Сега се стартира калибриращата 
програма. Следвайте инструкциите.

ВНИМАНИЕ
Предпазна функция: Сензорният екран e настроен на "UntouchTimeOut“ от 30 сек. 
Това означава, че след постоянно "докосване“ на едно място след 30 сек. се въвежда 
"Untouch“.

Прим.: Ако един бутон се натиска твърде дълго, той се деактивира автоматично след 30 
сек.

Деактивиране	на	сензорния	екран	за	почистване	!
Посредством задействане на бутона сензорният екран се деактивира за 30 секунди. Един 
брояч показва, кога отново ще се активира сензорният екран.

по-тъмно	/	по-светло
Посредством задействане на бутона може да се промени яркостта на сензорния екран.
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1.2	 Регулиране

В това меню задайте предварителните параметри, за да настроите машината.

Сух	ход	затварящ	агрегат
(само при хоризонтални машини)

Допълнително към избрания автоматичен режим на работа Вие имате на разположение 
и тази възможност. При активиране програма не се извършва задействане на шприц-
агрегата (т.е. впръскване, поддържане под налягане, дозиране, декомпресия, шприц-
агрегат напред и назад. Движенията и видовете режими на работа, които се стартират 
от шприц-буталото, не трябва да са активирани (напр.: Пресоване, Вентилиране, 
Програма избивач за сърца 7). Позициите на шприц-буталото, шприц-агрегата и статуса 
на загряване на цилиндъра не са от значение. Активирането на този режим на работа се 
показва посредством статус "Пробен ход".

F01-Einrichten-Seite1_03
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Затваряне	Регул.-v		до	Декомпресия	Регул.-Q
Ако е активиран режим Настройки, всички движения се задействат със зададените тук 
намалени зададени стойности.

Описание на режим Настройки се намира в Глава А.9 под "Програми общо".

Режим	настройки	2	(виж	програмен	предизбор	Декомпресия)
При активиран програмен предизбор, ръчното придвижване на инжекторното бутало 
назад се превръща след 6 сек. в самостоятелно, т.е. бутонът може да бъде освободен, но 
движението продължава. Чрез повторно задействане на бутона, движението се прекасва 
отново.

ВНИМАНИЕ
Движенията на избутвача да се проверяват само при отворена пресформа, тъй като в 
противен случай съществува опасност от повреждане на пресформата!

Разпръсквания материал не може да се докосва. Опасност от изгаряне!
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1.3	 Нулиране
1.3.1	 Нулиране	/	Страница	1

Въвеждане на профили за затваряне, отваряне, дюза напред, дюза назад, ежектор 
напред, ежектор назад се извършват винаги от "0" до "желания ход". Т.е. трябва да се 
установят новите нулеви точки на съответната пресформа.

Нулирането на отделните оси се извършва в режим Настройки или в Ръчен режим. Щом 
се достигне тази крайна позиция, новата нулева точка("Форма затворена",  "Контактна 
точка на дюзата" и "Ежекторът е назад") може да се приеме посредством задействане на 
бутона на екрана за съответното движение.

Ако посредством ново нулиране се извърши движение извън Вашия максимален 
абсолютен път, се показва съобщението за неизправност "Грешка нулиране...". 
Съответното движението може да се извърши само в режим Настройки.

ВНИМАНИЕ
В следващите менюта могат допълнително да се калибрират датчици на преместване 
като напр.: да се нулират стационарни ежектори (при вертикални машини).

Нулирането на системата за измерване на преместването функционира само през менюто 
„Автоматично установяване на нулиращи стойности“ (за описание виж тази глава) при:

• Бутон за движение по сензорния екран 

• Нулиране на затварящия механизъм при MacroPower

F01-Nullung-Seite1_04
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Нулиране	шприц-агрегат
Тази функция служи за нулиране на системата за измерване на преместването шприц-
агрегата на стойността на контактната точка на дюзата. Действителната стойност в 
този ред показва абсолютния път на дюзата. Т.е. ако дюзата се намира на механичната 
контактна точка на дюзата, тук се показва дълбочината на проникване на дюзата.

Посредством активиране на бутона тази действителна стойност се приема като нова 
нулева точка за системата за измерване на преместването на дюзата.

Стойността на която е нулирана системата за измерване на преместването (дълбочина 
на проникване на дюзата) се показва на полето зададени стойности. Действителната 
стойност в индикаторната лента сега показва относителния път от "0" до "желания ход".

Нулиране	ежектор
Тази функция служи за нулиране на системата за измерване на преместването на 
ежектора на желания път за "Ежекторът е назад". Действителната стойност  в този 
ред показва абсолютния път на ежектора. Т.е., ако ежекторът е свързан механично с 
пресформата, тук ще се покаже стойността за ежектора механично отзад.

Посредством активиране на бутона тази действителна стойност се приема като нова 
нулева точка за системата за измерване на преместването на ежектора.

Стойността на която е нулирана системата за измерване на преместването (ход 
ежектор назад) се показва на полето зададени стойности. Действителната стойност в 
индикаторната лента сега показва относителния път от "0" до "желания ход".

Нулиране	затварящ	механизъм
(при машини с колянов лост, настройката на монтажната височина на формата се 
осъществява чрез ключовия превключвател на главното командно табло или задвижните 
бутони за монтажната височина на формата).

Тази функция служи за нулиране на системата за измерване на преместването на 
затварящата страна на стойността на монтажната височина на формата.

Действителната стойност в този ред показва абсолютния път на затварящата страна. Т.е. 
ако затварящата страна се намира на механичната позиция "Форма затворена", тук се 
показва монтажната височина на формата.

Посредством бутона тази действителна стойност се приема като нова нулева точка за 
системата за измерване на преместването "Затварящ агрегат". Стойността на която е 
нулирана системата за измерване на преместването (монтажна височина на формата) се 
показва на полето зададени стойности. Действителната стойност в индикаторната лента 
сега показва относителния път от "0" до "желания ход".

Автоматично	зануляване,	позициониране	на	кутиите	за	налягане	(само	при	MacroPower)
Този програмен предизбор може да бъде активиран само в настройващ режим. 
Състоянието на автоматично зануляване и едно съобщение за смущение се показват по 
време на цялостното протичане на програмата. "Автоматично зануляване" се прекъсва 
чрез задействане на бутона "Прекъсване".
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Протичане на процеса:

- Активиране на програма

- Следва запитване, дали са приложени леярски сърца.

- След задействане на съответния бутон, автоматичното зануляване продължава.

- Затварящата единица отива на затваряне

- ако няма повече разпозната промяна на пътя, следва зануляване и установяване на 
позициите на кутиите за налягане

- след това кутиите за налягане се придвижват на установените за кутиите за 
налягане позиции

- Кутиите за налягане се заключват и се изгражда затваряща сила

- Сега може втората половина на инструмента да бъде здраво завинтена

-  Автоматичното зануляване е приключено, програмният предизбор се нулира.

Нулиране	сензор	за	налягане	на	масата	(опция)
Тази функция служи за нулиране на сензора за налягане на масата. Ако зададената 
температура на зоната на загряване на дюзата се промени с повече от 10 CEL (50 FAR), 
се препоръчва да се нулира сензора за налягане на масата. При това би трябвало да се 
изчака, докато се достигне зададената температура.

Предпазител	на	пресформата	път
Допълнително към картина "Затварящ механизъм" тук също може да се въведе 
зададената стойност за пътя на предпазителя на пресформата. Въвеждането се приема в 
картината "Затварящ механизъм".

Автоматично	установяване	на	нулиращи	стойности
Ако в режим настройки при движение Затваряне (пресформа напред, ежектор назад) 
не се разпознава промяна на позицията (напр.: достигната монтажна височина на 
пресформата), започва да тече времето за установяване на стойностите на нулиране (5 
секунди). През това време се показва символът "Активно установяване на стойността 
на нулиране". Слез изтичане на времето за установяване на нулирането междинно се 
запаметява стойността на нулирането. Това се показва от символа "Установяване на 
стойност за нулиране". Сега може да се задейства бутон "Нулиране на затварящия 
механизъм" (нулиране на затварящия механизъм, нулиране на ежектора). Сега оста се 
нулира.

Статус "Установена стойност нулиране" се връща при:

• Успешно нулиране.

• Превкл.режим работа.

• повторно движение на тази ос.

Активно	установяване	на	стойността	на	нулиране (цвят червен/жълт)

Установена	стойност	на	нулирането (цвят черен/жълт) - сега оста може да се нулира.
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1.3.2	 Нулиране	/	Страница	2	(MicroPower)

Нулиран	офсет	на	инжекционните	бутала
Тази функция служи за зануляване на инжекторното бутало. Номиналната стойност на 
този ред, показва абсолютния път на инжекторното бутало.

Величината в реда за зададена стойност е нулевата точка (като абсолютна стойност) 
на инжекторното бутало. Механично тази позиция отговаря на: Инжекторното бутало на 
едно ниво с челната страна на дюзите. Тази позиция на нулева точка се показва с "0 мм" 
в колоната за състояние. В реда за зададената стойност може стойността на нулевата 
точка да бъде заденена и ръчно. 

Нулиране	инжекционните	бутала
Моля проверете дали инжекторното бутало приключва на едно ниво с челната страна 
на дюзите. Посредством активиране на бутона "Зануляване на инжекторното бутало", 
номиналната позиция на инжекторното бутало се възприема като нова нулева точка.

Номиналната стойност в колоната за състояние, показва тогава релативния път, започващ 
от "0 мм".

Pscl
е разстоянието от челната страна на дюзите (нулева точка) до началото на отвора за 
предаване. Този размер е отговорен за коректното предаване на материала. При монтажа 
на друга дюза, тази стойност трябва да бъде съответно зададена.

F01-Nullung-Seite2_01



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H
0113ES/0214ES Глава 1 - 19

1.4	 Калибриране

В това меню се калибрират датчиците за преместване на следните единици:

• Затварящ механизъм.

• Модул за шприцоване.

• Избутвач.

• Шприцбутало.

ВНИМАНИЕ
Калибриране на датчици на преместване е възможно само в режим Настройки.

В следващите менюта могат допълнително да се калибрират датчици на преместване 
като напр.: за ексцентричната система за впръскване EES (опция), може да се калибрира 
стационарен ежектор (при вертикални машини).

Ако CAN датчиците за преместването се намират на машината, калибрирането на 
съответната ос се превключва на CAN референциране. При референциране на CAN 
датчици за преместването трябва предварително да се посочи само една зададена 
стойност.

F01-Kalibrieren-Seite1_01
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Начин	на	действие	(при	датчик	за	преместване):
• Включване на машината в режим Настройки.

• Активирайте програмата "Стартиране на калибрирането" на желания датчик за 
преместване (напр.: Затварящ механизъм). 

• Сега позициониране на минималната стойност (напр.: Форма затворена). 
Измерената минимална стойност (напр.: Да се въведе разстоянието от плочата на 
дюзите до затварящата плоча) и да се потвърди с "OK". 

• Сега позициониране на максималната стойност (напр.: Форма отворена). 
Измерената максимална стойност (напр.: Да се въведе разстоянието от плочата на 
дюзите до затварящата плоча) и да се потвърди с "OK".

• При задействане на прекъсвач "Калибриране", датчикът за преместване се 
калибрира отново.

Начин	на	действие	(при	CAN	датчик	за	преместване):
• Включване на машината в режим Настройки.

• В "Зададена стойност" да се въведе измерената стойност. 

• При задействане на прекъсвач "Референциране" NC-оста се референцира отново.

 Затварящ	агрегат
Коляновия лост да се изтегли напълно. Сега да се измери разстоянието между 
затварящата плоча и плочата на дюзите. Отворете затварящия механизъм до 2/3 
от максималния ход. Отново измерете тази стойност. Разликата на двете измерени 
стойности трябва да се въведе като зададена стойност за калибрирането.

	 Изхвърляч
Измерете разстоянието между плочата на ежектора и механичното крайно положение. От 
измерената стойност извадете 3 мм (0.12 inch) допуск за сигурност. Тази стойност трябва 
да се въведе като зададена стойност за калибрирането.

 Шприц-агрегат
Измерете разстоянието между повърхността за затягане на пресформата на плочата на 
дюзите и върха на дюзата. Тази стойност трябва да се въведе като зададена стойност за 
калибрирането.

 Шприц-бутало
Загряване на цилиндъра. Приведете шприц-агрегата в най-задна позиция. Придвижете 
на ръка шприц-буталото в най-предна позиция. За целта трябва да се демонтира челната 
обшиваща ламарина. Завийте болт M16 с контрагайка в задвижващия ходов винт и 
затегнете с помощта на контрагайка. Сега задвижете шнека посредством завъртане на 
болта по посока на часовниковата стрелка до предното механично крайно положение. 
Въведете стойността 3mm (-0.12 inch) като зададена стойност за калибрирането.

 ВНИМАНИЕ
След извършено калибриране се отстранява болта с контрагайката и отново се монтира 
обшиващата ламарина.
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1.5	 Задвижване
1.5.1	 Задвижване	/	Система	помпи

Система	помпи	1	-	4	систем.	наляг.
Индикация на актуалното налягане на помпата от съответната система.

Температура	на	маслото
Тук се показва за Ваша информация температурата на маслото. Изисканата стойност 
може да бъде променяна в диапазон от 35-45 °C / 95-113 °F. Посредством промяна на 
температурата, машината се настройва енергетично по-добре (виж също Механично 
описание, глава 8 Поддръжка)

В зависимост и от употребените видове масло:

HLP32   35-40 °C / 95-104 °F

HLP46   40-45 °C / 104-113 °F

След пускане на двигателя в действие, хидравличното масло се нагрява до 5 °C / 9 °F 
под изисканата стойност. След това обхватът на допустимите стойности се разширява, 
т.е. при спадане с 10 °C / 18 °F, хидравличното масло се загрява отново. Докато маслото 
се загрява, са блокирани всички движения на машината. При спадане с 15 °C / 27 °F се 
извършва предзагряване, при превишаване с 20 °C / 36 °F машината се изключва. При 
достигане на максималната температура от 70 °C / 158 °F машината повече не може да се 
стартира.

F01-Antrieb-Pumpensystem_04



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H

0113ES/0214ESГлава 1 - 22

Програма	за	промиване	на	помпата	(само	при	машини	с	DFE	хидравлика)
Активиране на програмата за промиване на помпата за съответната система помпи. Ако 
има наличен въздух в система помпи, напр. поради потапяне на помпата или поради 
смяна на масло, посредством активиране на тази програма въздуха се изтласква от 
системата.

Програмата за промиване на помпата би трябвало да е активиране прибл. 20 минути. 
След това програмата трябва отново да се активира.

Загряване	с	течно	гориво	по	време	на	охлаждането	и	паузата	(опция)
При активиран предварителен избор на програма загряването с течно гориво се активира 
в автоматичен режим по време на охлаждането и на паузата. Ако при продължителни 
времена на цикъла маслото се охлади твърде силно, това е мярка за поддържане на 
температурата на хидравличното масло.

Активиране	на	допълнителния	агрегат	(опция	при	ЕМ)
Ако е избрана тази програма, допълнителният агрегат се включва при двукратно 
задействане на бутон „Задвижване старт“. Ако тази програма се активира при протичащо 
задвижване, то трябва още веднъж да се задейства бутон „Задвижване старт“, за да де 
включи допълнителния агрегат.

 УКАЗАНИЯ
• Поредицата се активира след стартирането на двигателя и нафтовото отопление и 

помпената програма за промимка са приключени.

• 3 минути преди изключване на двигателя се показва алармата "Предупреждение 
за изключване на двигателя поради производствен застой". През това време 
е възможно таймерът дабъде нулиран чрез задействане на "Двигател ВКЛ-бутон". 
Таймерът започва сега да тече отново.

• След изключването и рестартирането на двигателите се изчаква 1 минута, преди 
поредицата да бъде отново активирана.

• Ако помпата се намира при активирано изключване в режим за зареждане на 
хидроакумулаторите (опция), изключването се забавя с 1 минута.
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1.5.2	 Задвижване/	Хидравличен	акумулатор

Хидравличен	акумулатор	изключен	(опция)
Ако машината е оборудване със система за хидравлично акумулиране (аку), тук може да 
се активира режим на машината без хидравличен акумулатор.

Ако е избрана тази програма, но хидравличният акумулатор е изключен.

Налягане	в	хидравличния	акумулатор
Показание за текущото хидравлично налягане в хидравличния акумулатор.

Зареждане	на	хидравличния	акумулатор	посредством	пневматичен	превключвател	
(хистерезис)

Зареждането на хидравличния акумулатор се управлява от пневматичен превключвател 
вкл. хистерезис. При достигане на настроеното налягане се приключва зареждането на 
хидравличния акумулатор. Зареждането на хидравличния акумулатор се активира отново 
едва тогава, когато стойността на налягането спадне под стойността на хистерезиса. 
По този начин се намалява разхода на енергия, то общото време на цикъла може да се 
увеличи.

F01-Antrieb-Hydraulikspeicher_02
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Зарежд.хидравл.	акум.	постоянно
Зареждането на хидравличния акумулатор се провежда постоянно. Посредством тази 
настройка се постига по-кратко общо време на цикъла, но повишен разход на енергия.
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1.5.3	 Задвижване	/	Конфигурация	на	помпата

Конфигурацията на помпата и програмният предизбор са в зависимост от обхвата на 
оборудване на машината.

Бързо	движение
Активиране на високата скорост на съответното движение. Максималните стойности на 
съответното движение се покачват. Сега вече може да се въведе по-високата скорост на 
съответното движение в профила за скоростите.

Паралелни	движение
Ако се цели постигането на паралелни движения, то трябва да се активира 
конфигурацията на помпата. Допълнително трябва обаче да се активира съответната 
програма от менюто с настройките.

Прим.: "Стартиране на ежектора при Отваряне път" (виж глава 8.1.1) -> паралелното 
движение "Ежектор" трябва да е активирано при "Отваряне".

В дясната колонка се показват номерата на конфигурацията на помпата с активираните 
помпи за съответното движение.

УКАЗАНИЕ
Ако бъде избрана от страна на клиента невалидна комбинация, се появява информацията 
"Моля изчакайте", след което тя бива отменена.

F01-Antrieb-Pumpenkonfig_02



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H

0113ES/0214ESГлава 1 - 26

1.6	 Безопасност
1.6.1	 Сигурност	/	Общи	положения

Потвърдително	съобщение	за	програмния	превключвател
Чрез активиране на този предварителен избор на програма при всеки предварителен 
избор на програма и при бутоните се показва потвърдително съобщение. Сега 
активирането на програмата трябва да се потвърди със "зелена лястовичка" или да се 
прекъсне с "червен X".

ВНИМАНИЕ
Има няколко предварителни избора на програми, свързани с безопасността, които 
въпреки деактивирането на предварителния избор на програма "Потвърдително 
съобщение за програмния превключвател" изискват потвърждение.

Пресформата	деблокирана	за	напълно	автоматичен	режим
Ако трябва да се пътува в напълно автоматичен режим, трябва да бъде активиран 
предварителен избор на програма "Пресформа деблокирана за пълна автоматика".

F01-Sicherheit-Allgemein_06



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H
0113ES/0214ES Глава 1 - 27

Масата	на	пресформата	е	деблокирана	за	превъртащ	режим	на	работа
Ако е активирана тази програма, масата на пресформата се деблокира само за 
превъртащ режим на работа. Трябва да се деактивира осцилирането (настройка в меню 
"Маса на пресформата / Общи положения").

Ако е активирана тази програма, масата на пресформата се деблокира само за 
осцилиращ режим на работа. Трябва да се избере диапазон на осцилиране (настройка в 
меню "Маса на пресформата / Общи положения").

ВНИМАНИЕ
Тази настройка не се запаметява в блок данни.

Затварящата	единица	е	задействана	в	позиция	на	безопасност	за	стартиране	на	
плоскостта	на	инструмента

Безопасното положение служи за обезопасяване на масата на инструмента. Безопасното 
положение трябва да се зададе така, че да не могат да възникват каквито и да е било 
повреди по инструмента при движението на масата на инструмента.

Ако се пренебрегва безопасното положение, то се блокират движенията на масата на 
инструмента. Показва се съобщение за грешка.

Затварящата	единица	е	задействана	в	позиция	на	безопасност	за	индекса
Ако се падне под тази позиция, то индексът на въртящия инструмент трябва да се 
намали. Ако това не е така, движението на затварящия механизъм спира.

Затварящата	единица	е	задействана	в	позиция	на	безопасност	за	стартиране	на	
действието

Докато не се стигне до безопасното положение, не се подава никакъв стартов сигнал до 
манипулатора.

Затваряща	единица	-	сигурна	позиция	за	изхвъргача	(станцийния	изхвъргач)	назад
Ако спадне под тази позиция, ежекторът (станцийният ежектор) трябва да бъде 
придвижен назад. Ако това не е така, движението на затварящия механизъм спира.

ВНИМАНИЕ
Въвеждането на безопасно положение не се запаметява в блока данни за изделието.

Няма	нагряване	на	цилиндъра		(нагр.	на	пресформата)	Стоп	при	АВАР.	СПИРАНЕ
Ако е активирана тази програма, нагр. на цилиндъра (нагр. на пресформата) не се 
изключва при натискане на "АВАР. СПИРАНЕ" или "АВАР. СПИРАНЕ проверка".

т.е.: След падане на напрежението или Изкл/ Вкл на главния прекъсвач загряването 
на цилиндъра (загряването на пресформата) преминава в състоянието на момента на 
изключване.

УКАЗАНИЕ
С помощта на предварителен избор на програми "Изключване на загряването при стоп 
на двигателя“ или "Понижаване на загряването при стоп на двигателя“ (виж Контролни 
функции, глава 18) могат да се извършат и други предварителни избори.



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H

0113ES/0214ESГлава 1 - 28

ВНИМАНИЕ
Тази настройка не се запаметява в блок данни.

Отваряне	на	затварящата	дюза	при	производствен	застой
В случай на производствен застой при активиран програмен предизбор, се стартира 
таймерът "Отваряне на затварящата дюза при производствен застой след xx [min]". 
След изтичане на таймеровото време, затварящата дюза се отваря, при условие, 
че съответните осигурителни устройства са затворени (осигурително отваряне за 
освобождаване от налягане).



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H
0113ES/0214ES Глава 1 - 29

1.6.2	 Сигурност	/	Поддръжка

Поддръжка	на	машината
В предварително зададените интервали трябва да се проведат сервизни работи по 
машината (вижте също Ръководство 1, Глава 8 Поддържане в изправност).

Щом даден сервизен интервал е изтекъл, за информация се показва съобщението за 
неизправност " Извършете поддръжка на машината". Допълнително действителното 
време се показва в червено. Сега трябва да се извършат посочените в съответния 
интервал на поддръжка работи в таблицата за поддръжка (вижте Ръководство 1, 
Глава 8.5.). Извършената поддръжка трябва да се потвърди посредством задействане 
на съответния бутон "Интервал поддръжка на машината xxx проведен". След това 
сервизният интервал започва да тече отново.

Първите два сервизни интервала на машината могат да бъдат деактивирани чрез 
въвеждане на "Интервал = 0“.

Обща	поддръжка
Тук могат да се дефинират свободно 2 сервизни интервала. Щом даден сервизен 
интервал е изтекъл, за информация се показва съобщението за неизправност " 
Извършете обща поддръжка". Други начини на действие вижте в Поддръжка на машината

Общата поддръжка се деактивира чрез въвеждане на "Интервал=0”.

F01-Sicherheit_Wartung_01



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H

0113ES/0214ESГлава 1 - 30

ВНИМАНИЕ
Два часа преди изтичане на сервизния интервал отляво за указание се показва жълт 
предупредителен триъгълник.

Ако се извърши поддръжка преди изтичане на сервизния интервал, тя трябва също да се 
потвърди със задействане на бутон "Поддръжка на машината интервал xxx проведен”, за 
да може интервалът да започне да тече отново.



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H
0113ES/0214ES Глава 1 - 31

1.6.3	 Сигурност	/	Ограждение	на	опасната	зона

Ограждение	на	опасната	зона	(GBA)
Дефиниция: Разделящо	защитно	приспособление

Част от машина, която се използва като един вид материална блокировка за защита. 
Според конструкцията си едно разделящо защитно приспособление може да се нарича 
корпус, капак, предпазител, врата, кожух и т.н.

ООЗ	режими	за	Достъпните	врати	заключени
• Достъпните врати заключени при HIGH-Pegel (ВИСОКО-ниво)

• Достъпните врати заключени при LOW-Pegel (НИСКО-ниво)

Този режим се настройва фабрично и не може да бъде променян.

ООЗ	режими	за	Освобождаване	достъпна	врата
• Освобождаване достъпна врата със статус "зелен"

• Освобождаване достъпните врати със статус "сив"

Този режим се настройва фабрично и не може да бъде променян. В зависимост от 
настройката, на лентата за състояние се променя показанието за "Статус "зелен (сив)" - 
Освобождаване достъпна врата" и показанието "Състояние ООЗ". 

F01-Sicherheit-Gefahrenbereichsabgrenzung_03



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H

0113ES/0214ESГлава 1 - 32

GBA	Режими	за	старт	на	цикъла	(само	при	ООЗ	интерфейс)
• Рестартиране на цикъла на SGM.

• Рестартиране на цикъла на GBA.

• Рестартиране на цикъла на GBA или SGM.

• Автоматично рестартиране на цикъла след квитиране.

Този режим се настройва фабрично и не може да бъде променян.

Забележка: SGM е синоним на машината за леене под налягане.

GBA	сигнали
Точно описание на GBA сигнали и сигналите на машината ще намерите в "Обяснение на 
сигналите от интерфейса“ под съответния пин на интерфейса.

Системата	е	спряна
(Пин C8 на Euromap 67 интерфейс)

Врати	за	достъп	блокирани
(Пин 31 на GBA интерфейс)

Врати	за	достъп	отворени
(Пин 24 на GBA интерфейс)

Фотоклетка	МЛН	(МЛН	=	машина	за	леене	под	налягане)	деактивирана
(Пин 26 на ООЗ интерфейса) (ООЗ = ограничител на опасната зона)

ООЗ	не	есвързан
(пин 25 на ООЗ интерфейса)

	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	ok
(Пин 5 на GBA интерфейс)

Старт	на	цикъла
(Пин 32 на GBA интерфейс)

Регистрация
(Пин 33 на GBA интерфейс)



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H
0113ES/0214ES Глава 1 - 33

Машинни	сигнали
Спиране/	продължаване	на	системата

(Пин ZC8 на Euromap 67 интерфейс)

Блокиране	на	вратите	за	достъп
(Пин 34 на GBA интерфейс)

Статус	"зелен	(сив)"	-	Освобождаване	достъпна	врата
(Пин 35 на ООЗ интерфейс)

Показанието е зависимо от настройката на "Освобождаване достъпни врати със статус 
зелен (сив)".

Показание	за	състояние	Разграничаване	опасната	зона	1	-	4	(ООЗ)
Показанието е зависимо от настройката на "Освобождаване достъпни врати със статус 
зелен (червен)".

УКАЗАНИЕ
Ако при ООЗ се касае до устройствата за персонална безопасност на леярската машина 
за шприцоване (защитна решетка, защитни врати/врати за поддръжка, защита срещу 
испръскване) с електромагнитно държане затворени и обикновена съобщителна/
прекъсвателна система, то биват показани само съществените сигнали. Деактивирането 
на устройствата за безопасност не е възможно.

(Пин 36 и 37 на GBA нтерфейс)
ЧЕРВЕНО (ЗЕЛЕНО) Защитна врата блокирани

ЗЕЛЕНО (ЧЕРВЕНО) Защитна врата деблокирана, възможен 
безопасен достъп

ЗЕЛЕНО (ЧЕРВЕНО) 
мигащо 1Hz

Следва съобщение за отв. на защитната 
врата

ЗЕЛЕНО (ЧЕРВЕНО) 
ДВОЕН ФЛАШ Необх. е квитиране чрез ООЗ (цикъл "Старт")

ЧЕРВЕН / ЗЕЛЕН 
мигащ Активно по време на блокиране

(виж също индикаторните ленти, глава 21)

Информация за статуса на защитната врата на ООЗ
ЗЕЛЕНО Защитна врата деблокирана, възможен безопасен достъп

СИВ Защитна врата блокирани

МИГАЩ 1 Hz Извършена регистрация за отваряне на защитната врата

ДВОЕН ФЛАШ Приключване за GBA необходимо (Стартиране цикъл)



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H

0113ES/0214ESГлава 1 - 34

Обяснение	на	сигналите	на	интерфейса

Дефиниция	на	интерфейса	на	Euromap	67
a)	 Допълнителни	сигнали	от	машината	за	леене	под	налягане	към	манипулирането
	 Пин	ZC8:	 Система	спиране/продължаване		(премести	ROB	в	сигурно	СПИРАНЕ)

При регистрация на GBA (желание за отваряне/ деблокиране на вратите за достъп) от 
Master (машината за леене под налягане) сигналът на пин ZC8 трябва да премине на 
LOW и да се съобщи на свързаната/ите система/и за предстоящото СПИРАНЕ, свързано с 
техниката за безопасност, за да се приведат в определено безопасно състояние. Сигналът 
се сменя с HIGH, ако предпазните устройства са затворени респ. блокирани и е бил 
стартиран цикъл (само автоматичен режим). В ръчен режим сигналът се сменя веднага с 
HIGH след затваряне и квитиране на всички предпазни устройства.

b)	 Допълнителни	сигнали	от	манипулирането	към	машината	за	леене	под	налягане
	 Пин	C8:	 Системата	спряна	(ROB	е	в	сигурно	СПИРАНЕ)

Така свързаната система (манипулиране) съобщава на машината за леене под налягане, 
че се намира в състояние на безопасно СПИРАНЕ съгласно пин ZC8 (сигнал HIGH). Този 
сигнал е предпоставка за това, да може да се отваря вратата за достъп на GBA. Едва 
когато машината за леене под налягане е в позиция на СПИРАНЕ, на интерфейса на GBA 
се разрешава разрешение за деблокиране на вратата за достъп.

Сигналът на пин C8 отново преминава на LOW, когато пин ZC8 показва сигнал HIGH 
(продължаване на системата).

В глухият щекер на интерфейса на Euromap 67 този сигнал трябва да се шунтира с 24 
Vdc!

ВНИМАНИЕ
Времето на "Забавяне изключването при край на цикъла" (виж глава 18.3.1) трябва да 
бъде така избрано, че робота да може да достигне в това време до сигурния СТОП.

Дефиниция	за	интерфейса	на	GBA:
a)	 Сигнали	от	GBA	(контакти	с	букса	от	страна	на	машината):

	 Пин	1-2:	 АВАРИЙНО	СПИРАНЕ		канал	1

За хардуерната верига на SGM (нормално затворен контакт без потенциал)

	 Пин	3-4:	 АВАРИЙНО	СПИРАНЕ		канал	2

За хардуерната верига на SGM (нормално затворен контакт без потенциал)

	 Пин	5:		 АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	ok
АВАРИЙНО СПИРАНЕ чрез ООЗ за SPS-контур на МЛН (LOW (слаба) активност). 
Сигналът става LOW, когато с ООЗ се задейства АВАРИЙНО СПИРАНЕ. Едновременно се 
активират сигналите на пинове 1-4! 



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H
0113ES/0214ES Глава 1 - 35

	 Пин	6-7:	 ООЗ	врата	за	достъп	-	EM	67	канал	1
За предаване на интерфейс манипулиране "Euromap 67“ (нормално затворен контакт без 
потенциал)

	 Пин	8-9:	 ООЗ	врата	за	достъп	-	EM	67	канал	2
За предаване на интерфейс манипулиране "Euromap 67“ (нормално затворен контакт без 
потенциал)

	 Пин	10-11:	 ООЗ	врата	за	достъп	-	ROB	интегриран,		канал	1
За предаване към интерфейс манипулиране "Манипулиране W8xx интегрирано“ 
(нормално затворен контакт без потенциал) - ако съответства (ОПЦИЯ)!

	 Пин	12-13:	 ООЗ	врата	за	достъп	-	ROB	интегриран,		канал	2
За предаване към интерфейс манипулиране "Манипулиране W8xx интегрирано“ 
(нормално затворен контакт без потенциал) - ако съответства (ОПЦИЯ)!

	 Пин	14-15:	 ООЗ	врата	за	достъп	-	машина	канал	1
За хардуерната верига "Защитна решетка“ на SGM (действаща за отваряне - при отворена 
GBA защитна врата, без потенциал). С помощта на предпазен комутационен прекъсвач на 
EN954 - изпълнена категория 4.

	 Пин	16-17:	 ООЗ	врата	за	достъп	-	машина	канал	2
За хардуерната верига "Защитна решетка“ на SGM (действаща за отваряне - при отворена 
GBA защитна врата, без потенциал). С помощта на предпазен комутационен прекъсвач на 
EN954 - изпълнена категория 4.

	 Пин	18-19:	 ООЗ	врата	за	достъп	-	машина	канал	2.1
За хардуерната верига "Защитна решетка“ на SGM (действаща за отваряне - при отворена 
GBA защитна врата, без потенциал). С помощта на предпазен комутационен прекъсвач на 
EN954 - изпълнена категория 4. (необходимо е при машини с 2 хидр. предпазни вентила - 
HM650)

	 Пин	20-23:	 Резерва

	 Пин	24:	 ООЗ	врата	за	достъп	отворена
Този сигнал показва, дали са отворени вратите за достъп на GBA. За кръга на СПУ 
"Защитни решетки“ на SGM (действащ за затваряне - сигнал HIGH при отворена врата 
за достъп на GBA. Свързан с потенциал 24 Vdc. С помощта на предпазен комутационен 
прекъсвач на EN954 - изпълнена категория 4.



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H

0113ES/0214ESГлава 1 - 36

	 Пин	25:	 ООЗ	не	е	свързан
(Проводников мост в изолир. щекер, ако няма свързан ООЗ)! HIGH -> деактивиран!

Функционалните възможности за АВАРИЙНО СПИРАНЕ се запазват обаче  до тестващата 
програма (задължителна проверка на бутона АВАРИЙНО СПИРАНЕ след "Главен 
прекъсвач ВКЛ.") .

ВНИМАНИЕ
Извършването на гореспоменатото не е разрешено в щепсела на GBA!

	 Пин	26:	 Защитни/	ремонтни	врати	на	SGM	деактивирани
Сигнал HIGH -> деактивирано!

Освен това в този случай от страна на GBA се получават следните сигнали:

 Между пин 27 и пин 28

 Между пин 29 и пин 30

С тази мярка при отворено задно предпазно устройство на SGM (задна ремонтна врата 
или защитна решетка) може да се реализира режим с манипулиране. Така може да се 
реализира страничен достъп до диапазона на пресформата на SGM за манипулирането.

ВНИМАНИЕ
Извършването на гореспоменатото в глухия щекер на SGM не е разрешено!

Ако не е свързано GBA, винаги е активирано защитно приспособление на SGM (защитни 
врати/ ремонтни врати) и гарантира защитата на диапазона на пресформата.

	 Пин	26:	 фотоклетка	МЛН	деактивирана
HIGH сигнал -> деактивран!

Освен това в този случай от страна на ООЗ се изпращат следните сигнали:

 Между пин 27 и пин 28

 Между пин 29 и пин 30

Чрез тази мярка с прекъснатото защитно устройство на МЛН (фотоклетките) може да се 
реализира режим на работа с обслужване. Така може да се реализира страничен достъп 
до зоната на пресформата на МЛН за манипулирането.

ВНИМАНИЕ
Гореспоменатото не трябва да се извършва в изолирания щекер на МЛН!

Ако няма свързан ООЗ, защитното устройство на МЛН (фотоклетките) винаги е активно и 
осигурява защита на зоната на пресформата.

	 Пин	27-28:	 Защитни	врати/сервизни	врати		МЛН		деактивиране	канал	1
	 Пин	27-28:	 Фотоклетки	деактивиране	канал	1

(хардуерна схема канал 1)
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	 Пин	29-30:	 Защитни	врати/сервизни	врати	МЛН		деактивиране		канал	2
	 Пин	29-30:	 Фотоклетки	деактивиране	канал	2

(хардуерна схема канал 2)

	 Пин	31:	 ООЗ	Вратата	за	достъп	е	блокирана
Налична пълна безопасност във връзка със сигналите 14-19 und 24. Служи за 
потвърждение, че процесът на блокиране / деблокиране на вратите за достъп на GBA е 
бил успешен.

Сигнал HIGH, когато е блокирано! Този сигнал се създава от прекъсвач за позицията на 
вратата с електромеханично блокиране (сила на притискане мин. 1 kN)!

Сигналът за квитиране (интегриран в GBA с помощта на ключов бутон 1 - задействане 
НАДЯСНО) действа директно върху предпазен комутационен прекъсвач и той се 
превключва след това към SGM (сигнали на пинове 14-19 и 24), когато е затворена 
вратата за достъп.

В този момент машината може веднага да въведе блокирането!

	 Пин	32:	 Старт	на	цикъла	(респ.	възобновяване	на	автоматичния	цикъл)
Възобновяването на автоматичния цикъл се дефинира фабрично от режим GBA. Така 
се определя, дали цикълът може да бъде продължен от пулта за управление на SGM и/ 
или от пулта за управление на GBA. Сигнал към СПУ на SGM (светещ бутон 1 ЗЕЛЕН - 
нормално отворен контакт свързан с потенциал, 24 Vdc).

	 Пин	33:	 Регистрация	(за	отваряне	на	защитната	врата	на	GBA)
Сигнал към СПУ на SGM (ключов бутон 1- задействане НАЛЯВО - нормално отворен 
контакт, свързан с потенциал, 24 Vdc). Необходим импулс от около 0.5 s!

Така се въвежда достъп до GBA. В този случай чрез интерфейс манипулиране се 
дава изискване (пин ZC8) за спиране на системата! Машината за леене под налягане 
и манипулирането приключват / прекъсват моментната си дейност и се привеждат в 
определено безопасно състояние!

b)	 Сигнали	към	GBA	(контакти	с	букса	от	страна	на	машината):

	 Пин	34:	 ООЗ	Врата	за	достъп	блокиране		
Сигнал от машината за блокиране на вратите за достъп на GBA.

Сигнал HIGH: Врата за достъп GBA блокирана

Сигнал LOW: Врата за достъп GBA деблокирана
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	 Пин	35:	 Статус	"зелено“	(Информация	за	статуса	на	защитната	врата	на	GBA)
(Сигнал от СПУ на SGM, светещ бутон 1 ЗЕЛЕН свързван с потенциал, 24 Vdc, 0,5A макс.)

Светещ бутон СВЕТЕЩ: Защитна врата деблокирана, възможен безопасен достъп

Светещ бутон ТЪМЕН: Защитна врата блокирани

Светещ бутон МИГАЩ 1 Hz: Извършена регистрация за отваряне на защитната врата

Светещ бутон ДВУКР. ПРИМИГВАНЕ: необх. е квитиране с ООЗ (цикъл "Старт").

	 Пин	38-40:	 Превключвател	Автомат./Стоп/Основна	настройка
Тези сигнали служат опционално като предварителен избор за Wittmann робота (при 
пълна интеграция на робота), за да могат тук да се изберат други режими на работа на 
робота.

 
	 Пин	41-42:	 ООЗ	контрол	на	защитата

Тези сигнали служат опционално като верига за обратна връзка към граничния 
изключвател на ООЗ, за да се контролира напр. СИГУРНО СПИРАНЕ на свързан  
Wittmann робот (при пълна интеграция на робота).

	 Пин	43-44:	 Резерва
	 Пин	45:	 0	Vdc	захранващо	напрежение	2	A	от	SGM
	 Пин	46:	 24	Vdc	захранващо	напрежение	2	A	от	SGM
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Сигнални	мостове	в	глухия	щекер	GBA

	 	 		Сигнали	от	GBA	предпазител	на	вратата	за	достъп:
 Между пин 14 и пин 15

 Между пин 16 и пин 17

 Между пин 18 и пин 19

Ако се свърже изолираният щекер, свързаните с безопасността сигнали (АВАР. СПИРАНЕ  
и защитни устройства) на интерфейса за манипулиране Euromap 67 остават прекъснати 
(това е необходимо от съображения за сигурност). В този случай не е възможен режим с 
манипулиране!

Сигнали от устройството за АВАРИЙНО СПИРАНЕ:

 Между пин 1 и пин 2

 Между пин 3 и пин 4

 Между пин 5 и пин 46

 Между пин 25 и пин 46
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1.6.4	 Безопасност/Външно	регистриране	на	колизия

Външно	регистриране	на	колизия
Контрол на положенията на машината спрямо външното положение Ако актуалните 
положения на осите на машината надминат зададения ход за контрол, то това може 
да доведе до повреда. Стопът на тези машинни оси би трябвало да предотврати 
настъпването на повреда. Спирането може да стане или чрез следните контролни 
положения или чрез краен прекъсвач. 

Деактивиране	на	външно	регистриране
Външният контрол върху колизията може да се деактивира с тази програма. Тази 
програма не се запаметява и при повторно включване на машината се поставя на „0“. 

Контрол	върху	колизията
До достигане на този ход на контрол движенията могат да бъдат задействани. 

Нивелиращи	елементи
Тук може да се въведе височината на нивелиращите елементи на машината. Този ход се 
добавя към все още актуалният ход за контрол на всички контролирани вертикални оси. 

F01-Sicherheit-Kollission_01



Машина Общи положения

HB6BG01I
HB6BG01H
0113ES/0214ES Глава 1 - 41

Висок	затварящ	механизъм
Висок	дюзов	агрегат	А	(B,	C)
Високо	впръскващо	устройство	А	(B,	C)

Показание за най-високите точки на съответната ос. Ако една от осите надмине 
зададения ход за контрол, то съответната ос се блокира и се появява съобщение за 
неизправност. 

УКАЗАНИЕ
Въвеждането на данни по тази страница са възможни само в потребителско ниво 15 (IT 
ниво на обслужване на клиентите).
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1.6.5	 Сигурност	/	Шприц-бутало

С "Надзор на инжекционния обем" се извършва мониторинг за прекалено голямо 
отклонение от номиналния дозировъчен път.

Надзор	на	инжекционния	обем
При активиран мониторинг, след "Зареждането на данни", се каоригира настроената 
хистереза до стандартна стойност, ако е била настроена извън максималната област. 
Заедно с това се активира "Макс. надзор на ръчното и автоматично действие", ако то е 
било деактивирано.

На разположение за избор стоят 2 различни надзора на инжекционния обем:

• с относителен обемен хистерезисис. 
Задаване на обемна хистереза, осъществено в настроената единица на 
инжекторното бутало.

• с процентов обемен хистерезисис. 
Задаване на обемна хистереза извършено в %.

Надзор	мин./макс.
На разположение за избор са:

• в автоматично действие. 
Инжекционният обем наблюдаван само при автоматично действие.

• в ръчно и автоматично действие. 
Инжекционният обем наблюдаван при ръчно и автоматично действие.

F01-Sicherheit-Spritzkolben_01
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Приемане	на	надзорния	профил	в	автоматично	действие
На разположение за избор са:

• постоянно. 
Надзорната стойност се пиема при промяна на дозировъчния обем веднага.

• дозировка и декомпресия при стартиране. 
Надзорната стойност се пиема при промяна на дозировъчния обем при Стартиране 
дозировката, т.е. промяна на дозировъчния обем след Стартиране дозировката не 
предизвиква "Надзор на инжекционния обем".

Надзор	дозировъчен	обем
Надзор на настроения дозировъчния обем.

Възможни причини за отклонение от инжекционния обем:

• машината е дозировала и е бил прочетен един набор данни с друг дозировъчен път.

• при ръчно действие е дозировано с висока стойност, за да бъде почистен 
цилиндъра. В последствие е настроена отново оригиналната стойност, при което 
обаче е забравено да бъде дозировано за нея. 

Надзор	на	дозировъчния	обем	+	декомпресия
Надзор на настроения дозировъчния обем + декомпресия.

Възможни причини за отклонение от инжекционния обем:

• Приложение на изблъскващо средство, при което, при по-дълъг престой след 
дозировъчния процес, се е стигнало до движение на инжекторното бутало 
(декомпресия).

Статус
Тук ще бъде показано, кой надзор (мин./макс.), на коя инжекторна единица (А,В,С) и какъв 
шприцпараметър-набор (Р1, Р2) е задействан.
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2	 Температури

2.1	 Загряване	на	цилиндъра
2.1.1	 Загряване	на	цилиндъра/	Температури	на	цилиндъра

В меню "Температури на цилиндъра" задайте зададените и стойности на допуска за 
зоните за регулиране на температурата на цилиндъра на шнека.

В горната част на изображението се показва преглед на цилиндъра.

Ако се разпознае грешка от подгревателното реле, това се показва от символ за грешка 
при съответната зона (опция при загряване на цилиндър с реле SOLID State).

Забавяне	понижаването	на	температурата
Въведете забавянето за понижаване на температурата в [min]. След това време 
на забавяне при "Стоп на двигателя" се активира понижаването на загряването 
на цилиндъра, ако в меню "Контролни операции" (Глава 18) е избрана програмата 
"Понижаване на загряването при стоп на двигателя". При задействане на бутона на 
терминала веднага се активира понижаването.

F02-Zylinderheizung-Zylindertemp_03
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Забавено	деблокиране	-	допуск	загряване	на	цилиндъра
Тук предварително задайте в [min] времето, след което трябва да се извърши 
деблокиране на шприц-цилиндъра. След първоначалното загряване шприц-цилиндърът 
се деблокира едва след изтичането на твърдо настроеното време "Забавено деблокиране 
-допуск нагряване на цилиндъра". 

Обяснение: За да се осигури оптимално, хомогенно затопляне на материала на шприц-
цилиндъра, се извършва забавено деблокиране на шприц-цилиндъра.

Ориентировъчна стойност: 5 - 15 мин, в зависимост от размера на цилиндъра

Максимална	температура	на	цилиндъра
Тук трябва предварително да се зададе "Максималната температура на цилиндъра". Това 
въвеждане ограничава зададените стойности на зоните на цилиндъра. Ако една от зоните 
на цилиндъра превишава тази температура, всички зони на загряване на цилиндъра 
се изключват и един евентуално наличен главен контактор прекъсва подаването на ток 
към нагревателните ленти. Едновременно се показва съобщението за неизправност 
"Загряване на цилиндър: максимална температура".

Минимална	температура	на	цилиндъра
Тук може предварително да се зададе "Минималната температура на цилиндъра". Това 
въвеждане ограничава зададените стойности на зоните на цилиндъра, т.е. като зададена 
стойност не може да се зададе предварително температура, която да е по-малка от 
въведената.

Зад	C	(Зададени	стойности	Зони	за	регулиране	на	температурата)
В този ред за въвеждане въведете за всяка използвана температурна сонда на lшнековия 
цилиндър една зададена стойност в [°C] / [°F].

Със зададената стойност "0" можете да изключите зоната.

ВНИМАНИЕ
Една зона за цилиндрово отопление може да бъде изключена чрез деактивиране на 
програмния предизбор или задаване на стойност "0".

Ако всички зони за цилиндрово отопление са изключени, отоплението на цилиндъра 
е деактивирано. В индикаторната лента се появява зачеркнат с червено символ за 
подгряване за информация.

Това е необходимо, в случай, че дадено производство се изпълнява само със загряване 
на пресформата.
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ВНИМАНИЕ
Неизползваните входове за температурни сонди трябва да се свържат с мостчета.

Зад	C	(зад.	стойности	на	зоните	за	регулиране	на	температурата)
Показание на актуалната температура на съответния диапазон за регулиране на 
температурата на шнековия цилиндър.

В графиката над него, се показват действителните стойности като колонна диаграма.

зелено  = Действ. стойност в допуск

синьо  = Температура, по-ниска от нормалната

червено  = Свръх-температура

червена стрелка = + толеранс

синя стрелка = - толеранс

ED	(Продължителност	на	включване)
Индикация на продължителността на включване на съответната зона в [%] (отнесена към 
времето на сканиране на регулатора). Ако времето за сканиране възлиза на 16 секунди 
и продължителността на включване е настроено на 50 %, тогава продължителността на 
включване възлиза на 8 сек. и продължителността на изключване също на 8 сек.

+Доп.	C	(горен	допуск)
Вие можете да настроите с колко градуса може да бъде превишена съответната 
зададена стойност. Допусковата стойност важи за всички диапазони за регулиране на 
температурата на шнековия цилиндър. Превишаването на допуска в автоматичен режим 
на работа блокира управлението на функциите "Впръскване", "Дозиране" и "Декомпресия".

ВНИМАНИЕ
В ръчен режим на работа въпреки превишаването е възможно шприцоването на 
материал.

-Доп.	C	(долен	допуск)
Вие можете да настроите с колко градуса може да бъде понижена съответната зададена 
стойност под определена стойност. Допусковата стойност важи за всички диапазони за 
регулиране на температурата на шнековия цилиндър. Понижаването под определена 
стойност на допуска блокира управлението на функциите "Впръскване", "Дозиране" и 
"Декомпресия".

Пониж.	C	(понижена	температура)
Въведете понижената температура в [°C] / [°F]. Активирането на понижението се извършва 
през прекъсвача на устройството за загряване на цилиндъра на терминала за обслужване 
или през избраната програма "Понижаване на загряването при стоп на двигателя".
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Температурен	профил		понижаване	/	повишаване

Двата избора на функция - стрелка надолу (понижаване) и стрелка нагоре (повишаване) 
служат за повишаване / понижаване на температурния профил. 

Чрез натискане на съответния избор на функция температурният профил на показаните 
на тази страница зони се измества със зададената стойност "r T в [°C] / [°F]".  

Условие: зададената стойност на зоната не е "0".

ВНИМАНИЕ
Ако чрез повишаването на температурния профил се превиши стойността на 
"максималната температура на пресформата",  изборът на функция се деактивира и в 
съответните зони се появява червен удивителен знак.

Ако чрез понижаване на температурния профил се стигна до стойности под зададената 
стойност "1", избраната функция се деактивира и в съответните зони се появява червен 
удивителен знак.

Маса	(опция)
Ако има налична температурна сонда на масата, въведете в колонка "Маса" съответната 
температура в [°C] / [°F].

Охлаждане	(опция)
Ако има наличен охладителен кръг (зона за изтегляне на материала) с температурна 
сонда, въведете в колонка "Охлаждане" съответната температура в [°C] / [°F].
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F02-Zylinderheizung-Reglerwerte_02

2.1.2	 Загряване	на	цилиндъра	/	Регулационни	стойности

На това меню въведете параметрите за регулиране на температурата на съответните 
температурни зони на цилиндъра. Вие можете да въведете собствени стойности или да 
приемете тези, които са определени при оптимизацията и индикацията.

ВНИМАНИЕ
Преди старта на оптимирането трябва загряването да бъде изключено, т.е. действ. 
стойности на цилиндъра респ. температурите на пресформата да се приблизително 
колкото температурата на помещението, за да се постигне резултат от обучението.

Осигурете актуалните регулиращи параметри (сравн. блокове данни, Глава 25). Ако 
оптимирането не донесе задоволителни резултати, можете да заредите обратно старите 
данни.
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учене
За целта избирате оптимиране.

повр.датч
Тук се показва счупване на датчика.

1  = Повреда на сондата.

0  = няма счупване на датчика

Рег.	реж.	%	
За да може да се запази продукцията въпреки счупването на датчика, под "Поведение 
при счупване на датчика" може да се активира регулиращ режим с въвеждане на "1". С 
въвеждането "Рег. реж.%" се определя, с коя отоплителна мощност трябва да се нагрее 
тази зона.

Въвеждане:

0 % Зона изключена

10 % Минимална отоплителна мощност

50 % Половин отоплителна мощност

100 % Максимална отоплителна мощност

Реж.обуч
Тук се показва режим обучение. Следните стойности имат следното значение:

0 Изчакайте, докато всички стойности имат достатъчно голяма зададена стойност. 
Изчакайте за точни въвеждания на всички зони. В това състояние трябва главният 
прекъсвач на загряващото устройство да бъде на "ИЗКЛ" и би трябвало да бъде 
включен, щом зоните имат правилните зададени температури. В това състояние 
или по-добре още преди това трябва да се въведат зададените температури. Всяка 
зададена температура трябва да бъде поне 70 °C / 158 °F над действителната 
температура в момента на зоната.

1 Изчакайте, докато се установи началната температура. Инициализиране на всички 
стойности.

2 Включване на отоплителната мощност на 100 %. Когато се достигне температурата 
(зададена стойност = 60 °C / 140 °F), се запаметява 1. точка на допирателната в 
точката на прегъване (= процент повишаване). - Превключване към статус 3.

3 Установява се повишението на допирателната в точката на прегъване до 
температурата (зададена стойност = 50 °C / 122 °F). Освен това тук се извършва 
контрол на допирателната в точката на прегъване посредством установяване на 
действителната повратна точка 3. Изключване (2-точков регулатор) или охлаждане 
на отсечката (3-точков регулатор) и изчисление на повишението на допирателната в 
точката на прегъване.
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4 Установяване на максимума на температурата (макс. пререгулиране) след 
изключване. - Превключване към статус 8.

7 Изчисление на параметрите и на времето за сканиране.

8 Когато има наличен 3-точков регулатор, се извършва изчисление на параметрите на 
охлаждане.

10 Оптимиране приключило успешно. Край на оптимирането или автоматично начало 
на регулирането на зададената температура със старите параметри на регулатора, 
или посредством задействане на прекъсвач "Приемане" на всяка отделна зона се 
регулира с новите параметри на зададената температура.

20 Грешка в оптимирането

- Зададената температура е твърде ниска.

- Температурата на изключване от 50 °C / 122 °F (зададена стойност) не е достигната.

- Препълване при вътрешния брояч поради тайм-аут. В случай на грешка да се 
изключи оптимирането и по-късно, когато температурите са се охладили, отново да 
се стартира.

P-	дял
Коефициент на пропорционалност [%]; съответно зададена и действ. стойност

I-дял
Време за донастройване [s]; съответно зададено и действ. време

D-	дял
Време за изпреварване [s]; съответно зададено и действ. време

ВНИМАНИЕ
Зададените стойности трябва да се използват от регулатора. Действителните стойности 
произлизат от оптимирането.

Време	сканиране
Времето за сканиране [s] (идва от оптимирането).

приемане
Този избор служи за приемане на зададените стойности от оптимирането.



Температури

HB6BG02I
HB6BG02H

0113ES/0214ESГлава 2 - 8

Допуск.	поле	C
Допусково поле [°C] / [°F]

Стойностите на допуска се разтеглят с въведените тук стойности. Това разтегляне на 
допусковото поле е в ръчен режим на работа и e активно в първите 10 минути след 
превключване на автоматичен режим на работа.

В първите 10 мин. в режима е валидно разширено допусково поле, за да може да се 
изравнят по този начин неточностите при измерването.

Кор.	темп.	C
Коригираща температура [°C] / [°F]

Тук се въвежда температурата, която е измерена с външен измерв. уред (напр. 205 °C / 
401 °F).

Корекция
С това поле се изчислява коригиращата стойност и се изпраща към контролера.

Действ	C
Действ. температура [°C] / [°F]

Тук стои коригираната действ. температура. Тя трябва след корекцията да съвпада с 
въведената "Кор. темп. C".

поведение при повреда датчик

При възникване на счупване на датчика загряването веднага изключва, тъй като 
дефектната зона е достигнала максималната температура. С въвеждането "Поведение 
при счупване на датчика" вие определяте, дали след счупване на датчик дефектната зона 
да продължава да се загрява в регулиращ режим.

0 = След превключване на ръчен режим на работа загряването отново може да се 
стартира. В този случай не се провежда регулиращ режим. Зоната не се загрява. 

1 = След превключване на ръчен режим на работа загряването отново може да се 
стартира. В този случай се провежда регулиращ режим. Желаната отоплителна 
мощност се задава предварително под"Рег. реж.%".
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Важни указания за оптимизацията

ВНИМАНИЕ
След приключване на процеса на оптимизация автоматично започва регулирането на 
новите зададени стойности. Ако параметрите не бъдат приети автоматично, могат да се 
случат нежелателни явления (например пререгулиране).

Изберете зададени стойности, които се намират в диапазона на температурите, 
прилагани в нормален режим на работа.

Уверете се, че по време на оптимизацията всички сонди показват правилни температури.

Ако даден диапазон за регулиране се загрява значително по-бързо от съседните зони,

• Параметрите на регулиране не са коректни или

• Зависи от участъка на загряване респ. мястото на зоната

За оптимизация на регулирането на температурата постъпете както следва:

• Изключете загряването (бутон "Загряване" изкл").

• На страници "Цил.пара1" и "Цил.-пара2" да се въведат зададените стойности на 
зоните за регулиране на температурата. Зададените стойности трябва да са най-
малко с 70 °C /158 °F по-големи от действителните стойности!

• Да се избере поле "Обучение".

• Включете загряването (бутон "Загряване вкл").

Оптимизацията стартира. В зависимост от машината този процес може да трае до един 
час или повече.

Мощност	[W]	(опция)
Ако машината има опция "Индикация на енергията" (виж глава 18.5), въведете тук 
мощността на отделните нагревателни зони на цилиндъра (нагревателни пояси).
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2.1.3	 Нагряване	цилиндър	/	Конфигурация

Забавяне	на	изключването	след	спадане	на	температурата
Това време на забавяне е активно само с предварителен избор на програма "Понижаване 
на нагряването при стоп на двигателя" (вижте Глава 18, Контролни операции).

Въведете забавянето за изключване на нагряването след спадане на температурата в 
[min]. Времето на забавяне се стартира при "Понижаване на нагряването". След изтичане 
на това време се изключва нагряването на цилиндъра.

Тази функция се деактивира чрез въвеждане на зададена стойност "0".

F02-Zylinderheizung-Konfiguration_01
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2.1.4	 Загряване	на	цилиндъра	/	Контролни	функции

Контрол	на	загряващата	мощност	(опция)
С тази функция се извършва контрол на подгревателните ленти и полупроводниковите 
релета. Контрол се извършва само за полупроводниковите релета със съответна функция, 
тези полупроводниковите релета с контролна функция се настройват фабрично. За зоните 
на загряване без контрол не се извършва индикация за грешка.

Заради контрола за всяко полупроводниково реле трябва да се запише токът под пълно 
натоварване на съответната зона на загряване, това се извършва чрез активиране на 
следващата програма "Обучение“.

Контрол	на	цялата	група
В тази версия всички фабрично активирани полупроводникови релета се контролират 
едновременно, а процесът на обучение се извършва едновременно за всички зони (всички 
зони трябва да са включени).

При настъпване на грешка тя не може да се причисли към една зона на загряване и по 
този начин тя се показва за всички налични полупроводникови релета.

F02-Zylinderheizung-Überwachungen_01
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Контрол	на	отделните	зони	на	загряване
В тази версия за всяка отделна зона на загряване може да се активира процесът на 
обучение и контрол. Една грешка за показва отделно за всяка зона на загряване и е 
възможна по-точна диагностика.

Учене
С този предварителен избор на програма токът се записва за всички контролирани зони 
на загряване. С активиране на програмата се извежда сигнал до всички контролирани 
полупроводникови релета. За продължителността на консумацията на електроенергия 
всички полупроводникови релета са включени на пълна мощност. След приключена 
консумация на електроенергия предварителният избор на програма се деактивира 
автоматично.

Нулиране
С този предварителен избор на програма до всички налични полупроводникови релета се 
дава импулс за нулиране на грешката. Предварителният избор на програма се деактивира 
отново след нулиране на грешката. Ако грешката обаче все още е налице, съобщението 
за неизправност отново ще се изпише.

Контрол
С този предварителен избор на програми се активира контролът на полупроводниковите 
релета за всяка зона на загряване, процесът на обучение се извършва също само за зони 
на загряване с активиран контрол.

Тази програма може да бъде активирана само, когато контролът на отделните зони на 
загряване е деблокиран. Програмите не са налични при контрол на цялата група на 
загряване и се контролират всички налични полупроводникови релета.

Статус
В този ред се показва актуалната грешка за всяка зона на загряване на 
полупроводниковото реле. При контрол на цялата група не е възможен анализ за всяка 
зона поотделно и по този начин се показва една грешка за всички контролирани зони на 
загряване. При контрол на отделните зони на загряване се извършва точна диагностика 
на всяка отделна зона на загряване.

Описание на статуса:

0 няма неизправност

1 Налична грешка в зоната

2 Грешка понижено напрежение или тиристорът не включва

3 Грешка твърде ниска отоплителна мощност

4 Грешка свръх-температура на полупроводниковото реле или измереният ток 
превишава диапазона на контрол на уреда

5 Грешка тиристор късо съединение

99 неизвестна грешка
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Индикация	за	статуса	на	полупроводниковото	реле
На полупроводниковите релета има два светодиода (един червен и един зелен), които 
показват статуса на уреда.

Двата светодиода мигат едновременно:

Още не е записана зададена стойност за тока или последният процес на обучение не е 
бил приключен коректно.

Червен светодиод:

Установена е неизправност на тази зона на загряване или на полупроводниковото реле, 
светлинният диод се занулявана.

Двата светодиода мигат веднъж алтернативно: Процесът на обучение e извършен и 
приключен, запаметената зададена стойност на тока се контролира.
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2.2	 Загряване	на	инструмента	(опция)
2.2.1	 Загряване	на	пресформата	/	Температури	на	пресформата

В меню "Загряване на пресформата" задайте предварително зададените и стойности на 
допуска за зоните за регулиране на температурата на пресформата.

Нагряване	инстр
Посредством активиране на предв. избиране на програма загряването на пресформата се 
включва респ. изключва с прекъсвач за загряване на пресформата.

Само когато е активирана програмата "Двигател топ и загряване стоп", при изключен 
двигател на задвижващия механизъм се изключва и загряването. Понижението на 
загряването на пресформата се провежда заедно с понижението на загряването на 
цилиндъра.

Забавяне	понижаването	на	температурата
Въведете времето в [min], с което трябва да се забави понижението на температурата на 
загряването на пресформата.

F02-Werkzeugheizung-Werkzeugtemp_03
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ВНИМАНИЕ
За всяка зона на нагряване на пресформата може да се зададе информационен текст, за 
по-добър обзор. Този инфо-текст може да се въведе само в потребителско ниво 20. 

Вкл
Посредством активиране на предв. избиране на програма се активира съответната зона 
на загряване на пресформата.

Зад	C	(Производство-Зададени	стойности	Зони	за	регулиране	на	температурата)
За всяка използвана температурна сонда въведете зададена стойност.

Зад.2	C	(опция)
За всяка използвана температурна сонда въведете зададената стойност за „стартовото 
включване на нагревателния канал (опция)“ или „процес на варио (опция)“. 

Стартово	включване	нагревателен	канал	(опция)

За всяка използвана температурна сонда въведете зададена стойност за стартовото 
включване. Тази зададена стойност е активна само до превключване към производствена 
температура. Превключването между стартова температура и производствена 
температура може да се извърши в зависимост от цикъла или от времето (вижте Глава 18, 
Задействащи програми).

Взима се за даденост, че стартовата температура (Зад.2) винаги е по-висока от 
производствената температура. Стартовото включване в автоматичен режим е активно до 
достигане на производствената температура. След като приключи стартовото включване, 
а производствената температура не е достигната, за нагревателния канал още веднъж се 
активира разтегляне на толеранса.

Процес	на	варио	(опция)

За всяка използвана температурна сонда въведете зададена стойност за процес на 
варио. Тази зададена стойност е активна, ако операцията на впръскване е приключила. 
Т.е. на тази най-ниска зададена стойност се извършва охлаждане. Превключването на 
производствена температура става с отварянето на формата и достигането на „Стартово 
загряване / охлаждане“ (виж глава 2.2.2, Нагряване на инструмента / Общи положения).

Взима се за даденост, че стартовата температура - зададена величина 2 винаги е по-
ниска от производствената температура. 

ВНИМАНИЕ
Неизползваните входове за температурни сонди трябва да се свържат с мостчета.
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Зад	C	(зад.	стойности	на	зоните	за	регулиране	на	температурата)
Показание на актуалната температура на съответния диапазон за регулиране на 
температурата на инструмента. В графиката над него, се показват действителните 
стойности като колонна диаграма.

зелено  =  Действ. стойност в допуск

синьо  =  Температура, по-ниска от нормалната

червено  =  Свръх-температура

червена стрелка = + толеранс

синя стрелка = - толеранс

ED	(Продължителност	на	включване)
Индикация на продължителността на включване на съответната зона в [%] (отнесена към 
времето на сканиране на регулатора). Ако времето за сканиране възлиза на 16 секунди 
и продължителността на включване е настроено на 50 %, тогава продължителността на 
включване възлиза на 8 сек. и продължителността на изключване също на 8 сек.

+Доп.	C	(горен	допуск)
Вие можете да настроите с колко градуса може да бъде превишена съответната 
зададена стойност. Превишаването на допуска в автоматичен режим на работа блокира 
управлението на функциите "Впръскване", "Дозиране" и "Декомпресия".

ВНИМАНИЕ
В ръчен режим на работа въпреки превишаването е възможно шприцоването на 
материал.

-Доп.	C	(долен	допуск)
Вие можете да настроите с колко градуса може да бъде понижена съответната зададена 
стойност под определена стойност. Допусковата стойност важи за всички диапазони за 
регулиране на температурата на инструмента.

Понижаването под определена стойност на допуска блокира управлението на функциите 
"Впръскване", "Дозиране" и "Декомпресия".

ВНИМАНИЕ
В ръчен режим на работа въпреки презанижаването е възможно шприцоването на 
материал, ако впръскващото устройство се е върнало назад.

Пониж.	C	(понижаване)
Въведете понижената температура в [°C] / [°F]. Активирането на понижението се 
извършва през прекъсвача на устройството за загряване на пресформата на терминала 
за обслужване или през избраната програма "Понижаване на загряването при стоп на 
двигателя".



Температури

HB6BG02I
HB6BG02H
0113ES/0214ES Глава 2 - 17

2.2.2	 Загряване	на	пресформата	/	Общи	положения

бавен	старт
Ако пресформата трябва да се загрява бавно, изберете опция "Бавен старт". Щом всички 
зони достигнат пусковата температура, започва да тече времето за пускане (време за 
бавен старт) След изтичане на това време се загрява до настроената зададена стойност.

Въведете в дясното поле за въвеждане желаното от Вас време за пускане (време за 
бавен старт) за загряването на пресформата в минути.

Актуално изтеклото време за пускане (време за бавен старт) ще разпознаете вляво до 
това поле за въвеждане.

ВНИМАНИЕ
Ако регулиращите устройства на наливниковите канали са присъединени чрез 
интерфейса на шината CAN - Bus (EUROMAP 66-2), функцията "Softstart" не може да бъде 
избрана.

F02-Werkzeugheizung-Allgemein_02
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Температура	при	пускане
Тук въведете зададената стойност на температурата за бавния старт.

Мощност	на	нагряване	при	пускане
Целесъобразно е, бавния старт да се извършва с намалена отоплителна мощност. Тук 
въведете зададената стойност за намалената отоплителна мощност в  [%].

През време на пускане, при тази температура, евентуално събралата се кондензирала 
вода се изпарява. Поради бавното изпаряване Вие можете да избегнете повреди на 
инструмента или нагревателния елемент.

Процес	на	варио	(опция)
При активирана програма температурата варира между производствената температура и 
зададена величина 2.

Когато процесът на впръскване е приключил, се охлажда до по-ниската зададена 
стойност (зададена величина 2) (процес на охлаждане, нерегулиран). При достигане на 
зададената стойност формата се отваря.

Стартово	загряване/	охлаждане
Ако формата се отвори и тук въведеното положение е достигнато, то се извършва 
затопляне до производствената температура. При достигане на температурата се 
стартира процесът на впръскване.
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2.2.3	 Загряване	на	пресформата	/	Обзор	

В менюто "Преглед на нагряването на пресформата" се показва състоянието на всяка от 
48-те нагревателни зони на пресформата (Темп.ok...зелено, Много висока температура...
червено, Много ниска температура...синьо). На тази страница допълнително може да 
бъде променена зададената стойност.  

Ако се разпознае някаква повреда на нагревателното реле, тя се показва в съответната 
зона чрез символ за повреда (опция при нагряването на пресформата със "SOLID State 
Relais").

Температурен	профил			понижаване	/	повишаване

Двете избрани функции - стрелка надолу (понижаване) и стрелка нагоре (повишаване) 
служат за повишаване / понижаване на температурния профил. 

Чрез натискане на съответния избор на функция темп. профил на показаните на тази 
страница зони се измества със зададената стойност "r T в [°C] / [°F]".  

Условие: зададената стойност на зоната не е "0" и предварителният избор на програма "r 
T" за зоната е активиран.

F02-Werkzeugheizung-Ьbersicht_02
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ВНИМАНИЕ
Ако чрез повишаването на температурния профил се превиши стойността на 
"максималната температура на пресформата",  избраната функция се деактивира и в 
съответните зони се появява червен удивителен знак.

Ако чрез понижаване на температурния профил се стигна до стойности под зададената 
стойност "1", избраната функция се деактивира и в съответните зони се появява червен 
удивителен знак.

Чрез задействане на един от 3-те бутона предварителният избор на програма "r T" за 
всяка зона се активира, деактивира или инвертира.

Активиране на предварителния избор на програма "r T" за всички показани на 
тази страница зони

Деактивиране на предварителния избор на програма "r T" за всички показани 
на тази страница зони

Инвертиране на предварителния избор на програма "r T" за всички показани 
на тази страница зони



Температури

HB6BG02I
HB6BG02H
0113ES/0214ES Глава 2 - 21
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2.2.4	 Загряване	на	пресформата	/	Регулационни	стойности	

В това меню въведете параметрите за регулиране на температурата на съответните 
температурни зони на пресформата. Вие можете да въведете собствени стойности или да 
приемете тези, които са определени при оптимизацията и индикацията.

ВНИМАНИЕ
Преди стартиране на оптимизацията загряването трябва да бъде изключено.

Осигурете актуалните регулиращи параметри (сравн. блокове данни, Глава 25). Ако 
оптимирането не донесе задоволителни резултати, можете да заредите обратно старите 
данни.

Учене
За целта избирате оптимиране.
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Повр.датч
Тук се показва счупване на датчика.

1  =  Повреда на сондата.

0  =   няма счупване на датчика

Рег.	реж.	%	
За да може да се запази продукцията въпреки счупването на датчика, под "Поведение 
при счупване на датчика" може да се активира регулиращ режим с въвеждане на "1". С 
въвеждането "Рег. реж.%" се определя, с коя отоплителна мощност трябва да се нагрее 
тази зона.

Въвеждане:

0 % Зона изключена

10 % Минимална отоплителна мощност

50 % Половин отоплителна мощност

100 % Максимална отоплителна мощност

Реж.обуч
Тук се показва режим обучение. Следните стойности имат следното значение:

0 Изчакайте, докато всички стойности имат достатъчно голяма зададена стойност. 
Изчакайте за точни въвеждания на всички зони. В това състояние трябва главният 
прекъсвач на загряващото устройство да бъде на "ИЗКЛ" и би трябвало да бъде 
включен, щом зоните имат правилните зададени температури. В това състояние 
или по-добре още преди това трябва да се въведат зададените температури. Всяка 
зададена температура трябва да бъде поне 70 °C / 158 °F над действителната 
температура в момента на зоната.

1 Изчакайте, докато се установи началната температура. Инициализиране на всички 
стойности.

2 Включване на отоплителната мощност на 100 %. Когато се достигне температурата 
(зададена стойност = 60 °C / 140 °F), се запаметява 1. точка на допирателната в 
точката на прегъване (= процент повишаване). - Превключване към статус 3.

3 Установява се повишението на допирателната в точката на прегъване до 
температурата (зададена стойност = 50 °C / 122 °F). Освен това тук се извършва 
контрол на допирателната в точката на прегъване посредством установяване на 
действителната повратна точка 3. Изключване (2-точков регулатор) или охлаждане 
на отсечката (3-точков регулатор) и изчисление на повишението на допирателната в 
точката на прегъване.

4 Установяване на максимума на температурата (макс. пререгулиране) след 
изключване. - Превключване към статус 8.
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7 Изчисление на параметрите и на времето за сканиране.

8 Когато има наличен 3-точков регулатор, се извършва изчисление на параметрите на 
охлаждане.

10 Оптимиране приключило успешно. Край на оптимирането или автоматично начало 
на регулирането на зададената температура със старите параметри на регулатора, 
или посредством задействане на прекъсвач "Приемане" на всяка отделна зона се 
регулира с новите параметри на зададената температура.

20 Грешка в оптимирането

- Зададената температура е твърде ниска.

- Температурата на изключване от 50 °C / 122 °F (зададена стойност) не е достигната.

- Препълване при вътрешния брояч поради тайм-аут. В случай на грешка да се 
изключи оптимирането и по-късно, когато температурите са се охладили, отново да 
се стартира.

В случай на грешка да се изключи оптимирането и по-късно, когато температурите са се 
охладили, отново да се стартира.

P-	дял
Коефициент на пропорционалност [%]; съответно зададена и действ. стойност

I-дял
Време за донастройване [s]; съответно зададено и действ. време

D-	дял
Време за изпреварване [s]; съответно зададено и действ. време

ВНИМАНИЕ
Зададените стойности трябва да се използват от регулатора. Действителните стойности 
произлизат от оптимирането.

Време	сканиране
Времето за сканиране [s] (идва от оптимирането).

Приемане
Този избор служи за приемане на зададените стойности от оптимирането.
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Допуск.	поле	C
Допусково поле [°C] / [°F] 

Стойностите на допуска се разтеглят с въведените тук стойности. Това разтегляне на 
допусковото поле е в ръчен режим на работа и e активно в първите 10 минути след 
превключване на автоматичен режим на работа.

Тъй като в пусковата фаза е естествено да има по-големи температурни колебания 
отколкото во стабилното състояние на работа, през първите 10 минути е активно 
разширено допусково поле.

Кор.	темп.	C
Коригираща температура [°C] / [°F]

Тук се въвежда температурата, която е измерена с външен измерв. уред (напр. 205 °C / 
401 °F).

Корекция
С това поле се изчислява коригиращата стойност и се изпраща към контролера.

Действ	C
Действ. температура [°C] / [°F]

Тук стои коригираната действ. температура. Тя трябва след корекцията да съвпада с 
въведената "Кор. темп. C".

поведение при повреда датчик

При възникване на счупване на датчика загряването веднага изключва, тъй като 
дефектната зона е достигнала максималната температура. С въвеждането "Поведение 
при счупване на датчика" вие определяте, дали след счупване на датчик дефектната зона 
да продължава да се загрява в регулиращ режим.

0 = След превключване на ръчен режим на работа загряването отново може да се 
стартира. В този случай не се провежда регулиращ режим. Зоната не се загрява. 

1 = След превключване на ръчен режим на работа загряването отново може да се 
стартира. В този случай се провежда регулиращ режим. Желаната отоплителна 
мощност се задава предварително под"Рег. реж.%".
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Важни указания за оптимизацията

ВНИМАНИЕ
След приключване на процеса на оптимизация автоматично започва регулирането на 
новите зададени стойности. Ако параметрите не бъдат приети автоматично, могат да се 
случат нежелателни явления (например пререгулиране).

Изберете зададени стойности, които се намират в диапазона на температурите, 
прилагани в нормален режим на работа.

Уверете се, че по време на оптимизацията всички сонди показват правилни температури.

Ако една регулируема зона се загрява значително по-бързо от съседните зони, то 
вероятно регулиращите параметри не са правилни.

За оптимизация на регулирането на температурата постъпете както следва:

• Изключете загряването (бутон "Загряване" изкл").

• На страници "Пресф.пара1" и "Пресф.пара2" да се въведат зададените стойности 
на зоните за регулиране на температурата. Зададените стойности трябва да са най-
малко с 70 °C /158 °F по-големи от действителните стойности!

• Да се избере поле "Обучение".

• Включете загряването (бутон "Загряване вкл").

Оптимизацията стартира. В зависимост от машината този процес може да трае до един 
час или повече.

Мощност	[W]	(опция)
Ако машината има опция "Индикация на енергията" (виж глава 18.5), въведете тук 
мощността на отделните нагревателни зони на цилиндъра (нагреват. елементи).
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2.2.5	 Нагряване	пресформа	/	Конфигурация	

Забавяне	на	спадането	на	температурата	след	автоматичен	режим
Въведете забавянето за понижаване на температурата в [min]. Времето на забавяне 
се стартира при напускане на автоматичния режим. След изтичане на това време се 
изключва нагряването на пресформата. Тази функция се деактивира чрез въвеждане на 
зададена стойност "0".

Забавяне	на	изключването	след	спадане	на	температурата
Това време на забавяне е активно само с предварителен избор на програма "Понижаване 
на нагряването при стоп на двигателя" (вижте Глава 18, Контролни операции).

Въведете забавянето за изключване на нагряването след спадане на температурата в 
[min]. Времето на забавяне се стартира при "Понижаване на нагряването". След изтичане 
на това време се изключва нагряването на пресформата.

Тази функция се деактивира чрез въвеждане на зададена стойност "0".

F02-Werkzeugheizung-Konfiguration_01
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2.2.6	 Нагряване	пресформа	/	Задействащи	програми	

Стартово	включване	нагревателен	канал	(опция)
Описание вижте в Глава 18.6 Задействащи програми.
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2.3	 Темпериращи	уреди	(опция)
2.3.1	 Термошкафове

Ако към Вашата машина са подвързани един или повече темпериращи уреди, през 
полетата за въвеждане на всяко меню Вие можете да въведете съответно зададените и 
допусковите стойности.

Вкл
Посредством активиране на предв. избиране на програма се активира съответния 
темпериращ уред.

Активираните темпериращите уреди се включват респ. изключват в зависимост от 
настроения "Вкл.РЕЖИМ".

Вкл.MODE
0 Активираните темпериращи уреди се включват посредством превключвателя на 

цилиндровото нагряване

1 Активираните темпериращи уреди се включват със задвижването.

2 Активираните темпериращи уреди са винаги включени

3 Активираните уреди за темпериране се включват от външен уред.

F02-Temperiergeräte-Temperiergeräte_02



Температури

HB6BG02I
HB6BG02H
0113ES/0214ES Глава 2 - 29

Задад.
Въведете зададената стойност на темпериращия уред. Действителната стойност се 
показва отдолу. В графиката над него, се показват действителните стойности като колонна 
диаграма.

зелено  = Действ. стойност в допуск

синьо  = Температура, по-ниска от нормалната

червено  = Свръх-температура

червена стрелка = + толеранс

синя стрелка = - толеранс

+Доп.
Настройте с колко градуса може да бъде превишавана избраната зададена стойност.

При превишаване на допуска веднага се показва съобщението за неизправност "Допуск 
темпериращи уреди" и се стартира времето за контрол.

 

ВНИМАНИЕ
Директно настроените на темпериращия уред допуски не се контролират от машината.

-Доп.
Настройте с колко градуса избраната зададена стойност може да бъде под допустимата 
стойност.

При спадане под допуска веднага се показва съобщението за неизправност "Допуск 
темпериращи уреди" и се стартира времето за контрол.

Пониж.
Въведете понижената температура в [°C] / [°F]. Активирането на понижението се извършва 
през прекъсвача на устройството за загряване на цилиндъра на терминала за обслужване 
или през избраната програма "Понижаване на загряването при стоп на двигателя".

Q

Показание на поточното количество на  темпериращия уред, ако това е поддържано от 
темпериращия уред.
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2.3.2	 Темпериращи	уреди	/	Общи	положения

Време	за	контрол
Въвеждане на времето за контрол и индикация на вече изтеклото време в [s].

Ако в темпериращия уред се появи неизправност, се стартира времето за контрол. След 
изтичане на това време цикълът на машината се спира от повишаване на затварящата 
сила.

F02-Temperiergerдte-Allgemein_01
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2.3.3	 Темпериращи	уреди	/	Конфигурацията	аналогови

Ако на тази машина се подвържат темпериращи уреди на аналогов интерфейс, през това 
меню темпериращите уреди могат да се скалират.

Температурен	диапазон
Въвеждане на температурен диапазон съгласно фирмената табелка на темпериращия 
уред, напр 0-400 —> Въвеждане 400

Съответства
Въвеждане на напрежение диапазон съгласно фирмената табелка на темпериращия уред, 
напр 0-10V —> Въвеждане 10

F02-Temperiergerдte-Konfiguration-analog_01
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Макс.	работна	температура
Въвеждане на максималния диапазон работна температура. Съответства на 
ограничението на въвеждането в ниво обслужване.

Макс.	темп.
Въвеждане на максималната температура. При достигане не тази температура 
темпериращият уред се изключва. Темпериращият уред може да се активира посредством 
изключване и включване на прекъсвача за загряване на пресформата.

Изключване	при	достигане	на	понижена	температура
Ако е активирана тази програма, при достигане на понижена температура темпериращият 
уред се изключва. 
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2.3.4	 Темпериращи	уреди	/	Конфигурацията	цифрови

Ако темпериращи уреди са включени на машина Ви през сериален интерфейс с TTY/
CL комуникационен протокол (20 mA интерфейс) или EUROMAP 66 Комуникационен 
протокол, темпериращите уреди могат да бъдат скалирани през това меню.

Интерфейсът на уреда (9-щифтово D-Sub контактно гнездо, щепсели 2 и 3) са 
конфигурирани съгласно TTY/CL комуникационния протокол:

(4.800 бод, 8 данни бит, 1 старт. - и стоп бит, прав паритет)

Режим	изключване	темпериращ	уред	(контролер_Switch_Off_режим)
Тук може да се избере режим изключване за съответния темпериращ уред. При 
изключване на темпериращия уред се взима под внимание настроения режим 
изключване. В нормален режим на работа прекъсвачът трябва да се настрои на 
"регулиране".

Охлаждане,	изсмукване,	изключване
Темпериращия уред да се охлади до температурата за синхронизация на помпата, след 
това да се изсмуче темпериращото средство и да се изключи темпериращия уред.

F02-Temperiergerдte-Konfiguration-digital_03
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Охлаждане,	изключване
Темпериращия уред да се охлади до температурата за синхронизация на помпата и след 
това да се изключи темпериращия уред.

Регулиране	(=нормален	режим)
При изключване на темпериращия уред се изключва веднага. За нормалния режим на 
регулиране трябва да се настрои този режим на работа.

Предпазно	изпразване
Темпериращия уред да се охлади под предпазния лимит (отворена система), да се 
изсмуче темпериращото средство и след това да се изключи темпериращия уред.

ВНИМАНИЕ ПРИ EUROMAP 66!
Не всички производители поддържат този режим на работа. 

Актуалният статус на режима на работа се показва в меню "Темпериращи уреди 
диагностика".

Име	на	мрежата
Тази настройка е предприета предварително фабрично и не може да се променя.

При темпериращи уреди, които са подвързани през протокол комуникация EUROMAP 66 
на това място се появява "CAN-OPEN".

ВНИМАНИЕ (САМО ПРИ TTY/CL КОМУНИКАЦИОНЕН ПРОТОКОЛ)
Възможни са максимум 6 темпериращи уреда на мрежа. Т.е., ако на Вашата машина се 
намират повече от 6 темпериращи уреди, трябва физически да имате на разположение 
втора мрежа. 

IF1 .. Сериен интерфейс 1 (COM1)

IF2 .. Сериен интерфейс 2 (COM2)
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Адрес	на	уреда
TTY/CL комуникационен протокол: Въвеждане на адреса на уреда. Това въвеждане 
трябва да съвпада с настройката на съответния темпериращ уред.

EUROMAP 66: Can-Open Номер на възела. Тази настройка е предприета предварително 
фабрично и не може да се променя.

Това въвеждане трябва да съвпада с настройката на съответния темпериращ уред.

Типове	пресформи
TTY/CL комуникационен протокол: Въвеждане на вида на пресформата за причисляване 
на различни блокове параметри на регулиране. Възможни са типове пресформи от 0 до 
10.

EUROMAP 66: без значение

Обяснение на типовете пресформи:

0 Свободно избираем блок параметри (самостоятелно оптимиране)

1 Блок параметри 1, малка пресформа

 до

10 Блок параметри 10, голяма пресформа

Макс.	работна	температура
Въвеждане на максималния диапазон работна температура. Съответства на 
ограничението на въвеждането в ниво обслужване.

Макс.	темп.
Въвеждане на максималната температура. При достигане не тази температура 
темпериращият уред се изключва. Темпериращият уред може да се активира посредством 
изключване и включване на прекъсвача за загряване на пресформата.

Изключване	при	достигане	на	понижена	температура
Ако е активирано предв. избиране на програма, при достигане на понижена температура 
темпериращият уред се изключва. 

вътрешен	датчик

Регулирането се извършва с помощта на вътрешния датчик на темпериращия уред (Main_
Line_Mode).

външен	датчик
Регулирането се извършва с помощта на външен датчик (External_Sensor_Mode).
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ВНИМАНИЕ
Външният сензор функционира само при TTY/CL интерфейс във връзка с Wittmann 
темпериращ уред. Допълнително трябва да се зададе като телеграма "Wittmann".

Телеграма:	стандартна
Телеграма:	Wittmann
Телеграма:	Regloplas

При TTY/CL интерфейси във връзка с Wittmann темпериращ уред и настройка "Телеграма: 
Wittmann", може да бъде използван външният сензор. При всички дрги интерфейси и 
темпериращи уреди трябва да се използва настройката  "Телеграма: стандартна". Тук 
няма външен датчик.

Протокол:	сменящ	се
Извършва се смяна между протоколите "стандартен" и "разширение". 

Протокол:	стандартен
Температурата и продължителността на включване се извеждат и препращат. 

Протокол:	разширение
Температурата, продължителността на включване и разхода на флуид се извеждат и 
препращат.
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2.3.5 Темпериращи	уреди	/	Диагностика
2.3.5.1	 Темпериращи	уреди	/	Диагностика	цифрови

Ако темпериращи уреди са включени на машината Ви през сериален интерфейс с TTY/
CL комуникационен протокол (20 mA интерфейс) или EUROMAP 66 комуникационен 
протокол,  чрез това меню ще бъде показана подробна информация на отделните 
темпериращи уреди.

Събирателна(и)	аларма(и)	възникнала(и)	при	темпериращ(и)	уред(и):
Индикация на темпериращи уреди, при които е настъпила аларма. Подробната оценка на 
алармата се показва под "Аларми темпериращи уреди".

ВНИМАНИЕ
Подробната оценка на алармата се показва само от настроения под "Диагностика на 
темпериращ уред №" темпериращ уред.

F02-Temperiergerдte-Diagnose_01
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Диагностика	на	темпериращ	уред	№
Посредством въвеждане на "Темпериращ уред №" се показват статусът и алармите на 
съответния темпериращ уред.

Статус	обратно	сигнализиране	режим	на	работа
Показват се следните статуси:

• Недефиниран статус.

• Активно изсмукване на темпериращо средство.

• Активно включване на охлаждането.

• Активно оптимиране на регулиращи параметри (не при EUROMAP 66).

• Помпа, загряване и охлаждане изключени.

• Регулиране активно (=нормален режим).

• Предпазно изпразване активно (=загряване и охлаждане изкл).

• Режим работа регулиране (компютър) или (ръчно).

• Режим работа датчик (външно) или (вътрешно).

• Предадена е недопустима зададена стойност.

• Настъпила е аларма.

Аларми	темпериращ	уред
Показват се следните аларми:

• Повреда на сондата.

• Загряването е дефектно.

• Охлаждането е дефектно.

• Релето за контролиране на нивото се е задействало.

• Релето за контролиране на разхода се е задействало

• Температура над предпазния лимит.

• Помпа дефектна.

• Отпадане на фаза.

• Системна грешка.
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2.3.5.2	 Темпериращи	уреди	/	Диагностика	2
Ако темпериращи уреди са включени на машината Ви през сериален интерфейс с TTY/
CL комуникационен протокол (20 mA интерфейс),  чрез това меню ще бъде показана 
подробна информация за комуникацията.

Показва се:

• Индентификация на интерфейсите

• Посока: RD ... четене, WR ... писане

• Данни

• Състояние (описанието на номерата на състояние виж на Аларма 238, глава AL)
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2.3.6	 Уреди	за	темпериране	/	COM	параметри

Ако темпериращи уреди са включени на машината Ви през сериален интерфейс с 
TTY/CL комуникационен протокол (20 mA интерфейс) или EUROMAP 66 с CanOpen 
комуникационен протокол, чрез това меню ще бъдат показани информации за COM 
параметрите.

COM	режим	на	уреда(ите)	за	контрол	на	температурата
Тук се настройва режима за комуникация с темпериращите уреди. След като режимът 
е бил променен, трябва да се задейства бутона „темпериращ(и) уред(и): изпращане на 
COM параметри“ за приемане на направените настройки.  Това е възможно само, ако 
всички темпериращи уреди са изключени.

WIBA M1: Скорост в бодове=4800, бита данни=8, стоп бита=1, прав паритет

WIBA M2: Скорост в бодове=4800, бита данни=8, стоп бита=1, без паритет

Темпериращ(и)	уред(и):	Изпращане	на	COM	параметри
Бутонът се вижда само, ако всички темпериращи уреди са изключени.

F02-Temperiergeräte-COM_02
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2.3.7	 ТУреди	за	темпериране	/	VARIOMOULD

Както е известно при впръскване на материал за пластмаса в горещия инструмент, 
повърхността на формировъчното гнездо се отличава прецизно, което от една страна 
се оказва в полза на качеството на детайлите. Във всеки случай термопластите трябва 
да бъдат изстудени отново до ниски температури, за да могат да се втвърдят. Това 
обстоятелство води от друга страна по принцип до покачващи се по-дълги периоди на 
цикъла.

При ползване на BFMOLDTM се затоплят кавитетните области на пресформата. Това 
означава, че както загряването така и охлаждането на повърхността на формировъчното 
гнезно може да стане много бързо и енергоспестяващо чрез употребата на вода. За целта 
се използват специални темпериращи уреди като WITTMANN TEMPRO plus C160 VARIO.

Стартов	сигнал,	загряване	с
Тук се определя стартовия сигнал за загряване на темпериращия уред. Допълнително 
може да се въведе „Време на забавяне на стартиране на загряване“.

Сигнал	за	спиране,	нагряване	с
Тук се установява сигналът за спиране на нагряването за темпериращия уред. 
Допълнително може да бъде зададено "Забавящо време за спиране нагряването".

F02-Temperiergeräte-VARIOMOULD_01
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Време	на	забавяне	стартиране	на	загряване
Времето на забавяне започва да тече със „Стартов сигнал, загряване с“. След изтичане на 
това време за забавяне се стартира загряване на темпериращия уред.

Нагревателно	време	/	Надзорно	време,	процес	Variotherm
При предизбор "Сигнал за спиране, нагряване с" -> Нагревателно време

Въвеждане на време на загряване на темпериращия уред След изтичане на това време, 
се стратира "забавящото време за спиране нагряването".

При предизбор "Сигнал за спиране, нагряване с" -> "Старт на инжектирането" респ. 
"Превключване следналягане"

Задаване на Надзорно време. Ако тече надзорно време преди "Старт шприцоване" респ. 
"Превключване следналягането", се стратира "Забавящо време за спиране нагряването".

Забавящо	време	за	спиране	нагряването
Забавящото време започва да тече със "Сигнал за спиране, нагряване с". След изтичане 
на това забавящо време, се спира нагряването на темпериращия уред.

Време	за	охлаждане	/	Надзорно	време
Тук става дума за познатото време на машинно охлаждане

Забавящо	време	стартиране	охлаждането
Задава времето, след протичане на което се започва с активно охлаждане.

Горна	превключваща	точка
Инструментът трябва да бъде нагрят на тази температура, преди да може да се 
шприцова.

Долна	превключваща	точка
Инструментът трябва да бъде охладен на тази температура, преди да може да се отвори.

Температура	на	резервоара	-	охлаждане	/	нагряване
Това са температурите на резервоара, които BFMold подготвя в охладителната, респ. 
нагревателната верига, за охлаждане, респ. нагряване на инструмента.
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2.4	 Темпериращи	зони	(опция)
2.4.1	 Темпериращи	зони	

В това меню задайте предварително зададените и допусковите стойности за 
независимите зони на темпериране.

• Нагревателни канали: една независима група от зони на загряване, които не 
принадлежат към нито една съществуваща група;

• Oхладителни канали: една независима група от охладителни контури;

• Контролни контури: една независима група от зони за контрол на температурата без 
функция на загряване или охлаждане.

Отделните зони се деблокират според необходимата функция и се причисляват към 
дадена група. Това необходимо причисляване може да се промени според машината.

F02-Temperierzonen-Temperierzonen_01
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Конт.	на	загряване
Една независима група от зони на загряване. Зоните на загряване се разпознават от 
червен текст и червена номерация на отделните зони. 

Посредством активиране на предв. избиране на програма отоплителният контур се 
включва респ. изключва с прекъсвач на устройството за загряване.

Охладителни	конт.
Една независима група от зони на охлаждане. Зоните на охлаждане се разпознават от син 
текст и синя номерация на отделните зони. 

Посредством активиране на предв. избиране на програма охладителният контур се 
включва респ. изключва с прекъсвач на устройството за загряване.

Контролни	контури
Една независима група от зони за контрол на температурата. Зоните за контрол на 
температурата се разпознават от тъмно пурпурен текст и тъмно пурпурна номерация на 
отделните зони. 

Посредством активиране на предв. избиране на програма контролният контур се включва 
респ. изключва с прекъсвач на устройството за загряване.

Максимална	работна	температура
Тук предварително се задава "Максимална работна температура" за съответния контур. 
Това въвеждане ограничава зададените стойности на съответните контури. 

Ако една от зоните за загряване превишава тази температура, всички зони за загряване 
се изключват и един евентуално наличен главен контактор прекъсва подаването на ток 
към нагревателните ленти. Едновременно се показва съобщението за неизправност 
"Отоплителни контури: максимална температура".

ВНИМАНИЕ
За всяка зона може да се зададе информационен текст, за по-добър обзор. Този инфо-
текст може да се въведе само в потребителско ниво 20.

Зад	C	(зададени	стойности	отоплителни,	охлаждащи	и	контролни	контури)
За всяка използвана температурна сонда въведете зададена стойност.

ВНИМАНИЕ
Неизползваните входове за температурни сонди трябва да се свържат с мостчета.
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Действ.	C	(действителни	стойности	отоплителни,	охлаждащи	и	контролни	контури)
Показание на актуалната температура на съответната зона. В графиката над него, се 
показват действителните стойности като колонна диаграма.

зелено = Действ. стойност в допуск

синьо = Температура, по-ниска от нормалната

червено = Свръх-температура

червена стрелка = + толеранс

синя стрелка = - толеранс

ED	(Продължителност	на	включване)
Индикация на продължителността на включване на съответната зона в [%] (отнесена към 
времето на сканиране на регулатора). Ако времето за сканиране възлиза на 16 секунди 
и продължителността на включване е настроено на 50 %, тогава продължителността на 
включване възлиза на 8 сек. и продължителността на изключване също на 8 сек.

Охладителните контури показват отрицателна продължителност на включване. 

+Доп.	C	(горен	допуск)
Вие можете да настроите с колко градуса може да бъде превишена съответната зададена 
стойност. 

-Доп.	C	(долен	допуск)
Вие можете да настроите с колко градуса може да бъде понижена съответната зададена 
стойност под определена стойност. 

Пониж.	C	(понижаване)
Въведете понижената температура в [°C] / [°F].

Забавяне	понижаването	на	температурата
Въведете времето в [min], с което трябва да се забави понижението на температурата на 
зоните на темпериране.
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2.4.2	 Зони	на	темпериране	/	Регулационни	стойности	
(Оптимиране)

В това меню въведете параметрите за регулиране на температурата на съответните зони 
на загряване респ. на охлаждане. Вие можете да въведете собствени стойности или да 
приемете тези, които са определени при оптимизацията и индикацията.

За зоните на контрол не е необходима настройка на регулационните параметри.

ВНИМАНИЕ
Преди старта на оптимирането трябва загряването да бъде изключено, т.е. действ. 
стойности на зоните на загряване респ. на охлаждане трябва да са приблизително 
колкото температурата на помещението, за да се постигне резултат от обучението.

Осигурете актуалните регулиращи параметри (сравн. управление на блокове данни, Глава 
25). Ако оптимирането не донесе задоволителни резултати, можете да заредите обратно 
старите данни.

Учене
За целта избирате оптимиране.

F02-Temperierzonen-Reglerwerte_02
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Повр.датч
Тук се показва счупване на датчика.

1 = Повреда на сондата.

0 = няма счупване на датчика

Режим	задвижка
За да може да се запази продукцията въпреки счупването на датчика, тук трябва да се 
посочи, с каква отоплителна мощност трябва да продължи да се загрява в тази зона. 

За охладителни контури да се въведе отрицателен регулиращ режим. 

мин.	режим	поставяне
За охладителни възвръщателни верги, при ползване на потопяема сонда. Типично: 25%

Реж.обуч
Тук се показва режим обучение. Следните стойности имат следното значение:

0 Изчакайте, докато всички стойности имат достатъчно голяма зададена стойност. 
Изчакайте за точни въвеждания на всички зони. В това състояние трябва главният 
прекъсвач на загряващото устройство да бъде на "ИЗКЛ" и би трябвало да бъде 
включен, щом зоните имат правилните зададени температури. В това състояние 
или по-добре още преди това трябва да се въведат зададените температури. Всяка 
зададена температура трябва да бъде поне 70 °C / 158 °F над действителната 
температура в момента на зоната.

1 Изчакайте, докато се установи началната температура. Инициализиране на всички 
стойности.

2 Включване на отоплителната мощност на 100 %. Когато се достигне температурата 
(зададена стойност = 60 °C / 140 °F), се запаметява 1. точка на допирателната в 
точката на прегъване (= процент повишаване). - Превключване към статус 3.

3 Установява се повишението на допирателната в точката на прегъване до 
температурата (зададена стойност = 50 °C / 122 °F). Освен това тук се извършва 
контрол на допирателната в точката на прегъване посредством установяване на 
действителната повратна точка 3. Изключване (2-точков регулатор) или охлаждане 
на отсечката (3-точков регулатор) и изчисление на повишението на допирателната в 
точката на прегъване.

4 Установяване на максимума на температурата (макс. пререгулиране) след 
изключване. - Превключване към статус 8.

7 Изчисление на параметрите и на времето за сканиране.

8 Когато има наличен 3-точков регулатор, се извършва изчисление на параметрите на 
охлаждане.

10 Оптимиране приключило успешно. Край на оптимирането или автоматично начало 
на регулирането на зададената температура със старите параметри на регулатора, 
или посредством задействане на прекъсвач "Приемане" на всяка отделна зона се 
регулира с новите параметри на зададената температура.
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20 Грешка в оптимирането

- Зададената температура е твърде ниска.

- Температурата на изключване от 50 °C / 122 °F (зададена стойност) не е достигната.

- Препълване при вътрешния брояч поради тайм-аут. В случай на грешка да се 
изключи оптимирането и по-късно, когато температурите са се охладили, отново да 
се стартира.

P-	дял
Коефициент на пропорционалност [%]; съответно зададена и действ. стойност

I-дял
Време за донастройване [s]; съответно зададено и действ. време

D-	дял
Време за изпреварване [s]; съответно зададено и действ. време

ВНИМАНИЕ
Зададените стойности трябва да се използват от регулатора. Действителните стойности 
произлизат от оптимирането.

Време	сканиране
Времето за сканиране [s] (идва от оптимирането).

Приемане
Този избор служи за приемане на зададените стойности от оптимирането.

Допуск.	поле	C
Допусково поле [°C] / [°F]

Стойностите на допуска се разтеглят с въведените тук стойности. Това разтегляне на 
допусковото поле е в ръчен режим на работа и e активно в първите 10 минути след 
превключване на автоматичен режим на работа.

В първите 10 мин. в режима е валидно разширено допусково поле, за да може да се 
изравнят по този начин неточностите при измерването.

Кор.	темп.	C
Коригираща температура [°C] / [°F]

Тук се въвежда температурата, която е измерена с външен измерв. уред (напр. 205 °C / 
401 °F).



Температури

HB6BG02I
HB6BG02H
0113ES/0214ES Глава 2 - 49

2.4.3	 Темпериращи	зони	/	Контрол	

В това меню се настройва поведението на машината при грешки, произхождащи от 
темпериращите зони. Това причисляване може да се настрои поотделно за зоните на 
загряване, охлаждане и на контрол. 

Блокиране	повишаването	на	затваряща	сила
Докато има налично съобщение за неизправност на съответната група, се блокира 
повишаването на затварящата сила. 

Блокиране	на	шприцбуталото
Докато има налично съобщение за неизправност на съответната група, впръскването, 
дозирането и декомпресията са блокирани. 

Спиране	при	край	на	цикъла
Докато е налично съобщение за неизправност на групите, следващият цикъл на машината 
е блокиран. Ако вече не е налично съобщение за неизправност, следващият цикъл може 
да се въведе с бутон Цикъл старт.

F02-Temperierzonen-Überwachung_01
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2.5	 Сушилня	"Wittmann"	интегрирана	(опция)
2.5.1	 Сушилня

В това меню въведете зададените стойности за интегрираната сушилня "Wittmann".  
Описание на  въведените данни и номерата на неизправностите можете да намерите в 
наръчника на сушилня "Wittmann".

Номера	на	неизправностите
0-99 неизправности в сушилнята (виж наръчника на сушилня "Wittmann")

200 неизправност в комуникациите на сушилнята (липсва връзка)

255 няма неизправност

F02-Trockner_01
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2.6	 WFC	контрол	на	водния	поток	(опция)
2.6.1	 WFC	/	Преглед

Под статус се показва преглед на WFC зони (контрол на водния поток). Така може да 
бъде определено актуалното състояние на WFC зоните. Посредством задействане на 
бутона вдясно до показанието за състояние, може да се премине директно към менюто за 
наблюдение.

  температура, по ниска от нормалната...синьо

  темп. ОК...зелено

  надвишена температура...червено

  макс. работен диапазон е надвишен

  Диагностика муксерплатина (WFC режим на работа стъпка по стъпка),  
    каналът е спрян.

В автоматичен режим се запаметяват статусите и се възпроизвеждат в това меню. 

Чрез натискане на бутона „Стартиране на цикъла“ (автоматичен режим) или чрез 
натискане на бутона „Задвижване старт“ се квитират грешките.

   Конфигурираната за съответната група вентилна верига (като опция).

За обяснение на състоянията на вентилните вериги, виж глава 2.6.5 Вентилни вериги.

F02-WFC_Übersicht_02
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2.6.2	 WFC	/	Контрол

В това меню могат да се активират зоните на WFC (контрол на водния поток) и да се 
въведат зададените стойности.

няма	мониторинг	на	WFC	групи
Няма да бъде направена оценка на допустимите отклонения на всички WFC групи.

няма	WFC	мониторинг
Няма да бъде направена оценка на допустимите отклонения на съответната WFC група.

Активиране	охладителната	верига
Съответната група и всички определени за тази верига групи ще бъдат включени на 
охлаждане. Тази функция е активна само когато работният режим на съответната група е 
включен на автоматичен режим (виж глава 2.6.5 WFC/Вентилни вериги).

Инфо
За всяка зона WFC може да се зададе информационен текст, за по-добър обзор. Този 
информационен текст се показва и на страницата с прегледа. 

Вкл
Посредством активиране на предварителен избор на програма се активира съответната 
WFC зона.

F02-WFC_Überwachung_02
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Задад.
Въведете зададената стойност на темпериращия уред. Действителната стойност се 
показва отдолу. В графиката над него, се показват действителните стойности като колонна 
диаграма.

зелено  = Действ. стойност в допуск

синьо  = извън - толеранс

червено  = извън + толеранс

червена стрелка = + толеранс

синя стрелка = - толеранс

+/-Доп.
Настройте с колко градуса (респ. l/min) може да се преишава (респ. остава под) избраната 
зададена стойност.

При надвишаване на толеранса се показва съобщение за неизправност и се спира 
машината с Край на цикъла.

 

Преместване
Тук се настройва дали WFC групата ще покзва температурата или дебита на потока.

Статус
Над информацията за зоните се показва конфигурираната за съответната група вентилна 
верига (като опция). Вдясно до нея се показват състоянията на вентилната верига. За 
обяснение на състоянията на вентилните вериги, виж глава 2.6.5 Вентилни вериги.
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2.6.3	 WFC	/	Канал	1	(2)

В това меню се въвежда конфигурацията на WFC-канали.

Брой	зони	в	групата
Тук се установява броя зони, които се намират в групата.

Инфо
За всяка WFC група може да се зададе информационен текст, за по-добра прегледност. 
Този информационен текст се показва и на страницата с канала и прегледа. 

Единици
Тук се настройва дали WFC групата ще покзва температурата или дебита на потока.

Темперир.	носител	(вещество)
Охлаждащ контур  Охлаждаща вода, носителят идва отвън;

Отоплителен контур  Гореща вода, тази медия се подава отвън или от  
     темпериращ уред, включен към машината чрез интерфейс.

F02-WFC_Kanal1_02
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Предоставяне	уред	за	контрол	на	температурата
Определяне чрез интерфейса включения в машината темпериращ уред. Тук се въвежда 
номера на зоните.

Предоставяне	температурни	зони	(сензор	за	предварителна	температура)
Тук се въвежда номера на зоните за темпериране, които предават температурата на 
външния носител.

Оценка	на	забавяне	+/-	толеранс
Ако в темпериращия уред се появи неизправност, се стартира времето за контрол. След 
изтичане на това време цикълът на машината се спира от повишаване на затварящата 
сила.

Мин.	(макс.)	обхват
Въвеждане на мин. (макс.) диапазон съгласно типовата табела на темпериращия уред;  

напр. мин. 0, макс. 400

Съответства
на въвеждане на диапазона на напрежение съгласно типовата табелка на темпериращия 
уред;

напр. мин. 0, макс. 10 V

Макс.	работен	обхват
Въвеждане на максималния работен обхват. Съответства на ограничението на 
въвеждането в ниво обслужване.

Определяне	на	вентилни	вериги	(опция)
Тук се определя вентилната верига на съответната WFC група.
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2.6.4	 WFC	/	Конфигурация

В това меню се прави анализ на грешките на температурните канали и каналите на потока 
в конфигурацията.

Допълнително може да се активира режим на работа стъпка по стъпка с цел диагностика 
на муксерплатината.

Грешна	оценка	на	температурните	канали	(каналите)
без	оценка	на	оценка	на	температурните	канали	(каналите)	на	WFC

Посредством активирането на този предварителен избор на програма се изключва 
анализа на грешките по WFC канали.

Реакция	на	температурна	грешка	(грешка	в	потока)
Тук се въвеждат настройките за реакция на температурна грешка (грешка в потока) на 
WFC канали. 

Диагностика
Стартиране	диагностика	муксерплатина	(WFC	модус	на	единична	стъпка)

Чрез активирането на предварителен избор на програма се активира режима на работа 
стъпка по стъпка. Допълнително се появява бутон за превключване към следващия канал 
и адреси.

F02-WFC_Konfiguration_01
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2.6.5	 WFC	/	Вентилни	вериги

В това меню се извършва конфигурацията  на WFC вентилните вериги (като опция).

Работен	режим	на	всички	вентилни	вериги
Възможни настройки:

• Изкл 
Постъпателният и възвръщателният поток към всички вентилни вериги е 
блокиран (при положение, че никоя вентилна верига не е настроена на режим за 
безопасност).

• Автоматичен режим 
Настройката на работния режим на съответната вентилна верига остава в сила.

• Режим на охлаждане 
Всички WFC друпи се включват на охлаждане (при положение, че никоя вентилна 
верига не е настроена на режим за безопасност).

• Нагрявщ режим 
Всички WFC друпи се включват на нагряване (при положение, че никоя вентилна 
верига не е настроена на режим за безопасност).

• Защитен режим 
Настройката на режим за безопасност има най-висок приоритет. Ще бъде включено 
на настроения режим за безопасност за съответниата вентилна верига. Това служи 
за освобождаване от налягане на темпериращите вериги в инструмента.

F02-WFC_Ventilkreise_01
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Настройки	на	отделните	вентилни	вериги	
Инфо

За по-обстоен преглед може към всяка WFC вентилна верига да бъде прикрепен 
информационен текст.

Режим	на	работа
Настройката на работния режим на всяка една вентилна верига е ефективна само тогава, 
когато "Работният режим на всички вентилни вериги" е поставен на "Автоматичен режим".

Възможни настройки:

• Изкл 
Постъпателният и възвръщателен поток към съответната вентилна верига е 
блокиран.

• Автоматичен режим 
Настройката на работен режим се осъществява от съотвтната WFC група (виж 
"Определяне на групи" показанието за състояние в дясно).

• Режим на охлаждане 
Съответната WFC група се включва на охлаждане

• Нагрявщ режим 
Съответната WFC група се включва на нагряване

• Защитен режим 
Настройката на режим за безопасност има най-висок приоритет, т.е. тя е независима 
от настройката на "Работния режим на всички вентилни вериги".

Приоритет
Активирането на приоритета се показва посредством смяна на цвета на текста. 
Приоритетът е активен, когато са направени следните настройки:

• Вентилните вериги трябва да са поставени в Автоматичен режим

• "няма	WFC	мониторинг" за определената WFC група не трябва да е активирано 
"Активиране охладителната верига" (виж глава 2.6.2 WFC/надзор)

• "Активиране	охладителната	верига" за определената WFC група не трябва да 
е активирано "Активиране охладителната верига" (виж глава 2.6.2 WFC/надзор)

Възможни настройки:

• няма

• Охлаждане 
Ще бъде включено на Охлаждане, когато една WFC зона в рамките на тази 
вентилна верига е с температура по-малка/равна на  подаваната.

• Нагряване 
Ще бъде включено на Нагряане, когато една WFC зона в рамките на тази вентилна 
верига е с температура по-голяма от подаваната.
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Защитен	модус
Ще бъде настроено, кои вентили остават отворени в режим за безопасност. Режимът за 
безопасност ще бъде активиран, когато

• режимът за безопасност на всички вентилни вериги или на съответната вентилна 
верига се активира ръчно.

• когато едно устройство за безопасност в инструменталната зона (напр.: защитна 
решетка) бъде отворено.

Указание: Ако във вентилната верига е вграден темпериращ уред, той трябва да е 
поставен на "Старт изсмукване".

Възможни настройки:

• Изкл 
Постъпателният и възвръщателен поток за нагревателната и охладителна вериги 
ще бъдат блокирани

• Отоплителен контур 
Постъпателният и възвръщателен поток за нагревателната верига ще бъдат 
отворени 
Постъпателният и възвръщателен поток за охладителната верига ще бъдат 
блокирани

• Охлаждащ контур 
Постъпателният и възвръщателен поток за охладителната верига ще бъдат 
отворени 
Постъпателният и възвръщателен поток за нагревателната верига ще бъдат 
блокирани

• Възвръщане на нагревателна верига 
Възвръщателният поток за нагревателната верига ще бъде отворен 
Всички други вентили ще бъдат блокирани

• Възвръщане на охладителната верига 
Възвръщателният поток за охладителната верига ще бъде отворен 
Всички други вентили ще бъдат блокирани

• Връзвръщателна верига 
Възвръщателният поток за нагревателната охладителна верига ще бъде отворен 
Постъпателните вентиле ще бъдат блокирани

Определяне	на	групи
Индикация на определените WFC групи за съответната вентилна верига. Определянето се 
извършва под WFC канал 1 респ. 2 (виж глава 2.6.3).
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Диагноза	на	вентилните	вериги

Постъпателен поток нагревателна верига

Възвръщане на нагревателна верига

Нагревателна верига затворена / режимът за безопасност активен и  нагревателната 
верига затворена

Нагревателна верига отворена / режимът за безопасност активен и  нагревателната 
верига отворена 

Постъпателен поток охладителна верига 

Възвръщане на охладителната верига

Охладителна верига затворена / режимът за безопасност активен и  охладителната верига 
затворена 

Охладителна верига отворена / режимът за безопасност активен и  охладителната верига 
отворена



Затварящ механизъм

HB6BG03H
HB6BG03G
0313ES/0214ES Глава 3 - 1

3	 Затварящ	механизъм

3.1	 Общо
3.1.1	 Общо	/	Страница	1

В меню "Затварящ механизъм" задайте предварително зададените стойности за 
затварящото движение на две постоянни и три маркировки на ходове, които могат да 
се активират. Към тези маркировки на ходове можете да причислите отделни скорости, 
ходове и сили.

Въвеждайте зададените стойности на скоростта в [mm/s] / [inch/s], на пътя - в [mm] / [inch] 
на силите в [kN] / [shtn]. Принадлежащите към тях максимални стойности можете да 
отчетете до осите на диаграмата.

Отваряне	(пример)
До 10 mm (0,39 inch) се придвижва със скорост 
от 464 mm/s (46.41 cm/s) и сила от 10 kN (1,12 
shtn). До 25 mm (1.96 inch) се придвижва със 
скорост от 150 mm/s (5.90 inch/s) и сила от 10 
kN (1.12 shtn).

F03-Allgemein-Seite1_03
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В примера са избрани два от трите хода, които могат да се активират. При това 
затварящата плоча се отваря с настройващи се на степени скорости и сили, при 
увеличаващите се ходове. 

• До 490 mm (1.96 inch) се придвижва със скорост от 450 mm/s (17.71 inch/s) и сила от 
85 kN (9.95 shtn).

• До 510 mm (20.07 inch) се придвижва със скорост от 350 mm/s (13.77 inch/s) и сила 
от 70 kN (7,900 shtn).

• До 550 mm (21.65 inch) (формата е отворена) се придвижва със скорост от 150 mm/s 
(5.91 inch/s) и сила от 30 kN (3.38 shtn).

Затваряне	(прим)
Профил скорости при затварящата операция 
е подобен като при отваряне на затварящия 
механизъм. Важно е да настроите скоростите така, 
че колкото повече затварящият механизъм се 
придвижва към затвореното състояние, скоростта 
да се намалява постепенно и да въвеждате все по-
кратки ходове. 

ВНИМАНИЕ
Придвижвайте затварящия механизъм в предпазния диапазон на пресформата с 
намалена сила (в примера 20 kN / 2,30 shtn) и много ниска скорост, за да не повредите 
пресформата.

Бързо	отваряне
Бързо	затваряне

Ако машината е оборудване с опция "бързо затваряне / отваряне", при високи скорости 
допълнително се включва втората помпа. Сега не е възможно паралелно движение на 
ежектора.

Паралелното свързване на втора помпа се показва от двете жълти стрелки над 
диаграмата. (в нашия пример се преминава движението на отваряне с втората помпа, в 
момента не е възможно паралелно движение на ежектор към движение на отваряне.)

Актуална	сила	на	затваряне	[kN]	/	[shtn].
Въвеждане на желаната затваряща сила (в зависимост от затварящата система) и 
индикация на актуалната затваряща сила.
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Програми	за	предпазване	на	пресформата
От маркировката на хода "Ход предпазване на пресформата" се контролира движението 
на затварящия механизъм. Ако затварящият механизъм спре между тези маркировки на 
хода, започва да тече времето за предпазване на пресформата "t3". Ако в продължение 
на това време няма движение на затварящата плоча, то автоматично се активира 
избраната под "Предпазни ходове на пресформата" предпазна програма за пресформата. 
Налични са 10 предпазни програми за инструмента. Програма "0" само прекъсва 
затварящото движение, програмите от 1 до 9 провеждат съответния брой отварящи 
ходове. Могат да бъдат избрани най-много 9 многократни хода.

Предпазни	ходове	на	пресформата	[Програми]
Тук изберете съответната предпазна програма за пресформата.

0 Прекъсване на затварянето

 Процесът на затваряне се прекъсва, когато се задейства предпазната система на 
инструмента. На екрана мига символът за неизправност.

1 1 ход

 Процесът на затваряне се прекъсва, когато се задейства предпазната система 
на инструмента. Инструментът се отваря и изхвърлячът се активира. След това 
цикълът се прекъсва.

2 ... 9 Многократни ходове

 Процесът на затваряне се прекъсва, когато се задейства предпазната система на 
инструмента. Инструментът се отваря и изхвърлячът се активира. Процесът на 
затваряне стартира отново. При задействане на предпазването на пресформата, 
пресформата се отваря отново, ежекторът се активира и след това се продължава 
затварящата операция. Това се повтаря до достигане на настроения брой ходове 
или докато предпазната система на инструмента не престане да се задейства при 
затваряне .

ВНИМАНИЕ
При вертикални машини предпазните ходове на пресформата са ограничени с "1".

Защита	на	инструмента	-	време	на	контрол	[s]
Въвеждане на времето за предпазване на пресформата. Това време стартира, когато в 
разстояние на предпазния ход на инструмента затварящият механизъм спре и ход "Старт 
повишаване на затварящата сила" още не е достигнат. 

Ако затварящият механизъм продължава да се движи, времето се спира. При повторен 
покой на затварящия механизъм преди достигане на хода "Старт повишаване 
на затварящата сила" времето продължава да тече. След изтичане на времето 
предпазването на пресформата се задейства.
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Ход	предпазване	на	пресформата	[mm]	/	[in]
Въвеждане на ход предпазване на пресформата. Настроеният ход предпазване на 
пресформата се изобразява в диаграмата с червена отвесна линия.

Време	за	предпазване	на	пресформата	[s]
Индикация на актуалното време за дозиране в [s]. Измерва се от Стартиране защита на 
инструмента („Ход на защита на инструмента“) до „Стартиране на повишаване на силата 
на затваряне“.

Време	на	паузата	[s]
Това време се стартира само в напълно автоматичен режим след един цикъл. През това 
време машината остава в отворено състояние, преди да се стартира следващият цикъл. 

Актуалното време на паузата (действ. стойност) не се показва само отляво до зададената 
стойност, а и също в най-долното поле на индикаторната лента.
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3.1.2	 Общо	/	Страница	2

Пружинна	пресформа	(опция)
Тази програма трябва да изберете, когато сте изградили пружинна пресформа.

Сила	пружинна	пресформа	[kN]	/	[shtn].
Тази зададена стойност определя силата, с която пружинната пресформа се затваря в 
режим настройки, ръчен режим и автоматичен режим.

Скорост	пружинна	пресформа	[%]
Тази зададена стойност определя скоростта, с която пружинната пресформа се затваря в 
режим настройки, ръчен режим и автоматичен режим.
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Ход	пружинна	пресформа	[mm]	/	[in]
Тази зададена стойност определя относителния ход на пружинния пакет, от който нататък 
се активират силата и скоростта за пружинната пресформа.

Регулиране	на	силата	на	затваряне	(опция)
Тази функция е възможна само при коляново-лостови машини. Регулирането на силата на 
затваряне се активира с помощта на превключвателя. При твърде малка затваряща сила 
цикълът се спира, затварящият механизъм се отваря и затварящата сила се донастройва. 
При твърде голяма затваряща сила краят на цикъла на затварящия механизъм се 
намалява.

Актуална	сила	на	затваряне	[kN]	/	[shtn].
Въвеждане на желаната затваряща сила (в зависимост от затварящата система) и 
индикация на актуалната затваряща сила.

+ Толеранс	[kN]	/	[shtn]
В това поле за въвеждане посочете, с колко kN / shtn може да се надвишава затварящата 
сила.

-	Толеранс	[kN]	/	[shtn]
В това поле за въвеждане посочете, с колко kN / shtn затварящата сила не може да бъде 
под допустимата стойност.

Забавяне	отваряне	[s]
Тук въведете предварително забавянето за движението "Отваряне" в [s]. Отляво до него 
се показва действителната стойност.

Забавяне	затваряне	[s]
Тук въведете предварително забавянето за движението "Затваряне" в [s]. Отляво до него 
се показва действителната стойност.
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Време	за	отваряне	на	предпазната	решетка	[s]	(опция	пневматична	защитна	решетка)
Тази зададена стойност определя времето за отваряне на предпазната решетка от 
страната на обслужване. Тук можете да подходите така, както се отваря предпазната 
решетка.

Отворете/	затворете	защитната	решетка	скорост	[%]	(опция	електрическа	защитна	
решетка)

Тази зададена стойност определя скоростта, с която се отваря и затваря електрическата 
защитна решетка в режим настройки, ръчен и автоматичен режим.

Защитна	решетка	отварящ	ход	[mm]	/	[in]	(опция	електрическа	защитна	решетка)
Тази зададената стойност определя отварящия ход на електрическата защитна решетка 
в ръчен и автоматичен режим. В ръчен режим чрез повторно задействане на бутон 
"Отваряне на защитната решетка“ се отваря цялата защитна решетка. В режим настройки 
това въвеждане няма влияние. Това означава, че винаги се отваря цялата защитна 
решетка.

Допуск	за	спадане	на	затварящия	механизъм	(при	вертикални	машини)
При по-дълги времена на паузи може да се случи така, че затварящият механизъм да 
спадне. За да се предотврати прекъсване на автоматичния цикъл, повишете тук допуска 
за спадане на затварящия механизъм. Въвеждане е възможно само в потребителско ниво 
20.
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3.1.3		 Общо	/	Страница	3

Автоматично	завинтване	(BA	машина)
Автоматично дорегулиране на монтажната височина.
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3.1.4  Общи	положения	/	Защита	на	инструмента

Контрол	сила	предпазване	на	пресформата	с	допусково	поле	(опция)
Допълнително към осигурителната програма за инструмента (виж стр. 1), могат да 
бъдат контролирани със съответен обхват на допустимите стойности, необходимата 
придвижваща сила и скоростта, в зоната на осигуряване на инструмента. На 
разположение са два обхвата на допустими стойности (толеранс при потегляне и 
допустим толеранс, светлосиня крива). Като номинална стойност се показва настъпилото 
отклонение на придвижващата сила спрямо предшестващия цикъл (зелена крива). 
Тъмносинята линия обозначава нулевата линия (без озклонение).

В експертен режим, кривите се показват абсолютно. Зелената крива показва протичането 
на силата в актуалния цикъл. Тъмносинята крива показва протичането на силата в 
предшестващия цикъл. Допълнително може в експертен режим да бъде запаметена и 
изведена за показ една идеална крива (магента крива).

Активният надзор (толеранс при потегляне, допустим толеранс, основна защита) 
се показват с цветово избледняване на текста върху черен фон. Надвишаването на 
осигурителната инструмента сила се показва в ляво до съответния текст (толеранс при 
потегляне, допустим толеранс, основна защита) като жълт предупредителен триъгълник.
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Експертен	способ
Чрез активиране на експертния режим, се променя изгледа на начертаните криви. 
Допълнително се активират функциите "Идеална крива" и "Основна защита".

Експертен режим вкл.: 
• Изглед на кривите: светлосиньо Толеранс 
     зелено  Протичане на силата в актуалния цикъл 
     тъмносиньо Протичане на силата в предишния цикъл 
     магента Идеална крива 
• Идеална крива: Запаметяване и показване на идеална крива

• Основна защита активна

Експертен режим изкл.: 
• Изглед на кривите: светлосиньо Толеранс 
     зелено  Отклонение на протичането на силата  
       спрямо предишния цикъл 
     тъмносиньо Нулевата линия (без озклонение) 
• няма идеална крива 
• няма основна зашита (основната защита не е активна)

Цикли	допуск	при	пуск
Въвеждане на броя на циклите, при които е активен допускът при пуск за контрол на 
силата на предпазване на пресформата. Броячат на цикли за толеранса при потегляне 
се нулира при превключването към автоматично действие, т.е. при започване на 
автоматичното действие се контролира толеранса при потегляне. След достигане на 
циклите, се превключва към мониторинг с допустимия толеранс. При ръчно действие 
толерансът при потегляне е винаги активен.

ВНИМАНИЕ
Броячът на цикли за допуск при пуск не се повишава при ръчен режим на работа.

При цикъл 0 и активиран експертен режим, основната защита е активна. При цикъл 0 и 
деактивиран експертен режим, е активна само осигурителната програма за инструмента 
(виж сеите 1).

Допуск	при	пуск
Задаване на толеранса при потегляне в [%] (по отношение на максималния въртящ 
момент / налягане на двигателя). Допускът при пуск е активен принципно при ръчен 
режим и в автоматичен режим до достигане на "Цикл. допуск при пуск".

разрешен	допуск
Задаване на допустимия толеранс в [%] (по отношение на максималния въртящ момент / 
налягане на двигателя). Разрешеният допуск е активен само в автоматичен режим, след 
като е достигнат "Цикл. допуск при пуск".

СЪВЕТ: след няколко часа задайте показаната максимална стойност, леко увеличена, 
като изискана стойност или извършете чрез "Reset" ново установяване на предложението 
за задаване.
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Основна	зашита	(само	в	експертен	режим)
Задаване на максималната промяна на силата, по време на осигуряване на инструмента, 
в [%]. този мониторинг е активен само при активиран експертен режим, като допълнение 
към толеранса при потегляне от цикъл 0. Тази настройка е особено важна за цикъл 0, 
значи за защита по време на запис на референциалната крива.

Приемане	на	идеалната	крива (само	в	експертен	режим)
Посредством задействане на бутона "Запис на идеална крива", се запамява кривата на 
предшестващия цикъл (тъмносинята крива), като референциална крива (магента крива).

Идеална	крива (само	в	експертен	режим)
С този програмен предизбор се показва в диаграмата запаметената идеална крива 
(магента крива). Идеалната крива се запаметява в продуктовия набор данни.

Защита	на	инструмента	-	ресет
Осигуряването на инструмента се инсталира наново и започва при цикъл 0. Вътрешно се 
записва референтна крива и се установява ново предложение за настройка.

При промяна на профилните данни на затварящото движение, се извършва автоматично 
възвръщене към началното състояние и се установява ново предложение за настройка.

Установяване	предложение	за	настройка
Посредством задействане на "Reset" се стартира установяването на ново предложение за 
настройка. 
След 5 движения на затваряне/отваряне при ръчно действие или 10 цикъла + потеглящи 
цикли в автоматично действие, бива установено и показано ново предложение за 
настройка. Сега задайте желаната чувствителност на осигуряване на инструмента. 
Чрез задействане на бутоните в дясно до предложението за настройка, стойностите се 
приемат.

Основни	съвети	за	настройка	на	осигуряването	на	инструмента
• Без стъпалообразни скоростни профили в обхвата на осигурителния път на 

инструмента

• Задаване на постоянна скорост, още кратко преди началото на осигурителния път 
на инструмента. 

• Осигурителният път на инструмента да не се избира излишно дълъг

• Ниска скорост на осигуряването на инструмента

• Пътят на затворената форма да се настрои възможно точно, но да се внимава, в 
диаграмата още да не бъде показано повишаването на придвижващата сила на 
края на осигурителната фаза на инструмента

• Наблюдение на номиналната стойност през повече цикли и задаване на 
незначително увеличените максимални стойности като изискана стойност
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3.1.5	 Общи	положения	/	Профил	повишаване	на	затварящата	
сила	(опция)

В менюто „Повишаване на силата на затваряне“ задайте предварително зададените 
стойности за повишаване на силата на затваряне на две постоянни и на четири 
активируеми времеви маркировки или такива за впръскваното количество. Времевите 
маркировки трябва да се въвеждат винаги като постоянно възходящи, а количествените 
маркировки - като постоянно низходящи (виж фиг.). Към тези маркировки могат да се 
причислят отделни сили.

С предварителния избор на програма вляво до въвеждането на маркировките може да се 
промени повишаването на силата на затваряне като време или инжектирано количество.

Зададените стойности за силите въведете в [kN] / [shtn]. Принадлежащите към тях 
максимални стойности можете да отчетете до осите на диаграмата.

Ако машината има опция "Впръскване едновременно със създаване на затваряща сила, 
без хидравличен акумулатор", допълнително трябва да бъде зададена скоростта Q за 
създаване на затварящата сила.

ВНИМАНИЕ
Повишаването на силата на затваряне по впръскваното количество става само в 
автоматичен режим, при активиран предварителен избор на програмата „Впръскване 
паралелно на повишаването на силата на затваряне“ (виж глава 5.1.2). Ако не е активиран 
предварителният избор на програма „Впръскване паралелно на повишаването на силата 
на затваряне“, то силата на затваряне се повишава от страна 1 (виж глава 3.1.1).

Затварящата сила може да бъде нанесена на графиката  на действителните стойности.
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Q	(при	опцията	"Впръскване	едновременно	със	създаване	на	затваряща	сила,	без	
хидравличен	акумулатор")

Начин на функциониране:

• След "Затваряща сила за старт впръскване", която може да се настройва, може да 
се стартира процесът на впръскване (виж глава 5.1.2).

• След този момент затварящата сила може да бъде увеличена чрез предварително 
избираем 6-степенен профил.

• Тъй като помпата има определен дебит, трябва съответно да се съгласуват 
скоростта за създаване на затварящата сила  (Q) и скоростта на впръскване (виж 
глава 5.1.1). Ако необходимият дебит на помпата бъде превишен, се появява 
съобщение за повреда "Помпена система: изискваният дебит много голям".

Чрез графиката  на действителните стойности може да се покаже и провери дали са 
достигнати съответните сили и скорости.  
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3.1.6	 Общи	положения	/	Профил	намаляване	на	затварящата	
сила	(опция)

В менюто "Намаляване на затварящата сила" задайте предварително зададените 
стойности за намаляване на затварящата сила на две постоянни и на четири времеви 
маркировки, които могат да се активират. Времевите маркировки трябва да се въвеждат 
постоянно възходящи (вижте фиг.). Към тези времеви маркировки могат да се причислят 
отделни сили.

Зададените стойности за силите въведете в [kN] / [shtn]. Принадлежащите към тях 
максимални стойности можете да отчетете до осите на диаграмата.

ВНИМАНИЕ
Затварящата сила може да се записва в графиката на действителни стойности.

F03-Allgemein-Schließkraftabbau_01
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3.1.7		 Общи	положения	/	статус	(MacroPower)

В това меню се показва статуса на затварящия механизъм (при MacroPower).

Блокировката
Тук се показва статуса на блокировката. Блокиращите устройства 1/3 и 2/4 са механично 
свързани едно с друго.

зелено ...... Блокировката се освобождава (затварящият механизъм не може да се 
отвори).

червено ........ Блокировката се задейства (силата на затваряне може да се повиши).

Манометричен	модул	1-4
в позиция

Манометричният модул е на линия (преди блокирането манометричните модули трябва 
да са на линия)

Манометричният модул не е на линия (по време на повишаването на затварящата сила 
манометричните модули не са на линия)

актуален път

Тук се показва актуалният път на 4 манометрични модули

F03-Allgemein-Status_02



Затварящ механизъм

HB6BG03H
HB6BG03G

0313ES/0214ESГлава 3 - 16

Отваряне	на	аварийна	програма
Тази аварийна програма за деблокиране на притиснати кутии зи налягане може да 
бъде активирана само при функция за настройване (при блокирани кутии за налягане).
Задействайте след активиране на програмата бутона "Блокировка отваряне". Кутиите 
за налягане и затварящата единица се придвижват в позицията, на която кутиите за 
налягане могат да бъдат деблокирани. Дръжте бутона натиснат, докато кутиите за 
налягане са деблокирани (виж състояние на блокиривка).
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3.2	 Колянов	лост

Разгънат	колянов	лост	скорост
Това въвеждане е валидно само за машини с колянов лост. При използване на малки 
затварящи сили тук може предварително да се избере намалена скорост, за да се 
достигне едно по-меко притискане на коляновия лост.

Разтоварване	на	коляновия	лост	скорост
Това въвеждане е валидно само за машини с колянов лост. При използване на малки 
затварящи сили тук може предварително да се избере намалена скорост, за да се 
достигне едно по-меко отваряне на коляновия лост.

Монтажна	височина	(регулирано	позициониране	на	монтажната	височина)
Тук се задава желаната монтажната височина на инструмента. При настройващ и 
ръчен режим, придвижване в съответната посока се извършва чрез задействане на 
съответващите бутони.

F03-Kniehebel_03
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Приемане	монтажната	височина
Чрез задействане на този бутон, актуалната монтажната височина ще бъде приета като 
зададена стойност. При ръчен и автоматичен режим затварящото движение е блокирано, 
когато актуалната монтажна височина е по-малка от зададената стойност.

Придвижвам	се	към	монтажната	височина
Чрез задействане на този бутон се итвършва автоматично придвижване до зададената 
позиция на монтажната височина.

Автоматично	определяне	на	монтажната	височина	(само	при	EcoPower)
Този програмен предизбор може да бъде активиран само в настройващ режим. 
Състоянието на автоматичното определяне на монтажната височина и едно съобщение за 
смущение се показват по време на цялостното протичане на програмата. "Автоматичното 
определяне на монтажната височина" се прекъсва чрез задействане на бутона 
"Прекъсване".

Протичане на процеса:

- Активиране на програма

- Следва запитване, дали са приложени леярски сърца.

- След засействане на съответния бутон, автомат. определяне на монтажната 
височина продължава.

- Затварящата единица отива на затваряне

- Определяне на монтажната височина

- Настройка на монтажната височина / определяне на затварящата сила

- Задействане на коляновия лост и изградена затваряща сила

- Автоматичното определяне на монтажната височина приключено, програмният 
предизбор се нулира. 
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3.3	 Пресоване	(опция)
3.3.1	 Пресоване	/	Страница	1

Пресоване означава придвижване на затварящия механизъм при впръскана или 
впръскваща пластмаса чрез дефиниран процеп на щампата. Разлики има между 
последователно пресоване, при което процесът на впръскването протича оснсвно при 
стояща затваряща плоча, и паралелно пресоване, при което може да бъде впръсквано 
също и при движеща се затваряща плоча.

Действителната скорост на пресоването се определя с помощта на един максимум 
6-степенен профил на пресоване. На степен може предварително да се зададе скорост 
както и сила на пресоване. При това машината се опитва да задържи предварително 
зададените скорости в профила. Едва когато силата на пресоване се превиши със 
зададената стойност, скоростта пропада, докато силата спадне под нормалната.

Ако впръскваната маса по време на пресоването също и при скорост на затваряне 0 още 
упражнява сила в посока отваряне, която да надвишава предварително зададената сила 
на пресоване, машината се отваря от натиска. Преходът от една степен на пресоване 
към друга може да се определи по избор времево или от маркировки на ходове, които да 
преминава затварящата плоча.

F03-Prägen-Seite1_02
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Пресоване
Активиране на програмата за пресоване. В ръчен режим програмата за пресоване не 
може да бъде използвана, задейства се стандартното движение на затваряне.

Последователно	пресоване
Паралелно	пресоване	(опция)

При някои машини този избор не е наличен, т.е. възможно е само последователно 
пресоване. Вижте точка Ограничения.

С помощта на избора "Последователно пресоване" или "Паралелно пресоване" се 
появяват различни критерии за старт за пресоването.

При избор "Последователно пресоване" можете да изберете критерии за старт "Старт в 
зависимост от обема" или "Старт при превключване на поддържане на налягане".

При избор "Паралелно пресоване" можете да изберете критерии за старт "Старт в 
зависимост от времето", "Старт в зависимост от налягането на шприцоване" или "Старт в 
зависимост от обема".

Последователно	пресоване
Старт	по	обем

С този предварителен избор се настройва критерий за старт в зависимост от обема, който 
трябва да предизвика процеса на пресоване.

• Затваряне на формата до процепа на щампата.

• Изграждане сила натиска на дюзата.

• Впръскване до обема на шприц-буталото "Старт зависим от обема", след 
това процеса на впръскване се прекъсва (най-късно при достигане точката на 
превключване на поддържане под налягане ) и старт на "Време на забавяне на 
пресоването".

• През цялото време на щамповане инжекторното бутало се държи позиционирано.

• След изтичане на "Времето на забавяне пресоването" се стартира пресоването.

• При	избор	"зависим	от	хода	профил	пресоване	(s)":	 
След преминаване на последната избрана профилна точка или след изтичане 
на времето за пресоване се извършва повишаване на затварящата сила, 
ако предварителният избор на програма не е активирал "Без повишаване на 
затварящата сила след края на пресоването".

• При	избор	"зависим	от	времето	профил	пресоване(t)":	 
След изтичане на времето на пресоване на последната избрана профилна точка 
се извършва повишаване на затварящата сила, ако предварителният избор на 
програма не е активирал "Без повишаване на затварящата сила след края на 
пресоването".

• Продължаване на процеса на впръскване респ. стартиране на поддържане под 
налягане, ако предварителният избор на програмата не е активирал "Впръскване 
без поддържане под налягане".

• Старт време на охлаждане след край поддържане под налягане.
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Последователно	пресоване
Старт	при	превключване	на	поддържане	на	налягане

При този предварителен избор процесът на пресоване се стартира към момента на 
превключване на поддържане под налягане (независимо, кой критерий е избран). 

• Затваряне на формата до процепа на щампата.

• Изграждане сила натиска на дюзата.

• Впръскване до момента на превключване на поддържането под налягане 
(независимо от предварително избрания критерий), след това процеса на 
впръскване се прекъсва (т.е. не се извършва поддържане под налягане ) и старт на 
"Време на забавяне пресоването".

• През цялото време на щамповане инжекторното бутало се държи позиционирано

• След изтичане на "Времето на забавяне пресоването" се стартира пресоването.

• При	избор	"зависим	от	хода	профил	пресоване	(s)":	 
След преминаване на последната избрана профилна точка или след изтичане 
на времето за пресоване се извършва повишаване на затварящата сила, 
ако предварителният избор на програма не е активирал "Без повишаване на 
затварящата сила след края на пресоването".

• При	избор	"зависим	от	времето	профил	пресоване(t)":	 
След изтичане на времето на пресоване на последната избрана профилна точка 
се извършва повишаване на затварящата сила, ако предварителният избор на 
програма не е активирал "Без повишаване на затварящата сила след края на 
пресоването".

• Стартиране на поддържане под налягане, ако предварителният избор на 
програмата не е активирал "Впръскване без поддържане под налягане".

• Старт време на охлаждане след край поддържане под налягане.

Последователно	пресоване
Стартиране	в	края	на	следналягането	(ND)

При този предизбор прцесът на щамповане ще бъде стартиран към момента Край на 
следналягането. 

• Затваряне на формата до процепа на щампата.

• Повишаване на силата на натиска на дюзата.

• Инжектиране до Край на следналягането, стартиране на "Забавящо време на 
щамповане".

• През цялото време на щамповане инжекторното бутало се държи позиционирано

• След изтичане на "Забавящо време на щамповане" се стартира щамповането.

• при	избор	"Профил	на	щамповане	зависим	от	пътя	(s)": 
След подминаване на последната избрана точка на профила или след изтичане на 
времето за щамповане, се пристъпва към изграждане на затваряща сила, ако не е 
активиран програмният предизбор "Без изграждане на затваряща сила след края на 
щамповане".
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• при	избор	"Профил	на	щамповане	зависим	от	времето	(t)": 
След изтичане на времето за щамповане за последната избрана точка на профила, 
се пристъпва към изграждане на затваряща сила, ако не е активиран програмният 
предизбор "Без изграждане на затваряща сила след края на щамповане".

• Стартиране Охлждащо време

Паралелно	пресоване	(опция)
Пускане	в	зависимост	от	времето.

С този предварителен избор се настройва критерий за старт в зависимост от времето, 
който трябва да предизвика процеса на пресоване.

• Затваряне на формата до процепа на щампата.

• Изграждане сила натиска на дюзата.

• Впръскване до достигане на времето на впръскване "Старт в зависимост от 
времето", след това се стартира "Време на забавяне на пресоването". Процесът на 
впръскване не се прекъсва.

• След изтичане на "Времето на забавяне пресоването" се стартира пресоването.

• При	избор	"зависим	от	хода	профил	пресоване	(s)":	 
След преминаване на последната избрана профилна точка или след изтичане 
на времето за пресоване се извършва повишаване на затварящата сила, 
ако предварителният избор на програма не е активирал "Без повишаване на 
затварящата сила след края на пресоването".

• При	избор	"зависим	от	времето	профил	пресоване(t)":	 
След изтичане на времето на пресоване на последната избрана профилна точка 
се извършва повишаване на затварящата сила, ако предварителният избор на 
програма не е активирал "Без повишаване на затварящата сила след края на 
пресоването".

• Старт време на охлаждане след края на поддържане под налягане (ако 
предварителният избор на програмата не е активирал "Впръскване без поддържане 
под налягане) и е изградил затваряща сила.

Паралелно	пресоване	(опция)
Старт	по	шприцналягане

С този предварителен избор се настройва критерий за старт в зависимост от налягането 
на шприцоване, който да предизвика процеса на пресоване.

• Затваряне на формата до процепа на щампата.

• Изграждане сила натиска на дюзата.

• Впръскване до достигане на времето на налягането на шприцоване "Старт в 
зависимост от налягането на шприцоване", след това се стартира "Време на 
забавяне на пресоването". Процесът на впръскване не се прекъсва.

• След изтичане на "Времето на забавяне пресоването" се стартира пресоването.

• При	избор	"зависим	от	хода	профил	пресоване	(s)":	 
След преминаване на последната избрана профилна точка или след изтичане 
на времето за пресоване се извършва повишаване на затварящата сила, 
ако предварителният избор на програма не е активирал "Без повишаване на 
затварящата сила след края на пресоването".
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• При	избор	"зависим	от	времето	профил	пресоване(t)":	 
След изтичане на времето на пресоване на последната избрана профилна точка 
се извършва повишаване на затварящата сила, ако предварителният избор на 
програма не е активирал "Без повишаване на затварящата сила след края на 
пресоването".

• Старт време на охлаждане след края на поддържане под налягане (ако 
предварителният избор на програмата не е активирал "Впръскване без поддържане 
под налягане) и е изградил затваряща сила.

Паралелно	пресоване	(опция)
Старт	по	обем

С този предварителен избор се настройва критерий за старт в зависимост от обема, който 
трябва да предизвика процеса на пресоване.

• Затваряне на формата до процепа на щампата.

• Изграждане сила натиска на дюзата.

• Впръскване до обема на шприц-буталото "Старт в зависимост от обема", след това 
се стартира "Време на забавяне на пресоването". Процесът на впръскване не се 
прекъсва.

• След изтичане на "Времето на забавяне пресоването" се стартира пресоването.

• При	избор	"зависим	от	хода	профил	пресоване	(s)":	 
След преминаване на последната избрана профилна точка или след изтичане 
на времето за пресоване се извършва повишаване на затварящата сила, 
ако предварителният избор на програма не е активирал "Без повишаване на 
затварящата сила след края на пресоването".

• При	избор	"зависим	от	времето	профил	пресоване(t)":	 
След изтичане на времето на пресоване на последната избрана профилна точка 
се извършва повишаване на затварящата сила, ако предварителният избор на 
програма не е активирал "Без повишаване на затварящата сила след края на 
пресоването".

• Старт време на охлаждане след края на поддържане под налягане (ако 
предварителният избор на програмата не е активирал "Впръскване без поддържане 
под налягане) и е изградил затваряща сила.

Процеп	на	щампата
Пътна маркировка, върху която при затваряне на формата преди впръскването се 
затваря. Ако тази пътна маркировка се постави върху "Формата е затворена пътна точка", 
то движението на затваряне се извършва до пътната точка "Формата е затворена", по-
нататък не се изгражда високо налягане.

Време	на	забавяне	пресоването
След достигане стартовия критерий, процеса на пресоване се забавя в това време.
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Време	на	пресоването
Това въвеждане е необходимо само при избор на "зависим от пътя профил на пресоване". 
При избор на "зависим от времето профил на пресоване, това въвеждане няма ефект.

Формата се затваря след приключване процеса на пресоване. Това става с настройките 
под "Пресоване профил сила на затваряне". Тези предварителни избори се задействат 
дотогава, докато времето на пресоване изтече или бъде достигната маркировката на хода 
"Форма затворена". След това се извършва стандартно създаване на високо налягане, 
ако предв. избор на програмата не е активирал "Без повишаване на затварящата сила 
след край на пресоването".

Пресоване	профил	сила	на	затваряне

Има на разположение максимум 6 степени, при което на степен може предварително 
да се зададе една скорост както и една сила на пресоване. Преходът от една степен на 
пресоване към друга може да се определи по избор времево (t) или от маркировки на 
ходове (s), които да преминава затварящата плоча. Това се определя от прекъсвача за 
избор t/s.

Прецизно	щамповане	(при	MicroPower)
На разположение са максимално 6 степени, при което за първите 3 степени е зададена 
предварително скорост, както и вътрешно налягане на формата. При последните 3 
степени е зададена предварително скорост, както и сила на щамповане. Преминаването 
от една степен на щамповане към друга може да бъде избрано по желание с определено 
време (t), чрез пътни маркировки (s), които преминава затварящата плоча или определена 
температура (Т). Това се определя от прекъсвача за избор t/s/T. При достигане 
на степента на щамповане, ще бъде опитано да се достигне едно предварително 
дефинирано вътрешно налягане на инструмента. За целта са на разположение 3 
профилни точки. След това се превключва на регулиране на затварящата сила, която 
може да бъде дефинирана също чрез 3 профилни точки.

Вентилация	пресоване	(във	връзка	с	активирана	вентилация)	
• Затваряне на формата до процеп на щампата.

• Шприц-агрегат напред до прилягане на дюзата.

• Начало шприцоване до старт пресоване.

• Изграждане на време на забавяне на пресоването.

• Процес на пресоване.

• Създаване на високо налягане.

• Шприцоването се продължава до старт на вентилацията. Ако точката за стартиране 
за пресоване и вентилация е идентичен, веднага се продължава с цикъла на 
вентилиране.

• Намаляване на високото налягане.

• Отваряне до процеп за вентилация.

• Изчакване на време за престой на вентилацията.

• Вентилация затваряща операция.
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• Създаване на високо налягане.

• Шприцоването се продължава индикаторна лента.

Докато затварящият механизъм стои на процепа на щампата и протича процеса на 
впръскване, затварящият механизъм се задържа на позиция. Това се показва със символа 
в индикаторната лента.

По време на последователния процес на пресоване шприц-буталото се задържа на 
позиция. Това се показва със символа в индикаторната лента.

Ограничения:

Коляново-лостовите машини са с ограничени щамповащи възможности, тъй като 
затварящия механизъм може да развие пълната сила на щамповане само при процеп на 
щампата 0, заради вариращия превод на коляново-лостовата механика върху пътя на 
затваряне.

Паралелно пресоване означава едновременно преминаване на затварящия механизъм 
и модула за шприцоване. Т.е. машината трябва да е пригодена технически за това. 
Ако машината не изпълнява това условие, в полето за обслужване изчезва изборът 
"Паралелно пресоване". Тогава е възможно само последователно пресоване.

Максималните данни за процеп-, скорост- и сила на щампата, зависят от големината и 
типа на машината.

ВНИМАНИЕ
При пресоването трябва силата натиска на дюзата да може да бъде уловена също и при 
отворен инструмент от свързката му към плочата на дюзата.

Ако при пресоването не е желаете да има обратен натиск на пласмасата в червячния 
цилиндър, то това трябва да се предотврати чрез оформлението на инструмента или чрез 
употреба на затварящи дюзи (инструмент или машина). Позицията на шнека се регулира 
по време на пресоване, но може според ситуацията временното налягане на системата да 
не достигне, за да се задържи позицията.
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3.3.2	 Пресоване	/	Страница	2

Без	повишаване	на	затварящата	сила	след	край	на	пресоването
Ако е избрана тази програма, не се извършва повишаване на затварящата сила след 
процеса на пресоване. Ако е деактивирана тази програма, се извършва повишаване на 
затварящата сила, както е показано на фигурата. 

Шприцване	без	допълнително	налягане
Впръскването се приключва без поддържане под налягане. Този избор на програма се 
намира на фиг. "Поддържане под налягане".

Пресоване	с	противонатиск	(опция)
Ако е избрана тази програма, се предотвратява притискане на формата до сила, която 
трябва да се настрои. 

F03-Prägen-Seite2_02
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Скорост	затваряне	(вентилиране/пресоване)
Сила	на	движение	затваряне	(вентилиране	/	пресоване)

Тази скорост и придвижваща сила са заложени при щамповане и вентилиране  до 
затварянето на формата, респ. до "Времето на затваряне вентилирането", след което се 
изгражда затваряща сила.

Внимание: Ако инструментът не е затворен при изграждане на затваряща сила, се 
извършва затварящ процес с настроената затваряща сила. Трябва обаче да се има 
предвид, че при много голям затварящ път, затварящата сила не може да бъде изградена 
цялостно.

Дюза	назад	(вентилиране/пресоване)
При машини с хоризонтален или под формата на Г шприцагрегат, трябва агрегатът да 
бъде издигнат по време на процеса на щамповане. Освен това този път ще бъде изминат 
също и тогава, когато програмата "Прилежаща дюза" е изключена. Тази точка на пътя 
може да бъде въведена, за да не е нужно агрегатът да се придвижи по пътя "Дюза назад". 
Тази точка на пътя се използва за щамповане и вентилиране.
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3.4	 Вентилация	(опция)

Вентилация
Активиране на програмата за вентилация. В ръчен режим програмата за вентилация 
не може да бъде използване, задействат се стандартните движения за затваряне и 
впръскване.

Форма	Combi	(опция)
С тази предварително избрана програма Вие активирате програмата на форма Combi. 

С тази програма две различни формовъчни маси могат да се впръскват в една пресформа 
или една кухина. За целта пресформата трябва да е оборудване с плъзгащи се вложки, 
които първоначално да затворят една или повече области на отливката, получаваща се 
чрез леене под налягане.

В пресформата първо се впръсква първата формовъчна маса. При това се запълва 
една част от кухината. След това се задействат плъзгащите с вложки и се освобождава 
областта на втората формовъчна маса. Впръсква се втората формовъчна маса.

ВНИМАНИЕ
Не могат да се задействат едновременно вентилация и форма Combi.

F03-Lüften_04
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Протичане на програмата в автоматичен режим:

• при следните "Стартови приоритети (Цикъл на впръскване)" трябва да се активират 
следните програми за сърцето:

 Цикъл на впръскване A преди B -  Програма за сърцето поставяне 41 
       Програма за сърцето изваждане 42

 Цикъл на впръскване В преди А  -  Програма за сърцето поставяне 42 
       Програма за сърцето изваждане 41

 Цикъл на впръскване C преди A -  Програма за сърцето поставяне 43 
       Програма за сърцето изваждане 41

 Цикъл на впръскване A преди C -  Програма за сърцето поставяне 41 
       Програма за сърцето изваждане 43

 Цикъл на впръскване B преди C -  Програма за сърцето поставяне 42 
       Програма за сърцето изваждане 43

 Цикъл на впръскване C преди B -  Програма за сърцето поставяне 43 
       Програма за сърцето изваждане 42

ВНИМАНИЕ
 "Стартов приоритет (Цикъл на впръскване)" трябва да бъде настроен според 

предварителния избор  (виж гл.12 "Многокомпонентни настройки").

• Затваряне на пресформата със създаване на затваряща сила.

• "Сърце поставяне". При няколко сърца последователността "Сърце поставяне" се 
определя от избора "Приоритет" (виж "Настройка на сърцето").

• Впръскващи агрегати напред до дюзите на пресформата.

• "Впръскване" с впръскв. агрегат от 1-вия стартов приоритет (Цикъл на впр.)

• "Фаза на допълнително налягане"

• "Времето за охлаждане" на 1-вия шприцован детайл изтича.

• "Вентилация време на забавяне" изтича.

• Създаване на затваряща сила.

• Отваряне на пресформата с "Отваряне скорост (вентилация)" и "Отваряне 
задвижваща сила (вентилация)" до маркировката "Вентилационен процеп" (само 
когато зададената стойност "Вентилационен процеп" > 0).

• "Вентилация време на действие" изтича.

• "Сърце изваждане". При няколко сърца последователността "Сърце изваждане" се 
определя от избора "Приоритет" (виж "Настройка на сърцето").

• Затваряне на инструмента със създаване на затваряща сила.

• "Впръскване" с впръскв. агрегат от 2-рия стартов приоритет (Цикъл на впр.)

• "Фаза на допълнително налягане"

• "Времето за охлаждане В" на 2-рия шприцован детайл изтича.

• Отваряне на пресформата до "Формата отворена".

• Сваляне на шприцования детайл.

• Стартиране на цикъла.
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Старт	по	обем
С този предварителен избор се настройва критерий за старт в зависимост от обема, който 
трябва да предизвика процеса на вентилация.

При недостигане на настроения обем, процесът на шприцоване се прекъсва след 
изтичане на "Забавящо време на вентилиране". Процесът на шприцоване ще бъде 
прекъснат най-късно с достигането на точката за превключване на следналягане. След 
изтичането на "Забавящо време на вентилиране", се стартира процесът на вентилиране, 
след протичането на който продъкжава процесът на шприцоващо респ. следналягане. 
През цялото време на вентилиране инжекторното бутало се държи позиционирано.

Старт	при	превключване	на	поддържане	на	налягане
При този предизбор, след изтичане на забавящото време на вентилиране, процесът 
на шприцоване ще бъде прекъснат в момента на превключване на следналягане 
(независимо от това какви критерии са предизбрани). След изтичането на "Забавящо 
време на вентилиране", се стартира процесът на вентилиране, след протичането на 
който продъкжава процесът на шприцоващо респ. следналягане. През цялото време на 
вентилиране инжекторното бутало се държи позиционирано.

Стартиране	в	края	на	следналягането	(ND)
При този предизбор, в крайния момент на следналягането стартира забавящото време 
на вентилиране. След изтичането на "Забавящо време на вентилиране", се стартира 
процесът на вентилиране, след протичането на който цикълът продъкжава.

Време	за	забавяне	на	вентилацията
След достигане стартовия критерий, процеса на вентилация се забавя с това време.

Скорост	на	отваряне	(опция)
Сила	на	движение	на	отваряне	(опция)

След изтичане на времето за забавяне формата се отваря с тези предварително 
зададени стойности на предварително избрания "Процеп за вентилация".

Процеп	за	вентилация
Маркировка на хода, на която формата се отваря след забавяне на вентилацията. Ако 
този предварителен избор се постави на "0", не се извършва движение на отваряне, а 
само се понижава високото налягане.

Време	за	престой	на	вентилацията
След достигане на процепа за вентилация (респ.след намаляване на високото налягане) 
следващият процес на затваряне респ. на високо налягане се забавя с това време, т.е. 
докато тече това време, не се задейства движение.

Вентилация	време	за	затваряне
Формата се затваря след приключване на "Време за престой на вентилацията". Това се 
случва с помощта на "Скорост" и "Сила на движение" за вентилация. Тези предварителни 
избори се задействат дотогава, докогато или времето за затваряне на вентилацията е 
изтекло или е достигната маркировката на хода "Форма затворена". След това следва 
стандартно образуване на високо налягане.
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Скорост	на	затваряне	(вентилация)
Сила	на	движение	затваряне	(вентилация)

Тази скорост и придвижваща сила са заложени при щамповане и вентилиране  до 
затварянето на формата, респ. до "Времето на затваряне вентилирането", след което се 
изгражда затваряща сила.

Сила	на	затваряне	(вентилиране)
Задаване на желаната затваряща сила след вентилирането (края на "Времето на 
затваряне вентилирането" или при затваряне на формата, в зависимост от затварящата 
система).

Внимание: Ако инструментът не е затворен при изграждане на затваряща сила, се 
извършва затварящ процес с настроената затваряща сила. Трябва обаче да се има 
предвид, че при много голям затварящ път, затварящата сила не може да бъде изградена 
цялостно.

Дюза	назад	(вентилиране/пресоване)
При машини с хоризонтален или под формата на Г шприцагрегат, трябва агрегатът да 
бъде издигнат по време на отваряне преди вентилиране и на изграждане на затваряща 
сила след процеса на вентилиране Освен това този път ще бъде изминат също и тогава, 
когато програмата "Прилежаща дюза" е изключена Тази точка на пътя може да бъде 
въведена, за да не е нужно агрегатът да се придвижи по пътя "Дюза назад". Тази точка на 
пътя се използва за щамповане и вентилиране.

Изпълнение	на	програмата
Вентилация:

• Затваряне на формата до създаване на високо налягане.

• Шприц-агрегат напред до прилягане на дюзата.

• Начало шприцоване до старт вентилация.

• Намаляване на високото налягане.

• Отваряне до процеп за вентилация.

• Изчакване на време за престой на вентилацията.

• Вентилация затваряща операция.

• Създаване на високо налягане.

• Шприцоването се продължава.

Индикаторна	лента	за	състояние
По време на процес на вентилация шприц-буталото се задържа на позиция.

Това се показва със символа в индикаторната лента.
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3.5	 Mouldfix	(опция)
3.5.1	 Mouldfix	/	Настройки

Mouldfix
Изкл.	/	вкл.	(стандартен	ход	на	затварянето/	освобождаването	на	инструмента)

При изключена програма не е възможна смяна на пресформата.

Указание: Изключването е възможно по причини на сигурността само тогава, когато двете 
половини на пресформата деблокирани коректно.

ВНИМАНИЕ
При изключена програма се деактивират всички контроли на Mouldfix! 

Mouldfix
Затваряне	на	инстумента	-	възможно	и	при	отворена	форма

Допълнително към стандартния ход може да се затвори респ. освободи инструмента и при 
наличие на отворена форма (само при хоризонтален затварящ механизъм). 

F03-Mouldfix-Einstellungen_03
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Трябва да са спазени следните условия:

• Mouldfix ключов прекъсвач активен

• Режим настройки активен

• Затварящ механизъм в Mouldfix толеранс на позицията

• Шприцагрегати изцяло назад (при Euromap 70.1 за освобождаване на застопорена 
плоча)

• всички ежектори изцяло назад (при Euromap 70.1 за освобождаване на 

застопорена плоча)Ако тези условия са спазени, то операторът на машината решава, 
къде подвижната плоскост може да бъде затегната или разхлабена.

ВНИМАНИЕ
При освобождаване на инструмента на позиция "Формата отворена", трябва и двете 
половини на инструмента да бъдат осигурени срещу падане посредством кран или 
платформа за смяна на формите

Смяна	на	пресформата	в	режим	настройки
Щом ключовият прекъсвач "Mouldfix" се задейства в режим настройки, се появява 
съобщението "Mouldfix активен".

Посредством задействане на бутоните (или на ключовия прекъсвач) "Затягане / 
освобождаване на подвижната плоча“ или "Затягане/ освобождаване на неподвижна 
плоча“се извършва процес на затягане респ. освобождаване.

ВНИМАНИЕ
Хидравлична система за затягане (стандартна схема):

Затягането на подвижната плоча е възможно само при затворена форма. 
Освобождаването на подвижната плоча е възможно от позиция Затворена форма до 
Допуск на позицията (0-1 мм).

В това работно състояние е възможно неограничено затягане / освобождаване на 
неподвижната плоча.

Ограничения при затягането: Трябва да е задействан съответният прекъсвач с 
приближаване върху неподвижната или подвижната плоча.

Ограничения при освобождаване: Трябва да е задействан прекъсвачът с приближаване 
на подвижната плоча.

Магнитна	система	за	затягане	EUROMAP	70.0	(стандартна	схема):
Затягането (магнетизиране) на фиксирано стоящата плоча и на придвижващата се плоча 
е възможно само при положенията Форма затворена, Ежектор назад и Инжекторна 
единица назад. Освобождаването (размагнитизирането) на неподвижната и на 
подвижната плоча е възможно от позиция Затворена форма до Допуск на позицията (0-1 
мм).
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Магнитна	система	за	затягане	EUROMAP	70.1	(стандартна	схема):
Затягането (магнетизиране) на фиксирано стоящата плоча е възможно само при 
положенията Форма затворена и Инжекторна единица назад. Затягането (магнетизиране) 
на придвижващата се плоча е възможно само при положенията Форма затворена 
и Ежектор назад. Освобождаването (размагнитизирането) на неподвижната и на 
подвижната плоча е възможно от позиция Затворена форма до Допуск на позицията (0-1 
мм).

След коректно извършено затягане/ разхлабване на двете половини на пресформата 
може да се деактивира ключовия прекъсвач "Mouldfix".

Съответните състояния се показват в диагностика Mouldfix.

Меню	Pull	Down	"Euromap	70.0	/	Euromap	70.1"	(като	опция)
Ако е вградена стягаща система по  Euromap 70.1, тогава при аварийна функция е 
възможно да бъде превключено на  Euromap 70.0.

Следното условие трябва да е изпълнено:

• програмата Mouldfix и ключовият превключвател да са деактивирани

да	няма	мониторинг	на	позицията	за	освобождаване	на	магнетизирането/
размагнетизирането

Този програмен предизбор може да бъде активиран само при Euromap 70.0. Щом бъде 
включен ключовият превключвател за системата за стягане на инструмента, е възможно 
деактивирането на мониторинга на позициите (на затварящата единица, инжекторната 
единица, ежектора) посредством активиране на този програмен предизбор. Щом 
ключовият превключвател бъде отново изключен, мониторингът се активира отново (т.е. 
този програмен предизбор ще бъде деактивиран).

ВНИМАНИЕ
При деактивиране на мониторинга на позициите (на затварящата единица, инжекторната 
единица, ежектора) отпада всякаква гаранционна претенция за повреди на инструмента 
респ. на машината!
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3.5.2	 Mouldfix	/	Диагностика

Показаните статуси зависят от размера на оборудването на Mouldfix.

F03-Mouldfix-Diagnose_02
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3.6	 Прецизно	отваряне	(опция)

Прецизно	отваряне
Активиране на прецизното отваряне. Прецизното отваряне не може да бъде ползвано в 
ръчен режим, задвижват се стандартните движения затваряне  и шприцоване.

Стартиране	зависимо	от	обема
С този предизбор се настройва зависим от обема стартов критерий, за стартиране на 
прецизното отваряне.

При спадане под настроения обем и след изтичане на "Прецизно отваряне забавящото 
време", се стартира прецизното отваряне. Процесът на шприцоване респ. следналягане 
се продължава непроменен. Формата се отваря до една въздушна пролука. След 
изтичане на охлаждащото време, продължава отварянето на формата.

Старт	при	превключване	на	поддържане	на	налягане
При този предизбор, в момента на превключване към следналягане (независимо кой 
критерий е предизбран) и след изтичане на "Прецизно отваряне забавящото време", 
се стартира прецизното отваряне. Процесът на шприцоване респ. следналягане се 
продължава непроменен. Формата се отваря до една въздушна пролука. След изтичане 
на охлаждащото време, продължава отварянето на формата.

F03-Präzisionsöffnen_00
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Прецизно	отваряне	забавящо	време
При достигане до стартовия критерий, прецизното отваряне се забавя с това време.

Скорост	на	отваряне	(прецизно	отваряне)
Сила	на	движение	на	отваряне	(прецизно	отваряне)

След изтичане на времето за забавяне формата се отваря с тези предварително 
зададени стойности на предварително избрания "Процеп за вентилация".

Процеп	за	вентилация
Пътна маркировка, до която формата се отваря след забавящото време. Ако този 
предварителен избор се постави на "0", не се извършва движение на отваряне, а само се 
понижава високото налягане.
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4	 Шприц-агрегат

4.1	 Общо
4.1.1	 Общо	/	Страница	1

В	менюто	"Впръскващо	устройство"	Вие	можете	да	зададете	начина	на	движение	на	
впръскващото	устройство.	При	това	Вие	предварително	задавате	зададени	стойности	
от	една	постоянна	и	от	две	профилни	точки	каране.	Към	всички	тези	профилни	точки	
могат	да	се	причислят	отделни	скорости	и	ходове.	За	всяка	посока	на	пътуване	можете	
предварително	да	зададете	зададена	стойност	за	силата	на	движение.

Въвеждайте	зададените	стойности	на	скоростта	в	[mm/s]	/	[inch/s],	на	пътя	-	в	[mm]	/	[inch]	
на	силите	в	[kN]	/	[shtn].	Принадлежащите	максимални	стойности	можете	да	отчетете	над	
полетата	зададени	стойности.

Впръскв.Устройст.напред
Тук	трябва	да	зададете	предварително	за	движението	напред	на	шприц-агрегата	поне	
един	ход	(постоянен="шприц-агрегатът	е	напред"),	принадлежащата	скорост	и	силата.

Допълнително	можете	да	изберете	два	хода,	които	могат	да	се	активират,	за	да	можете	
да	движите	шприц-агрегата	напр.	в	началната	фаза	по-бързо	и	в	последната	фаза	на	
движението	съвсем	бавно	да	го	приближавате.

F05-Allgemein_Seite1_01
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ВНИМАНИЕ
Колкото	по-малка	е	скоростта	при	срещата	на	шприц-агрегата	и	пресформата,	толкова	по-
малко	е	износването	на	тези	две	части.

Шприцагрегат	назад
Тук	трябва	да	зададете	предварително	за	движението	назад	на	шприц-агрегата	поне	един	
ход	(постоянен="шприц-агрегатът	е	назад"),	принадлежащата	скорост	и	силата.	

Допълнително	можете	да	изберете	два	хода,	които	могат	да	се	активират,	за	да	можете	
да	движите	шприц-агрегата	напр.	в	началната	фаза	по-бавно	и	в	последната	фаза	на	
движението	по-бързо	бавно	да	го	връщате	назад.

ВНИМАНИЕ
При	шприц-агрегати	с	пневматично	задвижване	не	е	възможно	предварително	задаване	
на	движенията	на	пътуване.

Сила	на	натиска	на	дюзата	(опция)
При	активиран	предварителен	избор	на	програма	след	поставяне	на	шприц-агрегата	в	
пресформата	тук	се	изгражда	дефинирано	въведената	сила	на	натиска	на	дюзата.	По	
време	на	заключителния	процес	на	впръскване	не	се	извършва	пренасяне	на	шприц-
налягането	към	ходовия	цилиндър	на	шприц-агрегата.	

ВНИМАНИЕ
При	твърде	малка	избрана	стойност	може	да	се	стигне	до	нежелателно	изтичане	на	
материал	между	дюзата	и	леяковата	букса.

Едно	минимално	удължено	общо	време	на	цикъла	резултира	от	необходимото	време	за	
дефинирано	повишаване	на	сила	на	натиска	на	дюзата.

Въвеждане	на	желаната	сила	на	натиска	на	дюзата	в	kN	/	shtn.

Макс.	сила	на	натиск	на	дюзите	при	отворена	форма	(опция	при	EM	и	опция	
"Разпръскване	през	отворена	пресформа")

EM:

Въвеждане	на	желаната	сила	на	натиска	на	дюзата	при	отворена	форма	в	[kN	/	shtn].	
Силата	на	шприц-агрегата	напред	при	отворена	форма	(сила	натиск	на	дюзата)	се	
ограничава	до	въведената	тук	сила	на	натиск	на	дюзата,	за	да	се	предотврати	откъсване	
на	половината	на	пресформата.

Хидравлични	машини	с	опция	"Разпръскване	при	отворена	форма":

Въвеждане	на	желаната	сила	на	натиска	на	дюзата	при	отворена	форма	в	[kN	/	shtn].	
Силата	на	шприц-агрегата	преди	при	отворена	форма	и	ръчен	режим	на	работа	(сила	на	
натиска	на	дюзата)	се	ограничава	до	въведената	тук	сила	на	натиск	на	дюзата,	за	да	се	
предотврати	откъсване	на	половината	на	пресформата.

Това	въвеждане	не	важи	за	автоматичен	режим	на	работа	при	отворена	форма!
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Сила	на	дюзите	за	разрешение	за	впръскване	(опция)
Въвеждане	на	желаната	сила	на	натиска	на	дюзата	за	освобождаване	на	впръскването	
в	[kN	/	shtn].	Силата	служи	за	оптимиране	на	времето	на	цикъла.	Ако	се	достигне	
въведената	тук	сила	на	натиска	на	дюзата,	цикълът	на	впръскване	се	деблокира.	

ВНИМАНИЕ
Тази	функция	е	възможна,	само	ако	силата	на	дюзите	и	впръскването	не	се	задействат	
от	една	и	съща	помпена	система	или	електрически	(пример:	електрическо	задвижване,	
впръскване	с	хидроакумулатор).	Ако	тази	функция	не	може	да	бъде	осъществена	заради	
системата	(сила	на	дюзите	и	впръскване	с	една	и	съща	помпена	система),	това	се	
показва	с	преминаване	в	сив	цвят.

Прилепена	дюза
Дюзата	остава	на	позиция	"Точка	на	натиск	на	дюзата"	и	не	извършва	движение.

Шприцагрегат	назад	преди	дозиране
Времето	на	забавяне	за	"Шприц-агрегат	назад"	се	стартира	при	край	поддържане	под	
налягане.	Ако	е	активна	програмата	"Декомпресия	преди	дозиране",	времето	на	забавяне	
се	стартира	след	хода	на	декомпресията.

Шприцагрегат	назад	след	дозиране
Времето	на	забавяне	за	"Шприц-агрегат	назад"	се	стартира	след	достигане	на	обема	на	
дозиране.	Ако	е	активна	програмата	"Декомпресия	след	дозиране",	времето	на	забавяне	
се	стартира	след	хода	на	декомпресията.

Шприц-агрегат	назад	паралелно	към	дозирането
Този	избор	е	на	разположение	при	машини	с	отделно	задвижване	на	дозирането	(напр.	
серво	задвижване).	При	активиран	предварителен	избор	на	програма	се	стартират	
времена	на	забавяне	за	"Шприц-агрегат	назад"	и	"Забавяне	декомпресия	/	дозиране"	
при	"Край	поддържане	под	налягане".	Ако	е	активна	програмата	"Декомпресия	преди	
дозиране",	времената	на	забавяне	се	стартират	след	хода	на	декомпресията.

Шприц-агрегат	назад	(при	EM	с	шприц-агрегат	без	система	от	датчици	за	преместване)
Въвеждане	на	желан	шприц-агрегат	обратно	време	в	[s].	Шприц-агрегатът	се	връща	
назад,	докато	не	изтече	настроеното	време.	Това	време	действа	само	при	автоматичен	
режим	на	работа.	
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Забавяне	шприцагрегат	напред
Актуално	време	на	задържане	преди	започване	на	движението	напред	на	впръскващото	
устройство.

Забавяне	шприцагрегат	назад
Актуално	изтичащо	време	на	задържане	преди	връщане	на	впръскващото	устройство.

Шприц-агрегат	Защитен	път
Защитеният	път	служи	за	обезопасяване	на	пресформата	и	на	шприц-агрегата.	
Защитеният	път	трябва	да	бъде	настроен	така,	че	да	не	възникват	повреди	на	
пресформата	и	на	шприц-агрегата	поради	отваряне	/	затваряне	и	движение	на	масата	на	
пресформата.	

Ако	защитеният	път	е	под	допустимата	стойност,	движенията	на	затварящия	механизъм,	
на	масата	на	пресформата	и	стартирането	на	автоматичния	цикъл	се	блокират.	Показва	
се	съобщение	за	грешка.

УКАЗАНИЕ
Въвеждането	на	защитния	път	се	извършва	като	абсолютен	път	(абсолютен	път	=	път	без	
нулиране	шприц-агрегат).	Показва	се	актуалният	абсолютен	път.	Ако	защитеният	път	<=	
е	въведен	като	нулево	преместване	на	шприц-агрегата,	така	той	ще	бъде	автоматично	
коригиран	на	Максимум.

ВНИМАНИЕ
Въвеждането	на	защитения	път	не	се	запаметява	в	блок	данни	на	изделието.

При	всички	вертикални	машини	тази	пътна	маркировка	трябва	да	бъде	променена	при	
нужда	при	критични	размери	на	пресформата	или	по-дълги	дюзи	в	шприц-цилиндъра	
(възможно	е	в	потребителско	ниво	20)

Тази	пътна	маркировка	се	настройва	фабрично	така,	че	при	хоризонтален	шприц-
агрегат	върхът	на	дюзата	да	е	извън	опасната	зона	на	пулта	на	пресформата,	както	и	на	
подвижната	затягаща	плоча.

Изпръскване	в	отворената	форма	(опция)
Ако	машината	е	оборудвана	с	опция	"Програма	разпръскване	през	отворена	пресформа",	
при	отворена	форма	шприц-агрегата	може	да	се	придвижи	напред	и	да	разпръска	през	
отворената	пресформа.

ВНИМАНИЕ
Точката	на	натиск	на	дюзата	(ход	0)	трябва	да	се	достигне,	тъй	като	в	противен	случай	
програмата	не	е	активна	и	шприц-агрегата	се	движи	с	настроената	сила	на	движение	към	
механичния	ограничител.

Силата	за	шприц-агрегата	преди	разпръскване	при	това	е	ограничена	от	отворената	
пресформа	(сила	на	натиска	на	дюзата)	на	50%	от		макс.	сила	на	движение,	също	и	когато	
за	"Шприц-агрегат	напред"	е	въведена	по-голяма	сила.

Ако	тези	50%	от	макс.	сила	на	движение	за	шприц-агрегата	преди	разпръскване	през	
отворената	пресформа	са	твърде	много,	то	за	"Шприц-агрегат	напред"	може	да	се	намали	
стойността	за	силата	на	движение	под	тази	стойност.
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4.1.2	 Общо	/	Страница	2

Паралелен	режим	шприц-агрегат	(опция)
Шприц-агрегат	напред	успоредно	затваряне

Шприц-агрегатът	преминава	паралелно	към	затварящо	движение,	до	предварително	
избрания	защитен	път	на	пресформата,	ако	още	не	е	достиганата	точката	на	затваряне	та	
формата.

Шприц-агрегат	назад	успоредно	отваряне
Шприц-агрегатът	преминава	обратно	от	предварително	избрания	защитен	път	на	
пресформата	паралелно	към	движение	на	отваряне.

Шприц-агрегат	напред/назад	успоредно	затваряне/отваряне
Това	е	една	комбинация	от	двете	описани	горе	предварително	избрани	програми.
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Шприц-агрегат

Шприц-агрегат	Предпазен	ход	на	пресформата
Въведете	тук	защитния	път	на	пресформата	за	шприц-агрегата.

ВНИМАНИЕ
Шприц-агрегатът	преминава	в	паралелен	режим	с	актуалните	параметри	за	сила	
и	скорост		на	затварящия	механизъм.	Това	означава,	че	трябва	да	избирайте	
операционните	параметри	на	затварящия	механизъм	само	в	съответствие	с	това,	така	че	
да	не	се	стига	до	хидравлични	и	механични	удари	на	шприц-агрегата.

Сила	на	натиска	на	дюзата	(опция)
макс.	сила	натиск	дюза	при	отв.	форма
експлоатац.сила	дюзи	за	разрешение	за	шприцване

Описание	вижте	в	Глава	4.1.1.

Сила	на	натиск	на	дюзите	успоредно	на	повишаването	на	затварящата	сила	(опция)
При	предварителен	избор	на	тази	програма	стартът	на	силата	на	повишаване	на	натиска	
на	дюзите	може	да	се	стартира	при	достигане	на	предварително	зададената	затваряща	
сила	(по	време	на	повишаване	на	затварящата	сила).

ВНИМАНИЕ
При	хидравлични	машини	(когато	шприц-агрегатът	е	оборудван	без	P/Q	вентил)	
налягането	се	използва	от	повишаването	на	затварящата	сила	паралелно	към	
повишаването	на	силата	на	натиска	на	дюзите.
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4.1.3	 Общи	положения	/	EES	(опция)

Ако	Вашата	машина	е	оборудвана	с	"Ексцентрична	система	за	впръскване	(EES)",	в	това	
меню	Вие	можете	да	предприемете	настройки	да	EES-системата.

Ексцентрична	система	за	впръскване	EES	(опция)
Ако	машината	е	оборудвана	с	ексцентрична	система	за	впръскване	(EES),	тук	
се	контролира	настройката	на	височината	на	шприц-агрегата.	Принадлежащата	
действителна	стойност	също	се	показва.	Ако	шприц-агрегатът	се	намира	извън	въведения	
ход	за	контрол	на	допуска,	това	се	показва	със	съобщение	за	неизправност.

EES	Ход	за	контрол
Въвеждане	на	EES	хода	за	контрол	(височина	на	шприц-агрегата).

EES	Ход	за	контрол	допуск
Въвеждане	на	EES	Ход	за	контрол	допуск.	Допускът	трябва	да	се	зададе	отнасящ	се	
към	зададената	стойност.	Ако	действителната	стойност	е	извън	прозореца	за	допуск,	
движенията	"Дюза	напред"	и	"Впръскване"	са	блокирани.
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5	 Шприцване

5.1	 Общо
5.1.1	 Общо	/	Страница	1

В това меню Вие настройвате зададените стойности за движението на впръскване.

Вие можете предварително да зададете отделни обемни токове, обеми и налягания за два 
постоянни и осем участъка от пътя, които могат да се активират. След това управлението 
интерполира линейно начина на движение. Това означава, че не се извършва внезапна 
смяна на скоростите, а само едно равномерно напасване към съответните зададени 
стойности (вижте диаграма зададени стойности за впръскване). Обемът на дозиране 
и обемът на превключване (диапазон на впръскване) се показва от двете зелени 
вертикални линии в диаграма зададени стойности.

С програмния предизбор вляво до графиката, може да бъде превключено на 
стъпаловиден профил. Броят на стъпалата е ограничен до 5.
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Шприцване
Зададените стойности за обемните токове "Q" задайте в [ccm/s] / [cuin/s], за обема "V" 
в [ccm] / [cuin] и наляганията на впръскване "p" в [bar] / [psi]. Принадлежащите към тях 
максимални стойности можете да отчетете до осите на диаграмата.

ВНИМАНИЕ
При зададените стойности за налягането на впръскване става въпрос за специфични 
налягания, а не за налягания в хидравличната система.

Профил налягания на впръскване е профил за ограничаване на налягането (контрол на 
налягането на впръскване). Т.е. ако налягането на впръскване надвишава ограничаващото 
налягане (настроеното налягане в профил налягане на впръскване), скоростта на 
впръскване (обемен ток) се намалява, докато налягането на впръскване отново отговаря 
на ограничаващото налягане. Анализът на контрола на налягането на впръскване се 
активира в меню "Производствени данни / Контрол / Страница 3 (вижте Глава 18).

ВНИМАНИЕ
Първо въведете за постоянните участъци от пътя обемните токове, обема и налягането. 
Ако желаете диференцирано поведение на впръскване, тогава изберете съответните 
участъци от пътя, които могат да се активират и въведете желаните зададени стойности.

Налягане	на	впръскване	/	Поддържане	под	налягане	при	висока	температура	(опция)
Ако шприц-агрегатът е изпълнен като вариант с висока температура (температури 
на цилиндрите > 350 C / 662 F), то шприц-налягането / поддържането под налягане 
се ограничава, щом може да се надвиши тази граница в диапазона на нормални 
температури. Това се показва от една допълнителна максимална стойност (pmax T > 350 
C / T > 662 F) отдясно до оста на диаграмата.

SPA 60 до 1330: 

 при T > 350 C (T > 662 F) шприц-налягането се ограничава на 2500 bar (36259 psi).

от SPA 2200:

 при T > 350 C (T > 662 F) шприц-налягането се ограничава на 2200 bar (29007 psi).

Ако се въведат една или повече температурни зони на цилиндъра по-големи от 350 C (662 
F) и ако една профилна стойност шприц-налягане / поддържане под налягане се намира 
над новата граница на шприц-налягането, впръскването и поддържането под налягане се 
блокират. Допълнително се чува алармата "Налягане на впръскване / Поддържане под 
налягане твърде високо".
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Забавяне	шприцване
"Забавяне на впръскването" се стартира само в автоматичен режим на работа с достигане 
на точката на натиск на дюзата. Процесът на впръскване започва след изтичане на 
определеното време.

Забавянето за впръскването задайте предварително в [s].

MicroPower: „Забавяне на впръскването“ се изпълнява само при активиран предварителен 
избор на програмата „Инжекционно бутало в позиция на изчакване след предаване на 
материала“.

Актуално	налягане	на	впръскване
Актуалното налягане на впръскване се показва в [bar] / [psi].

Акт.	налягане	маса
Актуалното налягане на масата се показва в [bar] / [psi].

ВНИМАНИЕ
Посредством изменение на цвета на текста "актуално налягане на впръскване" се показва 
регулирането на поддържането под налягане при впръскване.

• При регулиране на поддържането под налягане при впръскване с датчик шприц-
налягане, текстът "актуално налягане на впръскване" се показва в черно.

• При регулиране на поддържането под налягане при впръскване с датчик налягане 
на масата, текстът "актуално налягане на впръскване" се показва в сиво.

Актуално	вътрешно	налягане	на	формата	MASTER
Показва се действителната стойност на избрания датчик вътрешно налягане на формата. 
Актуалното вътрешно налягане на формата се показва в [bar] / [psi].

Актуална	температура	на	стената	на	формата	MASTER
Показва се действителната температура на избрания усилвател на вътрешното налягане 
на формата. Показва се актуалната температура на стената на формата в [C] / [F].
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Върхова	стойност	шприцналягане
Върховата стойност на налягането на впръскване се показва в [bar] / [psi].

Върхова	стойност	вътрешно	налягане	на	формата	MASTER
Върховата стойност на вътрешното налягане на формата се показва в [bar] / [psi].

Върхова	стойност	налягане	маса
Върховата стойност на налягането на масата се показва в [bar] / [psi]. 

Върховите стойности се установяват по време на комплексната фаза на впръскване 
включително поддържане под налягане.

Върхова	стойност	температура	на	стената	на	формата	MASTER
Показва се върховата стойност на температурата на стената на формата в [C] / [F].

Обем	превключване
Обемът на превключване се показва в [ccm] / [cuin].

Превключване	шприцналягане
Налягането на превключване шприцоване се показва в [bar] / [psi].

Вътр.	налягане	на	формата	при	превключване	MASTER
Вътрешното налягане на превключване на формата се показва в [bar] / [psi].

Налягане	маса	превключване
Налягането на превключване на масата се показва в [bar] / [psi]. 

Стойностите на превключване се установяват при превключване от впръскване на 
поддържане под налягане.

Температура	на	превключване	на	стената	на	формата	MASTER
Температура на превключване на стената на формата се показва в [C] / [F].

Копиране	на	P1	върху	P2	(при	машини	с	2	блока	шприц-параметри)
Шприц-параметър 1 да се копира на блок шприц-параметри 2. Посредством задействане 
на този бутон всички настройки на 1. блок шприц-параметри се копират върху 2. блок 
шприц-параметри.
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5.1.2	 Общо	/	Страница	2
5.1.2.1	 Страница	2	за	всички	типове	машини	с	изключение	на	

MicroPower

В горната част на фигурата се показват същите актуални стойности, върхови стойности и 
стойности за превключване както на страница 1. Допълнително в това меню се показват 
стойностите за вътрешното налягане на формата SLAVE 1 до 7.

Налягане	на	помпата	по	време	на	впръскване	(при	хидравлични	машини)
При избор на тази програма налягането на помпата се задава предварително по време 
на процеса на впръскване. Зададената стойност се посочва като хидравлично налягане в 
[bar] / [psi].

За да се гарантира отличен процес на впръскване, това предварително задаване на 
налягането трябва да бъде над хидравличното налягане на помпата, което е необходимо 
за специфичното налягане на впръскване.

Вижте по този въпрос точка "Диаграми шприц-налягане“ (Глава "Технически данни“).

Ако програмата е деактивирана, налягането на помпата се изчислява по време на 
процеса на впръскване от максималното предварително избрано специфично налягане на 
впръскване (профил за ограничаване на налягането).
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Бързо	впръскване	(опция)
Ако машината е оборудване с хидравличен резервоар за бързо впръскване, Вие можете 
да изберете тази опция.

ВНИМАНИЕ
При отделен шприц-агрегат разпръскването се извършва в ръчен режим само със скорост 
настройки.

Впръскване	успоредно	на	повишаването	на	затварящата	сила	(опция)
При предварителен избор на тази програма процесът на впръскване се стартира при 
достигане на предварително зададената затваряща сила (по време на повишаване на 
затварящата сила).

Ако "Впръскване едновременно със създаване на затваряща сила" и "Регулиране на 
затварящата сила" са избрани едновременно, е възможно да се извърши впръскване 
въпреки "Недостигната затваряща сила".

За да се гарантира, че затварящата сила ще се регулира преди впръскването, трябва да 
се избере "Впръскване едновр. със създаване на затваряща сила".

ВНИМАНИЕ
Затварящата сила може да се записва в графиката на действителни стойности.

Затваряща	сила	за	старт	впръскване	(опция)
При достигане на зададената тук предварително затваряща сила се стартира 
впръскването. Тази зададена стойност се въвежда в [kN] / [shtn].
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5.1.2.2	 Страница	2	за	MicroPower

Инжекционните	бутала	обратно	на	скорост
Тук въведете нужната скорост за издърпване на инжекционните бутала.

Издърпване	на	инжекционните	бутала
При избиране на тази програма инжекционните бутала се издърпват (за да се освободи 
леяка от върха на буталата при все още затворен инструмент).

без	инжекционни	бутала	-	ежектор	(Предварително	избрана	програма	ComboBox)
Ако нямате нужда от инжекционно бутало-ежектор, то изберете предварително тази 
програма.

Стартиране	на	инжекционното	бутало	-	ежектора	при	отворена	форма	(Предварително	
избрана	програма	ComboBox))

Изберете тази програма, когато инжекционното бутало - ежектор трябва да стартира само 
при отворена пресформа и изтичане на времето за „Забавяне на инжекционното бутало-
ежектор напред“.
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Стартиране	на	инжекционното	бутало	-	ежектор	при	отворен	ход	(Предварителен	избор	
на	програма	ComboBox)

Маркирате това поле, когато трябва да стартира инжекционното бутало - ежектор по 
време на движението на отваряне при тази маркировка на хода и след изтичане на 
времето за „Забавяне на инжекционното бутало-ежектор напред“.

Височина	на	повдигане	на	инжекционните	бутала	-	ежектора
Въведете тук броя на повдиганията, които трябва да направи инжекционното бутало-
ежектор.

Позиция	на	инжекционните	бутала	-	ецектора	отпред
Тук се посочва хода, доколко навън трябва да се изтегли инжекционното бутало над 
разделителните равнини.

Позиция	на	инжекционните	бутала	-	ецектора	отзад
Тук се посочва хода, доколко инжекционното бутало се връща обратно от разделителните 
равнини

Скорост	на	инжекционните	бутала	-	ежектора
Тук въведете нужната скорост за събиране на инжекционното бутало - ежектора.

Забавяне	на	инжекционните	бутала	-	ежектора	отпред
Тук може да се забави движението напред на инжекционното бутало.

Забавяне	на	инжекционните	бутала	-	ежектора	отзад
Тук може да се забави движението назад на инжекционното бутало.

Инжекционното	бутало	изчаква	отпред	((Предварително	избрана	програма	ComboBox)
При активиране на този предварителен избор на програма инжекционното бутало остава 
в предходната позиция (до предаването на материала посредством дозиращото бутало).

„Забавянето на впръскването“ се игнорира.

Инжекционното	бутало	е	в	позиция	на	изчакване	преди	предаване	на	материала	
(Предварително	избрана	програма	ComboBox)

При активиране на този предварителен избор на програма инжекционното бутало остава 
в дефинираната позиция на изчакване (до предаването на материала посредством 
дозиращото бутало).

„Забавянето на впръскването“ се игнорира.
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Инжекционното	бутало	е	в	позиция	на	изчакване	преди	предаване	на	материала	
(Предварителен	избор	на	програма	ComboBox)

При активиране на този предварителен избор на програма инжекционното бутало остава 
в дефинираната позиция на изчакване (след предаването на материала посредством 
дозиращото бутало).

Позиция	на	чакане
Тук въведете желаната позиция на изчакване.

Стартиране	на	инжектирането	по	обратния	път
При активирането на този предварителен избор на програма стартира процеса на 
впръскване, ако затварящият механизъм е достигнал до предвидения ход (Впръскване 
паралелно на процеса на затваряне).

Затваряне	на	канала	при	стартиране	на	пълнене
Тук се показва пътя на затваряне, при което нивото на материала достига инструмента 
(предаване на материала в инструмента).

Идеална стойност: 0,00 mm

Сила	на	затваряне	преди	стартиране	на	пълнене
Тук се показва разликата във времето от „Силата на затваряне е повишена“ до 
„Достигнато е нивото на материал за инструмента“.

Идеална стойност: 0,00 s

УКАЗАНИЕ
- При отрицателна стойност трябва да се достигне нивото на материала в 

инструмента, преди да се покачи силата на затваряне.

- Прекалено високата стойност води до покачване на времето на цикъла.#

Впръскване	успоредно	на	повишаването	на	затварящата	сила	(опция)
При предварителен избор на тази програма процесът на впръскване се стартира при 
достигане на предварително зададената затваряща сила (по време на повишаване на 
затварящата сила).

Ако са избрани едновремено "Инжектиране паралелно с изграждане на затваряща сила" и 
"Регулиране изграждащата сила", е възможно да бъде шприцовано, въпреки недостигната 
затваряща сила.

За да бъде осигурено извършването на регулиране преди шприцоването, трябва 
"Инжектиране паралелно с изграждане на затваряща сила" да бъде деактивирано.

ВНИМАНИЕ
Затварящата сила може да се записва в графиката на действителни стойности.

Затваряща	сила	за	старт	впръскване	(опция)
При достигане на зададената тук предварително затваряща сила се стартира 
впръскването. Тази зададена стойност се въвежда в [kN] / [shtn].

Скорост	на	предаване	на	материала	от	дозиращите	бутала	
Тук въведете нужната скорост за предаване на материала от дозиращото бутало.
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5.1.3	 Общо	/	Страница	3

В това меню се показват същите актуални стойности, върховите стойности и стойностите 
за превключване както на страница 1. В това меню допълнително се показват стойностите 
за вътрешно налягане на формата SLAVE 1 до 7 и температурата на стената на формата 
SLAVE 1 до 7.

F05-Allgemein_Seite3_01
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5.2		 Интегралът

Общо
Принципът на впръскване на интегралата почива на разпознаването на разликите в 
гъстотата.  Посредством интеграция на налягането на впръскване между два обема на 
участък на впръскване по избор се установява работата по впръскването.

Имайте предвид, че обемът за спиране на интегралния запис на впръскването не може 
да бъде в диапазона на превключване на остатъчното налягане, т.е. интегралният запис 
трябва да е приключил, преди да се извърши превключване на налягането. В противен 
случай установяването на интеграла при превключване на поддържане под налягане се 
прекъсва и стойността действа. Също така не се провежда и корекция. 

Установяването на действителния интеграл е винаги активно, при условие, че са налични 
стартов обем и обем за спиране.

Впръскване	регулиране	на	интеграла
От отклонението зададена стойност на интеграла до измерена стойност на интеграла 
се изчислява корекцията. На базата на тази корекция се променят според интегралния 
режим превключването на налягането и/или остатъчното налягане. Освен това на базата 
на режима на регулиране става ясно, дали трябва да се направи мултипликационна или 
допълнителна корекция. Измерването на интеграла на налягане както и последващата 
корекция при всеки един цикъл се обозначава като регулиране на интегралата. 

Корекцията на налягането на превключването може да стане само при съответния вид 
превключване на налягането (в зависимост от впръскването, формите или налягането 
на масата), в противен случай протича само една корекция на профила на остатъчно 
налягане.

F05-Integral_01



Шприцване

HB6BG05I
HB6BG05H

0313ES/0214ESГлава 5 - 12

ВНИМАНИЕ
Запис на интеграла може да се извърши в [Nmm] / [lbfin] (при запис на по-малък обем на 
шприцоване) или в [Nm] / [lbfft] (при запис на по-голям обем на шприцоване). Настройката 
не единицата за интеграла се извършва в меню „Общи положения / Настройки на 
машината“ (вижте Глава 1).

Впръскване	Интегр.	контрол
Ако е избрана тази програма, се активира контрол на интеграла.

Регулиране	на	налягането	на	превключване	(опция)
Предварителен избор на регулиране на налягането на превключване при съответния вид 
превключване на налягането (в зависимост от впръскването, формите или налягането на 
масата).

Регулиране	на	натиска	(опция)
Предварителен избор на регулиране на профила на поддържане под налягане

Регулиране	на	налягането	на	превключване	и	остатъчното	налягане	(опция)
Предварителен избор на регулиране на превключване на остатъчно налягане при 
съответния вид превключване на налягането (в зависимост от впръскването, формите или 
налягането на масата).

Режим	на	регулиране	(опция)
	 	 Субтрактивна	корекция

Изчисление на корекцията с единица налягане (1бар) Ако измерената интеграла е по-
малка от зададената стойност, то се намалява налягането.

	 	 допълнителна	корекция
Изчисление на корекцията с единица налягане (1бар) Ако измерената интеграла е по-
малка от зададената стойност, то се покачва налягането.

we......... разлика в [%]

ws......... зададена стойност (интеграла) в [Nmm]

wi......... измерена стойност (интегрирана) в [Nmm]

pd.......... корекция на налягането в [bar]

kr.......... P-част в [1/Nmm*A]

ps.......... зададена стойност на налягането (DU или ND) в [bar]

pe.......... Единица налягане 1 [bar]

pk.......... коригирана зададена стойност на налягането (DU или ND) в [bar]

Пропорционалната част „kr“ посочва, с колко трябва да се коригира налягането при 
разлика от 1 Nmm.
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	 	 Пример:
1.) Субтрактивна корекция

ws = 1000 [Nmm]   wi = 900 [Nmm] pe = Единица налягане 1 [bar]

we = 10 [%]...отклонение от зададените стойности

kr = 50 [%] отговаря на 0,5

pd = we * kr * pe = 10 [%] * 0,5 [1/%] * 1 = 5 [bar]

и при достатъчно голяма максимална респ. минимална корекция

pk = ps - pd = 400 - 5 = 395 [bar]

2.) допълнителна корекция

ws = 1000 [Nmm]   wi = 900 [Nmm] pe = Единица налягане 1 [bar]

we = 10 [%]...отклонение от зададените стойности

kr = 50 [%] отговаря на 0,5

pd = we * kr * pe = 10 [%] * 0,5 [1/%] * 1 = 5 [bar]

и при достатъчно голяма максимална респ. минимална корекция

pk = pd + ps = 5 + 400 = 405 [bar]

Интегралът
Индикация на действителната стойност и въвеждане на зададената стойност за контрол 
на интеграла. Интегралът се показва и въвежда по избор в [Nmm] / [lbfin] или [Nm] / [lbfft].

+	толеранс
Въвеждане на максималния допуск, с който може да се отклонява стойността на 
интеграла от зададената стойност, без да се стигне до анализ на грешки.

-	толеранс
Въвеждане на минималния допуск, с който може да се отклонява стойността на интеграла 
от зададената стойност, без да се стигне до анализ на грешки.

Позволен	толеранс	на	отклонение	в	интеграла
Това е мъртвата зона, в която не се предприема корекция.

Интегрален	запис	стартов	обем
Въвеждане на обема, при който се стартира интегралният запис на работата по 
впръскването.
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Интегрален	запис	обем	за	спиране
Въвеждане на обема, при който интегралният запис на работата по впръскването 
приключва (трябва при интеграл впръскване да бъде по-голям от обема на 
превключване).

ВНИМАНИЕ
Въвеждането на стартовия обем/ обема на спиране на интегралния запис са необходими 
индикацията и анализа на интеграла в таблицата с качествени показатели.

Минимална	корекция	на	налягането	на	инжектиране	(форми,	маса)	при	превключване
Въвеждане на минималното налягане в барове, за да може да се нанесе корекция на 
налягането на превключване.

Максимална	корекция	на	налягането	на	инжектиране	(форми,	маса)	при	превключване
Въвеждане на максималното налягане в барове, за да може да се нанесе корекция на 
налягането на превключване.

Минимална	корекция	на	натиска
Въвеждане на минималното налягане в барове, за да може да се нанесе корекция на 
налягането на превключването.

Максимална	корекция	на	натиска
Въвеждане на максималното налягане в барове, за да може да се нанесе корекция на 
остатъчното налягане.

P	-	част	регулиране	на	интеграла
Въвеждане с колко процента налягането трябва да се коригира при отклонение в 
инжектирането в проценти.

Статус
Готов за ново интегрално регистриране

Регистрирането на интеграла е активирано

Регистрирането на интеграла е приключило

Корекция на налягането при превключване на инжектирането

Корекция на граничното налягане при превключване

Корекция на налягането на масата при превключване

Регистрирането на интеграла е прекъснато от превключване

Корекция на профила на натиска

Корекция на налягането при превключване на инжектирането и профил на натиска

Корекция на граничното налягане при превключване и профил на натиска

Корекция на налягането на масата при превключване и профил на натиска
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5.3		 Индекс	(опция)

Общо
По време на инжектирането шнекът се движи с постоянна скорост в посока дюзата и 
инжектира по този начин материал във формата. За еднакво качество на отливките 
е от значение, материалът да се инжектира със същата скорост. Освен това е нужно 
процесът на впръскване да се контролира и да се регулират съответните параметри. 
Мярка за скоростта на инжектиране е индексът. Той отговаря на времето, в рамките на 
което шнекът протича през два предварително дефинирани ходови пункта. Това време се 
контролира и при отклонения се коригира със съответните корекции.

Имайте предвид, че количеството при спиране на записа на индекса не може да бъде 
в диапазона на превключване на остатъчно налягане, т.е. записът на индекса трябва 
да е приключил, преди да се извърши превключване на налягането. В противен случай 
установяването на индекса при превключване на остатъчното налягане се прекъсва и 
стойността не се запазва. Също така не се провежда и корекция. 

Установяването на индекса е винаги активно, при условие, че са посочени стартов обем и 
обем за спиране.

Индексен	режим	на	инжектиране
Индикация	за	индекса

Само показание на индекса

F05-Fließzahl_01
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Контрол	на	индекса
Ако тази програма е избрана , се активира контрол на индекса.

Регулиране	на	индекса	в	автоматичен	режим
Предварителен избор на регулиране на индекса само в автоматичен режим

Регулиране	на	индекса	в	ръчен	и	автоматичен	режим
Предварителен избор на регулиране на индекса само в ръчен и автоматичен режим

Режим	на	регулиране
Тук избирате, коя корекция трябва да бъде предприета.

Индекс
Индикация на измерената стойност и въвеждане на зададената стойност за контрол и 
регулиране на индекса.

+	толеранс
Въвеждане на максималния толеранс, с който може да се отклонява стойността на 
индекса от зададената стойност, без да се стигне до анализ на грешките или корекция на 
v-профил.

-	толеранс
Въвеждане на минималния толеранс, с който може да се отклонява стойността на 
индекса от зададената стойност, без да се стигне до анализ на грешките или корекция на 
v-профил.

Позволен	толеранс	на	отклонение	в	индекса
Това е мъртвата зона, в която не се предприема корекция.

Стартово	количество	запис	на	индекса
Въвеждане на обема, при който стартира записа на индекса.

Количество	при	спиране	запис	на	индекса
Въвеждане на обема, при който приключва записа на индекса (трябва да е по-голямо от 
обема на превключване).

ВНИМАНИЕ
Въвеждането на стартовия обем/ обема на спиране на запис на индекса е необходимо за 
индикацията и анализа на индекса в таблицата с качествени показатели.
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Офсет	Q-инжекционен	профил	(опция)
Тук се показва сумата на всички корекции. Тази стойност може да се възстанови с 
въвеждане на „0“. Това води до това, че корекциите за зададения индекс се изчисляват 
наново. Зададената стойност се заменя посредством нова корекция.

Стъпка	на	корекция	/	Q-инжекционен	профил
Това е онази стойност, около която Q-инжекционен профил при всеки интервал се покачва 
респ. спада, така че измерената стойност на индекса отново да е в рамките на толеранса.

Макс.	корекция	/	Q-инжекционен	профил
Това е максималната допустима стойност на покачването респ. спадането на 
Q-инжекционния профил, за да се коригира измерения индекс в рамките на толеранса.

Преместване	p-профил	(опция)
Тук се показва сумата на всички корекции. Тази стойност може да се възстанови с 
въвеждане на „0“. Това води до това, че корекциите за зададения индекс се изчисляват 
наново. Зададената стойност се заменя посредством нова корекция.

Стъпка	на	корекция	/	p-профил
Това е онази стойност, около която p-инжекционен профил (профил на остатъчно 
налягане) при всеки интервал се покачва респ. спада, така че измерената стойност на 
индекса отново да е в рамките на толеранса.

Макс.	корекция	/	p-профил
Това е максималната допустима стойност на покачването респ. спадането на 
р-инжекционния профил (профил на остатъчно налягане), за да се коригира измерения 
индекс в рамките на толеранса.

Преместване	на	профила	от	регулиране	на	индекса
Чрез натискане на бутона се записва актуалната стойност на корекция на v-профила в 
инжекционния профил.

Налягане	при	разпръскване
Тук може да се посочи първата профилна точка на налягането на инжектиран. Това се 
копира после в профила налягане на впръскването.
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Статус
Готов за регистриране на новия индекс

Регистрирането на индекса е активирано

Регистрирането на индекса е приключило

v-инжекционният профил се е покачил

v-инжекционният профил е спаднал

v-инжекционният профил се е покачил

v-инжекционният профил е спаднал максимално

Регистрирането на индекса е прекъснато от превключване

р-профил се е покачил

р-профил е спаднал

р-профил се е покачил максимално

р-профил е спаднал максимално
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5.4	 Разпръскване
5.4.1	 Разпръскване

Без	разпръскване
Програмата за разпръскване е деактивирана

Изшприцване	само	в	ръка
Програмата за разпръскване се активира само в ръчен режим на работа.

За да може да се стартира процесът на разпръскване в ръчен режим на работа, 
шприц-агрегатът трябва да е влязъл в "Шприц-агрегат позиция за разпръскване" и 
трябва да се задейства бутон "Впръскване". При вертикален затварящ механизъм и 
хоризонтален шприц-агрегат допълнително трябва да се затвори формата, ако няма 
налично приспособление за разпръскване. Показва се съобщението за неизправност 
"Разпръскването е активно".

За да може да се стартира процесът на разпръскване в ръчен режим на работа, трябва да 
се задейства бутон "Впръскване" или "Дозиране / Декомпресия".

Указание за вертикални машини:

Ако шприц-агрегатът не разполага с опцията клапа за разпръскване или чаша за 
разпръскване (приспособление за разпръскване), то агрегатът на дюзата преминава за 
процеса на разпръскване в максималното крайно положение (позиция на разпръскване).

F05-Ausspritzen-Ausspritzen_04
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Разпръскване	в	ръчен	и	автоматичен	режим	на	работа
Програмата за разпръскване се активира в ръчен и автоматичен режим на работа.

Протичането при ръчен режим на работа вижте в точка "Разпръскване само на ръка". В 
автоматичен режим на работа при настъпването на аларма от клас грешки 4, 6 или 7 се 
стартира програмата за разпръскване.

Указание за вертикални машини:

Ако шприц-агрегатът не разполага с опцията клапа за разпръскване или чаша за 
разпръскване, то в автоматичен режим на работа не е възможно разпръскване.

ВНИМАНИЕ
При шприцоване в автоматично действие, времето на "Забавяне изключването при край 
на цикъла" (виж глава 18.3.1) трябва да бъде така избрано, че процесът на шприцоване 
да може да бъде приключен в течение на това време.

Ръчно	и	автоматично	промиване	при	контрол	на	материала
При задействане на контрола на материала текущият машинен цикъл спира и се 
осъществява съответната последователност на промиване. Точният ход на процеса 
зависи от предварително избраната "Оценка на неизправностите контрол на материала" 
(виж глава 5.2.2). Контролът на материала остава активен, т.е. непрекъснато се въвежда 
последователността на промиване, когато "Контрол на материала" се активира отново.

ВНИМАНИЕ
Контролът на материала „Цикъл стоп при контрол на материала (в края на цикъла)“ и 
„Начална последователност при контрол на материала (Цикъл стоп)“, не са активни във 
връзка с тази предварително избрана програма, тъй като е извършвано промиване още по 
време на текущия цикъл.

Тази предварително избрана програма не би трябвало да се среща при 
многокомпонентните машини с със системи за манипулации, тъй като не са предвидени 
оценки на шприцованите детайли на интерфейса за манипулации  съгласно Euromap. 

Разпръскване	през	отворената	пресформа
Посредством активиране на предварителен избор на програма може да се стартира 
последователност на разпръскване в ръчен режим при прилегнала пресформа, ако са 
изпълнени всички условия за освобождаване. Това се показва от превключване на цвета 
на текста.

Условия за освобождаване: 

• Ръчен режим, формата е отворена, шприц-агрегатът е напред.

• Активиран ключов прекъсвач "Разпръскване през отворена пресформа".

• Поставена е защита против разпръскване.
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Контрол	на	материала
Това време започва да тече в началото на дозирането, преди екструдирането ( или > 
= минималната позиция на контрол на материала) и се нулира в края на процеса на 
впръскване (превключване на остатъчно налягане).  Щом изтече времето, се появява 
съобщение за неизправност и шприц-цилиндъра трябва да се изплакне.

За да се контролира материала и в проходите на шнека, минималната позиция за контрол 
на материала (добавка маса) по стандарт се дефинира със стойност 0. По избор тази 
стойност може да се въведе като настройка.

При машините MicroPower се показва отляво до измерената стойност актуалното време 
на дозиращото бутало като втора действителна стойност.

Време	за	контрол	на	материала
Това време започва да тече в началото на дозирането, пред-екструдирането или при 
достигане на минималната отсечка за контрол на материала и се нулира в края на 
процеса н впръскване (превключване на поддържане под налягане).  Щом изтече времето, 
се появява съобщение за неизправност и шприц-цилиндъра трябва да се изплакне.

За да се контролира материала и в проходите на шнека, минималната отсечка за контрол 
на материала (добавка маса) по стандарт се дефинира със стойност 0. Като опция този 
допълнителен контрол може да се деактивира.

При MicroPower машини, над горе действителната стойност, се показва като втора 
действителна стойност актуалното време на дозиращото бутало.

Разпръскване
Процесът на разпръскване се извършва посредством разпръскване и следното 
увеличаване на дозата. Разпръсква се с "Скорост разпръскване” и "Налягане 
разпръскване”. Дозата  се определя с "Периферна скорост дозиране” без динамично 
налягане, до "Обем на дозиране при разпръскване”. "Време за контрол дозиране” 
тече паралелно към увеличаването на дозата. След всеки процес на разпръскване 
броячът "Ходове разпръскване” се увеличава и при достигане на настроената зададена 
стойност съобщението за неизправност се нулира (ако машината има повече страни на 
шприцоване, съобщението се неизправност се нулира, след като са приключили всички 
процеси на разпръскване. Шприц-буталото остава да стои отпред след последния ход на 
разпръскване и времето за контрол на дозирането не се стартира.

Докато не е приключил процесът на разпръскване, движението "Шприц-агрегат напред" и 
"Впръскване в пресформата" се блокират.

Щом шприц-агрегатът в ръчен режим на работа също без съобщение за грешка се върне 
в механичното крайно положение, опционалната чаша за разпръскване се издава напред 
и процесът на разпръскване може да се проведе. След процеса на разпръскване чашата 
за разпръскване може да се върне обратно посредством движение напред на шприц-
агрегата. Ако по време на този процес на разпръскване изтече "Времето за контрол на 
материала", се показва съобщението за неизправност "Разпръскване активно" и процесът 
на разпръскване трябва да се проведе изцяло.
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Намаляване	на	дозата
Дозата се намалява с "Периферна скорост дозиране” с максимално динамично налягане. 
Ако страната на шприцоване не е на предна позиция, преди началото на намаляване 
на дозата се разпръсква веднъж. "Времето за намаляване на дозата” тече паралелно 
към дозирането. След изтичане на "Времето за намаляване на дозата” процесът на 
намаляване на дозата се приключва и съобщението за неизправност се нулира. (ако 
машината има повече страни на шприцоване, съобщението за неизправност се нулира 
едва тогава, когато всички процеси на намаляване на дозата са приключили). Докато не е 
приключил процесът на разпръскване, движението "Шприц-агрегат напред” и "Впръскване 
в пресформата” се блокират.

Ходове	разпръскване
Брой на необходимите ходове разпръскване. При активиран предварителен избор на 
програма "Намаляване на дозата" това въвеждане не е необходимо.

Обем	на	дозиране	при	разпръскване
Тук задайте предварително обема на дозиране в [ccm] / [cuin], до който се определя 
дозата при активиран предварителен избор на програма "Разпръскване". При активиран 
предварителен избор на програма "Намаляване на дозата" това въвеждане не е 
необходимо.

Скорост	разпръскване
Въведете тук необходимите скорости за разпръскването в [ccm/s] / [cuin/s].

Налягане	на	разпръскване
Въведете тук налягането на разпръскване в [bar] / [psi].

Периферна	скорост	дозиране
Тук въведете периферната скорост в [mm/s] / [in/s] за дозиране при процес на 
разпръскване и намаляването на дозата.

Време	за	контрол	дозиране
Това въвеждане се вижда при активиран предварителен избор на програма 
"Разпръскване".

Щом изтече времето в [s], се разпръсква още веднъж и програмата приключва.

Време	за	намаляване	на	дозата
Това въвеждане се вижда при активиран предварителен избор на програма "Намаляване 
на дозата". Въведете тук колко време трябва да се намалява дозата в [s]. 
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Позиция	изшприцване	на	шприцагрегат
Тук въведете позицията на разпръскване на шприц-агрегата в [mm] / [in]. При достигане на 
тази позиция в автоматичен режим на работа се стартира разпръскването. В ръчен режим 
на работа разпръскването трябва да се стартира ръчно.

EM:

При машини EM това въвеждане не е налично. При достигане на времето за "Шприц-
агрегат назад" се стартира разпръскване в автоматичен режим. Ако това време е 
предварително зададено с "0", при разпръскване 10 сек. се преминава назад с шприц-
агрегата.

Приспособление	за	разпръскване	(опция)
Индикация на актуалните статуси на чашата за разпръскване респ. на клапата за 
разпръскване. 

"Позиция на разпръскване на шприц-агрегата" е онази позиция на шприц-агрегата, от 
която нататък чашата на разпръскване респ. клапата за разпръскване преминава в 
позиция на разпръскване.

Ако е налична функция разпръскване на една чаша за разпръскване, тя преминава 
автоматично в задно крайно положение и едва след последния ход на разпръскване се 
връща обратно.
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5.4.2	 Разпръскване	/	Конфигурация

Анализ	на	неизправности	контрол	на	материала
Стоп	на	цикъла	при	контрол	на	материала	(веднага)	/	(при	край	на	цикъла)

Ако контролът на материала трябва да спре цикъла веднага или при край на цикъла, 
изберете съответното поле. Машината не се изключва. Допълнително се показва аларма. 
След успешно квитиране цикълът продължава отново.

Изключване	на	двигателя	при	контрол	на	материала	(веднага)	/	(при	край	на	цикъла)
Ако контролът на материала трябва да изключи машината веднага или при край на 
цикъла, изберете съответното поле. Допълнително се показва аларма.

F05-Ausspritzen-Konfiguration_04
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Последователност	потегляне	при	контрол	на	материала	(цикъл	стоп)
Ако при контрол на материала се стартира последователност на потегляне (изхвърлят 
се всички отливки) и трябва да спре при край на цикъла, изберете съответното поле. 
Машината не се изключва. Допълнително се показва аларма. След задействане на старт 
на цикъла (бутон затваряне) цикълът се продължава.

Последователност	потегляне	при	контрол	на	материала	(задвижване	стоп)
Ако при контрол на материала се стартира последователност на потегляне и 
задвижването трябва да спре при край на цикъла, изберете съответното поле. 
Допълнително се показва аларма. 

„Цикъл	стоп“	при	контрол	на	материала	(веднага),	продължение	с	„Цикъл	старт“
Ако контролът на материала трябва да спре веднага цикъла, изберете съответното 
поле. Машината няма да се изключи. Допълнително се излъчва авариен сигнал. След 
задействане на “Цикъл старт“ (Затваряне бутон) цикълът продължава.

Описание	последователност	потегляне
вижте глава A под Протичания на програми

Забавяне	на	стартовия	понижаващ	модус	на	цилиндровото	нагряване	при	миниторинга	
на	материала
Забавяне	на	стартовия	понижаващ	модус	на	инструментното	нагряване	при	миниторинга	
на	материала

При активиране на програмния предизбор, с референция кам мониторинг на материала, 
се стратира таймерът "Стратиране забавянето на спада на темпаратурата след хх 
[мин]". След изтичане на таймера се стартира "Забавяне спада на темпаратурата" (виж 
Цилиндрово нагряване, глава 2.1.1, Инструментно нагряване, глава 2.2.1).

след	последователността	на	разпръскване	дозирането	се	повишава	автоматично	до	
производствените	данни

Посредством активиране на предварителен избор на програма след последователността 
на разпръскване дозирането на материала отново може да се увеличи по начина на 
дозиране, настроен в производствените данни.
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5.4.3	 Изпръскване	/	На	студена	тапа

Ако машината е оборудване с програма "Разпръскване на студената тапа" (опция), Вие 
можете в това меню да предприемете настройките за тази програма.

Разпръскване	на	студената	тапа	(опция)
При активиране на този избор на програма студената тапа се разпръсква от дюзата. 
Преди шприц-агрегатът да премине напред, студената тапа се разпръсква със "Скорост 
разпръскване" и "Налягане разпръскване" до "Обем разпръскване".

Ако при машини с две хидравлични системи е избрана програма "Успореден режим 
шприц-агрегат", студената тапа се разпръсква преди затваряне на пресформата. 

ВНИМАНИЕ
При вертикални машини функцията се изпълнява само при комплектно върнато назад 
впръскващо устройство, при вертикални машини с промивен съд / щит за предпазване 
от пръските - само при достигане на "Впръскващо устройство позиция за промиване" (за 
въвеждането виж меню "Промиване").

F05-Ausspritzen-kalter Pfropfen_01
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Обем	разпръскване
Предварително зададени стойности за обема, който трябва да се разпръсква. Ако напр. 
трябва да се разпръсква 100 ccm, тук трябва да се въведе 100.

Скорост	разпръскване
Въведете тук необходимите скорости за разпръскването в [ccm/s] / [cuin/s].

Налягане	на	разпръскване
Въведете тук налягането на разпръскване в [bar] / [psi].
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5.5 Затваряща	дюза

Ако машината е оборудване със затваряща дюза (опция), Вие можете в това меню да 
предприемете настройките за тази програма.

Затваряща	дюза	(опция)
Ако тази програма е деактивирана, то затварящата дюза е постоянно отворена.

Ако програмата е активирана, затварящата дюза се задейства в зависимост от 
предварителния избор на програма за последователност на отваряне и затваряне.

Деактивиране	мониторинга	на	позицията
Този програмен предизбор е на разположение при позиционно наблюдаваните затварящи 
дюзи. Той служи за аварийна програма, в случай, че крайните изключватели за 
мониторинг на позициите са дефектни или крайните изключватели липсват.

Време	затваряща	дюза
Въведеното тук време определя продължителността за затваряне и отваряне на 
затварящата дюза. Това време става активно, когато е включена програмата затваряща 
дюза.

F05-Verschlussdüse_02
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Скорост	затваряща	дюза
Въведената тук зададена стойност определя скоростта за затваряне и отваряне на 
затварящата дюза. Тази скорост е активна по време на "Време затваряща дюза".

Налягане	затваряща	дюза
Въведената тук зададена стойност определя налягането за затваряне и отваряне на 
затварящата дюза. Това налягане е активно по време на "Време затваряща дюза".

Забавяне	затваряне	затваряща	дюза	(опция)
Това време стартира с края на процеса на впръскване. След изтичане на това време 
затварящата дюза се затваря.

Забавяне	отваряне	затваряща	дюза	(опция)
Това време стартира с процеса на впръскване. След изтичане на това време затварящата 
дюза се отваря.

Последовател.	отв.секвенция	пред
Последователна	затв.секвенция	пред

При настройка на следващи една друга последователност отваряне (последователност 
затваряне) затварящата дюза отваря (затваря) преди съответното движение, със 
собствено налягане и предварително зададена скорост. Едва след като е отворена 
(затворена) затварящата дюза, се стартира съответното движение.

Паралелна	последователност	на	отваряне	с
Паралелна	затваряща	секвенция	с

При настройка на паралелни последователност отваряне (последователност затваряне) 
затварящата дюза отваря (затваря) паралелно със стартиране на съответното настроено 
движение. Тук не се задействат собствено налягане и предварително зададена скорост за 
затварящата дюза. Този вариант се прилага предимно при пневматични затварящи дюзи.

ВНИМАНИЕ
Затварящата дюза може да се отвори и затвори многократно в един цикъл.

Ако се избере "Последователност отваряне преди декомпресия след дозиране", 
затварящата дюза отново ще се затвори автоматично след тази декомпресия.
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Затваряща	дюза	при	активиран	Foammold	(опция)
При активиране на Foammold се включват автоматично затварящата дюза и 
предварително избрани програми "Паралелна последователност на отваряне с операция 
на впръскване" и "Паралелна последователност на затваряне с край на поддържане 
под налягане". Предварително избраните програми на затварящата дюза не могат да се 
променят при активиран Foammold.

Прим.:

Последовател.	отв.секвенция	пред	

 Процес на шприцоване

 Декомпресия след дозиране

Последователна	затв.секвенция	пред

 дозиране

От това се получава следната схема на затварящата дюза:

Затварящата дюза се отваря преди впръскване. Преди дозирането затварящата дюза се 
затваря. Преди 2. фаза на декомпресия затварящата дюза отново се отваря и след това 
отново се затваря.
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5.6	 PressureMold

PressureMold,	отваряне	затваряща	дюза	(опция)
За тази опция е необходима специална затваряща дюза, която да запази плътността се и 
при по-високи налягания на шприцоване.

Изберете при следващите опции режима за отваряне на затварящата дюза.

В	зависимост	от	времето
Времето се стартира със старта на впръскването. След изтичане на настроеното време 
затварящата дюза отваря. Зададената стойност се посочва в [s].

В	зависимост	от	обема
При достигане на настроения обем на шприц-буталото затварящата дюза отваря. 
Зададената стойност се посочва в [ccm] / [cuin].

F05-PressureMold_01
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В	зависимост	от	налягането	на	шприцоване
При достигане на настроения обем на шприцоване затварящата дюза отваря. Зададената 
стойност се посочва в [bar] / [psi].

В	зависимост	от	налягането	на	масата
При достигане на настроеното налягане на масата затварящата дюза отваря. Зададената 
стойност се посочва в [bar] / [psi].
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6	 Поддържане	под	налягане

6.1	 Общо
6.1.1	 Общи	положения	/	Поддържане	под	налягане

В това меню Вие можете да настроите временния профил за фазата на поддържането под 
налягане. Тук можете да въведете зададени стойности за две постоянни и осем момента с 
възможност за активиране. При това Вие причислявате към моментите съответно по едно 
зададено налягане. До съответния момент ще се задейства предварително зададеното 
налягане. Последната стойност за време е общото време за поддържане под налягане.

Допълнително Вие можете да въведете зададената стойност за последващото време на 
охлаждане.

С предварителен избор на програма вдясно до графиката може да се премине към 
стъпален профил. Броят на стъпалата е ограничен до 5.

Поддържане	под	налягане
Зададените стойности за специфични поддържания под налягане "p" въвеждайте в 
[bar] / [psi], а зададените стойности на времената за поддържане под налягане "t" - в 
[Sek.]. Принадлежащите към тях максимални стойности можете да отчетете до осите на 
диаграмата.

F06-Allgemein_Nachdruck_04
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Налягане	на	впръскване	/	Поддържане	под	налягане	при	висока	температура	(опция)
Ако шприц-агрегатът е изпълнен като вариант с висока температура (температури 
на цилиндрите > 350 C / 662 F), то шприц-налягането / поддържането под налягане 
се ограничава, щом може да се надвиши тази граница в диапазона на нормални 
температури. Това се показва от една допълнителна максимална стойност (pmax T > 350 
C / T > 662 F) отдясно до оста на диаграмата.

SPA 60 до 1330:

 при T > 350 C (T > 662 F) шприц-налягането се ограничава на 2500 bar (36259 psi).

от SPA 2200:

 при T > 350 C (T > 662 F) шприц-налягането се ограничава на 2200 bar (29007 psi).

Ако се въведат една или повече температурни зони на цилиндъра по-големи от 350 C (662 
F) и ако една профилна стойност шприц-налягане / поддържане под налягане се намира 
над новата граница на шприц-налягането, впръскването и поддържането под налягане се 
блокират. Допълнително се чува алармата "Налягане на впръскване / Поддържане под 
налягане твърде високо".

ВНИМАНИЕ
При изместване на профила времето за поддържане под налягане отделните времена се 
изместват пропорционално, т.е. една промяна на времето за поддържане под налягане не 
променя рампите на профил поддържане под налягане.

Шприцване	без	допълнително	налягане
Впръскването се приключва без поддържане под налягане.

Старт	....
Режимът на превключване на поддържане под налягане се настройва на страната на 
превключване на поддържането под налягане. Стойността на превключване на избрания 
критерий за превключване може да се настрои и тук.

Акт.	време	поддърж.	под	налягане
Актуално течащо време за поддържане под налягане. Времето за поддържане под 
налягане се стартира при превключване на поддържане под налягане (сравн. меню 
"Впръскване" Глава 5).

Време	за	охлаждане	(време	за	загряване)
Времето за охлаждане (за загряване) се стартира след изтичане на предварително 
зададеното време за поддържане под налягане. След изтичане на времето за охлаждане 
(на загряване) се стартира функцията отваряне на пресформата.

Действителната стойност за актуално течащото време за охлаждане (загряване) се 
показва отляво от зададената стойност.
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Актуално	налягане	на	впръскване
Тук се показва актуалното налягане на впръскване в [bar] / [psi].

Актуално	налягане	на	масата	(опция)
Актуалното налягане на масата се показва в [bar] / [psi].

Актуално	вътрешно	налягане	на	формата	MASTER	(опция)
Актуалното вътрешно налягане на формата се показва в [bar] / [psi].

Актуална	температура	на	стената	на	формата	MASTER	(опция)
Показва се актуалната температура на стената на формата в [C] / [F].

Копиране	на	P1	върху	P2	(при	машини	с	2	блока	шприц-параметри)
Шприц-параметър 1 да се копира на блок шприц-параметри 2. Посредством задействане 
на този бутон всички настройки на 1. блок шприц-параметри се копират върху 2. блок 
шприц-параметри.
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6.1.2	 Общи	положения	/	Превключване	на	поддържане	под	
налягане	

Изберете при следващите опции режима на превключване на поддържане под налягане 
(Master превключване).

Пускане	в	зависимост	от	времето.
След изтичане на настроеното време се извършва превключване на поддържане под 
налягане. Зададената стойност се посочва в [s].

Старт	по	обем
При достигане на настроения обем се извършва превключване на поддържане под 
налягане. Зададената стойност се посочва в [ccm] / [cuin].

Старт	по	шприцналягане
При достигане на настроеното шприц-налягане се извършва превключване на 
поддържане под налягане. Зададената стойност се посочва в [bar] / [psi].

F06-Allgemein_Nachdruckumschaltung_04
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Старт	по	вътр.	налягане	форма
При достигане на настроеното вътрешна налягане на формата се извършва 
превключване на поддържане под налягане. Зададената стойност се посочва в [bar] / [psi].

Старт	по	налягане	маса
При достигане на настроеното налягане на масата се извършва превключване на 
поддържане под налягане. Зададената стойност се посочва в [bar] / [psi].

Старт	от	външно	устройство	(опция)
Посредством цифров входящ сигнал се извършва превключването към поддържане под 
налягане.

Старт	в	зависимост	от	температура	на	стената	на	формата
При достигане на настроената температура на стената на формата се извършва 
превключване към поддържане под налягане. Зададената стойност се посочва в [C] / [F].

Освобождаване	след	обем
Ако предварително сте избрали зависимо от налягането на впръскване, вътрешно 
налягане на формата или от налягането на масата превключване на поддържане под 
налягане, то превключването на поддържане под налягане може да се извърши едва 
от този обем (предпазна функция поради пръскане под налягане при стартиране на 
функцията за впръскване). Зададената стойност се посочва в [ccm] / [cuin].

Време	на	контрол	за	превключване	допъл.	налягане
Ако не е достигнат никой от посочените критерии, тогава се стартира настроеното тук 
време за контрол. Зададената стойност се посочва в [s].

ВНИМАНИЕ
Ако времето за контрол е изтекло, се появява съобщение за неизправност "некоректно 
превключване на поддържане под налягане".

Превключване	чрез	датчик	формаВътр.налягане
Тук се показва, кой датчик вътрешно налягане на формата (Master или Slave) е 
предизвикал превключване на поддържане под налягане.

Превключване	с	помощта	на	сензор	за	температурата	на	стената	на	формата
Тук се показва, кой сензор за температурата на стената на формата (Master или Slave) е 
задействал превключване към поддържането под налягане.

ВНИМАНИЕ
Реакцията на превключване на Slave се настройва в меню "Производствени данни / 
Контрол / Страница 4 (вижте Глава 18).
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Динамика	превключване	следналягането	(опция	при	MicroPower)
С тази настройка може да бъде променяно свръх, респ. недостатъчното колебание на 
налягането, при превключване на следналягането. Една висока процентна стойност 
резултира в бързото спиране при превключване на следналягането. Една нисока 
процентна стойност резултира в бавно спиране при превключване на следналягането.
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6.1.3	 Общи	положения	/	Превключване	на	Slave	

Превключване	на	Slavе
Превключването на Slave е вторият критерий за превключване на поддържане под 
налягане. При активиран предварителен избор на програма превключването на 
поддържане под налягане се предизвиква от превключването на Slave, ако не е 
предизвикано от превключването на Master.

Превключване	чрез	датчик	формаВътр.налягане
Тук се показва, кой датчик вътрешно налягане на формата (Master или Slave) е 
предизвикал превключване на поддържане под налягане.

ВНИМАНИЕ
Реакцията на превключване на Slave се настройва в меню "Производствени данни / 
Контрол / Страница 4 (вижте Глава 18).

F06-Allgemein_Slaveumschaltung_02
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6.1.4	 Общи	положения	/	Превключване	на	Slave	(2)

В това меню се въвеждат зададените стойности на зависещото от температура на стената 
на формата превключване Slave за поддържане под налягане в [C] / [F].

Превключване	с	помощта	на	сензор	за	температурата	на	стената	на	формата
Тук се показва, кой сензор за температурата на стената на формата (Master или Slave) е 
задействал превключване към поддържането под налягане.

F06-Allgemein_Slaveumschaltung2_01
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6.1.5	 Общи	положения	/	Избор	FID

В това меню избирате желания датчик вътрешно налягане на формата за превключване 
на поддържане под налягане.

Датчик	вътр.наляг.форма	зависим	от	ИНСТР.
Това предварително избиране на програма е необходимо за машини с долни части на 
пресформата (кръгла, плъзгаща маса, Tandem Mould).

Ако е активиран предварителен избор на програма "Датчик вътрешно налягане на 
формата в зависимост от пресформата", датчиците за вътрешно налягане на формата се 
настройват в зависимост от пресформата. Тези настройки се извършват на страната на 
настройките на долната част (вижте Глава 11). Активните в момента датчици вътрешно 
налягане на формата(датчици вътрешно налягане на формата на активната в момента 
долна част) се показват под FID Master или FID Slave.

Активна	ИНСТР.-	долна	част	(ДЧ)
Индикация на активната в момента долна част на пресформата.

F06-Allgemein_Auswahl FID_02
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Датчик	вътрешно	налягане	на	формата	FID	Master
Изберете тук, кой датчик вътрешно налягане на формата е активен. Превключването на 
поддържане под налягане (в случай че е активирано зависимо от вътрешното налягане 
на формата превключване) се извършва от настроения датчик вътрешно налягане на 
формата. Ако не е необходим датчик вътрешно налягане на формата Master, въведете "0".

Датчици	за	вътрешно	налягане	на	пресформата	FID	Slave	1	до	7
Изберете, кой датчик вътрешно налягане на формата е отговорен за превключване на 
Slave (в случай, че трябва да се използва превключване на Slave). Ако не е необходим 
датчик вътрешно налягане на формата Slave, въведете "0".
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6.2	 Датчик	вътрешно	налягане	на	формата

В това меню избирате желания датчик вътрешно налягане на формата и съответния тип. 
Освен това термо-елементът може да бъде скалиран за един 2-канален усилвател.

Избор	датчик	вътрешно	налягане	на	формата
Изборът, кой датчик вътрешно налягане на формата е активен за превключване на 
поддържане под налягане или Slave, се настройва в меню "Избор FID".

Датчик	вътрешно	налягане	на	формата
Тук избирате между различните типове FID. Необходимите въвеждания за съответните 
датчици вътрешно налягане на формата могат да се вземат от описанието на датчици 
вътрешно налягане на формата.

F06-Forminnendruckaufnehmer_03
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Пиезо
Въведете чувствителността в [pC/bar] / [pC/psi] и измервателен диапазон на усилвателя в 
[pC]. Измервателния диапазон на усилвателя се отнася към диапазона на усилвателя на 
зареждане.

Пример:

Фирмена табелка на усилвателя на зареждане респ. на сензор налягане

Усилвател на зареждане:     10000 pC/10 V

Сензор налягане:     2.5 pC/bar

Въвеждане в менюто:

Чувствителност:     2.5 pC/bar

Измервателен диапазон на усилвателя: 10000 pC

DMS	индиректно
Въведете чувствителността в [mV/V], измервателния диапазон в [bar] / [psi] и 
измервателния диапазон на усилвателя в [mV]. Измервателния диапазон на усилвателя се 
отнася към диапазона на усилвателя DMS.

Пример:

Фирмена табелка на усилвателя на усилвателя DMS на сензор налягане

Усилвател DMS:      10000 mV

Сензор налягане диапазон:    2500 bar

Сензор налягане Получ.:    4 mV/V

Въвеждане в менюто:

Чувствителност:     4 mV/V

Измервателен диапазон:    2500 bar

Измервателен диапазон на усилвателя: 10000 mV
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DMS	директно
Въведете измервателния диапазон в [bar] / [psi] и измервателния диапазон на усилвателя 
в [mV]. Измервателния диапазон на усилвателя се отнася към диапазона на усилвателя 
DMS.

Пример:

Фирмена табелка на усилвателя на усилвателя DMS на сензор налягане

Усилвател DMS:       10000 mV

Сензор налягане диапазон:     2500 bar

Въвеждане в менюто:

Измервателен диапазон:     2500 bar

Измервателен диапазон на усилвателя:  10000 mV

ВНИМАНИЕ
Стандартно предварително е избран измервателен диапазон на усилвателя 1 и 
усилването е въведено в лявото поле за въвеждане.

Ако датчик вътрешно налягане на формата е оборудван с превключване на диапазона, 
то с активиране на превключвател "Измервателен диапазон на усилвателя" може да 
се превключи на Диапазон 2 (по-малък диапазон налягане / измервателен диапазон 
усилвател 2). Усилването за този диапазон се въвежда в дясното поле за въвеждане.

ВНИМАНИЕ
Всички типове FID могат да бъдат консуматори на енергия, затова има допълнително 
поле с опции за консуматори на енергия, включително въвеждане на диаметъра на измер. 
щифт.

Макс.	диапазон	измерване	на	налягане
Тук се показва максималният диапазон за измерване на налягане, който се получава от 
настройките на датчик вътрешно налягане на формата.

Ръчно	активиране	на	FID	измерване
Посредством активиране на избора на функция се активира ръчното измерване на 
вътрешното налягане на формата. То служи за проверка на датчик вътрешно налягане на 
формата. Допълнително се показва режима на измерване с изменение на цвета на текста 
"Активно измерване FID " в зелено.
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Термо-елемент	(температура	на	стената	на	формата	FWT)
Тук се скалира термо-елементът за температура на стената на формата (FWT).

Зона	темпериране

Ако не се използва 2-канален усилвател, тук може да се използва външен термоелемент, 
за измерване на температурата на стената на формата. За това е нужно да се зададе 
темпериращата зона на термоелемента.

Нулева	точка
Въвеждане на скалирането на нулевата точка в [mV]. Напрежението в нулевата точка е 
онова напрежение, при което термо-елементът показва 0 [C] / 32 [F].

Измервателен	диапазон
Въведете максималния температурен диапазон в [C] / [F] и максималния диапазон на 
напрежение в [mV].

Температура	на	стената	на	формата
Показва се актуалната температура на стената на формата в [C] / [F].
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7	 Дозиране,	декомпресия

7.1	 Общо
7.1.1	 Общо	/	Страница	1

В това меню Вие можете да настроите параметрите за дозирането и декомпресията.

Вие можете предварително да зададете отделни периферни скорости, обеми и динамични 
налягания за два постоянни и четири участъка от пътя, които могат да се активират. 
След това управлението интерполира линейно начина на движение. Това означава, че 
не се извършва внезапна смяна на скоростите, а само едно равномерно напасване към 
съответните зададени стойности (вижте диаграма зададени стойности за поддържане под 
налягане).
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Дозиране
Зададените стойности за обема на дозиране "V" задайте в [ccm] / [cuin], за периферните 
скорости "v" в [mm/s] / [inch/s] и зададени стойности на специфичните динамични 
налягания "p" в [bar] / [psi]. Принадлежащите към тях максимални стойности можете да 
отчетете до осите на диаграмата.

ВНИМАНИЕ
Обемът на дозиране да се въведе абсолютно. Т.е. при въвеждане на 45,00 ccm дозата се 
увеличава до обема от 45,00 ccm.

Дек.	1	(декомпресия	преди	дозиране)
Зададените стойности за обемните токове декомпресия "Q" задайте в [ccm/s] / [cuin/s], за 
обема "V" в [ccm] / [cuin].

С тази програма Вие можете да активирате хода на декомпресията преди дозиране. 
След изтичане на настроеното време поддържане под налягане шнекът се връща към 
настроения обем на декомпресия.

ВНИМАНИЕ
Обемът на декомпресия 1 се въвежда относително. Т.е. при въвеждане на 1,00 ccm 
шнекът се връща с 1,00 ccm обратно от актуалната позиция.

Програмата " Декомпресия преди дозиране" се активира в автоматичен режим на работа 
веднага след приключване на фазата поддържане под налягане, в ръчен режим на работа 
посредством натискане на бутон "Дозиране / Декомпресия".

Q	(обемен	ток)
С въведения тук обемен ток шнекът се връща обратно преди началото на дозирането, 
когато е включена програмата "Декомпресия преди дозиране".

V	(обем)
Въведете тук предварително зададената стойност за обема при "Декомпресия преди 
дозиране".
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Дек.	2	(Декомпресия	след	дозиране)
С програмата "Дек. 2" Вие можете да активирате ход декомпресия след дозиране. След 
като е достигнат обемът на дозиране, шнекът се връща обратно с настроения обем на 
декомпресия.

ВНИМАНИЕ
Обемът на декомпресия 2 се въвежда относително към обема на дозиране. Т.е. при 
въвеждане на 1,00 ccm шнекът се връща с 1,00 ccm обратно от актуалната позиция (край 
на дозирането).

Q	(обемен	ток)
С въведения тук обемен ток шнекът се връща обратно след дозирането, когато е 
включена програмата "Декомпресия след дозиране".

V	(обем)
Въведете тук предварително зададената стойност за обема при "Декомпресия след 
дозиране".

Динамично	налягане
Динамичното налягане е действащото при обратен ход на шнека налягане върху шприц-
буталото. Динамичното налягане е активно във фазата на дозиране. То действа против 
посоката на дозиране, за да сгъсти материала в цилиндъра.

Без	динамично	налягане
Динамичното налягане е деактивирано, т.е. не се преминава профил динамично налягане.

ВНИМАНИЕ
При хидравлични машини с опция "регулирано според положението шприц-бутало" трябва 
да се въведе зададена стойност за "без динамично налягане" и "динамично налягане 
само при автоматичен режим на работа" отдясно до прекъсвача за избор. Тази зададена 
стойност би трябвало да се настройва така, че при дозиране да не изтича материал 
от дюзата, но въпреки това материала да може да се увеличава при ниско динамично 
налягане. Стойността би трябвало според материала и отвора на дюзата да бъде 
между 10 и 30 bar. При въвеждане на 0 шнекът се връща празен обратно. Посредством 
въвеждане на отрицателна стойност за динамичното налягане шнекът се връща активно 
обратно. 
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Динамично	налягане	само	в	автом.	режим
Динамичното налягане е активно само в автоматичен режим на работа.

Динамично	налягане	в	ръчен	и	автоматичен	режим	на	работа
Динамичното налягане е активно в ръчен и автоматичен режим на работа.

Забавяне	декомпресия/	дозиране
Задайте предварително закъснението "Декомпресия / Дозиране" в [s]. Забавянето 
"Декомпресия / Дозиране" стартира след изтичане на времето на поддържане под 
налягане. След изтичане на времето на задържане започва фазата "Дозиране / 
декомпресия".

ВНИМАНИЕ
Фаза "Дозиране / Декомпресия" започва в зависимост, как сте избрали съответната 
програма в меню "Шприц-агрегат".

• "Шприц-агрегат обратно преди дозиране".

• "Шприц-агрегат обратно след дозиране".

Актуална	периферна	скорост
Индикация на актуалната периферна скорост на шнека в [mm/s] / [inch/s] и [rpm].

Мин.	добавка	маса
Индикация на мин. добавка на масата в [ccm] / [cuin].

ВНИМАНИЕ
Посредством задействане на "Символа 
с пръст" отляво до графика зададени 
стойности, графика зададени стойности 
преминава на обзор на обеми на 
дозиране.

Копиране	на	P1	върху	P2	(при	машини	с	2	блока	шприц-параметри)
Шприц-параметър 1 да се копира на блок шприц-параметри 2. Посредством задействане 
на този бутон всички настройки на 1. блок шприц-параметри се копират върху 2. блок 
шприц-параметри.
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7.1.2	 Общо	/	Страница	2

Предварително	екструдиране
Когато е включена тази програма, след изтичане на "Време на забавяне на впръскването" 
и преди "Впръскване" управлението активира функцията "Дозиране" (завъртане на 
шнека) за подаване на материал в пресформата. Продължителността на предварително 
екструдиране може да бъде настроена с помощта на зададената стойност време. 
Реалният процес на впръскване започва чак след приключване на тази функция.

Тази програма работи в ръчен и автоматичен режим на работа.

Време	на	пред-екструдиране
Въведената тук зададена стойност определя продължителността на предварителното 
екструдиране. Тя се задейства, когато е включена програма "Предварително 
екструдиране".
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Периферна	скорост	пред-екструдиране
Въведената тук зададена стойност определя периферната скорост. Тя се задейства, 
когато е включена програма "Предварително екструдиране".

Динамично	налягане	пред-екструдиране
Въведената тук зададена стойност определя динамичното налягане на предварителното 
екструдиране. Тя се задейства, когато е включена програма "Предварително 
екструдиране".

Високи	обороти/	нисък	въртящ	момент
Ако машината е оборудвана с двустепенно задвижване, с тази програма Вие можете да 
превключвате между високи и ниски обороти.

Затягане	на	шприц-буталото
Работещ	под	налягане

При избор на тази програма се регулира позицията на шприц-буталото след дозиране до 
последната маркировка на хода "Дозиране" (край на дозиране), т.е. докато настроеното 
тук налягане не се надвиши, се задържа "Край на дозирането". При превишаване на това 
налягане, налягането трябва да се повиши. По този начин се напуска позицията.

Тази функция е необходима например, за да се избегне връщането на шприц-буталото 
след дозирането.

Затягане	на	инжекционното	бутало	с	регулирано	налягане	(опция,	при	Cellmould)
При избор на тази програма динамичното налягане се регулира след дозиране на 
настроената зададена стойност на налягането. Тази зададена стойност на налягането 
трябва да е адаптирана към динамичното налягане в дозирашия профил. Тази функция 
е нужна при употребата на Cellmould, за да се поддръжа под налягане стопилката 
примесена с газ.

Паралелен	режим	дозиране	(опция)
При активиран предварителен избор на програма дозирането може да се извърши 
паралелно към движението на отваряне и затваряне, т.е. след изтичане на времето за 
охлаждане затварящият механизъм отваря, независимо от това, дали е достигнат краят 
на дозирането.

Контрол	на	времето	за	промиване
При активиране на "Режим на едновременна работа дозиране" дозирането може да 
се контролира за съответното време. Ако обемът на дозиране не бъде достигнат за 
настроеното време, цикълът се прекратява.  Следва "Двигател стоп" и се показва 
алармата "Контрол на времето за промиване - материал".

Ако като зададена стойност се въведе "0",  дозирането се контролира с четирикратната 
стойност на времето за охлаждане.
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Оцветяващ	уред
Импулсът	перманентен 
Сигналът за оцветяващ уред е заложен паралелно към дозирането.

Импулсът	регулируем 
Сигналът за оцветяващия уред ще бъде при Стртиране дозировката толкова дълго 
заложен, докато  е изтекла "Продължителност на импулса Оцветяващ уред" или е 
приключено дозирането.

Продължителност	на	импулса	Оцветяващия	уред
Настройка на продължителността на импулса за сигнала за оцветяващия уред. Това 
време е действащо само когато е избран програмният предизбор "Импулсът регулируем".
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7.2	 Интегралът

Дозиране	интегр.	контрол
Принципът на дозиране на контрола на интегралата почива на разпознаване на разликите 
в гъстотата.  Посредством интеграция на налягането на дозиране между два обема на 
участък на дозиране по избор се установява работата по дозирането.

Ако е избрана тази програма, се активира контрол на интеграла.

Установяването на действителния интеграл е винаги активно, при условие, че са налични 
стартов обем и обем за спиране.

ВНИМАНИЕ
Запис на интеграла може да се извърши в [Nmm] / [lbfin] (при запис на по-малък обем на 
дозиране) или в [Nm] / [lbfft] (при запис на по-голям обем на дозиране). Настройката не 
единицата за интеграла се извършва в меню „Общи положения / Настройки на машината“ 
(вижте Глава 1).
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Интегралът
Индикация на действителната стойност и въвеждане на зададената стойност за контрол 
на интеграла. Интегралът се показва и въвежда по избор в [Nmm] / [lbfin] или [Nm] / [lbfft].

+	толеранс
Въвеждане на максималния допуск, с който може да се отклонява стойността на 
интеграла от зададената стойност, без да се стигне до анализ на грешки.

-	толеранс
Въвеждане на минималния допуск, с който може да се отклонява стойността на интеграла 
от зададената стойност, без да се стигне до анализ на грешки.

Интегрален	запис	стартов	обем
Въвеждане на обема, при който се стартира интегралният запис на работата по 
дозирането.

Интегрален	запис	обем	за	спиране
Въвеждане на обема, при който приключва интегралният запис на работата по 
дозирането.

ВНИМАНИЕ
Въвеждането на стартовия обем/ обема на спиране на интегралния запис са необходими 
индикацията и анализа на интеграла в таблицата с качествени показатели.
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7.3	 Добавка	маса

Индикация	за	патронника
Само показание на добавка на маса

Регулиране	добавка	маса	(опция)
Регулирането на добавката на масата коригира обема на дозиране, за да достигне 
настроената добавка маса.

Ако искате да активирате програма добавка маса, изберете полето "Регулиране добавка 
маса".

При активиране на "Регулиране добавка маса" се поставя последната избрана точка от 
профил дозиране като зададена величина.

Контрол	добавка	на	маса	(опция)
Ако е избрана тази програма, се активира контрол на добавка на маса.

мин.	добавка	маса
Въведете зададената стойност за регулирането или контрола в [ccm] / [cuin].

F07-Massepolster_02
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+	толеранс
Задайте предварително, с колко [ccm] / [cuin] може да се надвишава зададената стойност.

-толеранс
Задайте предварително, с колко [ccm] / [cuin] зададената стойност може да бъде под 
допустимата.

Размер	на	стъпката
Ако добавка маса е извън допусковото поле, то обемът на дозиране се коригира с 
отклонението към зададена стойност добавка маса. Ако отклонението е по-голямо от 
въведения тук "размер на стъпката", то корекцията се ограничава на тази стойност.

Макс.	коригирана	стойност
Тук се въвежда максималният коригиращ момент в [ccm]  / [cuin]. При достигане на макс. 
коригираща стойност се показва съобщението за неизправност "Регулиране на добавка 
маса: +/- допуск" и машината се изключва в края на цикъла.

Краен	ход	дозиране
При активиране регулирането на масовата плънка, актуалната стойност се копира 
еднократно тук  и ограничава дозиращия обем (т.е. стойността няма да бъде превишена). 
От тази стойност произхожда и регулирането.

ВНИМАНИЕ
При регулиране се променя профил зададени стойност на дозирането. На "Краен 
ход дозиране" в това меню може да се отчете изходната точка преди стартиране на 
регулирането.
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7.4	 Cellmould
7.4.1	 Cellmould	/	Избор

В това меню се предприема въвеждане на желаните програми и предварително зададени 
стойности за интегрерана в машината за леене под налягане "Cellmould® - Modular 
система“ (опция).

Обща	информация
При този метод газ под налягане (до макс. 350 bar / 5076 psi работно налягане) се 
подава по време на процеса на дозиране в стопилката в цилиндъра на шнека. При този 
метод шнекът не може да се включи без налягане (отваряне на затварящата дюза или 
освобождаване на шнека от налягане), когато се отварят предпазните устройства на 
машината, тъй като в противен случай стопилката и газта биха се разслоили и целият 
процес би трябвало да се стартира отначало - тогава дозираният материал e без 
стойност!

ВНИМАНИЕ
При спиране на машината или дейности по цилиндъра на шнека цилиндърът на шнека 
трябва непременно да се разпръска и да се спре подаването на газ.

При активиране на Cellmould се включват автоматично затварящата дюза и 
предварително избрани програми "Паралелна последователност на отваряне с операция 
на впръскване“ и "Паралелна последователност на затваряне с край на поддържане 
под налягане“. Предварително избраните програми на затварящата дюза не могат да се 
променят при активиран Cellmould.

F07-Cellmould-Anwahl_05
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Cellmould
С тази предварително избрана програма се активира интегрираната модулна система 
Cellmould.

Място	за	навлизане	на	газ	1
Посредством този избор може да се активира или деактивира място за въвеждане на газ1. 
Допълнително трябва да се активира или деактивира ключовия прекъсвач „CЕLLMOULD“ 
на панела за обслужване. 

Критерий	за	старт
Стартов	обем	на	мястото	на	въвеждане	на	газ	1	[ccm]	/	[cuin]

При достигане на настроения обем се стартира Cellmould. Въведете тук предварително 
зададената стойност за зависимия от обема старт на Cellmould.

Място	за	навлизане	на	газ	2
Посредством този избор може да се активира или деактивира място за въвеждане на газ2. 
Допълнително трябва да се активира или деактивира ключовия прекъсвач „CЕLLMOULD“ 
на панела за обслужване. 

Критерий	за	старт
Стартов	обем	на	мястото	на	въвеждане	на	газ	1	[ccm]	/	[cuin]

При достигане на настроения обем се стартира Cellmould. Въведете тук предварително 
зададената стойност за зависимия от обема старт на Cellmould.

Налягане	на	деблокиране	на	старта	на	инжектора
Ако се изиска налягане на флуида, инжекторът трябва да се отвори. Отварянето на 
инжектора се осъществява с достигането на това налягане на деблокиране. В противен 
случай се показва аларменото съобщение „мин. налягане на флуида не е достигнато“ и 
цикълът на машината се приключва в автоматичен режим.

Изчисление	количеството	на	огазяване
За улеснение на настройването на процеса, съществува възможността, при задаване на 
дозиращото време, на теглото на формуваната част, както и на един фактор за огазяване, 
да бъде изчислена една обща стойност на количеството газ за основна настройка.

Време	на	дозиране	
Тук се задава дозиращото време, което се измерва по времетраене на огазяването.

Тегло	на	формената	част	без	газ
Задаване на теглото на формуваната част без газ.
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Фактор	огазяване
Факторът на огазяване може да има стойност, в зависимост от вида на суровия материал 
и изискванията на формуваната част, между 0,2 и 1,5. Факторът на огазяване информира, 
колко грама газ, в съотношение към теглото на формуваната част, ще бъдат подадени 
в пластмасовата стопилка. Съглосно събрания опит, една начална стойност от 0,3 е тук 
реална.

Препоръка	за	номинална	стойност	на	количеството	огазяване	
Тази количествена стойност е препоръка за основна настройка в профила на огазяване



Дозиране

HB6BG07I
HB6BG07H
0313ES/0214ES Глава 7 -15

7.4.2	 Cellmould	/	Място	за	навлизане	на	газ

В това меню са посочени зададените стойности на профила на въвеждане на газза 
Cellmouldmodul.

След въвеждане на зададените стойности графиката със зададени стойности показва 
налягането /  Q хода на зададените стойности през оста с обема.

Cellmould	с	профил	за	обем
На оста X е показан обемът, на оста Y - налягането, съотв. Q. Настроеният обем на 
дозиране и обемът на превключване (област на впръскване) е показан чрез двете червени 
вертикални линии в диаграмата на зададените стойности. 

Текущият обем на впръскване се показва чрез зелена вертикална линия в  диаграмата на 
зададените стойности.

F07-Cellmould-Eingasungsstelle_05
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Профил	навлизане	на	газ
• Cellmould с профил за обем 

Можете предварително да зададете - за един постоянен и четири активируеми 
обемни сектора, отделни Q-профилни стойности (скорост на огазяване) и една 
стойност за профилно налягане (налягане на огазяването).

• Активирайте желания брой обемни интервали респ. времеви интервали.

• Задайте предварително отделните обемни сектори „V“ в [ccm] / [cuin] и прилежащите 
стойности на налягането „p“ в [bar] / [psi] и Q в [l/min] / [gal/min].

ВНИМАНИЕ
Обемните сектори трябва да се въведат абсолютно. Т.е. дясната зададена стойност 
винаги трябва да бъде по-голяма от лявата зададена стойност!

Не винаги е необходимо да се използват всички степенувания при обикновени отливки. Но 
при сложни отливки във всеки случай има смисъл, предварително да се изберат всички 
профилни точки. 

Откажете неизползваните профилни точки!

Максимално	време	за	навлизане	на	газ
Cellmould контролира времето на навлизане на газ и прекъсва процеса, когато се надвиши 
настроеното тук максимално време на навлизане на газ.

Време	отделяне	на	газ
Показване на актуалното време на отделяне на газ в [s].

актуално	налягане	на	течността
Индикация на актуалното абсолютно налягане на навлизане на газ в [bar] / [psi]. 

актуален	натиск	на	масата	в	пространството	пред	винта
Индикация на актуалното налягане на масата в [bar] / [psi].

актуален	натиск	при	задръстване
Индикация на актуалното динамично налягане в [bar] / [psi].
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актуален	натиск	на	масата	на	мястото	за	овъздушаване	1
Индикация на актуалното налягане на масата в [bar] / [psi].

актуален	натиск	на	масата	на	мястото	за	овъздушаване	1
Индикация на актуалното налягане на масата в [bar] / [psi] 
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7.4.3		 Cellmould	/	ръчен	режим

В това меню можете да проверите функциите на инжекторите в режим на работа 
„Настройки“.

ВНИМАНИЕ
Функционално изпитване е възможно само тогава, когато е затворена защитната решетка 
на затварящата страна и на страната на шприцоване (дюза)!

Ръчно	навлизане	на	газ
• В цифровото поле „Налягане и количество“ въведете зададена стойност. 

Потвърдете стойността с натискане на бутон „ENTER“.

• Натиснете бутона „ръчно навлизане на газ 1 (2)“ Азотът протича през модула 
Cellmould към инжекторната дюза.

• Проверете, дали не е възпрепятствано изтичането на азот.

• Проверете, дали инжекторите са правилно свързани.

Освобождаването на бутона води до това, че инжектора се затваря и се спира потока на 
подаване на азот. 

F07-Cellmould-Manuell_02
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Шприц-агрегат	А:	Защитен	път
Показание на безопасния път на инжекторната единица за Cellmould-формата. 
Безопасният път служи за осигуряване на защитните решетки откъм страната на 
затваряне.

Ако безопасният път не е преминат до край, защитните решетки откъм страната на 
затваряне не могат да бъдат отворени. Показва се съобщение за грешка.

Инжектор	1	(2)	отворен	/	затворен
Индикация за състоянието на инжектора.
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7.4.4		 Cellmould	/	Нулиране

Нулиране	на	флуидния	поток
Тази функция служи за нулиране на сензора за поток на течността за Cellmould. 
Посредством задействане на избора на функция „Нулиране“ автоматично се изчисляват 
нови данни, така че актуалния поток на течност се показва с „0“.

Нулиране	сензора	за	налягане	на	масата	във	входното	място	1	(2)
Тази функция служи за нулиране на сензора за налягане на масата.  Нулирането следва 
да става в загрято състояние без налягане. Ако след включване на машината първият път 
се промени ръчно в режим на работа, се появява съобщение да се извърши нулиране.   

F07-Cellmould-Nullung_01
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8	 Изхвърляч

8.1	 Общо	(горен	ежектор)
8.1.1	 Общо	/	Страница	1

В това меню можете да активирате ежектора и да настроите съответните параметри.

Въвеждайте зададените стойности на скоростта в [mm/s] / [inch/s], на пътя - в [mm] / [inch] 
и на силите в [kN] / [shtn]. Принадлежащите максимални стойности можете да отчетете 
над полетата зададени стойности.

Без	ежектор
Ако не се нуждаете от ежектор, маркирайте това поле.

ВНИМАНИЕ
В "Режим настройки" тази настройка не влияе върху ежектора, т.е. ежекторът може в 
режим настройки да се движи въпреки активирането на тази предварително избрана 
програма.

F08-Allgemein_Seite1_02
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Старт	изхвъргач	при	форма	отворена

Това поле маркирате, когато ежекторът трябва да стартира едва при отворена пресформа 
и изтичане на "Забавяне на ежектора напред".

Старт	изхвъргач	при	ход	на	отваряне
Това поле маркирате, когато ежекторът по време на движението на отваряне при тази 
маркировка на хода и след изтичане на "Забавяне на ежектора напред".

Ежектор	с	програма	избивач	на	сърца	(опция)
Протичането на ежектора се управлява от програма избивач на сърца. Предварително 
въведете на страница 2 за движението ежектор напред и назад една програма избивач на 
сърца и приоритет. Обзор на програмите избивач на сърца ще намерите в Глава 9.

Вибрационен	изхвъргач	брой	ходове
Въведете тук броя на ходовете, които трябва да премине ежекторът (без робот). 
Действителната стойност се показва вляво до тях.

В ляво и в съседство се намира въведението за броя хъбове при ползването на робот 
(опция). Задайте тук броя хъбове, които ежекторът с активиран робот трябва да извърши.

Вибрационен	ход
Ако ежекторът трябва да се придвижи с един ход по-голям от 1, движението "Ежектор 
назад" се извършва до тази маркировка на хода. По този начин може да се избере един 
малък вибрационен ход в [mm] / [inch]  в предния диапазон на ежектора. Ако това не е 
желателно, вибрационният път трябва да се постави еднакъв в крайното положение за 
"Ежектор назад".

Забавяне	изхвъргач	назад
Тук въведете предварително забавянето за движението "Ежектор назад" в [s]. Отляво до 
него се показва действителната стойност.

Забавяне		изхвъргач	напред
Тук въведете предварително забавянето за движението "Ежектор напред" в [s]. Отляво до 
него се показва действителната стойност.
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Защитен	път	на	изхвъргача
При активиран въртящ механизъм (опция) се активира "Защитен път на ежектора". Това 
се разпознава от изменение на цвета на текста в черно. Тези настройки могат да се 
променят само на потребителско ниво 20.

Защитният път служи за обезопасяване на пресформата и на ежектора. Защитният път да 
се настрои така, че да не могат да възникват увреждания на пресформата от въртенето на 
въртящия механизъм.

Ако е надвишен защитният път, движенията на въртящия механизъм, затварящото 
движение и стартирането на автоматичния цикъл се блокират и се показва съобщение за 
грешка.

ВНИМАНИЕ
Въвеждането на защитния път се извършва като абсолютен път (абсолютен път = път без 
нулиране ежектор). Показва се актуалният абсолютен път.
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8.1.2	 Общо	/	Страница	2

Ежектор	напред/назад	->	Снемане/Поставяне
Когато е включена програмата "Ежектор напред/назад-> Снемане/Поставяне", само един 
единствен комплектен цикъл на машината протича автоматично. Бутон "Полуавтоматичен 
режим на работа" трябва да бъде натиснат. При тази програма обслужващият има 
възможността, да свали детайла, получен чрез леене под налягане от пресформата 
с кратък ход на ежектора "напред / назад" в кухината. В пресформата могат да се 
позиционират напр. и заложни части. В пресформата могат да се позиционират напр. и 
заложни части. Протичане на програмата вижте в "Глава A, Общи положения Програми".

Ежектор	напред->	Снемане/Поставяне	->	Ежектор	назад
Програмата "Ежектор напред -> Снемане/Поставяне -> Ежектор назад" дава на 
обслужващия възможността, сам за снеме детайла получен чрез леене под налягане 
от машината. Бутон "Полуавтоматичен режим на работа" трябва да бъде натиснат. 
Протичане на програмата вижте в "Глава A, Общи положения Програми".

Изхвъргач	напред	->	Снемане	->	Изхвъргач	назад	->	Поставяне
Програмата "Изхвъргач напред -> Снемане -> Изхвъргач назад -> Поставяне" дава 
възможност на оператора да снеме сам шприцования детайл. Трябва да се натисне 
бутонът "Полуавтоматичен режим". Протичане на програмата вижте в "Глава A, Общи 
положения Програми".

F08-Allgemein_Seite2_06
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ВНИМАНИЕ
Препоръчваме маркировката "Изхвърляч напред" да бъде избрана така, че отлятото 
изделие да не изпадне и да може удобно да бъде извадено при отворена защитна 
решетка.

Защитa	от	изпадане	(опция)
Когато тази програма е включена, новият цикъл остава блокиран докато излятото 
изделие не мине през фотоклетката. Ако излятото изделие не мине през фотоклетката в 
течение на паузата (изтласкване на излятото изделие), следващият цикъл не стартира. 
Управлението сигнализира за наличие на неизправност.

Предпазно	устройство	на	плочата	на	избутвача	(опция)
Предпазното устройство на плочата на избутвача (откъм страната на затваряне) 
представлява монтиран към инструмента краен прекъсвач, който контролира плочата на 
избутвача в инструмента. 

Тази плоча на избутвача може да се контролира (да се задействува) от избутвача или 
механизма за придвижване на сърцето на матрицата. Електрическото съединение, 
необходимо за тази функция, се осъществява от клиента. Фирма Battenfeld предоставя 
необходимия за това интерфейс. При избирането на тази функция се активира контролът 
посредством крайния прекъсвач.

 деактивиран
Предпазителят на плочата на ежектора не се контролира.

 Затваряне	на	формата	/	вкарване	на	сърцето(ата)
При вход за осигурителя на ежекторните плочи неактивен, затварянето и въвеждането на 
сърце(а) се блокира.

 Затваряне	на	формата
При вход за осигурителя на ежекторните плочи неактивен, затварянето се блокира.

 Затваряне	на	формата	до	безопасно	положение
При вход за осигурителя на ежекторните плочи неактивен, затварянето се блокира до 
сигурната позиция ("Затваряща единица - сигурна позиция"). 

 Затваряне	на	формата	от	безопасно	положение
При вход за осигурителя на ежекторните плочи неактивен, затварянето се блокира от 
сигурната позиция ("Затваряща единица - сигурна позиция"). 

 Сърце(а)	вкарано(и)
При вход за осигурителя на ежекторните плочи неактивен, въвеждането на сърце(а) се 
блокира.

 Сърце(а)	изкарано(и)
При вход за осигурителя на ежекторните плочи неактивен, извеждането на сърце(а) се 
блокира.

	 Ежектор	назад
При вход за осигурителя на ежекторните плочи неактивен,  движението на ежектора назад 
се блокира. 

Затварящ	механизъм	безопасно	положение
Въвеждане на сигурна позиция при предизбора "Затваряне на формата до (от) сигурната 
позиция".
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ВНИМАНИЕ
При вертикалните машини предпазителят на плочата на ежектора се конфигурира в меню 
"Конфигурация пресформа / страница 3“ под "Предпазител на плочата на пресформата“.

Надзор	по	приемливост	на	осигуряването	на	изхвъргателните	плочи	(опция)
При активиране на този програмен предизбор се извършва надзор по приемливост на 
осигуряването на ежекторните плочи. т.е.: При ежектора отпред се проверява, дали 
крайните изключвачи на осигурителя на ежектоените плочи не са още задействани 
(НИСКО-НИВО). Надзорът по приемливост е активен само при "класически мониторинг": 
преди затваряне трябва осигуряването на плочите да бъде задействано (ВИСОКО-НИВО).

Ежекторът	напред,	сърцата	се	преместват	при	отворена	предпазна	решетка

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване! При задействане на ежектора или на избивачите за сърца при 
отворена предпазна вратичка трябва да се гарантира, че по инструмента няма точки на 
смачкване и /или срязване!

Преди да се изключи машината, тази програма трябва да се деактивира!

Ако е избрана тази програма (при машини за САЩ допълнително е активиран и 
прекъсвачът с ключ), можете да отворите инструмента, да преместите ежектора напред 
или избивачите за сърца навътре и навън, въпреки че предпазната решетка от страната 
за обслужване е отворена.

Ако пресформата е отворена, задействайте бутона "Ежектор напред и преместване 
избивач за сърца навътре / навън при отворена защитна решетка" (опция), ежекторът се 
премества напред и детайлът може да се извади. След това предпазната решетка трябва 
да се затвори чрез функционалния клавиш "Затваряне на предпазната решетка". След 
натискане на функционалния клавиш "Затваряне" ежекторът се премества обратно назад 
и започва следващият цикъл.

Европа:  VIS-превключвател за ежектора напред/назад, въвеждане/извеждане на  
   леярските сърца 
   Бутон за съгласие за ежектора напред/назад, леярските сърца въвеждане/ 
   извеждане 

Азия:  Ключов превключвател (VIS-превключвател автоматично в доставката) за  
   ежектора напред/назад, леярските сърца въвеждане/извеждане 

 САЩ:  Ключов превключвател (VIS-превключвател автоматично в доставката) за  
   ежектора напред и леярските сърца извеждане 

Изхвъргачът	е	върнат,	паралелно	затваряне
Когато тази програма е активирана, е възможно придвижването на ежектора назад, 
паралелно със затварянето. Ежекторът трябва да бъде върнат назад до достигане на 
"Затваряща единица - сигурна позиция за ежектора назад (виж глава 1.6.1)", в противен 
случай затварящата единица ще бъда спряна.

УКАЗАНИЕ
Тази програма е възможна само с "Изваждане/поставяне отпред".
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Изхвъргач	с	програма	изтегл.	сърце
Ако е активиране програмата "Ежектор с програма избивач на сърца (активиране на 
страница 1) задайте тук предварително програмите избивач на сърца и приоритетите за 
движение ежектор напред и назад. Обзор на програмите избивач на сърца ще намерите в 
Глава 9.

Ежектор	демонтиран
Активирайте този предварителен избор на програма, когато ежектора е бил демонтиран. 
Сигналите на датчика за преместване спират да се обработват.

Изхвърляне	от	средната	плоча	(опция)
Този програмен предизбор служи за разформуване на частите. При това профилната 
плоча се отделя и се вкарва манипулиране респ. декофрираща плоча за избиване на 
детайлите от плочата.

Ако този програмен предизбор е активиран, не може да бъде активирано почистващо / 
пръскащо устройство. Успоредното действие на тези две програми не е възможно.
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8.2	 Въздушни	вентили	(опция)
8.2.1	 Въздушни	вентили

ВНИМАНИЕ
Тази опция в никакъв случай да не се използва за настройка на осови предавки, като 
напр.: пневматични цилиндри, пневматични мотори или подобни. При тази опция не 
съществува никаква безопасно техническа връзка със защитните решетки и съответно 
този въздушен вентил ще бъде задейстзван и при отворена защитна решетка. Тази 
опция е допустима само за "издухващи функции без риск за ползвателя" и не предоставя 
никаква защита от осови придвижвания с режещи и прищипващи движения!

Въздушен	вентил	1/2/3/4
В тези полета се маркира и избира съответният въздушен вентил.

Стартов	ход	въздушен	вентил
Тази маркировка на ход на съответния въздушен вентил е стартов ход на съответния 
въздушен вентил при предварително настроени програми 1, 4, 6 или 7.
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Забавяне	въздушен	вентил
Това време в [s] се стартира в зависимост от предварителния избор на програма. След 
изтичане на това време се извършва задействането на въздушния вентил.

Продължителност	на	духане	въздушен	вентил
Това време в [s] се стартира след изтичане на времето за забавяне. Едновременно 
въздушният вентил се активира до изтичането на това време.

Брояч	въздушен	вентил
Настройка на броя на интервалите според това, при коя активирана предварително 
избрана програма 6 или 7 трябва да се извърши продухване.

Предварително	избрана	програма	0
Щом при "Затваряне на формата" е достигната позиция "Стартов ход", стартира времето 
за забавяне и след неговото изтичане въздушният вентил е активен до началото на 
времето на охлаждане. Настроената продължителност на духане тук не играе роля.

Предварително	избрана	програма	1
Щом при "Затваряне на формата" е достигната позиция "Стартов ход", стартира времето 
за забавяне и след неговото изтичане въздушният вентил е активен, докато е настроена 
продължителността на духане.

Предварително	избрана	програма	2
С "Начало на впръскването" стартира времето за забавяне и след неговото изтичане 
въздушният вентил е активен, както е настроена продължителността на духане.

Предварително	избрана	програма	3
С "Начало на времето на охлаждане" стартира времето за забавяне и след неговото 
изтичане въздушният вентил е активен, както е настроена продължителността на духане.

Предварително	избрана	програма	4
Щом при "Отваряне на формата" се достигне позиция "Стартов ход", стартира времето 
за забавяне и след неговото изтичане въздушният вентил е активен, докато е настроена 
продължителността на духане.

Предварително	избрана	програма	5	(опция)
Въздушният вентил може да се стартира при тази предварително избрана програма 
отвън. С "Начало на времето на охлаждане" стартира времето за забавяне и след 
неговото изтичане въздушният вентил е активен, както е настроена продължителността 
на духане.
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Предварително	избрана	програма	6
Щом при "Затваряне на формата" е достигната позиция "Стартов ход" и е достигнат 
настроеният брой интервали, стартира времето за забавяне и след неговото изтичане 
въздушният вентил е активен, докато е настроена продължителността на духане.

Предварително	избрана	програма	7
Щом при "Отваряне на формата" е достигната позиция "Стартов ход" и е достигнат 
настроеният брой интервали, стартира времето за забавяне и след неговото изтичане 
въздушният вентил е активен, докато е настроена продължителността на духане.

Предварително	избрана	програма	8
Щом де стартира "Ежектор напред", стартира времето за забавяне и след неговото 
изтичане въздушният вентил е активен, както е настроена продължителността на духане.

Предварително	избрана	програма	9
Преди "Край на времето на охлаждане" стартира времето за забавяне. Едновременно, 
с времето за забавяне (което в този случай има функцията на време на изпреварване), 
въздушният вентил е активен, както е настроена продължителността на духане.

Пример:

Време за охлаждане 3 сек.; време за забавяне 0,5 сек.; продължителност на духане 1 сек. 
Въздушният вентил става активен след 2,5 сек. от изтеклото време за охлаждане (0,5 сек. 
преди "Край на времето за охлаждане") за продължителността на духане от 1 сек.

Предварително	избрана	програма	10	(13,	14,	15,	15,	16)
С манипулиране 1 (2, 3, 4, 5): Продължителността на духане стартира със сигнала 
"Ежектор напред", когато се надвиши въведената зададена стойност при "Стартов ход 
въздушен вентил" ("Отваряне на формата").

Без манипулиране: Щом при "Отваряне на формата" се достигне позиция "Стартов ход 
въздушен вентил", въздушният вентил е активен, както е настроена продължителността 
на духане.

Предварително	избрана	програма	11
С тази предварително избрана програма се извършва взаимно превключване на два 
въздушни вентила.

За целта в поле зададени стойности се задава предварително "Брояч въздушен вентил", с 
кой въздушен вентил да стане взаимното превключване.

Тази предварително избрана програма е активна и в ръчен режим.

Пример

За "Въздушен вентил 2" за "Брояч въздушен вентил" е въведено 1. Ако сега за "Въздушен 
вентил 2" е предварително избрана програма 11, "Въздушен вентил 2" е активен винаги, 
когато не е активен "Въздушен вентил 1". 

Когато е активен "Въздушен вентил 1", не е активен "Въздушен вентил 2".
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Предварително	избрана	програма	12
Щом де стартира „Вкарване на издърпвача на сърца на отливки 1“, стартира времето 
за забавяне и след неговото изтичане въздушният вентил е активен, както е настроена 
продължителността на духане.

Предварителен	избор	на	програма	50	(опция	за	вертикални	машини)
Щом се стартира "Маса на пресформата", стартира времето за забавяне и след неговото 
изтичане въздушният вентил е активен, както е настроена продължителността на духане.

Предварителен	избор	на	програма	51	(52	до	56)	(опция	за	вертикални	машини)
Щом "Долната част на пресформата 1 (2 до 6)" се стартира от една обслужваща станция, 
стартира времето за забавяне и след неговото изтичане въздушният вентил е активен, 
докато е настроена продължителността на духане.

Предварителен	избор	на	програма	57	(58,	59)	(опция	за	вертикални	машини)
Щом се стартира движението "Стационарен ежектор 1 (2, 3) напред", стартира времето 
за забавяне и след неговото изтичане въздушният вентил е активен, както е настроена 
продължителността на духане.

Предварителен	избор	на	програма	61	(62	до	66)	(опция	за	вертикални	машини)
Щом "Долната част на пресформата 1 (2 до 6)" се стартира от една станция за поставяне, 
стартира времето за забавяне и след неговото изтичане въздушният вентил е активен, 
докато е настроена продължителността на духане.

Ръчен	режим	на	работа	(опция	при	вертикални	машини)
В ръчен режим на работа въздушният вентил може да се активира посредством 
задействане на ръчния бутон на ръчния пулт и тогава е активен толкова дълго, докато е 
задействан бутонът.

УКАЗАНИЕ
В меню "Въздушни клапани/ Информация" са показани наличните програми за възд. 
клапани. Програмите,  означени с "VM", са налични само за VM (вертикални) машини. С 
двата бутона със стрелки вдясно горе може да се сменят страниците.
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8.2.2	 Въздушни	вентили	/	Общи	положения

Въздушни	вентили	ръчен	цикъл

С тази предварително избрана програма въздушните вентили в ръчен режим на работа се 
стартират в съответствие с настройките за автоматичен режим на работа.

Пример:

За "Въздушен вентил 2" под "Предварително избрана програма" е въведено 4, а под 
"Стартов ход въздушен вентил" зададената стойност 150. Продължителността на духане 
тогава стартира в ръчен режим на работа на маркировката на хода "Стартов ход въздушен 
вентил" ("Отваряне на формата") 

Изключение прави "Предварителен избор на програма 9". При този избор 
продължителността на духане се стартира с "Отваряне на формата".

F08-Luftventile-Allgemein_01
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8.3	 Pзавинтващ	механизъм	(опция)
8.3.1	 Развинтващ	механизъм	/	Настройки

В това меню можете да активирате развинтващия механизъм и да настроите съответните 
параметри.

Допълнително се показва статусът на развинтващия механизъм.

Развинтващ	механизъм	
С тази предварително избрана програма Вие активирате развинтващия механизъм. 

Посока	на	въртене:	завинтване	въртене	надясно
Посока	на	въртене:	завинтване	въртене	наляво

Тук изберете желаната посока на въртене. 

F08-Abschraubeinheit-Einstellungen_02
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Развинтване	по	интерфейссигнали	на	издърпвача	на	сърца	на	отливки	1	или	2
При активиране на този предварителен избор на програма може да се за- респ. 
развинтва, когато се извърши съответното освобождаване от роботизирания интерфейс 1 
(респ. 2, 3, 4, 5).

ВНИМАНИЕ
При наличие на интерфейс EUROMAP 67 съществува възможността да се подадат 
2 деблокиращи сигнала за механизма за сърцето на матрицата за развинтване. 
Посредством настройка 1 или 2 Вие активирате желания разрешаващ сигнал. При 
EUROMAP 12 интерфейс е валидна само настройка „1“.

F	(сила)
Тук задайте предварително необходимата сила в [kN]  съответно за завинтване и 
развинтване на развинтващия механизъм.

v	(скорост)
Тук задайте предварително необходимата скорост в [grad/s] съответно за завинтване и 
развинтване на развинтващия механизъм.

позиция
Тук задайте предварително необходимия брой обороти под "U" и допълнителния оборот 
под  "grad". Актуалната позиция може да се отчете вдясно.

Време	за	движение
Тук могат да се отчетат продължителността на завинтване и развинтване. 

Номер	прогр.	 Номер	на	програмата
Изберете тук съответния програмен номер. 

Приоритет
Тази колонка е в момента не е подготвена.

ВНИМАНИЕ
Могат да се активират само описаните тук програмни номера за развинтващия 
механизъм.

Не се препоръчва да се правят изменения на програмите в автоматичен режим, тъй 
като тези промени се приемат от системата чак след като престанат да се извършват 
активните движения (напр.: във времето на паузата, времето на охлаждане).
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Програма	с	номер	1
"Завинтване" (развинтване) на развинтващия механизъм при позиция "Форма отворена".

При ръчно изваждане на изделието (опция) движението "завинтване" на развинтващия 
механизъм в полуавтоматичен режим и активиран ключ-прекъсвач респ. натиснат бутон за 
съгласие е възможно и при отворена предпазна решетка за оператора.

Блокиращи палци: 

Завинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• Преди завинтване развинтващият механизъм трябва да е развинтен, а след 
движението (по време на целия процес на затваряне) развинтващия механизъм 
трябва да бъде завинтен.

• Ежекторът е блокиран, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

Развинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• След движението (по време на целия процес на отваряне) развинтващият 
механизъм трябва да бъде развинтен.

Програма	с	номер	2
"Завинтване" (развинтване) на развинтващия механизъм при "Междинен стоп затваряне" 
(отваряне). Пътната маркировка за "Междинен стоп" се въвежда в колонката "Старт". 
Когато развинтващият механизъм е "завинтен" (развинтен), "Затваряне" (отваряне) отново 
продължава.

Блокиращи палци: 

Завинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• Преди завинтване (до междинен стоп затваряне) развинтващият механизъм трябва 
да е развинтен, а след движението (след междинен стоп до "Форма затворена") 
развинтващия механизъм трябва да бъде завинтен.

• Ежекторът е блокиран, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

Развинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• След движението (след междинен стоп до "Формата е отворена") развинтващият 
механизъм трябва да бъде развинтен.
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Програма	с	номер	3
"Завинтване" на развинтващия механизъм при "Форма затворена" (преди повишаване 
на затварящата сила). "Развинтване" на развинтващия механизъм след намаляване на 
затварящата сила.

Блокиращи палци:

Завинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• Преди завинтване (до създаване на високо налягане) развинтващият механизъм 
трябва да е развинтен, а след движението (по време на създаване на високо 
налягане) развинтващия механизъм трябва да бъде завинтен.

• Ежекторът е блокиран, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

Развинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• След движението (след намаляване на високото налягане) развинтващият 
механизъм трябва да бъде развинтен.

Програма	с	номер	4
"Завинтване" на развинтващия механизъм след повишаване на затварящата сила. 
"Развинтване" на развинтващия механизъм преди намаляване на затварящата сила.

Блокиращи палци: 

Завинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• Преди завинтване (по време на целия процес на затваряне) развинтващият 
механизъм трябва да е развинтен, а след движението развинтващия механизъм 
трябва да бъде завинтен.

• Впръскването е блокирано, когато развинтващият механизъм не е завинтен.

• Ежекторът е блокиран, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

Развинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• След движението (при "Форма отворена") развинтващият механизъм трябва да е 
развинтен.

• След движението (по време на целия процес на отваряне) развинтващият 
механизъм трябва да бъде развинтен.
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Програма	с	номер	5
"Завинтване" на развинтващия механизъм след "Форма отворена". "Развинтване" на 
развинтващия механизъм веднага след достигане до позиция "Развинтващ механизъм 
завинтен".

При ръчно изваждане на изделието (опция) движението "завинтване / развинтване" на 
развинтващия механизъм в полуавтоматичен режим и активиран ключ-прекъсвач респ. 
натиснат бутон за съгласие е възможно и при отворена предпазна решетка за оператора.

ВНИМАНИЕ
Тази програма е предназначена за развинтващия механизъм, който има функция на 
ежектор във връзка с въртящия механизъм. Същинската програма на ежектора обаче 
трябва да е деактивирана (вижте Глава 8, без ежектор).

Блокиращи палци: 

Завинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• Затварянето е блокирано, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

Развинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• След движението (по време на целия процес на затваряне) развинтващият 
механизъм трябва да бъде развинтен.

• Затварянето е блокирано, когато развинтващият механизъм не е развинтен.
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Програма	с	номер	6
Развинтващ механизъм "завинтване" (развинтване) при "Стартов ход затваряне" 
(отваряне) паралелно към движението. Пътната маркировка за "Стартов път" се въвежда 
в колонката "Старт".

Ако развинтващият механизъм при достигане на хода на спиране е "завинтен" 
(развинтен), "Затваряне" (отваряне) не се прекъсва.

Ако развинтващият механизъм при достигане на хода на спиране още не е "завинтен" 
(развинтен), "Затваряне" (отваряне) се прекъсва. Едва когато развинтващият механизъм 
е "завинтен" (развинтен), "Затваряне" (отваряне) се продължава отново. Пътната 
маркировка за "Път на спиране" се въвежда в колонката "Стоп".

Блокиращи палци: 

Завинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• Преди завинтване (до стартовия ход) развинтващият механизъм трябва да е 
развинтен, а след движението на развинтващия механизъм той трябва да бъде 
завинтен.

• Ежекторът е блокиран, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

Развинтване:

• Развинтващият механизъм е блокиран, когато ежекторът не е назад.

• След движението на развинтващия механизъм развинтващият механизъм трябва да 
бъде развинтен.

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да работи само, ако машината е разработена за успоредни 
движения. 

Програма	с	номер	7
"Завинтване" на развинтващия механизъм преди впръскване. "Развинтване" на 
развинтващия механизъм след край на поддържане под налягане. 

Блокиращи палци: 

Завинтване:

• Преди завинтване (преди впръскване) развинтващият механизъм трябва да е 
развинтен, а след движението (по време на впръскване) развинтващия механизъм 
трябва да бъде завинтен.

• Отварянето е блокирано, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

Развинтване:

• След движението (след край на поддържане под налягане) развинтващият 
механизъм трябва да бъде развинтен.

• Отварянето е блокирано, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

• Затварянето е блокирано, когато развинтващият механизъм не е развинтен.
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Програма	с	номер	8
"Завинтване" на развинтващия механизъм след "Ежектор напред". "Развинтване" на 
развинтващия механизъм преди движението "Ежектор назад".

Блокиращи палци:

Завинтване:

• Преди завинтване (ежектор напред) развинтващият механизъм трябва да е 
развинтен, а след движението на развинтващия механизъм той трябва да бъде 
завинтен.

• Отварянето е блокирано, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

• Затварянето е блокирано, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

Развинтване:

• След движението (по време на ежектор назад) развинтващият механизъм трябва да 
бъде развинтен.

• Отварянето е блокирано, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

• Затварянето е блокирано, когато развинтващият механизъм не е развинтен.

Старт
Въведете тук хода на старта за завинтване респ. развинтване в [mm]/[inch].

Това въвеждане Ви е нужно само при предварителен избор на програма 2, 6 и 8. Това се 
показва и от изменение на цвета на зададената стойност от сиво на синьо.

Стоп
Въведете тук хода на спиране за завинтване респ. развинтване в [mm]/[inch].

Това въвеждане Ви е нужно само при предварителен избор на програма 6 и 8. Това се 
показва и от изменение на цвета на зададената стойност от сиво на синьо.

s	(актуален	ход)
Тук актуалният ход на старт / стоп се показва в [mm]/[inch]. Това е този ход, който 
предизвиква завинтване респ. развинтване.
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Блокиране	ос
Тук се показва, коя ос (движение) блокира развинтващия механизъм. 

Описание на показаното съкращение:

CU1+ Отваряне

CU1- Затваряне

EU1+ Ежектор напред (горен ежектор)

EU1- Ежектор назад (горен ежектор)

RE1+ Стационарен ежектор 1 напред (само при машини с кръгла маса)

RE1- Стационарен ежектор 1 назад (само при машини с кръгла маса)

RE2+ Стационарен ежектор 2 напред (само при машини с кръгла маса)

RE2- Стационарен ежектор 2 назад (само при машини с кръгла маса)

RE3+ Стационарен ежектор 3 напред (само при машини с кръгла маса)

RE3- Стационарен ежектор 3 назад (само при машини с кръгла маса)

RT1+ Завъртане на кръглата маса наляво (само при машини с кръгла маса)

RT1- Завъртане на кръглата маса надясно (само при машини с кръгла маса)

NU1- Шприц-агрегат 1 (A) напред

NU1+ Шприц-агрегат 1 (A) назад

NU2- Шприц-агрегат 2 (B) напред

NU2+ Шприц-агрегат 2 (B) назад

IP1+ Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 1 = A)

IP1- Впръскване (шприц-агрегат 1 = A)

IP2+ Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 2 = В)

IP2- Впръскване (шприц-агрегат 2 = B)

Пример

Индикация EU1- (при развинтване):

Ежектор назад, движението е блокирано, докато не е развинтено.

Референтна	ос
Тук се показва, към коя ос (движение) се отнася развинтващият механизъм, т.е. в 
зависимост от кое движение развинтващият механизъм се завинтва респ. развинтва.

Описание на показаното съкращение вижте под "Блокировка ос" (тази глава).
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2.	движение	развинтващ	механизъм
2. движение развинтващ механизъм се отнася до едно второ завинтване или развинтване 
в един машинен цикъл. Тук изберете програмите за 2. завинтващо и развинтващо 
движение и определете параметрите.

ВНИМАНИЕ
Чрез въвеждане на номера на програмата 0 се изключва 2. движение на развинтващия 
механизъм.
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8.3.2	 Развинтващ	механизъм	/	Диагностика

Статус	развинтващ	механизъм

Развинтващият механизъм е завинтен (зелен цвят)

Движение завинтване активно

Развинтващият механизъм е развинтен (жълт цвят)

Движение развинтване активно

Развинтващият механизъм е завинтен (зелен цвят) и вентилът остава задействуван

Развинтващият механизъм е развинтен (жълт цвят) и вентилът остава задействуван

Развинтващ механизъм контрол краен прекъсвач

F08-Abschraubeinheit-Diagnose_01
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Ако преди движещата се стрелка на статуса се покаже червен X, това означава, че 
движението е било спряно.

Статусът може да се добави в меню "Медиен център / Индикаторна лента (вижте Глава 
21).
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8.3.3	 Развинтващ	механизъм	/	Настройка

В това меню можете да зададете предварително скоростта на настройка и силата на 
настройка да развинтващия механизъм.

Редуцирана	сила	на	спиране
Ако развинтващото устройство е положение на покой, то развинтващото устройство се 
регулира в позиция със сила в покой [kN] / [shtn]. Силата в покой трябва да се избере 
минимум такава, че задвижването на развинтващия механизъм да може да задържи 
позицията в покой. Във всеки случай силата в покой трябва да се избере толкова ниска, 
че да не се получи свръх-температура (вижте съобщението за грешка в NC Анализ на 
грешки.

Свръх-температура може да настъпи, когато се използват пресформи, които изместват 
въртящия механизъм при операцията на затваряне.

Развинтващ	механизъм	завинтване	Настройка-v
Развинтващ	механизъм	завинтване	Настройка-F
Развинтващ	механизъм	развинтване	Настройка-v
Развинтващ	механизъм	развинтване	Настройка-F

Ако е активиран режим настройки, развинтващият механизъм се задейства с настроените 
тук намалени зададени стойности.

F08-Abschraubeinheit-Einrichten_02
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Референциране
След монтажа на адаптивен развинтващ механизъм трябва отново да се определи 
опорната точка. Референциране е възможно само в потребителско ниво 20. Ако 
развинтващият механизъм не е референциран, това се показва с изменение на цвета на 
зададената стойност на червено. След успешно референциране действителната стойност 
се показва в зелено.

Начин на действие:

1. Действително установената позиция на развинтващия механизъм да се зададе 
предварително като зададена стойност. 

2. Потвърждение на избор на функция "Референциране".

NC	Анализ	на	грешки
В това меню се показва броят на грешките, броят на предупрежденията, номерата 
на грешките и текста на грешките на съответното съобщение за грешка на серво-
електрическия развинтващ механизъм. 

Вие достигате това меню посредством задействане на функционален бутон "Аларми, 
подменю "NC грешки" (вижте също Глава 28).

Диагностика	на	двигателя
В меню NC Диагностика могат да се отчетат актуалната температура на двигателя и 
максималното натоварване на задвижването на развинтващия механизъм. Допълнително 
се показват специфичните за двигателя данни на развинтващия механизъм.

Вие достигате това меню посредством задействане на функционален бутон "Диагностика, 
подменю "NC Диагностика" (вижте също Глава 22).
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8.4	 Стационарен	ежектор	(при	вертикални	машини)
8.4.1	 Стационарен	ежектор	/	Страница	1

В това меню можете да настроите съответните параметри на стационарен ежектор 1-3.

ВНИМАНИЕ
Деактивиране на стационарния ежектор може да се предприеме на "Маса на 
пресформата конфигурация страница 1" на станциите (вижте Глава 11).

Ако е деактивиран стационарният ежектор, информацията в заглавния ред показва 
"Стационарен ежектор 1 (3) не се използва".

Ако е активиран стационарният ежектор, в заглавния ред се показва дефинираното 
причисляване "Стационарен ежектор 1 (3) на станция".

Програмите на стационарния ежектор се определят от дефиницията на стационарния 
ежектор (настройка на "Маса на пресформата конфигурация страница 1" на станциите, 
вижте Глава 11). Стационарният ежектор може да се дефинира като подавач, като 
ежектор (снемане) или като подавач / ежектор (сваляне). Ако не е настроена дефиниция 
на стационарния ежектор, това се показва от информацията "няма дефиниция на снемане 
и поставяне" отдясно до предварителния избор на програма за стационарния ежектор.
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Процесът на снемане / поставяне трябва да се потвърди с бутона за старт на цикъла. 
След потвърждение цикълът се продължава.

Брой	на	ходове	при	вибриране	Стационарен	ежектор	1-3
Въведете тук броя на ходовете, които трябва да премине стационарният ежектор (без 
робот). Действителната стойност се показва вляво до тях.

В ляво и в съседство се намира въведението за броя хъбове при ползването на робот 
(опция). Задайте тук броя хъбове, които ежекторът с активиран робот трябва да извърши.

Вибр.	ход	Стационарен	ежектор	1-3
Ако стационарният ежектор трябва да се придвижи с един ход по-голям от 1, движението 
"Стационарен ежектор назад" се извършва до тази маркировка на хода. По този начин 
може да се избере един малък вибрационен ход в [mm] в предния диапазон на ежектора. 
Ако това не е желателно, вибрационният път трябва да се постави еднакъв в крайната 
позиция за "Стационарен ежектор назад". 

Забавяне	стационарен	ежектор	1-3	назад
Тук въведете предварително забавянето за движението "Стационарен ежектор назад" в 
[s]. Отляво до него се показва действителната стойност.

Забавяне	стационарен	ежектор	1-3	напред
Тук въведете предварително забавянето за движението "Стационарен ежектор напред" в 
[s]. Отляво до него се показва действителната стойност.

ВНИМАНИЕ
Тава време за забавяне би трябвало да бъде по-голямо от забавянето за "Затваряне 
на формата", тъй като в противен случай ежекторът ще се стартира преди процеса на 
затваряне.

Защитен	път	стационарен	ежектор	1-3
Защитният път служи за обезопасяване на пресформата и на ежектора. Защитният път 
трябва да се настрои така, че да не могат да настъпят увреждания на пресформата.

Ако е надвишен защитният път, движенията на масата на пресформата, затварящото 
движение и стартирането на автоматичния цикъл се блокират и се показва съобщение за 
грешка.

ВНИМАНИЕ
Въвеждането на защитния път се извършва като абсолютен път (абсолютен път = път без 
нулиране ежектор). Показва се актуалният абсолютен път.
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8.4.2	 Стационарен	ежектор	/	Страница	2

В това меню можете да активирате стационарния ежектор.

без	изхвъргач
Ако не се нуждаете от стационарен ежектор, маркирайте това поле.

Стационарен	ежектор	дефиниран	като	подавач	/	ежектор	(снемане):

	 Стац.	ежектор	напред/назад	->	Снемане/Поставяне
При активиране на този предварителен избор на програма процесът на снемане / 
поставяне се извършва след движение на стационарния ежектор напред / назад. 
Продължава се отново след потвърждаване с бутона за старт на цикъла, след като са 
приключили всички дефинирани процеси на поставяне.

	 Стац.	ежектор	напред	->	Снемане/Поставяне	->	Стац.	ежектор	назад	
При активиране на този предварителен избор на програма процесът на снемане 
/ поставяне се извършва след движение на стационарния ежектор напред. След 
потвърждаване с бутона за старт на цикъла стационарният ежектор отново се задвижва 
назад.
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	 Стац.	ежектор	напред	->	Снемане	->	Стац.	ежектор	назад	->	Поставяне
При активиране на този предварителен избор на програма процесът на снемане се 
извършва след движение на стационарния ежектор напред. След потвърждаване с бутона 
за старт на цикъла стационарният ежектор отново се задвижва назад. Сега се извършва 
процеса на поставяне. След потвърждаване с бутона за старт на цикъла се продължава 
цикъла.

	 Стац.	ежектор	напред	->	Снемане/Поставяне	->	Стац.	ежектор	назад	->	Поставяне
При активиране на този предварителен избор на програма процесът на снемане / 
1. поставяне се извършва след движение на стационарния ежектор напред. След 
потвърждаване с бутона за старт на цикъла стационарният ежектор отново се 
задвижва назад. Сега се извършва 2. процес на поставяне. Продължава се отново след 
потвърждаване с бутона за старт на цикъла, след като са приключили всички дефинирани 
процеси на поставяне.

	 ВНИМАНИЕ
Тази програма е налична само във връзка с повече цикли на поставяне. 

	 Стац.	ежектор	напред	->	Снемане	->	Стац.	ежектор	назад	->	Поставяне	 
	 променливо	(опция)

При активиране на този предварителен избор на програма процесът на снемане се 
извършва след движение на стационарния ежектор напред. След потвърждаване на 
"бутона за старт на цикъла" стационарният ежектор отново се задвижва назад. Сега се 
извършва процеса на поставяне. Продължава се отново след потвърждаване на бутона за 
старт на цикъла, след като са приключили всички дефинирани процеси на поставяне.

	 ВНИМАНИЕ
При активирана програма опция "Междинен стоп стационарен ежектор назад" се 
извършва процеса на поставяне в съответната позиция междинен стоп.

Стационарен	ежектор	дефиниран	като	подавач:

	 Стац.	ежектор	напред/назад	->	Поставяне
При активиране на този предварителен избор на програма  процесът на поставяне се 
извършва след движение на стационарния ежектор напред / назад. Продължава се 
отново след потвърждаване с бутона за старт на цикъла, след като са приключили всички 
дефинирани процеси на поставяне.

	 Стац.	ежектор	напред	->	Поставяне	->	Стац.	ежектор	назад
При активиране на този предварителен избор на програма процесът на поставяне се 
извършва след движение на стационарния ежектор напред. След потвърждаване с бутона 
за старт на цикъла стационарният ежектор отново се задвижва назад.
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Стационарен	ежектор	дефиниран	като	ежектор	(снемане):

	 Стац.	ежектор	напред/назад	->	Снемане
При активиране на този предварителен избор на програма процесът на снемане се 
извършва след движение на стационарния ежектор напред / назад. След потвърждаване с 
бутона за старт на цикъла се продължава цикъла.

	 Стац.	ежектор	напред	->	Снемане	->	Стац.	ежектор	назад
При активиране на този предварителен избор на програма процесът на снемане се 
извършва след движение на стационарния ежектор напред. След потвърждаване с бутона 
за старт на цикъла стационарният ежектор отново се задвижва назад.

	 Старт	изхвъргач	при	форма	отворена
Това поле маркирате, когато ежекторът трябва да стартира едва при отворена пресформа 
и изтичане на "Забавяне на ежектора напред".

	 Старт	изхвъргач	при	ход	на	отваряне
Това поле маркирате, когато ежекторът по време на движението на отваряне при тази 
маркировка на хода и след изтичане на "Забавяне на ежектора напред".

ВНИМАНИЕ
Предварителният избор на програми "Старт ежектор при отворена форма" и "Старт 
ежектор при ход на отваряне" е наличен само, когато за "Станция A" е дефиниран 
стационарен ежектор.

Предпазител	на	плочата	на	ежектора	(предпазител	на	плочата	на	пресформата)

ВНИМАНИЕ
При вертикалните машини предпазителят на плочата на ежектора се конфигурира в меню 
"Конфигурация пресформа / страница 3“ под "Предпазител на плочата на пресформата“.

Надзор	по	приемливост	на	осигуряването	на	изхвъргателните	плочи	(опция)
При активиране на този програмен предизбор се извършва надзор по приемливост на 
осигуряването на ежекторните плочи. т.е.: При ежектора отпред се проверява, дали 
крайните изключвачи на осигурителя на ежектоените плочи не са още задействани 
(НИСКО-НИВО). Надзорът по приемливост е активен само при "класически мониторинг": 
преди затваряне трябва осигуряването на плочите да бъде задействано (ВИСОКО-НИВО).
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Станцийният	изхвъргач	е	върнат,	паралелно	затваряне
Активирането на тази програма прави възможно придвижването на станцийния ежектор 
назад, паралелно със затварянето. Станцийният ежекторът трябва да бъде върнат назад 
до достигане на "Затваряща единица - сигурна позиция за станцийния ежектор назад (виж 
глава 1.6.1)", в противен случай затварящата единица ще бъде спряна.

УКАЗАНИЕ
Тази програма е възможна само с "Изваждане/поставяне отпред".
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9	 Избивач	за	сърца	

9.1	 Настройка	избивач	за	сърца
9.1.1	 Настройка	избивач	за	сърца	/	Обзор

В меню "Избивач за сърца" настройте броя на избивачи за сърца и необходимите за тях 
параметри. Настройките за изключване на вентила, времето за забавяне, вибрационния 
ход и различни индикации действителни стойности се намират под "разширена настройка 
на избивача за сърца". 

ВНИМАНИЕ
Контролерът е подготвен за програми избивач за сърца, но тези програми могат да се 
активират само когато са инсталирани избивачи за сърца.

Избивач	за	сърца	1	-	12
Изберете тук програмите за движението на изкарване и вкарване на желания избивач за 
сърца и определете параметрите. За всеки избивач за сърца може да се посочи инфо-
текст за по-добър обзор. Този инфо-текст може да се въведе само в потребителско ниво 
20. 
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ВНИМАНИЕ
В ръчен режим и режим на настройка движенията на избивача за сърца се извършват с 
ръчните бутони за функциите "Отваряне" (изкарване на избивача за сърца) и "Затваряне" 
(вкарване на избивача за сърца) според настройката на предварително избраната 
програма.

Когато издърпвачът на сърца на отливки е изключен, няма контрол на крайния прекъсвач 
и няма блокировка на другите движения.

Номер	прогр.	(Номер	на	програма)
Изберете тук съответния програмен номер.

ВНИМАНИЕ
Посредством въвеждане на номер на програмата 0 съответното движение на избивача за 
сърца се деактивира въпреки активирания избивач за сърца. 

Не се препоръчва да се правят изменения в програмите на издърпвачите на сърца на 
отливки, тъй като такива изменения се приемат от системата чак след като престанат да 
се извършват активните движения (например: време за пауза, време за охлаждане).

Посредством задействане на инфо-бутона попадате в един обзор на наличните програми 
избивач за сърца.
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Програма	с	номер	1
Избивач за сърца "вкаран" преди затваряне (при позицията "форма отворена"). 
Избивач за сърца "изкаран" след "Форма отворена". 

При ръчно снемане на изделието (опция) движението избивач за сърца "вкаран" при 
хоризонтални машини в полуавтоматичен режим на работа и активиран ключов прекъсвач 
респ. натиснат бутон за съгласие е възможно и при отворена предпазна решетка за 
оператора.

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивачът за сърца е блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал 
назад.

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал назад 
(при вертикални машини само избивач за сърца "вкаран").

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част", (възможно само при 
вертикални машина), то програмата не се изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.
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Програма	с	номер	2
Вкарване (изваждане) на механизма за придвижване на сърцето на матрицата при 
"Междинен стоп / затваряне" (отваряне). Пътната маркировка за "Междинен стоп" 
се въвежда в колонката "Старт". Когато механизмът за придвижване на сърцето на 
матрицата е вкаран (изваден), операцията "Затваряне" (отваряне) отново продължава.

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивачът за сърца е блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал 
назад.

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал назад 
(при вертикални машини само избивач за сърца "вкаран").

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част", (възможно само при 
вертикални машина), то програмата не се изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -5

Програма	с	номер	3
Вкарване на механизма за придвижване на сърцето на матрицата при "Формата е 
затворена" (преди нарастване на затварящата сила). Изваждане на механизма за 
придвижване на сърцето на матрицата след нарастване на затварящата сила.

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивачът за сърца е блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал 
назад.

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал назад 
(при вертикални машини само избивач за сърца "вкаран").

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част", (възможно само при 
вертикални машина), то програмата не се изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F

0313ES/0214ESГлава 9 - 6

Програма	с	номер	4
карване на механизма за придвижване на сърцето на матрицата след нарастването на 
затварящата сила. Изваждане на механизма за придвижване на сърцето на матрицата 
преди нарастването на затварящата сила.

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивачът за сърца е блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал 
назад.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал назад 
(при вертикални машини само избивач за сърца "вкаран").

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част", (възможно само при 
вертикални машина), то програмата не се изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -7

Програма	с	номер	5	
Избивач за сърца "вкаран" след "Форма отворена". "Изваждане" на избивача за сърца 
веднага след достигане до положението "Избивачът за сърца е вкаран".

При ръчно снемане на изделието (опция) движенията "вкарване / изкарване" на избивача 
за сърца са възможни в полуавтоматичен режим и активиран ключов прекъсвач респ. 
натиснат бутон за съгласие и при отворена предпазна решетка за оператора.

ВНИМАНИЕ
Тази програма е предвидена за избивач за сърца, който във връзка с ротационния дисков 
захранвач или въртяща се маса изпълнява функцията на ежектор. Същинската програма 
на ежектора обаче трябва да е деактивирана (вижте Глава 8, без ежектор).

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивачът за сърца е блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал 
назад.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е изкаран.

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал назад 
(при вертикални машини само избивач за сърца "вкаран").

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част", (възможно само при 
вертикални машина), то програмата не се изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F

0313ES/0214ESГлава 9 - 8

Програма	с	номер	6	
карване (изваждане) на механизма за придвижване на сърцето на матрицата при 
"Стартов път / затваряне" (отваряне) успоредно на движението. Пътната маркировка за 
"Стартов път" се въвежда в колонката "Старт".

Ако при достигане на пътя на спиране механизмът за придвижване на сърцето на 
матрицата е вкаран (изваден), операцията "Затваряне" (отваряне) не се прекъсва.

Ако при достигане на пътя на спиране механизмът за придвижване на сърцето на 
матрицата все още не е вкаран (изваден), операцията "Затваряне" (отваряне) се 
прекъсва. Операцията "Затваряне" (отваряне) може отново да продължи, чак след като 
механизмът за придвижване на сърцето на матрицата вече е вкаран (изваден). Пътната 
маркировка за "Път на спиране" се въвежда в колонката "Стоп".

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да работи само, ако машината е разработена за успоредни 
движения. 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивачът за сърца е блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал 
назад.

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал назад 
(при вертикални машини само избивач за сърца "вкаран").

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част", (възможно само при 
вертикални машина), то програмата не се изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -9

Програма	с	номер	7
Вкарване на механизма за придвижване на сърцето на матрицата преди впръскването. 
Избивач за сърца "изкаран" след край на поддържане под налягане 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

Програма за изкарване сърце:

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

• Отварянето е блокирано, ако избивачът за сърца не е изваден.

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал назад 
(при вертикални машини само избивач за сърца "вкаран").

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява при разпръскване.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява при разпръскване.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F

0313ES/0214ESГлава 9 - 10

Програма	с	номер	8	(само	при	хоризонтални	машини)
Вкарване на механизма за придвижване на сърцето на матрицата след операция 
"Избутвачът е отпред". Изваждане на механизма за придвижване на сърцето на 
матрицата преди движението "Връщане на избутвача назад".

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Отварянето е блокирано, ако избивачът за сърца не е изваден.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

Програма за изкарване сърце:

• Отварянето е блокирано, ако избивачът за сърца не е изваден.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -11

Програма	с	номер	8	(само	за	вертикални	машини)
Номер	на	програма	9	(само	при	хоризонтални	машини)

Избивач за сърца "вкаран" (изкаран) при стартов ход "Впръскване" паралелно към 
движението. Избивач за сърца "изкаран" при "Стартов ход впръскване" паралелно от 
двигжението. Маркировката за "Стартов ход" е въведена в колонка "Старт".

Ако при достигане на хода на спиране избивачът за сърца още не е "вкаран", 
"Впръскването" се прекъсва. Едва когато избивачът за сърца е "вкаран", отново се 
продължава "Впръскването". Пътната маркировка за "Път на спиране" се въвежда в 
колонката "Стоп".

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да работи само, ако машината е разработена за успоредни 
движения. Освен това тази програма не може да се използва едновременно за вкарване и 
изкарване! Не трябва да се използва и комбинация с Програма 7. 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивачът за сърца е блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е върнал 
назад.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е изкаран.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

Програма за изкарване сърце:

• Движението на ежектора (горен ежектор) напред е блокирано, когато избивачът за 
сърца не е изнесен.

• Отварянето е блокирано, ако избивачът за сърца не е изваден.

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (горен ежектор) не се е 
върнал назад.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява при разпръскване.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява при разпръскване.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F

0313ES/0214ESГлава 9 - 12

Програма	с	номер	10
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на "Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

Избивач за сърца "вкаран" след "Форма отворена". "Изваждане" на избивача за сърца 
веднага след достигане до положението "Избивачът за сърца е вкаран".

При ръчно снемане на изделието (опция) движенията "вкарване / изкарване" на избивача 
за сърца са възможни в полуавтоматичен режим и активиран ключов прекъсвач респ. 
натиснат бутон за съгласие и при отворена предпазна решетка за оператора.

Указание

Тази програма е предназначена за избивача на сърца, който във връзка с масата на 
пресформата има функцията на ежектор. Същинската програма на ежектора обаче би 
трябвало при това да е деактивирана (вижте Глава 8, без ежектор).

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) не се е върнал 
назад.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е изкаран.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) не се е върнал 
назад (при вертикални машини само избивач за сърца "вкаран").

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част“, то програмата не се 
изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -13

Програма	с	номер	11	
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на "Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

Избивач за сърца "вкаран" след затваряне на "Форма отворена". Избивач за сърца 
"изкаран" след "Форма отворена".

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част“, то програмата не се 
изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F

0313ES/0214ESГлава 9 - 14

Програма	с	номер	12
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на "Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

Вкарване (изваждане) на механизма за придвижване на сърцето на матрицата при 
"Междинен стоп / затваряне" (отваряне). Пътната маркировка за "Междинен стоп" 
се въвежда в колонката "Старт". Когато механизмът за придвижване на сърцето на 
матрицата е вкаран (изваден), операцията "Затваряне" (отваряне) отново продължава.

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част“, то програмата не се 
изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -15

Програма	с	номер13
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на "Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

Вкарване на механизма за придвижване на сърцето на матрицата при "Формата е 
затворена" (преди нарастване на затварящата сила). Изваждане на механизма за 
придвижване на сърцето на матрицата след нарастване на затварящата сила.

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част“, то програмата не се 
изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F

0313ES/0214ESГлава 9 - 16

Програма	с	номер	14
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на "Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

карване на механизма за придвижване на сърцето на матрицата след нарастването на 
затварящата сила. Изваждане на механизма за придвижване на сърцето на матрицата 
преди нарастването на затварящата сила. 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част“, то програмата не се 
изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -17

Програма	с	номер	15
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на “Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

Избивач за сърца "вкаран“ след "Форма отворена“. "Изваждане“ на избивача за сърца 
веднага след достигане до положението "Избивачът за сърца е вкаран“.

При ръчно снемане на изделието (опция) движенията "вкарване / изкарване“ на избивача 
за сърца са възможни в полуавтоматичен режим и активиран ключов прекъсвач респ. 
натиснат бутон за съгласие и при отворена предпазна решетка за оператора.

Указание

Тази програма е предназначена за избивача на сърца, който във връзка с масата на 
пресформата има функцията на ежектор. Същинската програма на ежектора обаче би 
трябвало при това да е деактивирана (вижте Глава 8, без ежектор).

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) не се е върнал 
назад.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е изкаран.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) не се е върнал 
назад (при вертикални машини само избивач за сърца "вкаран“).

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част“, то програмата не се 
изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F

0313ES/0214ESГлава 9 - 18

Програма	с	номер	16
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на "Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

карване (изваждане) на механизма за придвижване на сърцето на матрицата при 
"Стартов път / затваряне" (отваряне) успоредно на движението. Пътната маркировка за 
"Стартов път" се въвежда в колонката "Старт".

Ако при достигане на пътя на спиране механизмът за придвижване на сърцето на 
матрицата все още не е вкаран (изваден), операцията "Затваряне" (отваряне) се 
прекъсва. Операцията "Затваряне" (отваряне) може отново да продължи, чак след като 
механизмът за придвижване на сърцето на матрицата вече е вкаран (изваден). Пътната 
маркировка за "Път на спиране" се въвежда в колонката "Стоп".

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да работи само, ако машината е разработена за успоредни 
движения. 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Ако във впръсквателната станция се намира "фиктивна долна част“, то програмата не се 
изпълнява.

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява по време на процеса на вентилиране.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -19

Програма	с	номер	17
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на "Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

Вкарване на механизма за придвижване на сърцето на матрицата преди впръскването. 
Избивач за сърца "изкаран" след край на поддържане под налягане 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

• Затварянето е блокирано, когато механизмът за придвижване на сърцето на 
матрицата не е изваден.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

Програма за изкарване сърце:

• Отварянето е блокирано, ако избивачът за сърца не е изваден.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява при разпръскване.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява при разпръскване.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F

0313ES/0214ESГлава 9 - 20

Номер	на	програма	18	(само	при	хоризонтални	машини)
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на “Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

Вкарване на механизма за придвижване на сърцето на матрицата след операция 
"Избутвачът е отпред“. Изваждане на механизма за придвижване на сърцето на матрицата 
преди движението "Връщане на избутвача назад“.

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Отварянето е блокирано, ако избивачът за сърца не е изваден.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

Програма за изкарване сърце:

• Отварянето е блокирано, ако избивачът за сърца не е изваден.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -21

Програма	с	номер	18	(само	за	вертикални	машини)
Номер	на	програма	19	(само	при	хоризонтални	машини)

Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция 
(станция А). Избивачът за сърца се причислява на "Страна на конфигурация на масата на 
пресформата / на Tandemmould 1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

Избивач за сърца "вкаран" при стартов ход "Впръскване" паралелно към движението. 
Избивач за сърца "изкаран" при стартов ход "Впръскване" паралелно към движението. 
Пътната маркировка за "Стартов път" се въвежда в колонката "Старт".

Ако при достигане на хода на спиране избивачът за сърца още не е "вкаран" (изкаран), 
"Впръскването" се прекъсва. Едва когато избивачът за сърца е "вкаран" (изкаран), отново 
се продължава "Впръскването". Пътната маркировка за "Път на спиране" се въвежда в 
колонката "Стоп".

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да работи само, ако машината е разработена за успоредни 
движения. Освен това тази програма не може да се използва едновременно за вкарване и 
изкарване! Не трябва да се използва и комбинация с Програма 7. 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е изваден.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е изкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Отварянето е блокирано, ако избивачът за сърца не е изваден.

Указание за програма вкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява при разпръскване.

Указание за програма изкарване на избивач за сърца:

Програмата не се изпълнява при разпръскване.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F

0313ES/0214ESГлава 9 - 22

Програма	с	номер	21	(	22	/	23	)	(само	за	вертикални	машини)
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира в принадлежащата станция 
на ежектора. Избивачът за сърца се причислява на "Страна на конфигурацията на 
пресформата  1, вижте глава 20" към долната част на пресформата.

Избивач за сърца "вкаран" след като стационарен ежектор 1, (2 / 3) е достигнал позицията 
обратно.

Избивач за сърца "изкаран" преди стационарен ежектор 1, (2, 3) да премине напред.

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е вкаран.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -23

Програма	с	номер	24	(	25	/	26	/	27	/	28	)	(само	за	вертикални	машини)
Зависима от долната част на пресформата програма. 

Програмата се изпълнява само в автоматичен режим на работа, когато съответната долна 
част на пресформата се намира в станцията на обслужване и 1. ( 2. / 3. / 4. / 5. ) заложна 
част е поставена.

Избивач за сърца "вкаран" след "Освобождаване обслужване", ако при съответната 
станция на обслужване не става въпрос за напълно автоматична станция за поставяне 
(ръчно зареждане).

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е вкаран.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

ВНИМАНИЕ
Освобождаване на обслужване:   цикъл стартов бутон осветен.

След освобождаване на обслужване: Задействан стартов бутон цикъл.
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Програма	с	номер	29	(само	за	вертикални	машини)
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само в 
автоматичен режим на работа, когато съответната долна част на пресформата се намира 
в принадлежащата станция на обслужване (станция снемане) и в тази станция не е 
активиран стационарен ежектор.

Избивач за сърца "вкаран" след "Освобождаване на обслужване".

Избивач за сърца "изкаран" преди "Освобождаване на обслужване". 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Движението на ежектора (стационарен ежектор) напред е блокирано, когато 
избивачът за сърца не е изнесен.

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е вкаран.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.

ВНИМАНИЕ
Освобождаване на обслужване:   цикъл стартов бутон осветен.

След освобождаване на обслужване:  Задействан бутон стартов цикъл.
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Програма	с	номер	31	(	32	/	33	)	(само	за	вертикални	машини)
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира в принадлежащата станция на 
ежектора.

Избивач за сърца "вкаран" паралелно към движение "Ежектор назад" през стартовия ход 
на стационарния ежектор 1 ( 2 / 3 ).

Избивач за сърца "изкаран" паралелно към движение "Ежектор напред" през стартовия 
ход на стационарния ежектор 1 ( 2 / 3 ).

Ако при достигане на хода на спиране избивачът за сърца още не е "вкаран" (изкаран), 
"Движението на ежектора" се прекъсва. Едва когато избивачът за сърца е "вкаран" 
(изкаран), отново се продължава "Движението на ежектора". Пътната маркировка за "Път 
на спиране" се въвежда в колонката "Стоп".

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да работи само, ако машината е разработена за успоредни 
движения. 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е вкаран.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.
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Програма	с	номер	34	(	35	/	36	)	(само	за	вертикални	машини,	опция)
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира в принадлежащата станция на 
ежектора.

Избивач за сърца "вкаран" паралелно към движение "Ежектор напред" през стартовия ход 
на стационарния ежектор 1 ( 2 / 3 ).

Избивач за сърца "изкаран" паралелно към движение "Ежектор назад" през стартовия ход 
на стационарния ежектор 1 ( 2 / 3 ).

Ако при достигане на хода на спиране избивачът за сърца още не е "вкаран" (изкаран), 
"Движението на ежектора" се прекъсва. Едва когато избивачът за сърца е "вкаран" 
(изкаран), отново се продължава "Движението на ежектора". Пътната маркировка за "Път 
на спиране" се въвежда в колонката "Стоп".

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да работи само, ако машината е разработена за успоредни 
движения. 

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е вкаран.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

Програма за изкарване сърце:

• Избивач за сърца"вкаран" блокиран, когато ежекторът (стационарен ежектор) на 
съответната долна част на пресформата не се е върнал назад.
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Програма	с	номер	37	(	38	/	39	)	(само	за	вертикални	машини)
Зависима от долната част на пресформата програма. Програмата се изпълнява само, 
когато съответната долна част на пресформата се намира в принадлежащата станция на 
ежектора.

Избивач за сърца "вкаран" след движението "Ежектор напред", когато стационарен 
ежектор 1 ( 2 / 3 ) също е достигнал своята крайна позиция.

Контролни функции:

Програма за вкарване сърце:

• Затварянето е блокирано, когато избивачът за сърца е вкаран.

• Стартът на впръскването в пресформата е блокиран, когато избивачът за сърца не 
е вкаран.

• Ежектор блокиран назад, когато избивачът за сърца не е вкаран.
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Номер	на	програма	40	(опция	само	при	"Форма	Combi“)
Избивач за сърца "вкаран“ след "Намаляване на затварящата сила“ или "Време за 
забавяне на вентилирането“.

Избивач за сърца "изкаран“ след "Намаляване на затварящата сила“ или "Време за 
забавяне на вентилирането“.

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да работи само, ако е активирана "Програма комби-форма“.

Програмата за вкарване и изкарване може да се използва само като алтернатива, т.е. не 
не може в един и същ момент да се извършва вкарване и изкарване.

Контроли:

Програма "Сърце поставяне":

• Сърцето е блокир., ако изхвъргачът (станционният изхв.) не е върнат назад

• Впръскването с модул A е блокирано, ако сърцето не е извадено

• Впръскването с модул В е блокирано, ако сърцето не е извадено

• Впръскването с модул С е блокирано, ако сърцето не е извадено

Програма "Сърце изваждане":

• Сърцето е блокир., ако изхвъргачът (станционният изхв.) не е върнат назад

• Впръскването с модул A е блокирано, ако сърцето не е поставено

• Впръскването с модул В е блокирано, ако сърцето не е поставено

• Впръскването с модул С е блокирано, ако сърцето не е поставено 



Избивач за сърца

HB6BG09G
HB6BG09F
0313ES/0214ES Глава 9 -29

Номер	на	програма	41	(42,	43)	(опция	-	само	при	"Комбинирана	форма")
Сърце "поставяне" след създаване на затваряща сила.

Сърце "изваждане" след "Вентилация време на действие".

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да бъде задействана, само когато е активирана "Програма за 
комбинирана форма".

Програмата се прилага, ако след съответното движение на сърцето впръскващият агрегат 
A (B, C) трябва да извърши впръскване.

Контроли:

Програма "Сърце поставяне":

• Сърцето е блокир., ако изхвъргачът(станционният изхв.) не е върнат назад

• Впръскването с модул A (B, C) е блокирано, ако сърцето не е извадено

Програма "Сърце изваждане":

• Сърцето е блокир., ако изхвъргачът (станционният изхв.) не е върнат назад

• Впръскването с модул A (B, C) е блокирано, ако сърцето не е поставено 

Приоритет
С приоритетите можете да настроите последователност на избивачи за сърца при същите 
стартови условия. При това по-ниска цифрова стойност = по-висок приоритет.

ВНИМАНИЕ
Приоритет "1" = най-висок приоритет

p	(налягане)
Тук предварително задайте необходимото налягане в [bar] / [psi] съответно за вкарване и 
изкарване за сърцето.

v	(скорост)
Тук задайте предварително необходимата скорост в [%] съответно за вкарване и 
изкарване за сърцето.

Старт	/	Стоп
Тук въведете стартовата стойност (стойност за стоп) за избивача за сърца "вкарване" 
(изкарване). Ако е необходима стартова стойност (стойност за стоп) за дадена програма 
избивач за сърца, това се показва от изменение на цвета на зададената стойност от 
сиво на синьо. Отдясно до въвеждането се показва единицата на стартовата стойност 
(стойност на стопа).
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Сърце	за	време
Предварително изберете в лявото поле, дали механизмът за придвижване на сърцето 
на матрицата трябва да се контролира посредством крайни прекъсвачи или трябва да се 
вкарва (1) и изважда (2) с помощта на параметъра "Време".

Може да се въведат следните стойности:

0 = Контрол на механизма за придвижване на сърцето на матрицата посредством 
крайни прекъсвачи.

 При въвеждане на тази зададена стойност се извършва контрол на крайната 
позиция.

 По възможност позициите на механизма за придвижване на сърцето на матрицата 
трябва да се контролират с помощта на крайни прекъсвачи. Ако това не се направи, 
няма никаква сигурност по отношение на това, дали действително са завършени 
всички движения на механизма за придвижване на сърцето на матрицата, и може 
лесно да се стигне до повреда на инструмента (по-специално при настройката на 
машината).

1 = Избивач за сърца за време.

 При въвеждане на тази зададена стойност не се извършва контрол на крайната 
позиция.

ВНИМАНИЕ
При избиране на тази операция механизмът за придвижване на сърцето на матрицата 
трябва най-напред да се приведе в позиция "Механизмът за придвижване на сърцето на 
матрицата е изваден", за да може да се идентифицира дадена крайна позиция.

2 = Контрол на механизма за придвижване на сърцето на матрицата посредством 
крайни прекъсвачи с допълнително регулиране след вкарването (изваждането). 

 При въвеждане на тази зададена стойност също се извършва контрол на крайната 
позиция.

 Въведете в дясното поле времето, в течение на което механизмът за придвижване 
на сърцето на матрицата все още трябва да остане задействуван след достигане на 
крайна позиция.

3 = Избивач за сърца през краен прекъсвач с допълнителен контрол на време. 

 При въвеждане на тази зададена стойност също се извършва контрол на крайната 
позиция.

 Въведете отдясно в полето времето, за което избивачът за сърца трябва да е 
достигнал крайното положение. Този контрол не е активен при обслужване на 
избивача на сърца с помощта на бутона.
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Контрол	краен	прекъсвач	за	избивач	за	сърца	е	вкаран	(изкаран)
С този предварителен избор на програма се активира контрол краен прекъсвач за 
"Избичав за сърца вкаран (изкаран)". 

Краен прекъсвач избивач за сърца "Избивач за сърца вкаран" (изкаран) може да променя 
своето състояние само тогава, когато е задействано едно движение. Ако състоянието 
на даден краен прекъсвач избивач за сърца не се промени при движение на избивача 
за сърца, контролът се задейства и се показва Аларма "707 Контрол краен прекъсвач 
избивач за сърца". Реакцията на тази аларма се настройва в меню "Разширена настройка 
избивач за сърца" под "Анализ на клас грешки".

ВНИМАНИЕ
Предварително задаване на програма за контрол краен прекъсвач е валидно само за 
избивачи за сърца, които се задействат с краен прекъсвач.
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9.1.2	 Настройка	избивач	за	сърца	/	Общи	положения

Издърпвачи	на	сърца	на	отливки,	които	са	снабдени	с	клавиши	(в	ръчен	режим	и	режим	
настройки)	(опция)

Ако тази предварително избрана програма е активирана, то издърпвачите на сърцата на 
отливките, които са снабдени с ръчни бутони, се придвижват върху тези бутони в ръчен 
режим и режим настройки. 

Ако тази предварително избрана програма е деактивирана, в ръчен режим и режим 
на настройка движенията на издърпвача на сърца на отливки стават в зависимост от 
настройките на предварително избраната програма с помощта на функционални клавиши 
"Инструмент / отваряне" (издърпвачът на сърца на отливки се изкарва) и "Инструмент / 
затваряне" (издърпвачът на сърца на отливки се вкарва).

Режим	бутони	без	блокировки	(режим	настройки)	(опция)
Допълнително към предварителния избор на програма "Избивачи за сърца през бутон" 
могат да се деактивират блокировките в режим настройки. Този предварителен избор 
действа само в режим настройки и може да се активира само в потребителско ниво 20.

ВНИМАНИЕ
Движенията на избивач за сърца могат да работят винаги, независимо от какви крайни 
положения.

F09-Kernzugeinstellung-Allgemein_02
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Ежектор	напред,	сърцата	се	преместват	при	отворена	предпазна	решетка	(опция	при	
хоризонтални	машини)

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване! При задействане на ежектора или на избивачите за сърца при 
отворена предпазна вратичка трябва да се гарантира, че по инструмента няма точки на 
смачкване и /или срязване!

Преди да се изключи машината, тази програма трябва да се деактивира!

Ако е избрана тази програма (при машини за САЩ допълнително е активиран и 
прекъсвачът с ключ), можете да отворите инструмента, да преместите ежектора напред 
или избивачите за сърца навътре и навън, въпреки че предпазната решетка от страната 
за обслужване е отворена. В режим на работа "Полуавтоматичен и "Ежектор напред 
-> Снемане/Поставяне -> Ежектор назад"" защитната решетка отваря паралелно к 
отварянето на пресформата. 

Ако пресформата е отворена, задействайте бутона "Ежектор напред и преместване 
избивач за сърца навътре / навън при отворена защитна решетка" (опция), ежекторът се 
премества напред и детайлът може да се извади. След това предпазната решетка трябва 
да се затвори чрез функционалния клавиш "Затваряне на предпазната решетка". След 
натискане на функционалния клавиш "Затваряне" ежекторът се премества обратно назад 
и започва следващият цикъл.

Растоварване	на	налягането
Няма	снемане	на	налягането

Сърцата се освобождават само при натискане на бутона АВАРИЙНО СПИРАНЕ .

При	стоп	на	двигателя
Сърцата се освобождават при стоп на задвижващия мотор.

При	настройка
Сърцата се освобождават само при превключване на вид режим Настройки.

ВНИМАНИЕ
При  АВАРИЙНО СПИРАНЕ сърцата се освобождават напълно.

Тези предварително избрани програми важат за всички сърца, а съответната функция се 
изпълнява винаги, когато е бил изключен съответният избивач за сърца.
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9.1.3	 Настройка	избивач	за	сърца	/	Разширена	настройка	1

В меню "разширена настройка на избивача за сърца" настройте допълнителните 
настройки за избивача за сърца, които не са на разположение на обзорната страница за 
избивача за сърца.

Падащо	меню	за	избор	на	избивач	за	сърца
Изберете тук желания избивач за сърца и определете параметрите. За всеки избивач 
за сърца може да се посочи инфо-текст за по-добър обзор. Този инфо-текст може да се 
въведе само в потребителско ниво 20. 

Пневматичен	механизъм	за	придвижване	на	сърцето	на	матрицата
При активиране на този предварителен избор на програма съответният избивач за сърца 
се дефинира като пневматичен избивач за сърца, т.е. не се задействат хидравлично 
налягане и скорост. Въвежданe на налягане и скорост не е необходимо.

Ако се деактивира тази предварително избрана програма, се активира хидравличният 
избивач за сърца. 

F09-Kernzugeinstellung-erwEinstellung1_03
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Сърце	на	интерфейссигнали	1	или	2
При активиране на този избор на програми издърпвачът на сърца на отливки се вкарва 
или изкарва само ако има съответното разрешение от роботизирания 1 (респ. 2, 3, 4, 5) 
интерфейс.

Ако са активирани няколко издърпвачи  на сърца на отливки, то в такъв случай 
разрешението въздейства върху всички издърпвачи  на сърца на отливки. Изходните 
сигнали на роботизирания интерфейс се задействат при няколко активирани издърпвачи 
на сърца на отливки само тогава, когато всички предварително избрани издърпвачи  на 
сърца на отливки са заели еднакво крайно положение.

ВНИМАНИЕ
При наличие на интерфейс EUROMAP 67 съществува възможността да се подадат 
2 деблокиращи сигнала за механизма за придвижване на сърцето на матрицата. 
Посредством настройка 1 или 2 Вие активирате желания разрешаващ сигнал. При 
EUROMAP 12 интерфейс е валидна само настройка "1".

Анализ	на	клас	грешки
Настройката на клас грешки се отнася до Аларма "707 Контрол краен прекъсвач избивач 
за сърца". Възможни са следните настройки:

• само аларма.

• Спиране на цикъла (веднага).

• Спиране на цикъла (при край на цикъла).

• Изключване на двигателя (веднага).

• Изключване на двигателя (при край на цикъла)

ВНИМАНИЕ
Реакцията на грешки може да бъде настроена само за всички контроли крайни прекъсвачи 
заедно.

Номер	прогр.	(номер	на	програмата)
Приоритет
p	(налягане)
v	(скорост)

Описание вижте Избивач за сърца обзорна страница.

Време	p2+v2
Налягане	p2
Скорост	v2

"Време p2+v2" стартира със задвижване на леярското сърце (леярското сърце се изтегля 
с предзададени натиск и скорост). След изтичане на времето се залагат натискът р2 и 
скоростта v2.
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9.1.4	 Настройка	избивач	за	сърца	/	Разширена	настройка	2

Старт
Стоп

Описание вижте Избивач за сърца обзорна страница.

Допълнително тук се показва актуалната стойност Старт-Стоп. Това е ходът, който 
предизвиква движение на избивача за сърца.

Сърце	за	време
Описание вижте Избивач за сърца обзорна страница.

Време	за	движение	избивач	за	сърца
Индикация на актуалното време за движение за вкарване и изкарване на избивач за 
сърца в [s].

ВНИМАНИЕ
При настройка на вибрационен избивач за сърца се измерват отделните времена на 
движения на ход, а не цялото време на комплексния процес на вибрация.

F09-Kernzugeinstellung-erwEinstellung2_01
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Изключване	на	вентила
При активиране на този предварит. избор на програма вентилът за Сърце "поставяне" 
(изваждане) остава включен след достигане на позицията "Сърцето е поставено" 
(извадено). Това се показва и на лентата за статуса при статуса на сърцето. 

Ако тази предварително избрана програма се деактивира, вентилът се изключва след 
достигане на съответната позиция.

Време	заб.
Тук въведете предварително забавянето за движението "Избивач за сърца вкаран" респ. 
"Избивач за сърца изкаран" в [s].

Вибрационен	ход	(вибрационен	избивач	за	сърца	брой	ходове)
Въведете тук броя на ходовете, които трябва да премине избивачът за сърца. Ако 
желаете да работите с вибрационен избивач за сърца, въведете тук "1".

Сигналът "избивач за сърца е вкаран" респ. "Избивач за сърца е изваден" се издава едва, 
когато е достигнат броя на ходовете на вибрационния избивач за сърца, т.е следното 
движение се стартира едва тогава, когато вибрационният избивач за сърца е изминал 
своите ходове.

Референтна	ос
Тук се показва, към коя ос (движение) се отнася избивачът за сърца, т.е. в зависимост от 
кое движение избивачът за сърца се вкарва респ. се изкарва.

Описание на показаното съкращение вижте под "Блокировка ос" (тази глава, Избивач за 
сърца стр. 1).

Блокиране	ос
Тук се показва, коя ос (движение) блокира съответния избивач за сърца.

Описание на показаното съкращение:

CU1+ Отваряне

CU1- затваряне

EU1+ Ежектор напред (горен ежектор)

EU1- Ежектор назад (горен ежектор)

RE1+ Стационарен ежектор 1 напред (само при вертикални машини)

RE1- Стационарен ежектор 1 назад (само при вертикални машини)

RE2+ Стационарен ежектор 2 напред (само при вертикални машини)

RE2- Стационарен ежектор 2 назад (само при вертикални машини)

RE3+ Стационарен ежектор 3 напред (само при вертикални машини)

RE3- Стационарен ежектор 3 назад (само при вертикални машини)

RT1+ Маса на пресформата отляво (само при машини с маса на пресформата)

RT1- Маса на пресформата отдясно (само при машини с маса на пресформата)

TT1+ Ротационен дисков захранвач или въртяща се маса завъртете наляво 
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TT1- Ротационен дисков захранвач или въртяща се маса завъртете надясно

NU1- Шприц-агрегат 1 (A) напред

NU1+ Шприц-агрегат 1 (A) назад

NU2- Шприц-агрегат 2 (B) напред

NU2+ Шприц-агрегат 2 (B) назад

NU3- Шприц-агрегат 3 (С) напред

NU3+ Шприц-агрегат 3 (С) назад

IP1+ Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 1 = A)

IP1- Впръскване (шприц-агрегат 1 = A)

IP2+ Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 2 = В)

IP2- Впръскване (шприц-агрегат 2 = B)

IP3+ Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 3 = С)

IP3- Впръскване (шприц-агрегат 3 = С)

Пример

Индикация EU1- (при избивач за сърца 1 изкаран). Ежектор назад, движението е 
блокирано, докато не е изкаран избивач за сърца 1.

Контрол	краен	прекъсвач	за	избивач	за	сърца	е	вкаран	(изкаран)
Описание вижте Избивач за сърца обзорна страница.

2.	Движение	сърце
2.Движение сърце се отнася за 2. вкарване респ. изкарване на избивача за сърца в един 
цикъл на машината. Изберете тук програмите за 2. движение на изкарване и вкарване на 
желания избивач за сърца и определете параметрите. 

ВНИМАНИЕ
Посредством въвеждане на номера на програмата 0 се изключва 2.движение за сърцето. 
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9.2	 Програми	избивач	за	сърца
9.2.1	 Програми	избивач	за	сърца	/	Страница	1

В това меню могат да се създадат програми избивач за сърца в диапазона на 
приложение. Диапазона на приложение, това е диапазонът от номера на програми на 
програми избивач за сърца, подлежащи на свободно програмиране, се посочва в реда на 
заглавието. 

Програми избивач за сърца, които не са в диапазона на приложение, не могат да се 
променят, а само да се разглеждат.

Активирана	програма	в
Тук се избира предварително, в кои режими на работа (ръчен, автоматичен, настройки) 
е активна съответната програма избивач за сърца. Ако не е избран режим на работа, 
програмата не е налична или е изтрита.

F09-Kernzugprogramme-Seite1_01
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Номер	на	програмата
С номера на програмата и падащото меню отдясно до номера на програмата се определя, 
коя програма трябва да се заеме. За вкарване се заема друго място за записване от това 
за изкарване, така е възможно същите номера на програми да се използват за вкарване 
и изкарване на избивача за сърца. При настройка на "разширени групи 0-3 трябва 
допълнително да се въведе стартовия номер.

ВНИМАНИЕ
вкарване, вкарване междинен стоп, разширена група 0 (изкарване, изкарване междинен 
стоп, разширена група 1) заемат едно и също място за записване.

Разширените групи 0 и 1 да се използват само тогава, когато стартовите заповеди са 
програмирани за това.

Разширените групи 2 и 3 са отговорни не за избивачи за сърца, а за други свободни 
операции (манипулиране, въртящ механизъм...).

Име	на	програмата
Тук се задава името на програмата на съответната програма избивач за сърца. Този текст 
се показва в информацията за програма избивач за сърца. Информацията за програми 
избивач за сърца се достига посредством задействане на бутон "Онлайн инфо".

Старт
Тук се осъществява основната дефиниция на програмата. Дясното падащо меню 
демонстрира главните движения с посока. С числото до това падащо меню се различават 
оси от един и същ вид. 

Прим.:

"Шприц-бутало напред" и настройка "2" означава, че програмата се отнася до 2. шприц-
бутало (шприц-бутало на шприц-агрегат B).

В лявото падащо меню могат да се настроят следните варианти:

• При междинен стоп 
Главното движение (напр. затваряне) отива до предварително зададения междинен 
стоп, след това отива избивачът за сърца, а след това главното движение 
продължава до края.

• Преди 
Още преди главното движение избивачът за сърца се движи, след това главната ос 
започва своето движение.
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• След 
 След приключило ръчно движение избивачът за сърца се стартира.

• Eспоредно на 
Паралелно до едновременно с главното движение се стартира избивачът за сърца 
респ. избивачът за сърца чака, докато е изпълнено стартово условие. Движението 
на избивача за сърца и главното движение могат да се изпълняват едновременно 
(Предпоставка: хидравликата да бъде разработена за паралелни движения). 
хидравликата да бъде разработена за паралелни движения). Главното движение 
важи за приключено, когато избивачът за сърца както и главното движение са на 
целта си.

• Серийно 
 Ако главното движение е активно и настъпи стартово условия, избивачът за сърца 
потегля и главното движение се спира. Главното движение се продължава едва 
тогава, когато избивачът за сърца е достигнал целта си. Главното движение важи за 
приключено, когато избивачът за сърца както и главното движение са на целта си.

• Eспоредно от 
Паралелно е активно главното движение и когато има стартово условие, избивачът 
за сърца тръгва паралелно с главното движение (Предпоставка: хидравликата да 
бъде разработена за паралелни движения). За приключване на главното движение 
тук във всеки случай не е необходимо приключване на избивача за сърца.

Стартово	условие

Тук предварително се избира стартовото условие за избивача за сърца. С помощта на 
предварителния избор на програмата се избира вида на стартовото условие.  

Цифрово	стартово	условие

Тук можете да изберете предварително дефинирани статуси на избраното главно 
движение. С избор "не" това стартово условие отново може да се отрече.

Прим.: "ако не е основна позиция" означава, че избивачът за сърца се движи само в не 
отворено състояние. 

Цялото стартово условие може да се изключи, когато се избере "..." в падащото меню. С 
"разш. настройки" на страница 2 може да се въведе вътрешна променлива по избор. Това 
във всеки случай предполага познания за вътрешните операции на машината.
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Аналогично	стартово	условие

Тук можете да изберете аналогични стартови условия. Сравняващият оператор се избира 
с дясното падащо меню.

Прим.:  "ако позиция >= Стартова стойност 
"Избивач за сърца се движи, когато позицията на главната ос (напр. затварящ механизъм 
е по-голяма/еднаква със стартовата стойност на страната на избивача за сърца.

ВНИМАНИЕ
Ако предварително сте избрали "Стартиране при междинен стоп", като аналогично 
стартово условие трябва предварително да се избере "Позиция".

неактивно	"сърце"	ако
Тук се настройва, избивачът за сърца да не се движи при определени условия. С 
лявото падащо меню се избира ос (напр. ежектор). С числото до това падащо меню се 
различават оси от един и същ вид. ("1" Ежектор 1). С дясното падащо меню може да 
се провери съответният статус на оста. Цялото блокиране може да се изключи, когато 
се избере "..." в падащото меню. С "разш. настройки" на страница 2 може да се въведе 
вътрешна променлива по избор.

Прим.:  "Избивач за сърца не активен, когато ежекторът не е в крайна позиция” 
означава, че тази програма е валидна само, когато ежекторът не е напред, в противен 
случай се игнорира. За разлика от контролните операции тук не се дава съобщение за 
грешка.

Вътрешна променлива за разширените настройки:

CP_NUmon[0]  <> 0:  Шприц-агрегат 1(A) на е на позиция впръскване

CP_NUmon[1]  <> 0:  Шприц-агрегат 2(B) на е на позиция впръскване

CP_NUmon[2]  <> 0:  Шприц-агрегат 3(C) на е на позиция впръскване

CP_NUxmon  <> 0:  Шприц-агрегат 1-3 не е на позиция впръскване

CP_EUmon  <> 0:  Ежекторът не е назад (горен ежектор при вертикални  
     машини)

CP_DEGmon  <> 0:  Последователност вентилиране активна

CPxCUmon[0] <> 0:  Блокиране за старта на механизма за придвижване на  
     сърцето на матрицата, когато блокирането е активирано  
     във всички станции (A - F)

CPxCUmon[1] <> 0:  Блокиране на старта на механизма за придвижване на  
     сърцето на матрицата в станция А

CPxCUmon[2] <> 0:  Блокиране на старта на механизма за придвижване на  
     сърцето на матрицата в станция B

CPxCUmon[3] <> 0:  Блокиране на старта на механизма за придвижване на  
     сърцето на матрицата в станция C

CPxCUmon[4] <> 0:  Блокиране на старта на механизма за придвижване на  
     сърцето на матрицата в станция D

CPxCUmon[5] <> 0:  Блокиране на старта на механизма за придвижване на  
     сърцето на матрицата в станция E

CPxCUmon[6] <> 0:  Блокиране на старта на механизма за придвижване на  
     сърцето на матрицата в станция F
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Вътрешна променлива само при вертикална машина:

CP_CUmon  <> 0: Последователност вентилиране активна, фиктивна пресформа 
активна

CP_REmon[0]  <> 0: Стационарен ежектор 1-3 не е назад

CP_REmon[1]  <> 0: Стационарен ежектор 1 не е назад

CP_REmon[2]  <> 0: Стационарен ежектор 2 не е назад

CP_REmon[3]  <> 0: Стационарен ежектор 3 не е назад

CP_DY1mon[0] <> 0: Част поставена

CP_DY1mon[1] <> 0: Част 1 поставена / 1. цикъл на поставяне

CP_DY1mon[2] <> 0: Част 2 поставена / 2. цикъл на поставяне

CP_DY1mon[3] <> 0: Част 3 поставена / 3. цикъл на поставяне

CP_DY1mon[4] <> 0: Част 4 поставена / 4. цикъл на поставяне

CP_DY1mon[5] <> 0: Част 5 поставена / 5. цикъл на поставяне

Зав.	от	пресформата	(долна	част)
Ако е избрана предварително програма "независимо от пресформата" (долна част), 
програмата е валидна само, когато номерът за пресформа на избивача за сърца (най-
често постоянен), и номерът за пресформа на главната ос (в зависимост от положението 
на кръглата маса или на ротационния дисков захранвач) съвпадат.

ВНИМАНИЕ
Ако е избран този предварителен избор на програма във връзка с главната ос "Затваряне“ 
или "Отваряне“ (Настройка "Стартиране“, дясно падащо меню), след запаметяването на 
програмата в дясно до него се включва допълнителен избор на станция.

Този избор е необходим, ако затварящата плоча затваря няколко долни части на 
пресформата (напр.: въртящ механизъм при хоризонтален затварящ механизъм). На 
главната ос (затварящ механизъм) се причислява по един номер на пресформа за 
станция.

Настройки:

Стандарт Програма за придвижване на сърцето на матрицата валидна, 
ако пресформата на съответният механизъм за придвижване 
на сърцето на матрицата се намира във впръсквателната 
станция на шприц-агрегат А.

Станция A (B, C, D, E, F) Програма за придвижване на сърцето на матрицата валидна, 
ако пресформата на съответния механизъм за придвижване на 
сърцето на матрицата се намира в избраната станция.

Станция A - F Програма за придвижване на сърцето на матрицата валидна, 
ако пресформата на съответния механизъм за придвижване на 
сърцето на матрицата се намира в една от станциите A - F.

Прескачане	на	стартовото	условие,	когато	сърцето	е	в	позиция
Ако един избивач за сърца вече се намира в правилното крайно положение, стартовото 
условие се игнорира.

Прим.:  Стартово условие: Избивач за сърца се движи само при "Форма отворена". 
Ако се прекрати затварящото движение, поради факта, че стартовото условие не съвпада 
за избивача за сърца, вече не може да се затвори. Това може да се избегне с прескачане 
на стартовото условие. При избивачи за сърца принципно може да се постави този 
прекъсвач.
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9.2.2	 Програми	избивач	за	сърца	/	Страница	2

Контрол

Тук могат да се причислят контролите към програма избивач за сърца. Могат да се 
програмират до 5 контрола. Това се обяснява най-добре с помощта на 

Напр.:"при шприц-бутало напред 1 сърце прибрано стоп" означава, че по време на 
движението шприц-бутало 1 (шприц-агрегат А) напред (впръскване и поддържане под 
налягане) избивачът за сърца трябва да е прибран, в противен случай и двете движения 
ще се спрат.

С лявото падащо меню се активира контрола:

•	 …  

 Контрол деактивиран.

•	 при 

 Контрол по време на цялото движение.

•	 напред 

 Контрол само при старт на движението.

F09-Kernzugprogramme-Seite2_01
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Със следващото падащо меню отдясно може да се избере предварително дефинирано 
насочване. Ако в падащото меню няма налична ос, с "разш. настройка" може да се впише 
съкращение за ос на страница 2.

Със следващото падащо меню отдясно се настройва статусът "Избивач за сърца вкаран 
и изкаран". С "разш. настройки" на страница 2 може да се статус на избивач за сърца по 
избор.

Указание за вертикална машина

Активиране на стандартна блокировка за избивача за сърца:

1.  Падащо меню Посока на осите

 Изберете "собствена ос вкарване (изкарване).

2. Падащо меню Статус:

 Изберете "разш. настройки".

3. Програми избивач за сърца страница 2

 Въведете стойността 7 за съответното поле на статуса.

 Тази конфигурация блокира движението "Вкарване (изкарване) на избивача за 
сърца", когато ежекторът в съответната долна или горна част на пресформата не би 
трябвало да бъде обратно в позиция.

Със следващото падащо меню отдясно се настройва реакцията на грешки на контрола.

• Стоп.

 Индикация на Аларма "302 Контрол програми избивач за сърца" и стоп на двете 
движения

• Стоп/Изход.

 Незабавно спиране на автоматичния цикъл. След задействане на старт на цикъла 
(бутон затваряне) цикълът се продължава. Освен това с този контрол се рестартира 
контролът на избивача за сърца при задействане на старт на цикъла, така че е 
възможно продължаване в автоматичен режим на работа. Показва се Аларма "705 
Контрол на избивача за сърца незаб. квит.". 
Прим.: "при отваряне 1 сърце вкарване Стоп/Изход означава: Ако при отваряне 
на затварящия механизъм сърцето не е вкарано, се задейства алармата. След 
задействане на старт на цикъла (бутон затваряне) сърцето се вкарва и се 
продължава отварянето.

• Изход/край.

 Задържане на автоматичния цикъл при край на цикъла. След задействане на 
старт на цикъла (бутон затваряне) се стартира нов цикъл. Показва се Аларма "704 
Контрол избивач за сърца на край на цикъла квит.".

• Стоп/ край.

 Задържане на автоматичния цикъл при край на цикъла и изключване на всички 
задвижвания. Показва се Аларма "706 Контрол избивач за сърца или край на 
цикъла".
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Контрол	при	движение	на	избивача	за	сърца
"Контрол на движението на избивач за сърца" функционира подобно като "Избивач за 
сърца не е активен когато". Във всеки случай, когато настъпи условието, се включва 
Аларма "302 Контрол програми избивач за сърца" и двете движения се спират.

Условието се настройва с двете падащи менюта. С лявото падащо меню се избира ос 
(напр. ежектор). С числото до това падащо меню се различават оси от един и същ вид. 
("1" Ежектор 1). С дясното падащо меню може да се провери съответният статус на оста. 
Контролът може да се изключи, когато се избере "..." в лявото падащо меню. С "разш. 
настройки" на страница 2 може да се въведе вътрешна променлива по избор.

Прим.: "при движения не избивач за сърца не основна позиция на ежектора" означава, че 
контролът се задейства, когато ежекторът не е прибран. 

Поемане	програмата	за	издърпвачите	на	сърца	на	отливки
С този избор на функция се активират респ. запаметяват програма избивач за сърца респ. 
промените. Ако в едно падащо меню е избрана "разширена настройка", програма избивач 
за сърца трябва да се приеме на страница 2.

ВНИМАНИЕ
Промените се изгубват, когато напуснете страниците на програмата избивач за сърца, без 
да ги приемете.

Промяната на програми избивач за сърца не е възможно в автоматичен режим на работа.
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9.2.3	 Програми	избивач	за	сърца	/	Копиране

В това меню могат да се копират програми избивач за сърца и да се изтрие целия 
диапазон на приложение.

Копиране	програма	избивач	за	сърца
Източник	/	Цел

Настройте под "Източник" онази програма избивач за сърца, която трябва да се копира. 
Този номер на програма избивач за сърца може да бъде както от стандартния диапазон 
(онези програми избивач за сърца, които не могат да се променят), така и от диапазона на 
приложение.

Като "Цел" настройвате желания номер на програма избивач за сърца на копието. 
Целевият номер на програма избивач за сърца трябва да бъде в диапазона на 
приложение. Накрая потвърдете изборът на функция "Копиране програма избивач за 
сърца".

F09-Kernzugprogramme-kopieren_01
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Изтриване	на	диапазона	на	приложение
Посредством задействане на избор на функция се изтрива целият диапазон на 
приложение. След това вече няма налична програма избивач за сърца на диапазона на 
приложение.

ВНИМАНИЕ
Ако желаете да изтриете отделна програма избивач за сърца, трябва всички видове 
режими (автоматика, ръчно и настройки) на въвеждането "Програма избивач за сърца 
активно вкл." на съответната програма избивач за сърца да са деактивирани (вижте 
програми избивач за сърца страница 1).

Зареждане	и	запаметяване	на	програми	избивач	за	сърца
Зареждането и запаметяването на програми избивач за сърца се провежда в меню 
блокове данни (вижте Глава 25). Като вид блок данни трябва да е активиран "Програма 
избивач за сърца". Този избор е възможен само в потребителско ниво 20.

ВНИМАНИЕ
При запаметяване на програми избивач за сърца целият диапазон на приложение, 
намиращ се на машината се запаметява като блок данни програми избивач за сърца.

При зареждане на програми избивач за сърца се презаписват съществуващите програми 
избивач за сърца, останалите обаче не се изтриват. Така е възможно да се заредят 
различни програми от повече блокове данни към контролера.

Ако желаете да предоставите за дадена машина само програми избивач за сърца от 
определен блок данни, първо трябва да се изтрие диапазонът на приложение и след това 
да се зареди желания блок данни програми избивач за сърца.
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9.3	 Диагностика	избивач	за	сърца

При настъпване на следните аларми в меню "Диагностика" се показват допълнителни 
информации:

301 Препълване на програмите за издърпвачите на сърца на отливки

302 Контрол на програмите за издърпвачите на сърца на отливки

704 Контрол избивач за сърца на края на цикъла квит.

705 Контрол издърп. сърца на отл. веднага квитир.

706 спиране Контрол издърп. сърца при цикл. край

Допълнително при прекъсване на движения на осите се показват информации.
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9.4	 Инфо
9.4.1	 Информация	/	Стандартен	диапазон

В това меню се показват наличните програми избивач за сърца на стандартния диапазон. 
Това са онези програми избивач за сърца, които са предоставени от Battenfeld. Тези 
програми не могат да бъдат променяни.

ВНИМАНИЕ
Ако са налични повече от 27 програми избивач за сърца, с помощта на двата бутона със 
стрелки може да се преминава надясно към следваща страница.
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9.4.2	 Информация	/	Диапазон	на	приложение

В това се показват наличните програми избивач за сърца на диапазона на приложение 
(диапазон от номера на програми на програми избивач за сърца, подлежащи на свободно 
програмиране). Това са онези програми избивач за сърца, които са програмирани онлайн 
или са заредени като блок данни програми избивач за сърца. Тези програми могат да 
бъдат променяни.

ВНИМАНИЕ
Ако са налични повече от 27 програми избивач за сърца, с помощта на двата бутона със 
стрелки може да се преминава надясно към следваща страница.

F09-Info-Anwenderbereich_00
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F10-HandlingSchnittstelle1-Einstellungen_02

10	 манипулация	инткрфейс	(опция)

10.1	 Манипулиране	интерфейс	1	(при	хоризонтален	шприц-
агрегат)

10.1.1	 Манипулация	интерфейс	1	/	Настройки

ВНИМАНИЕ
Тази функция се монтира само при хоризонтални затварящи механизми като специално 
изпълнение.

манипулация	интерфейс
Ако маркирате това поле и го изберете, всички сигнали от интерфейс манипулиране са 
активирани. Ако за един робот не са необходими всички сигнали, липсващите сигнали 
за освобождаване трябва да се шунтират. В автоматичен режим на работа това поле 
изчезва.

Ако не е избрано това поле, не се очакват сигнали от интерфейса на робота, освен сигнал 
за освобождаване за диапазона на пресформата. Това означава, че щифт 18-26 (по 
EUROMAP 12) на интерфейс манипулиране трябва да се шунтира.

ВНИМАНИЕ
Погледнете за целта в схемата на машината.
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Старт	при	отворена	форма
Ако сте активирали тази програма, манипулирането тръгва при "Отворена форма". Ако 
уредът за манипулиране е готов, се продължава с цикъла.

Старт	при	ход	на	отваряне
Тази програма е необходима, за да се спечели малко време за цикъла.

ВНИМАНИЕ
Ако тази стойност предварително се избере твърде малка, съществува опасността, 
манипулирането да бъде срещу пресформата или затварящата плоча!

Ако активирате тази програма, манипулирането ще тръгне при въведена маркировка за 
пътя, при което ще се продължи отварянето.

Старт	при	междинен	стоп
Ако сте активирали тази програма, отварянето ще се прекъсне при въведена маркировка 
за пътя и манипулирането ще тръгне. Ако уредът за манипулиране е готов, се продължава 
с отварянето.

Старт	при	междинен	стоп	ежектор	(опция)
Ако сте активирали тази програма, ежекторът ще се прекъсне преди движението при 
въведената маркировка за хода. Ако уредът за манипулиране е готов със снемането, 
ежекторът ще продължи преди движението.

Тази опция служи за разделено снемане на детайли и леякови разпределители.

1.	обслужваща	станция
Отдясно до информацията за програмата ще намерите списъка на параметри за избор, 
към които се отнася интерфейс манипулиране.

MRI	(интерполация	леярски	робот)
Ако се избере тази функция, машината трябва да разполага с интерфейс MRI и да е 
свързана с робот на Battenfeld, който също да е интегрирал функцията MRI. 

С тази предварително избрана програма манипулирането се извършва в съответствие с 
движението на отваряне на затварящата плоча за сваляне на детайлите, получени чрез 
леене под налягане. Това е особено препоръчително при по-големи ходове на отваряне, 
тъй като по този начин времето на цикъла може значително да се намали. 

Вариант 1:

Стартов ход (интерполация леярски робот)

Въведете тук маркировката на хода в [mm] / [inch], при която трябва да се активира 
движението напред на робота.

С помощта на тази интерполация леярски робот се предава маркировката на хода на 
затварящата плоча към управлението на робота, което се изчислява от движението 
напред на робота. Колкото по-малка е предварително зададената стойност "Стартов ход 
MRI", толкова по-рано стартира роботът.
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0-точка на системата за измерване на хода е минималната монтажна височина на 
пресформата, т.е. числовите стойности стават все по-големи (отиват към макс.), когато 
затварящата плоча се намества.

Вариант 2:

Старт при ход на отваряне (интерполация леярски робот)

Вариант 2 се прилага при UNIROB S. При активирана програма MRI програмният бутон 
(над програма MRI) автоматично преминава на "Старт при ход на отваряне". Въведете тук 
маркировката на хода в [mm] / [inch], при която трябва да се активира движението напред 
на робота.

ВНИМАНИЕ
Трябва да е активирана програма MRI на UNIROB S. Други информации ще намерите в 
Ръководство UNIROB S.
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10.1.2	 Манипулация	интерфейс	1	/	Диагностика

Сигнал	"Формата	е	отворена"
Сигналът "Формата е отворена" се издава, когато са изпълнени следните условия. 
Диагностичните сигнали могат да се отклоняват според обхвата на опцията на машината 
от тук посочената фигура.

Машинни	сигнали

Сигнал	"Формата	е	отворена"
(Пин ZA7 на Euromap 67 интерфейс)

Сигналът "Формата е отворена" се издава, когато са изпълнени следните уловия:

• Формата е отворена.

• Диапазон пресформа 1 отворен - от страната на затваряне (при Tandem Mould).

Сигналът "Формата е отворена" се деактивира с положителния профил на 
"Освобождаване затваряне", т.е. манипулирането е приключило операцията на взимане.

F10-HandlingSchnittstelle1-Diagnose_03
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Сигнал	"Формата	е	затворена"
(Пин ZA6 на Euromap 67 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Затварящата сила е повишена.

Сигналът се деактивира с намаляване на затварящата сила.

Сигнал	"Ежектор	назад"
(Пин ZB3 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Ежекторът се намира в основно положение (обратно).

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

Сигнал	"Ежектор	напред"
(Пин ZB4 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Ежекторът се намира след извършен последен ход в предна позиция (отпред).

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

Сигнал	"Позиция	междинен	стоп	достигната":
(Пин ZA8 на Euromap 67 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Затварящият механизъм е достигнал позиция "междинен стоп".

Сигналът се деактивира при спадане под позиция междинен стоп или при достигане на 
маркировката на хода "Форма отворена".

Сигнал	"Бракувано	изделие"
(Пин ZA5 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Шприцована е "лошокачествена част".

Сигналът се деактивира със следващия "доброкачествен детайл".

Сигнал	"Леярските	сърца	1	(2)	са	въведени	(поз.2)"
(Пин ZB6 и ZB8 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Избивачът за сърца на матрицата (развинтване) се намира в крайно положение 
„вкаран (завинтен)“.

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.
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Сигнал	"Леярските	сърца	1	(2)	са	изведени	(поз.1)"
(Пин ZB5 и ZB7 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Избивачът за сърца от матрицата (развинтване) се намира в крайно положение 
„изкаран (развинтен)“.

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

ВНИМАНИЕ
Сигналите на избивача за сърца се отнасят към онези избивачи за сърца, които са 
активирали програмата "Стартиране на сърцето над интерфейса на робота" (настройка 
на избивача за сърца / настройки на избивача за сърца / разш. настройка 1, вижте Глава 
9). Сигналите "Леярските сърца 1 (2) са въведени/изведени (поз.2/поз.1)" са налични само 
при интерфейс EUROMAP 67.

Сигнал	"Цикълът	на	машината	е	спрян"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Сигнал "Цикълът на машината е спрян" от манипулирането в автоматичен режим на 
работа е наличен и машината е приключила цикъла и пресформата е отворена

• Сигнал "Цикълът на машината е спрян" от манипулирането в автоматичен режим на 
работа не е наличен и машината спира цикъла на машината (клас грешки 2 или 3)

• Сигналът винаги се извежда в ръчен режим на работа

Сигнал	"Спиране/	продължаване	на	системата"
Описание виж "1.6.3 Сигурност / Ограждение на опасната зона" (Обяснение на сигналите 
на интерфейса: Pin ZC8 - система спиране/продължаване).

Сигнал	„Автоматичен	режим	на	работа	с	манипулиране“
(Пин C3 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Манипулирането е активирано

• Машината е включена на автоматичен режим на работа

• Манипулирането е активирано (Сигнал „Робот изкл“ е деактивиран)

Сигнал	"Tandem	Mould	е	активиран"	(при	опция	"Tandem	Mould")
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът "Tandem Mould е активиран" се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Деблокиране на опция на машината "Tandem Mould" и "Въртящ механизъм".

• Въртящ механизъм активиран на визуализирането.

Сигналът "Tandem Mould е активиран" се деактивира с отмяна на избора на въртящия 
механизъм.
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Сигнал	"Форма	2	е	отворена"	(при	опция	"Tandem	Mould")
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът "Форма 2 е отворена" се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Диапазон пресформа 2 отворен - от страната на дюзите (при Tandem Mould).

Сигнал "Форма 2 е отворена" се издава с началото на процеса на затваряне.

Сигнал	"Старт	2:	Станция	за	поставяне"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Активираният инструмент в поставящата станция

• Масата на пресформата се намира "в позиция"

Сигнал	"Старт	3:	Станция	отнемане"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Активираният инструмент в изваждащата станция

• Масата на пресформата се намира "в позиция"
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Сигнали	робот

Сигнал	"Пресформа	свободна"
(Пин C3 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Затварящото движение се освобождава.

 (Сигнал "Освобождаване затваряне" е необходим допълнително)

• Движението на отваряне се освобождава.

 (При старт посредством междинен стоп или стартов ход от "Стартов ход" може да се 
отваря и с деактивиран сигнал – но сигналът "Освобождаване отваряне междинен 
стоп" е необходим)

• Ежекторът в ръчен режим на работа се освобождава.

Сигнал	"Освобождаване	на	затварянето	на	формата"
(Пин A6 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Затварящото движение се освобождава (вижте също сигнал "Диапазон на 
пресформата свободен").

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Формата е затворена".

  

Сигнал	"Освобождаване	ежектор	напред"
(Пин B4 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Движение на ежектора "напред" се освобождава (вижте също сигнал "Диапазон на 
пресформата свободен").

Един многократен ход се изпълнява до последния ход напред. Сигналът трябва да се 
активира до изходен сигнал "Ежектор напред".

Сигнал	"Освобождаване	ежектор	назад"
(Пин B3 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Движение на ежектора "назад" се освобождава (вижте също сигнал "Диапазон на 
пресформата свободен").

Един многократен ход се изпълнява до последния ход назад, независимо от сигнала за 
освобождаване. Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Ежектор назад".



Интерфейс

HB6BG10I
HB6BG10H
0313ES/0214ES Глава 10 -9

Сигнал	"Освобождаване	на	цялостното	отварянето	на	формата"
(Пин A7 на Euromap 67 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Движението на отваряне се освобождава от позиция междинен стоп (вижте сигнал 
диапазон пресформа свободен").

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Старт манипулиране".

Сигнал	"Робот	изкл"
(Пин B2 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Интерфейс манипулиране е деактивиран, още се анализира обаче "Диапазон на 
пресформата свободен".

Сигнал	"Освобождаване	избивач	за	сърца	1	(2)	вкаран	(поз.2)"
(Пин B6 и B8 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Движение на избивача за сърца „вкаран“ (завинтен) се освобождава.

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Избивач за сърца е вкаран.

Сигнал	"Освобождаване	леярските	за	сърца	1	(2)	извеждане	(поз.1)"
(Пин B5 и B7 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Движение на избивача за сърца „изкаран“ (развинтен) се освобождава

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Избивач за сърца е изкаран".

ВНИМАНИЕ
Сигналите "Освобождаване избивач за сърца 1 (2) вкаран/извеждане (поз.2/поз.1)" са 
налични само при интерфейс EUROMAP 67.
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Сигнал	"Цикълът	на	машината	е	спрян"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигнал от манипулирането за задържане на цикъла на машината в автоматичен режим на 
работа без да се прекъсва автоматичния цикъл. 

Сигнал	"Системата	е	спряна"
Описание виж "1.6.3 Сигурност / Ограждение на опасната зона" (Обяснение на сигналите 
на интерфейса: Pin C8 - система спряна).

Сигнал	"Смяна	на	кутията"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Подава се сигнал и синята лампа за смущения се активира.

Сигнал	"Външна	аларма"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Подава се сигнал и червената лампа за смущения се активира.

Сигнал	"Панел	външно	покриване"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Подава се сигнал и жълтата лампа за смущения се активира (пулсиращо).

• Когато се подаде сигналът по време на отваряне, то това е сигнал PMS подаден 
за лоша част.

Сигнал	"Освобождаване	движение	на	масата	на	пресформата"
(Пин A6 на Euromap 67.1 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Движението на инструментната маса се освобождава (допълнително необходим е 
сигнал "Инструменталната зона свободна")

Сигналът трябва да се деактивира за кратко във вид режим "Автоматика" от повторно 
движение на масата (не може да се шунтира)

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал “Старт 1 за станция на обслужване 
1/2".
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10.1.3	 Wittmann	конфиг.	(опция)

P	адрес
Въвеждане на ИП адреса на Wittmann робота (функционира само при коректна CAN 
връзка). При променен ИП адрес се появява прозорец за потвърждение "След промяна 
на ИП адреса изкл./вкл. на робота". При потвърждаване на запитването с ОК (зелена 
отметка), Wittmann роботът се зарежда наново. Ако запитването се потвърди с прекъсване 
(червен х), Wittmann роботът трябва да бъде ръчно включен ВКЛ/ИЗКЛ. С това ще бъде 
новият ИП адрес на Wittmann робота приет.

ВНИМАНИЕ
Ако на мрежовата настройка на машината е настроен прокси сървър, трябва ИП адресът 
на Wittmann робота да бъде дефиниран като изключеие, в противен слючай може да 
бъде изградена "Етернетна връзка". Тази настройка ще намерите под: Control Panel -> 
Internet Options -> Connections -> LAN settings -> Proxy server "Advanced .."-> на полето 
"Exceptions" се поставя ИП адресът на Wittmann робота вписан като изключение.

Рестартиране
Чрез задействане на бутона "Рестартиране" се зарежда Wittmann роботът наново 
(функционира само при коректна етернетна връзка).

F10-HandlingSchnittstelle1-WittmannKonfig_02
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SubNetMask	(подмрежова	маска)
Мрежова маска на мрежата.

Вход
Вход IP адрес на мрежата.

Управление	на	робот	режима	с	машината
При активиран програмен предизбор роботът се управлява с машината.

• Превключване предизбора на работните режими: 
При превключване на автоматичен режим се стартира референциалното 
придвижване на робота (освен ако липсва първична референция, тогава трябва да 
се извърши ръчно). 
При изключване на автоматичния режим, роботът се включва на "Ръчно".

• Старт на цикъла: 
При задействане Стартиране цикъл, роботът се включва на автоматичен режим.

• Програмен предизбор "Хандлинг (манипулиране) интерфейс" 
Програмният предизбор "Хандлинг интерфейс" управлява предизбора "с хандлинг / 
без хандлинг" на робота.

ВНИМАНИЕ
Основна предпоставка за приложение на програмния предизбор "Управление на робот 
режима с машината" е функционираща референциална програма на робота. Ако няма 
такава или е депонирана погрешна референциална програма, това може да доведе до 
срив.

връзка	към	робота	през	ИП	адрес
Настройка "0" ... ИП адресът се установява автоматично. Тази настройка е стандартната 
настройка. 

Специален случай: Ако се намирет две активни мрежови карти на APC, настройката 
"0" ще ползва винаги последния намерен ИП адрес. Ако той е погрешен, трябва да 
бъде зададен правилният ИП адрес чрез въвеждане. Един преглед на ИП адресите ще 
намерите под "Интранет-Интернет / Диагностика" (виж глава 26.4).

Статус	на	свързване
На първия ред е показана версията на Wittmann робота. От версия 8.16.00 е възможно 
бутоните на робота за блоковете Авариен-Стоп да бъдат положени на лентата за 
състояние на машината (виж глава 21.1.6).

От 2-рия ред се показва статусът на VNC, на етернет връзката и на CAN. При проблем на 
свързване се показват допълнителни информации.
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10.1.4		 Конфиг.	на	обработката	на	изображението	(опция)

IP	адрес
Въвеждане на IP адрес на обработка на изображението

F10-HandlingSchnittstelle1_V-BildverarbeitungKonfig_01
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10.1.5		 КИ-анализ	(опция)

С КИ-Aнализа (КИ = качествена сортировка) - външна, се подава сигнал за обработка 
на машината, който анализира шприцованата част. Външният КИ анализ започва след 
протеклото на машината потеглящо бракуване. Това анализиране се извършва например 
от камера. В долната част на менюто се показват сигналите на интерфейса за обработка.

КИ-анализ	от	манипулация	(външна)
Изкл

Външният КИ-анализ на обработката е изключен. Не се изпраща сигнал на леярската 
шприц-машина.

КИ-анализ	-	добри	и	бракувани	части	(SGM)
Външният КИ-анализ на обработката е активен. На КИ-анализ се подлагат добрите и 
бракувани части на леярската шприц-машина. Резултатът се изпраща на леярската 
шприц-машина (SGM).

КИ-анализ	-	само	добри	части
Външният КИ-анализ на обработката е активен. На КИ-анализ се подлагат само добрите 
части на леярската шприц-машина. Резултатът се изпраща на леярската шприц-машина 
(SGM).
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Брой	-	БРАК	външен
Тук се показва външно анализираният брак на съответната обработка.

  УКАЗАНИЕ
В менюто "Продукционни данни / страница 1" се показв в дясно до "Брой - БРАК" 
допълнително цялостния външно анализиран брак.

Параметри	за	таблицата	с	качествените	показатели:
Сигналът за КИ-анализ може да бъде вписан също в качествената таблица.

150.КИ от манипулация 1

151.КИ от манипулация 2

 • Стойност 0 ... Част

• Стойност 1 ... Брак

  УКАЗАНИЕ
Задайте в качествената таблица "0" за изисканата стойност и за толеранса, за да 
функционира анализирането на цветовете коректно.



Интерфейс

HB6BG10I
HB6BG10H

0313ES/0214ESГлава 10 - 16

10.1.6		 Конфигурацията	(опция)

Забавяне	анализа	на	алармените	хандлинг	сигнали
Посредством задавене на "0" се деактивира анализирането на алармените хандлинг 
сигнали.

за	освобождаване	на	следващото	движение
В рамките на настроеното тук забавящо време, трябва съответното следващо движение 
на машинат да бъде освободено от робота. Ако това не стане, се показва съобщение за 
смущение (виж Аларми 1008 до 1021).

за	освобождаване	на	следващия	машинен	цикъл
В рамките на настроеното тук забавящо време, трябва следващият машинен цикъл да 
бъде освободен от робота. Ако това не стане, се показва съобщение за смущение (виж 
Аларми 1008 до 1021).
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Режим	на	съвместимост	за	освобождаването	на	следващия	машинен	цикъл	без	проверка	
смяната	на	сигнала	"Освобождаване	затварянето	на	формата"

Ако тази програма НЕ Е активирана, се извършват следните проверки:

Стигне ли се до липсваща смяна на инструмента (типично при: машини без 
инструментална маса, въртяща единица), се проверява дали след един цикъл на 
шприцване в автоматичен режим, е извършена при сигнала за освобождаване 
смяната от НИСКО към ВИСОКО ниво (обяснение:  цикълът е извършен от хандлинг /
манипулирането/).Едва тогава се извършва освобождаването за "Затваряне на формата".

Ако тази програма е активирана, проверките не се извършват. Типично приложение: напр.: 
Euromap контрол за мелница.

Режим	на	съвместимост	за	освобождаването	на	следващия	машинен	цикъл	без	проверка	
на	сигнала	"Освобождаване	затварянето	на	формата"	на	сигнално	ниво	ВИСОКО,	
("Инструменталната	зона	свободна"	на	сигнално	ниво	ВИСОКО,	"Освобождаване	
двиежението	на	инструменталната	маса"	на	сигнално	ниво	ВИСОКО)

Ако тази програма НЕ Е активирана, се извършват следните проверки:

Стигне ли се до липсваща смяна на инструмента (типично при: машини без 
инструментална маса, въртяща единица), се проверява дали съответният сигнал за 
освобождаване е на сигнално ниво ВИСОКО. Едва тогава се извършва освобождаването 
за "Затваряне на формата".

Ако тази програма е активирана, проверките не се извършват. Типично приложение: напр.: 
Операция с с програма за изтегляне сърце 1 или 11.
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10.2		 Манипулация	интерфейс	1	(при	V-машини,	MicroPower)
10.2.1	 Манипулация	интерфейс	1	/	Настройки

ВНИМАНИЕ
Тази функция се блокира при вертикални V машини без маса за пресформата, като 
специална конструкция. Опционално има възможност за  2-ри интерфейс за манипулации.

За вертикални V машини с маса за пресформата  (кръгла маса, подвижна маса) 
интерфейсът за манипулации се блокира  съгл. EUROMAP 67.1 (виж глава 10.7).

Манипулиране	интерфейс	1	(2)
Ако маркирате това поле и го изберете, всички сигнали от интерфейс манипулиране са 
активирани. Ако за един робот не са необходими всички сигнали, липсващите сигнали за 
освобождаване трябва да се шунтират.

Ако не е избрано това поле, не се очакват сигнали от интерфейса на робота, освен сигнал 
за освобождаване  "Диапазон на пресформата свободен. Това означава, че трябва да се 
шунтира щифт A3-C3 на интерфейс манипулиране. 
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ВНИМАНИЕ
Погледнете за целта в схемата на машината.

1.	място	управление
Отдясно до информацията за програмата ще намерите списъка на параметри за избор, 
към които се отнася интерфейс манипулиране. 

2.	място	управление	
Отдясно до информацията за програмата ще намерите списъка на параметри за избор, 
към които се отнася интерфейс манипулиране. 

Указание за параметър за избор на съответната станция за обслужване:

Избраната станция за манипулиране също се показва в меню "Маса на пресформата / 
Статус" (вижте глава 11) с цел информация.

Поставяне	(2.	станция	за	обслужване)
Активиране на алтернативна станция за манипулиране за този интерфейс манипулиране.  
В тази станция могат да се поставят само части в една долна част на пресформата. 
Щом се активира тази програма, статусите на поставяне се отнасят към тази настроена 
станция за поставяне, а отливките към настроената станция снемане (обслужваща 
станция 1). Обслужваща станция манипулиране 1 може в този случай да бъде само 
станция снемане.

Указание за статусите на поставяне:

Сигнал "Заложни части налични"

Сигнал "1-9. Цикъл поставяне" (опция)

Снемане/Поставяне	(2.	станция	за	обслужване)
(опция при машини с кръгла маса)

Активиране на алтернативна станция за манипулиране за този интерфейс манипулиране. 
Ако в тази станция се намира активна долна част на пресформата, то всички сигнали 
манипулиране се отнасят към тази станция и се извежда алтернативен стартов сигнал 
(сигнал "Старт 1 за обслужваща станция 2").

Указание

Тази програма намира приложение, когато 2 долни части на пресформата трябва да се 
обслужват редуващо се от един интерфейс за манипулиране. В една от двете станции на 
обслужване е позволено да се намира само съответно една долна част на пресформата.

Пример за приложение:

Осцилиращ режим на 2 долни части на пресформата между 3 станции (напр.: машини с 
плъзгаща маса, машини със завъртаща се маса).
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0313ES/0214ESГлава 10 - 20

Pre-Start	1	за	обслужваща	станция	1
Манипулирането Pre-Start се дефинира с достигане на допуска на позицията на масата на 
пресформата (оста на масата на пресформата е още в движение) и може да се използва 
за иницииране на преждевременно стартово движение на системите на манипулирането 
без да възпрепятства оста на масата на пресформата и обратно!

ВНИМАНИЕ
"Освобождаване на движението на масата на пресформата" непременно трябва да 
се запази до сигнал "Старт 1 манипулиране", защото в противен случай масата на 
пресформата не може да бъде позиционирана, ако липсва това освобождаване.

Брой	цикли	снемане	(опция)
Дефинирайте тук броя на циклите на снемане.

Указание

Всеки цикъл на снемане трябва да се потвърди с помощта на сигнал "Свалени отливки".

Брой	цикли	поставяне	(опция)
Дефинирайте тук броя на циклите на поставяне.

Указание

Всеки цикъл на поставяне трябва да се потвърди с помощта на сигнал "Поставени 
заложни части".

Старт	при	отворена	форма	(възможен	само	при	"манипулиране	върху	затварящ	
механизъм"	-	обслужваща	станция	1)

Ако сте активирали тази програма, манипулирането тръгва при "Отворена форма". Ако 
уредът за манипулиране е готов, се продължава с цикъла.

Старт	при	отворен	път	(възможен	само	при	"манипулиране	върху	затварящ	механизъм"	-	
обслужваща	станция	1)

Тази програма е необходима, за да се спечели малко време за цикъла. Ако активирате 
тази програма, манипулирането ще тръгне при въведена маркировка за пътя, при което 
ще се продължи отварянето. (От тази маркировка може да се отваря и с деактивиран 
сигнал "Диапазон пресформа свободен” - не е необходим сигнал "Освобождаване 
отваряне междинен стоп”)

ВНИМАНИЕ
Ако тази стойност предварително се избере твърде малка, съществува опасността, 
манипулирането да бъде срещу пресформата или затварящата плоча!
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Старт	при	междинен	стоп	(възможен	само	при	"манипулиране	върху	затварящ	
механизъм"	-	обслужваща	станция	1)

Ако сте активирали тази програма, отварянето ще се прекъсне при въведена маркировка 
за пътя и манипулирането ще тръгне. Ако уредът за манипулиране е готов, се продължава 
с отварянето. (При старт от междинен стоп от тази маркировка може да се отваря 
и с деактивиран сигнал "Диапазон пресформа свободен" - но е необходим сигнал 
"Освобождаване отваряне междинен стоп")

Изхвъргач	без	междинно	спиране	
Ежекторът се задвижва без позиция на междинен стоп. 

Изхвъргач	напред	с	междинно	спиране	(възможно	само	при	"Обслужване	на	станция	
A-E")

Активиране на позиция междинен стоп при движение напред на ежектора. Междинният 
стоп се изпълнява само тогава, когато в тази станция има налична отливка. За да може 
ежектора след междинния стоп да продължи движението си, сигнал "Освобождаване 
ежектор напред" трябва да се прекъсне и да се зададе отново.

Ежектор	назад	с	междинен	стоп	(възможно	само	при	"Манипулиране	на	станция	А	-	E")
Активиране на позиция междинен стоп при движение за връщане на ежектора. За да може 
ежектора след междинния стоп да продължи движението си, сигнал "Освобождаване 
ежектор назад" трябва да се прекъсне и да се зададе отново. Ако се активира програма с 
междинен стоп за ежектора, съседната маркировка е валидна за ежектора според избора 
на програмата за движение напред или назад.
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10.2.2	 Манипулация	интерфейс	1	/	Диагностика

Тук се показва актуалният статус на интерфейс манипулиране. Диагностичните сигнали 
могат да се отклоняват според обхвата на опцията на машината от тук посочената фигура.

Сигнали	робот

Сигнал	"Робот	изкл"
(Пин B2 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Интерфейс манипулиране е деактивиран, още се анализира обаче "Диапазон на 
пресформата свободен".

Сигнал	"Освобождаване	на	затварянето	на	формата"
(Пин A6 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Затварящото движение се освобождава (вижте също сигнал "Диапазон на 
пресформата свободен").

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Формата е затворена".
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Сигнал	"Освобождаване	движение	на	масата	на	пресформата"
(Пин A6 на Euromap 67.1 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• движението на кръглата маса респ. на плъзгащата маса се деблокира (сигнал 
"Диапазон на пресформата свободен" е нужен допълнително).

Сигналът трябва да се деактивира за кратко във вид режим "Автоматика" от повторно 
движение на масата (не може да се шунтира).

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Старт 1 за станция на обслужване 
1/2".

Сигнал	"Освобождаване	ежектор	напред"
(Пин B3 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Движение на ежектора "напред" се освобождава (вижте също сигнал "Диапазон на 
пресформата свободен").

• при активиран междинен стоп за ежектор напред ежектора се задвижва като се 
постави повторно сигнала.

Един многократен ход се изпълнява до последния ход напред.

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Ежектор напред".

Сигнал	"Освобождаване	ежектор	назад":
(Пин B3 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Движение на ежектора "назад" се освобождава (вижте също сигнал "Диапазон на 
пресформата свободен").

• при активиран междинен стоп за ежектор назад ежектора се задвижва като се 
постави повторно сигнала.

Един многократен ход се изпълнява до последния ход назад, независимо от сигнала за 
освобождаване.

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Ежектор назад".

ВНИМАНИЕ
Движенията на стационарния ежектор се стартират само, ако не е активен сигналът 
"Освобождаване на движението на масата на пресформата или диапазон на 
пресформата".

Сигнал	"Освобождаване	избивач	за	сърца	1	(2)	вкаран	(поз.2)"
(Пин B6 и B8 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• движението на избивача на сърца „вкарване“ (завинтване) се деблокира при 
избивачи на сърца, които са причислени към този сигнал.
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Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Избивач за сърца е вкаран. 
Причисляването на избивачите за сърца към сигнал 1 или 2 се извършва при избивача за 
сърца. 

Сигнал	"Освобождаване	леярските	за	сърца	1	(2)	извеждане	(поз.1)"
(Пин B5 и B7 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• движението на избивача на сърца „изкарване“ (развинтване) се деблокира при 
избивачи на сърца, които са причислени към този сигнал.

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Избивач за сърца е изкаран". 
Причисляването на избивачите за сърца към сигнал 1 или 2 се извършва при избивача за 
сърца.

Сигнал	"Освобождаване	на	цялостното	отварянето	на	формата"
(Пин A7 на Euromap 67 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

• Движението на отваряне се освобождава от позиция междинен стоп (вижте сигнал 
диапазон пресформа свободен").

Сигналът е активиран само във връзка с предварителен избор "Манипулиране на 
затварящия механизъм".

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Старт 1 за станция на обслужване 1".

Сигнал	"Пресформа	свободна"
(Пин C3 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът предизвиква следните действия:

При предварителен избор "Манипулиране на станция до Е" е ...

• деблокиране на движението на масата на пресформата (Сигнал "Освобождаване 
движение на масата на пресформата" е необходим допълнително)

• деблокиране на движенията на ежектора в ръчен режим на работа.

При предварителен избор "Манипулиране на станция А" е ...

• деблокиране на движението на затваряне (Сигнал "Освобождаване затваряне" е 
необходим допълнително)

• Движението на отваряне се освобождава.

При предварителен избор "Манипулиране на затварящ механизъм" е ...

• деблокиране на движението на затваряне (Сигнал "Освобождаване затваряне" е 
необходим допълнително)

• деблокиране на движението на отваряне (При старт посредством междинен стоп 
или стартов ход от "Стартов ход" може да се отваря и с деактивиран сигнал - но е 
необходим сигналът "Освобождаване отваряне междинен стоп").

• един евентуално наличен в ръчен режим на работа горен ежектор е деблокиран.
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Сигнал	"Свалени	отливки"
(Пин C7 на Euromap 67.1 интерфейс)

След снемане на отливките с положителния профил на този сигнал се показва, че 
отливките са снети. Този сигнал трябва да се даде преди освобождаване на масата на 
пресформата и преди поставяне на следващите части. 

Сигналът предизвиква следните действия:

• статус "Отливка" и "Заложна част" (вижте Кръгла маса, плъзгаща маса страница 
1) се нулират, едновременно сигналите "Има налични отливки" и "Има налични 
заложни части" се поставят на интерфейс EUROMAP.

ВНИМАНИЕ
Сигналът се анализира само, когато няма сигнали за "Освобождаване маса на 
пресформата".

Сигнал	"Заложна	част	поставена"
(Пин C6 на Euromap 67.1 интерфейс)

След поставяне на новите части с положителния профил на този сигнал се показва, че 
частите са поставени. Този сигнал трябва да се даде преди освобождаване на масата на 
пресформата и след снемане на отливките. 

Сигналът предизвиква следните действия:

• поставя се статус "Заложна част" (вижте Кръгла маса - плъзгаща маса страница 1) 
едновременно се поставят сигналите "Има налични заложни части" и "1 - 9. Цикъл 
поставяне на интерфейс EUROMAP.

ВНИМАНИЕ
Сигналът се анализира само, когато няма сигнали за "Освобождаване маса на 
пресформата".

Сигнал	"Цикълът	на	машината	е	спрян"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигнал от манипулирането за задържане на цикъла на машината в автоматичен режим на 
работа без да се прекъсва автоматичния цикъл. 

Сигнал	"АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	канал	1	затворен"
Сигнал	"АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	канал	2	затворен"

(Пин A1, C1/A2, C2 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Индикация на двата канала аварийно изключване на манипулирането. 
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Машинни	сигнали

Сигнал	"Старт	1	за	обслужваща	станция	1"
Сигнал	"Старт	1	за	обслужваща	станция	2"

(Пин ZA7 на Euromap 67.1 интерфейс)

При предварителен избор "Манипулиране на станция до Е" сигнал "Старт манипулиране" 
се поставя, когато са изпълнени следните условия:

• Активирана пресформа в станция за манипулиране.

• Масата на пресформата се намира "в позиция".

• При предварителен избор „Манипулиране на обслужваща станция A“ формата 
трябва да бъде отворена 

При предварителен избор "Манипулиране на затварящ механизъм" е поставен сигналът 
"Старт 1 за обслужваща станция 1", ако е изпълнено стартовото условие:

Ако при "Старт 1 за станция на обслужване 1/2" е активен сигналът "Налични отливки", 
манипулирането трябва да снеме отливките, ако в станция манипулиране е дефинирано 
"Снемане" (вижте меню "Маса на пресформата / Статус", глава 11).

Ако при "Старт 1 за станция на обслужване 1/2" не е активен сигналът "Налични заложни 
части", манипулирането трябва да постави заложни части, ако в станция манипулиране е 
дефиниран "Подавач" (вижте меню "Маса на пресформата / Статус", глава 11).

Сигнал	"Старт	2	манипулиране"
(Пин ZA6 на Euromap 67.1 интерфейс)

Този сигнал се извежда при следните настройки на програмата: 

При "Манипулиране на затварящ механизъм" този сигнал се поставя, когато са изпълнени 
следните условия:

• Затварящият механизъм е достигнал позиция "междинен стоп".

Сигналът се деактивира отново при спадане под позицията на междинен стоп или със 
старта на затварянето.

При "Манипулиране на станция А - Е" този сигнал се поставя, когато са изпълнени 
следните условия:

• Ежекторът е достигнал настроената позиция междинен стоп, при ежектор в 
междинен стоп напред в станцията на ежектора трябва да има отливка.

При "Pre-Start 1 за обслужваща станция 1 този сигнал се поставя, когато са изпълнени 
следните условия:

• масата на пресформата е достигнала своя допуск на позицията (позиция Pre-Start ) 
(типично: 0.25Grad преди крайната позиция).
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Сигнал	"Формата	е	затворена"
(Пин ZA6 на Euromap 67 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Затварящата сила е повишена.

Сигналът се деактивира с намаляване на затварящата сила.

Сигнал	"Ежектор	назад"
(Пин ZB3 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Ежекторът се намира в основно положение (обратно).

• Предпазител на плочата на пресформата OK или деактивиран или предпазителят 
на плочата на пресформата действа като сигнал за освобождаване за ежектор 
назад (програма 7).

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

Сигнал	"Ежектор	напред"
(Пин ZB4 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Ежекторът се намира след извършен последен ход в предна позиция (отпред).

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

Сигнал	"Леярските	сърца	1	(2)	са	въведени	(поз.2)"
(Пин ZB6 и ZB8 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Избивач за сърца на група освобождаване 1 (2) се намира в станция манипулиране.

• Избивачът за сърца на матрицата (развинтване) се намира в крайно положение 
„вкаран (завинтен)“.

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

Сигнал	"Леярските	сърца	1	(2)	са	изведени	(поз.1)"
(Пин ZB5 и ZB7 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Избивач за сърца на група освобождаване 1 (2) се намира в станция манипулиране.

• Избивачът за сърца на матрицата (развинтване) се намира в крайно положение 
„изкаран (развинтен)“.

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.
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ВНИМАНИЕ
Сигналите на избивача за сърца се отнасят към онези избивачи за сърца, които са 
активирали програмата "Стартиране на сърцето над интерфейса на робота" (настройка на 
избивача за сърца на страница "разширени настройки", вижте Глава 9). 

При зависими от долната част на пресформата избивачи за сърца (настройка в меню 
"Маса на пресформата / конфигурация", глава 11), сигналите на избивача за сърца се 
отнасят към намиращите се в станция манипулиране избивачи за сърца.

Сигнал	"Бракувано	изделие"
(Пин ZA5 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Един "лошокачествен детайл" се намира в манипулиращата в момента пресформа

Сигналът се деактивира със следващия "доброкачествен детайл".

Сигнал	"Автоматичен	режим	на	работа	с	манипулиране"
(Пин ZB2 на Euromap 67 / 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Манипулирането е активирано.

• Машината е включена на автоматичен режим на работа.

• Манипулирането е активирано (Сигнал "Робот изкл" е деактивиран).

Сигнал	"Налични	отливки"
(Пин ZC7 на Euromap 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• В долната част на пресформата в станция манипулиране се намират части за 
снемане.

Сигналът се деактивира отново със сигнал "Свалени части".

Сигнал	"Заложни	части	налични"
(Пин ZC6 на Euromap 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• В долната част на пресформата на станция манипулиране вече са поставени части 
от този интерфейс манипулиране, сигнал "Части поставени".

Ако е активирана 2. станция на обслужване с програма "Поставяне", този сигнал се отнася 
за втората станция на обслужване.
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Сигнал	"Цикълът	на	машината	е	спрян"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Сигнал "Цикълът на машината е спрян" от манипулирането в автоматичен режим на 
работа е наличен и машината е приключила цикъла и пресформата е отворена.

• Сигнал "Цикълът на машината е спрян" от манипулирането в автоматичен режим на 
работа не е наличен и машината спира цикъла на машината (клас грешки 2 или 3).

• Сигналът винаги се извежда в ръчен режим на работа.

Сигнал	"Последователност	на	потегляне-	само	снемане"
(Пин ZC5 на Euromap 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Програма "Последователност потегляне" активирана (в меню "Маса на 
пресформата / Край на производството", глава 11).

• "Последователност потегляне" активирана от клас грешки.

От този момент нататък не е позволено да се поставят части с манипулиране.

Сигнал	"АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	вериги	затворен"
(Battenfeld специален сигнал)

•     веригата АВАР. СПИРАНЕ е затворена, машината е готова за експлоатация

Сигнал	"Контури	безопасност	затворени"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Защитната решетка и ремонтните врати са затворени, светлинната завеса не е 
пробита.
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10.2.3	 Манипулация	интерфейс	1	/	Диагностика	2	(опция)

Тук се показва актуалният статус на интерфейс манипулиране. Диагностичните сигнали 
могат да се отклоняват според обхвата на опцията на машината от тук посочената фигура.

Сигнали	робот

Сигнал	„Системата	е	спряна“
Описание виж „1.6.3 Сигурност / Ограждение на опасната зона“ (Обяснение на сигналите 
на интерфейса: Pin C8 - система спряна).

F10-HandlingSchnittstelle1_V-Diagnose 2_02



Интерфейс

HB6BG10I
HB6BG10H
0313ES/0214ES Глава 10 -31

Сигнали	от	машината

Сигнал	„Спиране/	продължаване	на	системата“
Описание виж „1.6.3 Сигурност / Ограждение на опасната зона“ (Обяснение на сигналите 
на интерфейса: Pin ZC8 - система спиране/продължаване).

Сигнал	"Pre-Start	1	за	обслужваща	станция	1"
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът се поставя при достигане на допуск на позицията (позиция Pre-Start) на масата 
на пресформата (типично: 0.25Grad преди крайната позиция).

Сигнал	"Формата	е	отворена”
(Пин ZC5 на Euromap 67.1 интерфейс)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Формата е отворена.

Сигнал	"Неизправност	в	автоматичен	режим”
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът се поставя при настъпване на неизправност на машината в автоматичен режим.

Сигнал	„Долна	част	на	пресформата	1	(2,	3,	4,	5,	6)”
(Battenfeld специален сигнал)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• ако съответната пресформа се намира в станцията на снемане. Ако е активирана 2. 
(3.) обслужваща станция с програмата „Поставяне“, съответните сигнали се отнасят 
винаги до станцията на снемане.
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10.2.4	 Wittmann	конфиг.	(опция)
Описание вижте в Глава 10.1.3

10.2.5		 Конфиг.	на	обработката	на	изображението	(опция)
Описание вижте в Глава 10.1.4.

10.2.6		 КИ-анализ	(опция)
Описание вижте в Глава 10.1.5

10.2.7		 Конфигурацията	(опция)

Описание вижте в Глава 10.1.6
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10.3	 Манипулиране	при	вземането	(опция)

Манипулиране	при	вземането
При изключена програма се проверяват само позициите на манипулирането при 
вземането. Ако уредът не е монтиран, то входовете трябва да бъдат шунтирани.

Затваряне	на	захващането	(при	пластината	на	дюзата)
При активирана програма манипулирането при вземането се задейства независимо от 
позицията на ежектора.

Ход	на	вземане
Работа на манипулирането при вземането с "ход на вземането". При изключена програма 
се извършва само вкарване и изкарване.

F10-Entnahmehandling_01
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Ход	на	вземане	преди	вкарването
Ако тази програма е активирана, то ходът на вземане се извършва преди вкарването. При 
деактивирана програма ходът на вземане се извършва след вкарването.

Ход	на	вземане	преди	изкарването
Ако тази програма е активирана, то ходът на вземане се извършва преди изкарването. 
При деактивирана програма ходът на вземане се извършва след изкарването.

Старт	от	позицията	на	изхвърляча
Не бива да е активирана предварително избраната програма "Затваряне на захващането 
(при пластината на дюзата)" и изхвърлячът трябва да е настроен само за един ход.

Ако е активирана предварително избраната програма, то в такъв случай движението 
на изхвърляча става само до зададеното "Пускане от позицията на изхвърляча". 
Изхвърлячът се освобождава след приключване на процедурата на вземане.

Задържане	на	затварянето	на	захващането
Забавяне на достигането на "Позицията за вземане" до "Старт затваряне на захващането" 
(сигурно достигане на позицията за вземане).

Време	на	захващане	на	детайлите
Докато тече това време, захващането може да се затвори и следващото движение на 
манипулирането при вземането започва чак след изтичане на времето. С това време се 
гарантира надеждното затваряне на захващането.

Ход	за	отваряне	на	захващането
Захващането се отваря при презанижение на тази пътна маркировка по време на 
движението на захващане.

Ръчен	режим
Всички движения на манипулирането при вземането се задействат в съответствие с 
настройката на програмата посредством бетони (дясно положение на бутона). С лявото 
положение на бутона манипулирането при вземане се връща отново в основното 
положение.
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Контрол	на	детайлите
При "Захващане затворено" в автоматичен режим на работа се контролира, дали 
детайлът е взет правилно. При грешка цикълът се прекъсва и може да бъде продължен в 
ръчен режим на работа. В ръчен режим на работа няма контрол на детайлите. Ако не се 
нуждаете повече от контрола на детайлите или няма вграден краен прекъсвач, то входът 
трябва да бъде шунтиран.

Програмна настройка 1: 

• Вкарване.

• Ежектор напред.

• Затваряне на захващането.

• Изкарване.

Програмна настройка 2:

• Вкарване.

• Затваряне на захващането.

• Изкарване.

Програмна настройка 3: 

• Вкарване.

• Ежектор напред.

• Затваряне на захващането.

• Ход на вземане напред.

• Изкарване.

• Ход на вземане назад.

Програмна настройка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затваряне на захващането 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Ход на вземане 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Ход на вземане преди вкарването 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Ход на вземане преди изкарването 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
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Програмна настройка 4: 

• Вкарване.

• Ход на вземане напред.

• Затваряне на захващането.

• Изкарване.

• Ход на вземане назад.

Програмна настройка 5: 

• Вкарване.

• Ежектор напред.

• Затваряне на захващането.

• Ход на вземане напред.

• Ход на вземане назад.

• Изкарване.

Програмна настройка 6: 

• Вкарване.

• Ход на вземане напред.

• Затваряне на захващането.

• Ход на вземане назад.

• Изкарване.

Програмна настройка 7:

• Ход на вземане напред.

• Вкарване.

• Ход на вземане назад.

• Ежектор напред.

• Затваряне на захващането.

• Ход на вземане напред.

• Изкарване.

• Ход на вземане назад.
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Програмна настройка 8:

• Ход на вземане напред.

• Вкарване.

• Затваряне на захващането.

• Изкарване.

• Ход на вземане назад.

Програмна настройка 9:

• Ход на вземане напред.

• Вкарване.

• Ход на вземане назад.

• Ежектор напред.

• Затваряне на захващането.

• Изкарване.

Програмна настройка 10:

• Ход на вземане напред.

• Вкарване.

• Затваряне на захващането.

• Ход на вземане назад.

• Изкарване.
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10.4	 UNIPICK	P5	(опция)
10.4.1	 UNIPICK	P5	/	Настройка

UNIPICK	P5
В този ред от текста се деблокира функцията на манипулирането. При изключване на 
тази програма оста Y трябва да е в изходна позиция, за да може да бъдат деблокирани 
сигналите от интерфейса, предназначени за машината за леене под налягане (Затваряне 
на формата, Движение на ежектора напред и назад).

Сгъване	/	завъртане	в	изходна	позиция
При избор на тази програма се дава команда за сгъване или завъртане на грайфера 
(според предварителния избор на програмата) в "Основна позиция".

Когато тази програма се изключи, сгъването / завъртането (ако са предварително избрани) 
стават в "Крайна позиция Z".

F10-UNIPICK P5-Einstellungen_01
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Спускане	на	оста	Y	-	поставяне
При избор на тази програма се дава команда за спускане на оста Y до "Крайна позиция Z", 
за да може в "Крайна позиция Y" детайлите да бъдат поставени.

Ако тази програма е изключена, детайлите се освобождават в "Крайна позиция Z" и 
"Изходна позиция Y".

Сгъване	(ос	C)
Тази програма дава команда за сгъване на грайфера около оста C. След избора на тази 
програма спускането на оста Y за поставяне е възможно само в сгънато състояние на 
грайфера.

Завъртане	(ос	В)
Тази програма дава команда за завъртане на грайфера около оста В. След избора на тази 
програма спускането на оста Y за поставяне е възможно само в завъртяно състояние на 
грайфера, за да може тя да бъде поставена да легне.

Захващане	на	детайлите
При прилагане на клещово захващане тази програма трябва да бъде включена. По 
този начин се активира и контролът на детайлите. Ако не желаете да има контрол на 
детайлите, шунтирайте входовете. 

При прилагане на вакуумен смукател тази програма трябва да бъде изключена. По този 
начин се активира и контролът на вакуума. Ако не желаете да има контрол на вакуума, 
завъртете регулиращия винт SET на дюзата на Вентури, докато не светне червеният 
светодиод.

2.	Позиция	на	поставяне	за	оста	Z	(опция)
При избор на тази програма се дава команда за чередуващо се поставяне на детайлите в 
две различни позиции.

Старт	от	позицията	на	изхвърляча
Трябва да е настроен само един ход на изхвърляча. Ако е активирана предварително 
избраната програма, то в такъв случай движението на изхвърляча става само до 
зададеното "Пускане от позицията на изхвърляча". Изхвърлячът се освобождава след 
приключване на процедурата на вземане.
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Ход	на	вземане	след	ежектор
• Спускане на ос Y.

• Ежектор напред.

• Ос Х напред.

• Поемане на детайли.

Ход	на	снемане	преди	ежектор
• Спускане на ос Y.

• Ос Х напред.

• Ежектор напред.

• Поемане на детайли.

Ход	на	снемане	паралелно	ежектор
• Спускане на ос Y.

• Едновременно движение на ежектора и оста Х напред.

• Поемане на детайли.

Ръчен	режим
Всички движения на манипулиране LC се задействат в съответствие с настройката на 
програмата посредством бутони (дясно положение на бутона). С лявото положение на 
бутона могат да се върнат обратно отделни движения на манипулиране LC.
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10.4.2	 UNIPICK	P5	/	Диагностика

Тук се показва актуалният статус на UNIPICK P5.

F10-UNIPICK P5-Diagnose_01
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10.4.3	 UNIPICK	P5	/	Настройки

Време	на	вземането
Времето на "Снемане" започва да тече, когато ежекторът се намира отпред и "оста Х" е 
в "Крайна позиция". След изтичане на това време детайлът се захваща или засмуква. То 
влияе успокояващо на грайфера и на изхвърляча преди да започне приемането.

Време	на	захващане	на	детайлите
Времето за "Захващане на детайлите" започва да тече, когато детайлът бъде захванат 
или засмукан. След изтичане на това време "оста Х" отива в "изходна позиция", а 
ежекторът се връща обратно. Това време служи за сигурно приемане на детайла.

Време	на	поставяне
Времето за "Отделяне" започва да тече, когато осите "Z" и "Y" на манипулирането се 
намират в "Крайна позиция". Детайлът се освобождава след изтичане на това време. То 
влияе успокояващо на грайфера в позицията на поставяне.

F10-UNIPICK P5-Einrichten_01
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Време	за	освобождаване	на	детайлите
Времето за "Освобождаване на детайлите" започва да тече, когато детайлът бъде 
освободен. След изтичане на това време "оста Y" отива в "изходна позиция", а ежекторът 
се връща обратно. Това време служи за сигурно поставяне на детайла.

Ако програмата "Спускане на оста Y за поставяне" е изключена, то след достигане на 
"Крайна позиция Z" започва да тече времето за "Освобождаване на детайлите" в "Изходна 
позиция Y" след изтичането на което детайлът се освобождава.

Време	на	лентовия	транспортьор
Задаване на времето, за което лентовият транспортьор трябва да бъде задействан. 
Времето на "Лентовия транспортьор" започва да тече, когато детайлът е поставен и 
"оста Y" се намира в "Основна позиция". Лентовият транспортьор се деактивира чрез 
въвеждане на зададена стойност "0".

UNIPICK	P5	-	Настройка
UNIPICK P5 - Настройката може да се избере само в режим настройки. След избор на 
функцията може да се избере ос, която накрая да може да се придвижи с бутони "+" и "-". 
Функцията се деактивира автоматично при смяна на вида на режима или след напускане 
на тази фигура.

Обучение	ос	Y	(P01	+	P02)	-	крайни	положения	-
Обучение ос Y крайни положения може да се избере само в режим настройки. Функцията 
се деактивира автоматично при смяна на вида на режима или след напускане на тази 
фигура.

Тази функция трябва да се извършва само при пускане на уреда в действие и след 
регулиране на крайните положения.

    

Начин на действие:

1. Нулиране на всички активни заповеди за придвижване

2. Обезвъздушете спирачката

3. Въвеждане на режим Remote

4. Обучението между крайните положения се стартира с бутон "+". SPC 11 заучава 
автоматично позициите и крайните положения.

5. След приключване на ход бучение уредът SPC 11 доставя "1" на изход A1. 
Информацията се използва, за да се разпознае края на обучението. Функция 
обучение се нулира автоматично.
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Обучение	ос	Y	(P03	+	P04)	-	средно	положение	-	
Обучение ос Y средно положение може да се избере само в режим настройки. 
Автоматичното обучение на крайните положения трябва да е било проведено 
предварително. Функцията се деактивира автоматично при смяна на вида на режима или 
след напускане на тази фигура.

    Начин на действие:

1. Нулиране на всички активни заповеди за придвижване

2. Обезвъздушете спирачката

3. Въвеждане на режим Remote с помощта на бутоните "+" или "-"

4. Въвежда се режимът за обучение. На дисплея на SPC 11 мига възможната "Позиция 
за заучаване" напр. P03

5. Ако би трябвало да се заучи следващата позиция (P04), трябва да се задейства 
бутон "Cancel".

6. С помощта на бутоните "+" или "-" задвижването се въвежда в желаната позиция.

7. За да се запамети позицията след ход обучение, тя трябва да се потвърди от 
оператора с избор на бутон "O.K.".

8. Поставя се изход A3 или A4. 

9. Функция обучение трябва да се приключи от страна на оператора (изключване на 
избора на функцията).

Приемане
Приемана на "заучената" позиция.

Прекъсване
Превключване на следващата позиция.

За реализиране на описаните функции е необходимо следните входове и изходи на SPC 
11 да се свържат с управлението (модул Beckhoff I/O):

Входове	SPC	11:
Следните входове на SPC 11 трябва да са свързани с изходите на клема Beckhoff I/O:

E5 Remote "+"

E6 Remote  Enter/Teach/Esc

E5 Remote "+"

E8 Remote активиране

Изводи	SPC	11:	
Следният изход на SPC 11 трябва да е свързан с входа на клема Beckhoff I/O:

A5 грешка
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10.5	 Периферия	(опция)

Периферия	интерфейс	1	(2,	3)
Ако маркирате и изберете това поле, се активират сигналите на интерфейс периферия 
1 (2, 3). Ако за някоя периферия не е необходим сигналът за освобождаване (свободен 
диапазон на пресформата), той трябва да се шунтира.

Ако не е избрано това поле, не се очакват сигнали от интерфейса на периферията, освен 
сигнал за освобождаване "Диапазон на пресформата свободен. Това означава, че на 
интерфейс периферия трябва да се шунтира.

Инфо-текст
Въведете информационен текст, за каква периферия става въпрос. Това въвеждане служи 
за по-добър обзор.

Обслужваща	станция
Избор на обслужващата станция, към която се отнася периферията на интерфейса. 

F10-Peripherie-Schnittstelle_01
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Диагностика
Тук се показва актуалният статус на интерфейс периферия.

Сигнали	на	машината	(сигнали	периферия)
Сигнал	"Пресформа	свободна"

Сигналът предизвиква следните действия:

При предварителен избор "Периферия  на станция А до Е" е ...

• деблокиране на движението на масата на пресформата.

При предварителен избор "Периферия на станция А" е ...

• Деблокиране на движението на затваряне.

• Движението на отваряне се освобождава.

При предварителен избор "Периферия на затварящ механизъм" е ...

• Деблокиране на движението на затваряне.

• Движението на отваряне се освобождава.

Сигнали	от	машината	(машинни	сигнали)
Сигнал	"Старт	периферия"

Този сигнал се извежда при следните настройки на програмата: 

• ако в съответната станция не се намира активна долна част на пресформата.

Сигнал	"Долна	част	на	пресформата	1	(2,	3,	4,	5,	6)"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• ако съответната пресформа се намира в дефинираната станция. Сигналът се 
издава и при не активна долна част на пресформата.



Интерфейс

HB6BG10I
HB6BG10H
0313ES/0214ES Глава 10 -47

10.6	 Wittmann	Roboter	(опция)
10.6.1	 Wittmann	Roboter	1	(2)

Когато преминете в това меню, автоматично се изгражда връзка с Wittmann Roboter. От 
сега нататък Roboter се обслужва посредством това меню.

Можете да запаметите програмата за обучение на Wittmann Roboter в машината (виж 
глава 25.1 и 25.2).

Алармите на Wittmann Roboter се показват на машината със собствен клас грешки и се 
вписват в дневника (виж глава 28).

За да може да се използва Wittmann Roboter 1 (2) , трябва да е активиран интерфейс 
манипулиране 1 (2) (виж глава 10.1.1).

Конфигурацията за Wittmann Roboter 1 (2) се намира в меню "Интерфейс манипулиране 1 
(2) / Wittmann конф.“ (виж гл. 10.1.3)

За повече информация виж Ръководство Wittmann Roboter.

F10-Wittmann Roboter1_01
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ВНИМАНИЕ
При свързване с Wittmann Roboter профил Wittmann се настройва в зависимост от 
активираното на машината потребителско ниво:

Потребителско ниво 90 —> Wittmann профил 7

Потребителско ниво 30 —> Wittmann профил 2

Потребителско ниво 20 —> Wittmann профил 1

ВНИМАНИЕ
Времето на Wittmann Roboter се синхронизира на всеки 60 сек. с времето на машината, 
т.е. докато съществува връзка между Wittmann Roboter и машината, промените на 
времето на Wittmann Roboters нямат влияние.

ВНИМАНИЕ
Ако машината се поддържа с Remote връзка (дистанционна поддръжка), то обслужването 
на робота е блокирано на Remote-PC. Менюто на програмата „Wittmann Roboter“ 
се показва върху Remote-PC само, ако не се прави избор по машината (може да се 
интегрира само една VNC връзка). 
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10.7		 Манипулации	интерфейс	1	(EUROMAP	67.1)
10.7.1	 Манипулации	интерфейс	1	/	настройки

ВНИМАНИЕ
Тази функция се блокира при вертикални V машини с маса за пресформата (кръгла маса, 
подвижна маса), като специална конструкция. Опционално има възможност за  2-ри 
интерфейс за манипулации.

Интерфейс	за	манипулации	1	(2)
Ако маркирате и изберете това поле, се активират всички сигнали на интерфейса за 
манипулации. Ако за някой робот не се използват всички сигнали, липсващите сигнали за 
разрешение трябва да се шунтират.

Ако това поле не е избрано, не се очакват интерфейсни сигнали от робота с изключение 
на разрешаващия сигнал "Зоната на пресформата свободна". това означава, че трябва да 
се направи мост между пинове A3-C3 на интерфейса за манипулации. 

F10-HandlingSchnittstelle1_V67_1-Einstellungen_01
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ВНИМАНИЕ
За тази цел разгледайте електрическата схема на машината.

Старт	1	за	обслужващата	станция
Вдясно до програмната информация ще намерите списък на  параметрите за избор, който 
се отнася за интерфейса за манипулации. 

Конфигурация за хардуерен сигнал ZA7 (стартов тригер 1).

Избор:

Затварящо устр.     -> Манипулация старт за горната част на   
      пресформата (опц.)

Станция A (B, C, D, E, F) -> Манипулация старт за съотв. станция (опционално)

Маса в позиция  -> Манипулация старт за маса в позиция (съгл.  
      EM67.1)

(виж също глава 10.7.3 "Сигнали от машината" / Сигнал "Старт 1")

Старт	2	за	обслужващата	станция
Вдясно до програмната информация ще намерите списък на  параметрите за избор, който 
се отнася за интерфейса за манипулации. 

Конфигурация за хардуерен сигнал ZA6 (стартов тригер 2).

Избор:

Затварящ модул  ->  Манипулац. старт за гор. част на пресформата (опц.)

Станция A (B, C, D, E, F) -> Манипулация старт за съотв. станция (опционално)

Станция E (кръгла маса) - > Манипулация старт за станция E (съгл. EM67.1)

Станция B (подв. маса)  ->  Манипулация старт за станция B (съгл. EM67.1)

Маса в позиция  ->  Манипулация старт за маса в позиция (опционално)

(виж също главаl 10.7.3 "Сигнали от машината" / Сигнал "Старт 2")

Старт	3	за	обслужващата	станция
Вдясно до програмната информация ще намерите списък на  параметрите за избор, който 
се отнася за  интерфейса за манипулациите.

Конфигурация за хардуерен сигнал ZA8 (стартов тригер 3).

Избор:

Затварящ модул  ->  Манипулац. старт за гор. част на пресформата (опц.)

Станция A (B, C, D, E, F) -> Манипулация старт за съотв. станция (опционално)

Станция F (кръгла маса) ->  Манипулация старт за станция F (съгл. EM67.1)

Станция C (подв. маса) ->  Манипулация старт за станция C (съгл. EM67.1)

Маса в позиция  ->    Манипулация старт за маса в позиция (опционално)

(виж също главаl 10.7.3 "Сигнали от машината" / Сигнал "Старт 3")
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Поставяне	(Старт	2/3	за	обслужващата	станция)
Активирайте алтернативна  станция за манипулации за този интерфейс за манипулации. 
В тази станция могат да бъдат поставени само части в долната част на пресформата. Ако 
се активира тази програма, станциите за поставяне се отнасят до тази настроена станция 
за поставяне, а щприцованите детайли - до настр. станция за снемане (обслужваща 
станция 1). В този случай ост. станции на този интерфейс за манипулации могат да бъдат 
само станции за поставяне. 

Снемане/Поставяне	(Старт	2/3	за	обслужващата	станция)
Изберете предварително тази програма, ако в тази станция трябва да бъдат снети (и 
допълнително поставени) части. 

Указание

Ако в тази станция трябва и да се поставят части, в този интерфейс за манипулации не 
трябва да се дефинира 2-ра станция за поставяне.

Изключение: 

В една от двете станции за манипулации трябва да се намира винаги само една активна 
долна част на пресформата.  

Типичен пример за приложение:

Осцилиращ режим на работа на 2 долни части на пресформата между 3 станции (напр.: 
машини с подвижна маса, машини с въртяща се маса).

Предварителен	старт	1	(2)	за	обслужваща	станция	(Старт	2/3	за	обсл.	станция)
Предварителнен старт манипулация се дефинира с достигане на допустимото отклонение 
в позицията на масата на пресформата (оста на масата на пресформата е все още в 
движение) и може да се използва за иницииране на преждевременно стартово движение 
на системите за манипулация  без да се възпрепятства оста на масата на пресформата и 
обратно!

ВНИМАНИЕ
„Разрешение движение на масата на пресформата“ трябва задължително да остане в 
сила до сигнала „Старт обслужване“, защото в противен случай масата на пресформата 
не може повече да се позиционира, ако това разрешение липсва! 

Брой	на	циклите	на	снемане	(опция)
Дефинирайте тук броя на циклите на снемане (опция). 

Указание

Всеки цикъл на снемане трябва да бъде потвърден чрез сигнала "Шприцованите детайли 
снети".
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Брой	на	циклите	на	поставяне	(опция)
Дефинирайте тук броя на циклите на поставяне (опция). 

Указание

Всеки цикъл на поставяне трябва да бъде потвърден чрез сигнала "Вложките поставени".
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10.7.2	 Манипулация	интерфейс	1	/	настройки	2

Програмите в това меню са налични само като опции.

Старт	при	отворена	форма	(възможен	само	при	"манипулиране	върху	затварящ	
механизъм"	-	обслужваща	станция	1)

Ако сте активирали тази програма, манипулирането тръгва при "Отворена форма". Ако 
уредът за манипулиране е готов, се продължава с цикъла.

Старт	при	отворен	път	(възможен	само	при	"манипулиране	върху	затварящ	механизъм"	-	
обслужваща	станция	1)

Тази програма е необходима, за да се спечели малко време за цикъла. Ако активирате 
тази програма, манипулирането ще тръгне при въведена маркировка за пътя, при което 
ще се продължи отварянето. (От тази маркировка може да се отваря и с деактивиран 
сигнал "Диапазон пресформа свободен” - не е необходим сигнал "Освобождаване 
отваряне междинен стоп”)

ВНИМАНИЕ
Ако тази стойност предварително се избере твърде малка, съществува опасността, 
манипулирането да бъде срещу пресформата или затварящата плоча!
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Старт	при	междинен	стоп	(възможен	само	при	"манипулиране	върху	затварящ	
механизъм"	-	обслужваща	станция	1)

Ако сте активирали тази програма, отварянето ще се прекъсне при въведена маркировка 
за пътя и манипулирането ще тръгне. Ако уредът за манипулиране е готов, се продължава 
с отварянето. (При старт от междинен стоп от тази маркировка може да се отваря 
и с деактивиран сигнал "Диапазон пресформа свободен" - но е необходим сигнал 
"Освобождаване отваряне междинен стоп")

Изхвъргач	без	междинно	спиране	
Ежекторът се задвижва без позиция на междинен стоп. 

Изхвъргач	напред	с	междинно	спиране	(възможно	само	при	"Обслужване	на	станция	
A-E")

Активиране на позиция междинен стоп при движение напред на ежектора. Междинният 
стоп се изпълнява само тогава, когато в тази станция има налична отливка. За да може 
ежектора след междинния стоп да продължи движението си, сигнал "Освобождаване 
ежектор напред" трябва да се прекъсне и да се зададе отново.

Ежектор	назад	с	междинен	стоп	(възможно	само	при	"Манипулиране	на	станция	А	-	E")
Активиране на позиция междинен стоп при движение за връщане на ежектора. За да може 
ежектора след междинния стоп да продължи движението си, сигнал "Освобождаване 
ежектор назад" трябва да се прекъсне и да се зададе отново. Ако се активира програма с 
междинен стоп за ежектора, съседната маркировка е валидна за ежектора според избора 
на програмата за движение напред или назад.
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10.7.3	 Манипулация	интерфейс	1	/	сигнална	група	1

Тук се показва актуалният статус на интерфейс манипулиране. Диагностичните сигнали 
могат да се отклоняват според обхвата на опцията на машината от тук посочената фигура.

Сигнали	на	машината

Сигнал	"Робот	изкл"
Сигналът предизвиква следните действия:

• Интерфейс манипулиране е деактивиран, още се анализира обаче "Диапазон на 
пресформата свободен".

Сигнал	"Пресформа	свободна"
Сигналът предизвиква следните действия:

При предварителен избор "Манипулиране на станция до Е" е ...

• деблокиране на движението на масата на пресформата (Сигнал "Освобождаване 
движение на масата на пресформата" е необходим допълнително)

• деблокиране на движенията на ежектора в ръчен режим на работа.
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При предварителен избор "Манипулиране на станция А" е ...

• деблокиране на движението на затваряне (Сигнал "Освобождаване затваряне" е 
необходим допълнително)

• Движението на отваряне се освобождава.

При предварителен избор "Манипулиране на затварящ механизъм" е ...

• деблокиране на движението на затваряне (Сигнал "Освобождаване затваряне" е 
необходим допълнително)

• деблокиране на движението на отваряне (При старт посредством междинен стоп 
или стартов ход от "Стартов ход" може да се отваря и с деактивиран сигнал - но е 
необходим сигналът "Освобождаване отваряне междинен стоп").

• един евентуално наличен в ръчен режим на работа горен ежектор е деблокиран.

Сигнал	"Освобождаване	движение	на	масата	на	пресформата"
Сигналът предизвиква следните действия:

• движението на кръглата маса респ. на плъзгащата маса се деблокира (сигнал 
"Диапазон на пресформата свободен" е нужен допълнително).

Сигналът трябва да се деактивира за кратко във вид режим "Автоматика" от повторно 
движение на масата (не може да се шунтира).

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Старт 1 за станция на обслужване 
1/2".

Сигнал	"Освобождаване	ежектор	напред"
Сигналът предизвиква следните действия:

• Движение на ежектора "напред" се освобождава (вижте също сигнал "Диапазон на 
пресформата свободен").

• при активиран междинен стоп за ежектор напред ежектора се задвижва като се 
постави повторно сигнала.

Един многократен ход се изпълнява до последния ход напред.

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Ежектор напред".

Сигнал	"Освобождаване	ежектор	назад":
Сигналът предизвиква следните действия:

• Движение на ежектора "назад" се освобождава (вижте също сигнал "Диапазон на 
пресформата свободен").

• при активиран междинен стоп за ежектор назад ежектора се задвижва като се 
постави повторно сигнала.

Един многократен ход се изпълнява до последния ход назад, независимо от сигнала за 
освобождаване.

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Ежектор назад".
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ВНИМАНИЕ
Движенията на стационарния ежектор се стартират само, ако не е активен сигналът 
"Освобождаване на движението на масата на пресформата или диапазон на 
пресформата".

Сигнал	"Освобождаване	избивач	за	сърца	1	вкаран"
Сигнал	"Освобождаване	избивач	за	сърца	2	вкаран"

Сигналът предизвиква следните действия:

• движението на избивача на сърца „вкарване“ (завинтване) се деблокира при 
избивачи на сърца, които са причислени към този сигнал.

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Избивач за сърца е вкаран. 
Причисляването на избивачите за сърца към сигнал 1 или 2 се извършва при избивача за 
сърца. 

Сигнал	"Освобождаване	избивач	за	сърца	1	изкаран"
Сигнал	"Освобождаване	избивач	за	сърца	2	изкаран"

Сигналът предизвиква следните действия:

• движението на избивача на сърца „изкарване“ (развинтване) се деблокира при 
избивачи на сърца, които са причислени към този сигнал.

Сигналът трябва да се активира до изходен сигнал "Избивач за сърца е изкаран". 
Причисляването на избивачите за сърца към сигнал 1 или 2 се извършва при избивача за 
сърца.

Сигнал	"Свалени	отливки"
След снемане на отливките с положителния профил на този сигнал се показва, че 
отливките са снети. Този сигнал трябва да се даде преди освобождаване на масата на 
пресформата и преди поставяне на следващите части. 

Сигналът предизвиква следните действия:

• статус "Отливка" и "Заложна част" (вижте Кръгла маса, плъзгаща маса страница 
1) се нулират, едновременно сигналите "Има налични отливки" и "Има налични 
заложни части" се поставят на интерфейс EUROMAP.

ВНИМАНИЕ
Сигналът се анализира само, когато няма сигнали за "Освобождаване маса на 
пресформата".
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Сигнал	"Заложна	част	поставена"
След поставяне на новите части с положителния профил на този сигнал се показва, че 
частите са поставени. Този сигнал трябва да се даде преди освобождаване на масата на 
пресформата и след снемане на отливките. 

Сигналът предизвиква следните действия:

• поставя се статус "Заложна част" (вижте Кръгла маса - плъзгаща маса страница 1) 
едновременно се поставят сигналите "Има налични заложни части" и "1 - 9. Цикъл 
поставяне на интерфейс EUROMAP.

ВНИМАНИЕ
Сигналът се анализира само, когато няма сигнали за "Освобождаване маса на 
пресформата".

Сигнал	"АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	канал	1	затворен"
Сигнал	"АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	канал	2	затворен"

Показване на двата канала АВАРИЙНО СПИРАНЕ от манипулациите. 

Сигнали	от	машината
Сигнал	"Старт	1	/	2	/	3"

При предварителен избор на "Старт за обслужваща станция - маса в позиция" се задава 
сигналът "Старт манипулация", ако са изпълнени следните условия:

• Активираната пресформа се намира в една от станциите за манипулации за 
снемане/поставяне  

• Масата на пресформата се намира "в позиция"

При предварителен избор на "Старт за обслужваща станция - станция A до E" се задава 
сигналът "Старт манипулация", ако са изпълнени следните условия:

• Активирана пресформа в съответната станция за манипулации 

• Масата на пресформата се намира "в позиция"

• При предварителен избор на "Манипулация при обслужваща станция A" формата 
трябва да бъде отворена

При предварителен избор на "Старт за обслужваща станция - затварящ модул" се задава 
сигналът "Старт манипулация", ако е изпълнено условието за старт.
 

УКАЗАНИЕ
Ако при "Старт за обслужваща станция" сигналът "Шприцовани детайли налични" 
е активен, трябва да се извърши манипулацията "Шприцовани детайли снемане", 
ако в станцията за манипулации е било дефинирано "Снемане" (виж меню "Маса на 
пресформата / статус", глава 11).

Ако при "Старт за обслужваща станция" сигналът "Вложки налични" не е активен, трябва 
да се извърши манипулацията "Вложки поставяне", ако в обслужващата станция е бил 
дефиниран "Подавач" (виж меню "Маса на пресформата / статус", глава 11).
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Сигнал	"Ежектор	назад"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Ежекторът се намира в основно положение (обратно).

• Предпазител на плочата на пресформата OK или деактивиран или предпазителят 
на плочата на пресформата действа като сигнал за освобождаване за ежектор 
назад (програма 7).

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

Сигнал	"Ежектор	напред"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Ежекторът се намира след извършен последен ход в предна позиция (отпред).

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

Сигнал	"Сърце	1	(2)	вкарани"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Избивач за сърца на група освобождаване 1 (2) се намира в станция манипулиране.

• Избивачът за сърца на матрицата (развинтване) се намира в крайно положение 
„вкаран (завинтен)“.

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

Сигнал	"Сърце	1	(2)	изкарани"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Избивач за сърца на група освобождаване 1 (2) се намира в станция манипулиране.

• Избивачът за сърца на матрицата (развинтване) се намира в крайно положение 
„изкаран (развинтен)“.

Сигналът се деактивира със следващото напускане на позицията.

ВНИМАНИЕ
Сигналите на избивача за сърца се отнасят към онези избивачи за сърца, които са 
активирали програмата "Стартиране на сърцето над интерфейса на робота" (настройка на 
избивача за сърца на страница "разширени настройки", вижте Глава 9). 

При зависими от долната част на пресформата избивачи за сърца (настройка в меню 
"Маса на пресформата / конфигурация", глава 11), сигналите на избивача за сърца се 
отнасят към намиращите се в станция манипулиране избивачи за сърца.

Сигнал	"Бракувано	изделие"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Един "лошокачествен детайл" се намира в манипулиращата в момента пресформа

Сигналът се деактивира със следващия "доброкачествен детайл".
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Сигнал	"Автоматичен	режим	на	работа	с	манипулиране"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Манипулирането е активирано.

• Машината е включена на автоматичен режим на работа.

• Манипулирането е активирано (Сигнал "Робот изкл" е деактивиран).

Сигнал	"Налични	отливки"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• В долната част на пресформата в станция манипулиране се намират части за 
снемане.

Сигналът се деактивира отново със сигнал "Свалени части".

Сигнал	"Заложни	части	налични"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• В долната част на пресформата на станция манипулиране вече са поставени части 
от този интерфейс манипулиране, сигнал "Части поставени".

Ако е активирана 2. станция на обслужване с програма "Поставяне", този сигнал се отнася 
за втората станция на обслужване.

Край	на	производството
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Програма "Последователност потегляне" активирана (в меню "Маса на 
пресформата / Край на производството", глава 11).

• "Последователност потегляне" активирана от клас грешки.

От този момент нататък не е позволено да се поставят части с манипулиране.

Сигнал	"АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	вериги	затворен"
Сигналът се задава, ако са изпълнени следните условия:

• веригата АВАРИЙНО СПИРАНЕ е затворена, машината е готова за работа

Сигнал	"Контури	безопасност	затворени"
Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Защитната решетка и ремонтните врати са затворени, светлинната завеса не е 
пробита.
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10.8	 Обработване	на	изображението	(опция)
10.8.1	 Обработване	на	изображението	1	(2)

Когато преминете в това меню, автоматично се изгражда връзка със системата за 
обработка на изображенията. От сега нататък системата за обработка на изображенията 
се обслужва посредством това меню.

Конфигурацията (настройката на IP адреса) за системата за обработка на изображенията 
се намира в менюто „Манипулация интерфейс 1 (2) / Конфигурация обработка на 
изображението“ (виж глава 10.1.4).

За подробна информация, виж Ръководството на системата за обработка на 
изображението.

F10-Bildverarbeitung1_01
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10.8.2	 Описание
10.8.2.1	 Въведение	в	обработката	на	изображението
10.8.2.2	 Основни	положения

Медицински	изглед
… протича предимно в 3D-областта и е съпроводен с множество допълнителна 
информация (сетивни органи,…), "които са ни известни". 

Обработка	на	изображения:
... камерата получава като единствена информация частично отразената по различен 
начин светлина. Така в обработката на изображенията може да се използва само тази 
информация, която се състои от черно-бели преходи респ. нива на сивото. 

ВНИМАНИЕ
Високото качество на изображението е предпоставка за използваем резултат!

• Избор на компоненти на продукта (обектив, осветление, ...)

• Остри ръбове (минимален сив преход)

• Минимални отражения

• Влияния на ограничената външна светлина

• Никакви замърсявания по обектива
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10.8.2.3	 Обективът

Решаващо значение при избора на обектива има големината на измервания обект респ. 
желаното поле на обекта.

Зумиране	-	измерващи	обективи

Многообразие от фокусни разстояния

Променливо фокусиране

Променлив тестови обсег

Компактни размери

Изгоден

Конична проекция

Пример:
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Телецентрични	измерващи	обективи

Фиксирани фокусни разстояния

Фиксиран диапазон на фокусиране

Големина на предните лещи в съответствие с тестовия обсег

Големи размери

Скъп

Паралелна проекция

Пример:

Блендата трябва да е възможно толкова затворена, че да се постигне по-високо 
открояване в дълбочина. 
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10.8.2.4	 Осветлението

За надеждната оценка на изображението от особена важност е внимателно избраното 
осветление. Важно е наличието на мощен източник на светлина, който позволява 
стесняване на отвора на блендата и с това се постига увеличение на открояването в 
дълбочина. Паралелно става възможно съкращаване на времето на затварянето на 
отвора, с което се ограничава разфокусирането на изображението.

Възможни	влияния:
• Променяща се околна светлина (стайно осветление, слънчево отражение ...) 

• Изтощаване на източника на светлина (=> промяна на нивата на сивото)

• Честотнозависимо трептене на източника на светлина (специално при лампите с 
нажежаема жичка)

• Излъчване на топлина от източника на светлина към измервания обект и обхвата на 
измерване

Измерващите обективи в практиката са много различни (цвят / материал, големина, 
форма …). Затова осветлението за измервания обект трябва да бъде така избрано, че да 
се направи оптимален анализ. 

Различните материали реагират също по различен начин на действието на светлината.

Вид	осветление:
При самото осветление се прави основно разграничение между отразена светлина и 
пропусната светлина:

Отразена	светлина
• Най-често срещана и най-лесна техника на осветление

• По-голямо влияние на околната светлина

• Обикновена конструкция на уловителя

• Сенки и отражения видими (също и за разпознаване на дефекти по повърхността)

• Гъвкаво приложима

Beispiel
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Пропускана	светлина
• Високи контрасти (правило на палеца: три пъти по-високо качество на ивиците 

отколкото при отразената светлина)

• По-ограничено влияние на околната светлина 

• Уловителят трябва да пропуска светлина,

• Светлината трябва да бъде доведена до уловителя

• Повърхностите и неравностите са невидими (за контури)

 

Видове:
LED-осветление

• Дълъг период на ползване

• Различни размери, цветове, форми

• Удобен за употреба

• Икономичен

Beispiel
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Луминисцентна	светлина

• Хомогенна светлина

10.8.2.5	 Камерата

Заснемането на изображението при тези камери става върху сензорно поле, което се 
състои от множество по-малки CCD сензори, пиксели. Същите при излагане на светлина 
освобождават електрически заряд. Той се извлича през вертикални и хоризонтални 
преместващи се регистри. Пусковият сигнал се доставя до източника на задачата. 
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10.8.3	 Хардуерни	+	софтуерни	компоненти
10.8.3.1	 Хардуер

Система	на	камерата
Камера	"In-Sight	Micro	1403-10"

Става дума за "интелигентна камера", която съдържа подходящата програма за анализ, 
т.е. задача, съответно провежда самия анализ и предава резултата чрез интерфейса на 
автомата. Става дума за монохромна 2-мегапикселова камера с разделителна способност 
от 1200x1600 пиксела. Специалният изчислителен алгоритъм PatMax позволява сложни 
измервателни функции. Резбата на обектива е тип "C-монтиране".

E/A-модул	"CIO-MICRO"

В разпределителния шкаф на автомата се намира модул за дигитален вход/ изход, който 
служи за осъществяване комуникацията между камерата и автомата. 
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Комплект	дистанционни	пръстени

Комплектът се състои от пръстени с резба за С-монтиране и различни дължини. Тези 
пръстени позволяват промяна във видимото поле на камерата. За да може да бъде 
изобразен малък отрязък/част по начин, възможно най-запълващ полето върху заснетото 
(видимо поле), се завиват един или повече дистанционни пръстени между обектива и 
камерата. С това се променя освен видимото поле така и работното разстояние между 
камерата и обекта.

Обектив

Обективът разполага с фокусно разстояние от 25 мм, ръчно регулируемо фокусиране и 
пръстен за блендата. 
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Осветление	"LED-пръстеновидна	светлина"
Осветлението става посредством червена LED-пръстеновидна светлина, която се 
задейства от камерата. 

Дифузер
Намира се върху осветлението и служи за разсейване на светлината, за да се 
предотврати отражението.

Файл	"WiBa*.job"	-	стандартно	приложение	
Този файл служи за оценка на наличност + частично качество (впръскан/ прекомерно 
впръскан) с комуникация към автомата R8VS2. Тези контролни оценки (вкл. полетата 
на допусканите отклонения) могат да съдържат автономно до 8 празнини. При корпус 
с два инструмента е възможна отделна оценка за 16 празнини. Освен това съществува 
възможност за снимка посредством заснемане (автоматичен стоп) или посредством 
отделно заснемане за откриване на всяка празнина. Тази програма е така проектирана, 
че образува солидна база и покрива голяма част от приложенията. Ако се отклоните 
от областта на приложение, съществува възможност самата задача съответно да се 
промени.

Етернет-интерфейс	
Интерфейсът позволява директен достъп до камерата. Тук, например чрез свързване с 
външен компютър и чрез използване на програмата Vision View PC (демо версия на USB-
стик) или на програмата In-Sight Explorer (в доставеното CD) дейностите по настройките 
на задачите с WiBa-стандарт на продукта могат да доведат до създаване на собствена 
задача. Интерфейсът е достъпен посредством отварянето на обслужваните от ляво врати.

Програма	In-Sight	Explorer	на	CD
Програмата позволява промяната на доставения файл WiBa*.job респ. създаването на 
собствена задача. 

USB-стикът	
Съдържа важни данни, като файла WiBa*.job.
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Система	на	камерата	с	интегрирана	визуализация
В допълнение към обхвата на системата на камерата на този етап на конструкцията 
е постигнато интегриране на обслужването в В6 през конвертора Vision View VGAл 
Интерфейсите са достъпни посредством отварянето на обслужваните от ляво врати.

Интерфейси	
VGA-интерфейс:  За настройването на обработката на изображението при промяна на 
продукта е възможно да се свърже външен монитор към VGA-порта.

USB-интерфейс: За настройване на обработката на изображението може да се включи 
USB-мишка. Освен това този USB-интерфейс позволява изписването на изображенията 
или сензорно архивиране върху USB-средство за съхранение на данни. В съответствие 
с направените настройки може да се съхраняват напр. циклично всички изображения с 
лоши характеристики.

За тази цел интерфейсите се обслужват автоматично и са достъпни от към левия  долен 
ъгъл чрез отваряне на въртящите се врати.

Показание	/	обслужване	на	обработката	на	изображението	през	В6.
През своя собствен потребителски интерфейс могат да се извършват обикновени промени 
като коригиране на допусканите стойности. 
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10.8.3.2	 IP-адреси

Настройването на IP-адресите се регулира при пускането в експлоатация на машината. 
При подмяна на компонент респ. при включването на външен компютър посредством 
програмиране, може да се окаже, че IP-адреса е важен. Използването на различни IP-
адреси може да предизвика проблеми.

Камера	
1. Връзка между компютъра (софтуер "In-Sight Explorer") с Етернет интерфейс 

2. Стартиране на програма "In-Sight Explorer" + свързване със сензора

3. Сензор 

4. Настройки на мрежата

 172.16.19.144

 255.255.0.0

  

CIO-MICRO-панел
1. Връзка между компютъра (софтуер "In-Sight Explorer") с Етернет интерфейс 

2. Стартиране на програма "In-Sight Explorer" + свързване със сензора

3. Сензор 

4. Серийни настройки на портовете

 172.16.19.145

 255.255.0.0

Vision	View	PC	/	Vision	View	VGA:
1. Vision View VGA (посредством външен монитор + мишка) 

2. Стартиране на програма "In-Sight Explorer" + свързване със сензора

3. Настройки 

4. Настройки на мрежата 

5. Ръчно задаване на IP-адреса 

6. Редактиране настройките

 172.16.19.146

 255.255.0.0

7. Чрез натискане се включва/изключва отново Vision View VGA

Външен	компютър	с	In-Sight	Explorer	(без	LAN-връзка)
 172.16.19.222

 255.255.0.0
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10.8.4	 Регулиране	настройките	на	камера,	измерващи	инструменти	
и	допускани	отклонения	

Този раздел описва настройването на обработката на изображения върху продукт, т.е.  
част за впръскване. Следното ръководство обхваща настройването на хардуерните 
компоненти (обектив, светлина, работно разстояние, позиция/ отрязък на изображението) 
респ. доставеният файл WiBa*.job (измерващи инструменти, допустими отклонения) върху 
съответния продукт. 

Показанието върху В6 контролен панел служи предимно за визуализация на 
изображенията от камерата. Ако се налага намеса в допустимите отклонения или 
измервателния прозорец, то това е възможни чрез логване в В6 контролен панел от 
равнина 20. Все пак е препоръчително, включването на външен монитор в предвидения 
VGA-порт респ. USB-мишка или външен компютър към Етернет интерфейса. 

 

1.	 В	зависимост	от	приложението	е	възможно	да	се	проведе	само	едно	заснемане	на	 
	 кадър/	продукционен	цикъл.

Активиране	на	"Цял	кадър:	Автоматичен	стоп/	проверка/	резултат"

Задължителна	настройка	на	автомата:	
• Необходимо е да се настрои само една X/Y-позиция в архива с образците на 

автомата. 

• Камерата / оптиката трябва да са настроени така, че всички характеристики/ общ 
кадър ще бъдат предадени върху снимката.

• В същия екран може да се настроят броя характеристики/ празнини (макс. 8), които 
могат да бъдат изобразени върху тази снимка. 

Въздействие:
• Автоматът остава на разположение на камерата веднъж на кадър 

• Камерата прави по една снимка на кадър.

• Камерата дава общ резултат за тази снимка за "Частично откриване" и общ резултат 
за "Частично инспектиране" на автомата.

Предимство:
• Спестяване на време на цикъл поради липсаващо ново позициониране на 

уловителя и посредством опростяване на комуникацията.

Недостатък:
• При наличието на много малки празнини, които са разположени на големи 

разстояния една от друга, може броят на предоставените на разположение пиксели 
да се окаже прекалено малък.
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Деактивиране	на	"Цял	кадър:	Автоматичен	стоп/	проверка/	резултат"

Задължителна	настройка	на	автомата:	
• Позиция за всяка празнина в Х-посока (автоматична програма за архивиране) и 

Z-посока (брояч за Z-ос) 

• респ. необходимо е да се настрои само една X/Y-позиция в архива с образците на 
автомата. (програмируемият ключ трябва да е деактивиран?)

• Камерата / оптиката трябва да са настроени така, че за всяка снимка (празнина 
респ. стоп на автомата) всички характеристики да са изобразени максимално.

• За всяка снимка (празнина респ. автоматичен стоп)

Въздействие:
• Автоматът остава да стои на позициите на камерата веднъж на всеки кадър според 

настроения брой. 

• Камерата дава за всяка снимка/ позиция на камерата отделен резултат "Частично 
откриване" и общ резултат за "Частично инспектиране" на автомата.

Предимство:
• При много малки празнини/ решаващи критерии може да се постигне максимална 

резолюция на областта, с което се постига и по-голяма точност на измерването. 

Недостатък:
• На базата на отделната оценка за всяка празнина + ново позициониране на 

уловителя, това протича в рамките на времевия цикъл.

Основните настройки активиране/ деактивиране на режима "Цял кадър: автоматичен стоп/ 
проверка/ резултат" са описани в следващите точки. Промяната не може да се осъществи 
по време на автоматичния режим, тъй промяната в офлайн режим води до спиране на 
машината. 
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1.1.	 Смяна	на	офлайн	режим

1.2.	 Отваряне	на	подменю	"Стоп/	проверка/	резултат"
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1.3.	 Активиране/	деактивиране	на	"Цял	кадър:	
Стоп/ проверка/ резултат". С активирането на тази функция, следва да се избере броят на 
празнините/ области на проверката, които по време на същата следва да се проверяват 
на кадър. В този пример са били избрани 4 празнини. Последващо потвърждение с ОК

1.4.	 Смяна	на	онлайн	режим
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2.	 Позициониране	на	по-голямата	част	над	камерата.	
Това може да стане чрез впръскване на части и спиране на уловителя над камерата 
или чрез притегляне / събиране на частите с уловителя и позициониране след това над 
камерата. 

3.	 Настройване	на	изображението
3.1.	 Зрително	поле:	Офлайн	режим

3.2.	 Настройване	на	изображението	



Интерфейс

HB6BG10I
HB6BG10H

0313ES/0214ESГлава 10 - 78

3.3.	 Фокусиране

3.4.	 Позициониране	на	по-голямата	част	над	камерата	(виж	документацията	за	
автомата)
3.4.1.	 Позициониране	на	уловителя	на	автомата	в	X-ос	
3.4.2.	 Настройване	на	плъзгащата	се	част	на	камерата	в	Z-ос	

ВНИМАНИЕ: 
Проверката на оптиката за чистота преди по-нататъшните настройки пести време! 

3.5.	 Дефиниране	на	отрязък	на	изображението	+	грижа	за	оптимизация	на	качеството	
на 
	 изображението
3.5.1.	 Тип	обектив

ако се налага, е възможна подмяна с друг обектив с резба за С-монтиране

3.5.2.	 Настройване	на	зумиращия	пръстен	на	обектива
3.5.3.	 Дистанционни	пръстени

ако се налага, отрязъка на изображението се напасва посредством дистанционните 
пръстени  в рамките на "интересуващата ни област"

3.5.4.	 Настройване	на	работното	разстояние
Посредством разстоянието между част и камера (механично настройване на височината 
на оста, Y-позиция на автомата).
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3.6.	 Контраст	/	яркост
По принцип се цели постигането на еднозначни светли и тъмни преходи с минимална сива 
зона на края.

Фактори	на	влияние	...

3.6.1.	 Бленда	
(върху обектива) по възможност да се избере малка (=> минимизиране на влиянието на 
околната среда)

3.6.2.	 Време	на	осветяване	"Време	на	експозиция"	
по възможност да се избере кратко (=> минимизиране на влиянието на околната среда) 
В стандартното оборудване на машината се съдържа пръстеновидна светлина, която се 
излъчва от камерата. Чрез настройване на времето на осветяване "Eкспозиция" върху 
показанията на зрителното поле изображението става по-светло / по-тъмно.



Интерфейс

HB6BG10I
HB6BG10H

0313ES/0214ESГлава 10 - 80

4.	 Регулиране	на	измервателния	прозорец	на	долната	част	А	/	В	спрямо		 	 	
	 изображението.

Файлът WiBa*.job е така създаден, че за всяка празнина могат да се установят отделно 
измервателните полета и допустимите отклонения. 

4.1.	 Намерена	част	в	уловителя

Функция:
Този измервателен инструмент може да се активира като допълнителна защита 
на формата. При активиране на Образователната кутия на автомата, машината 
изчаква с движението за затваряне на формата, докато се регистрира обработката на 
изображението, така че да се премахнат всички части. => влияние върху времевия цикъл

Измерващия инструмент се позиционира на върха на частта. В рамките на измерващия 
инструмент се определя средната сива стойност на всички пиксели. Ако тази стойност 
се намира в рамките на горната/ долната граница, то е налице съответна празнина в 
уловителя, т.е. се счита за взета от формата.
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Дефиниране	на	"Зоната	на	откриване"
Позицията и големината могат да бъдат регулирани чрез бутона.

Позиция:
Измерващият инструмент се позиционира над първо запълнената област. Освен това 
трябва да се гарантира, че самото присъствие не е разпознато при впръсканите части. 

Размер:
Размерът на измерваното поле не би трябвало да се избира по-обширно от 
необходимото, за да се предотврати ненужното влияние върху времевия цикъл. 

Позицията и големината могат да бъдат регулирани през "Област на търсене: 
НАСТРОЙВАНЕ"

Горна	граница	[0…255]

Горната граница на средната сива стойност може да се регулира през бутона. 

Максималната стойност е ниво на сивото 255 - бяло / минималната стойност е ниво на 
сивото 0 - черно.

Долна	граница	[0…255]

Долната граница на средната сива стойност може да се регулира през бутона. 

Максималната стойност е ниво на сивото 255 - бяло / минималната стойност е ниво на 
сивото 0 - черно.

В състоянието на доставка всички горни гранични стойности са поставени на 255 и долни 
гранични стойности на 0, с което измерваният обхват е максимално отворен и с това 
винаги може да се регистрира в областта на допустимите отклонения, т.е. като наличен! 
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4.2.	 Частична	проверка

Функция:
Този измерващ инструмент служи за различаване между част с добри/ лоши 
характеристики. В зависимост от това частите на автомата се съхраняват в съответната 
позиция за съхранение. 

Измерващият инструмент заучава референтен контур (измервателен прозорец 1) и търси 
същия в дефинируема област (измервателен прозорец 2). Позиционирането става в онази 
област, където най-рано започне прекомерно /недостатъчно впръскване. 

ВНИМАНИЕ: 
Този измерващ инструмент търси край, ако не е налице край в измервателния прозорец, 
то търси програма, докато изтече фиксираният период от време. Това повлиява в 
последствие на времето на цикъла! Преди всичко при повече празнини, където не може 
да се открие контур, това става ясно след дълги периоди на изчакване на уловителя през 
камерата. 
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1. Задаване на измервателения прозорец 1 

Референтна снимка: РАЗМЕР + ПОЗИЦИЯ: НАСТРОЙВАНЕ": Задаване на позиция / 
размер на измервателния прозорец 

• По възможност трябва да се избере област в изображението на камерата, което е 
налице еднократно в тази форма, за да се избегнат грешки при измерванията. При 
избраната област трябва да става дума за наличието на контур. Измервателният 
прозорец би трябвало да не е голям, тъй като това може да повлияе на цикъла 
време.

2. Трениране референтен контур

Референтна снимка: ТРЕНИРАНЕ: ИЗПЪЛНИ": Трениране референтни мостри

3. Задаване на измервателения прозорец 2 

"място, където "референтната сметка" трябва да бъде търсена: НАСТРОЙВАНЕ": 
Задаване на позиция / размер на измервателния прозорец 
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4. Задаване на минимално съответствие на измервателния прозорец 1 в 
измервателния прозорец 2 посредством праг на почерняване за:

Мин. стойност на съвпадение на образец [%]

Щом съвпадението на намерения референтен образец "Измерена стойност на 
съвпадение на образец" и заучения референтен образец се различават от граничната 
стойност "Мин. стойност на съвпадение на образец" частта се приема за такава с лоши 
качества. За да се получи смислена оценка, би трябвало граничната стойност да се 
избере по възможност по-висока от "Мин. стойност на съвпадение на образец" и не по-
ниска от 70 %.

> Пример "неизпръскан" => оценка "недобро качество":

> Пример "част ок" => оценка "ОК":
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> Пример "прекомерно изпръскан" => оценка "недобро качество":

В състоянието на доставка стойността за "Мин. стойност на съвпадение на образец 
[%]" е поставена на 0 %. Щом като се заучи един краен контур и същият приближавайки 
се в измервателния прозорец 2 се разпознава, то частта се приема за такава с добро 
качество. 

5. След като всички настройки са били проведени, задачата трябва да се запамети 
като активна, така че всички промени/ настройки след изключването на 
електрозахранването да са получени. Това следва да се направи под ново име, 
така че стандартното приложение "WiBa*.job" да може да служи и за други продукти 
като изходна основа. Освен това се препоръчва да се съхраняват референтни 
изображения за частите с добро и лошо качество за всяка празнина респ. да се 
прави резервно копие от сензорите на камерата. Това може да става през USB-
интерфейса. Виж по-точната процедура в ръководството Vision View (Преглед на 
изображението). 
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11	 Въртящ	механизъм	/	Маса	на	пресформата	(опция)
11.1 Серво-електрическата	въртяща	единица	/	Tandem	Mould	

затвор
11.1.1	 Серво-електрически	въртящ	механизъм	/	Общи	положения

В 

меню серво-електрически въртящ механизъм (опции при машини с хоризонтален затварящ 
механизъм и въртящ механизъм ACOPOS) настройте въртящия механизъм с необходимите 
за това параметри.

Ако се използва тандем леярска форма със сервоелектрическа въртяща единица, текстът 
на менюто ще бъде променен от "Въртяща единица сервоелектрическа" на "Тандем форма 
затвор". Допълнително под програмния предизбор "Въртяща единица" се появява тази 
"Информация: серво-електрическа въртяща единица за Тандем форма затвор"

Серво-електрически	въртящ	механизъм
С тази предварително избрана програма Вие активирате серво-електрическия въртящ 
механизъм. Когато въртящият механизъм е изключен, няма контрол на крайния прекъсвач и 
няма блокировка на другите движения.

ВНИМАНИЕ
При активиран въртящ механизъм се проверява "Защитния път на ежектора", който блокира 
въртящия механизъм, затварящото движение и старта на цикъла при превишаване на 
защитния път. Въвеждането на защитния път се намира в менюто на ежектора (вижте също 
Глава 8).

Моля спазвайте също така настройките за безопасност в менюто „Сигурност / Общи 
положения“ (виж глава 1.6.1).
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Предварителен	избор	на	посоката	на	въртене
Тук се определя посоката на въртене на въртящото устройство. Ако е включено 
осцилиране, трябва да се активира допълнително предварителният избор на програма 
"Маса на пресформата деблокирана за режим на превъртане" (виж меню  "Машина обща 
информация / Безопасност", виж глава 1).

Предварителен	избор	на	осцилиране
Осцилиране	изкл.

Режимът на работа "Осцилиране" се активира с предварителния избор на програма 
"Маса на пресформата деблокирана за режим на превъртане" в меню "Машина обща 
информация / Безопасност", (виж глава 1). Допълнително трябва да се активират "Област 
на осцилиране 1" или "Област на осцилиране 2". Ако предварителният избор на програма 
"Маса на пресформата деблокирана за режим на превъртане" и предварителният 
избор на програма за предварителен избор на осцилиране не съвпадат, ще се покаже 
съобщението за повреда "Конфигурацията за осцилиране неправилна".

След включването на тази програма следва контрол на активираните долни части на 
пресформата.  Възможните долни части на пресформата са определени чрез "Област на 
осцилиране 1" и "Област на осцилиране 2". В меню "Маса на пресформата / статус" са 
показани само долните части на пресформата, определени от областта на осцилиране. 

Област	на	осцилиране	1
Диапазон	на	осцилиране	2	(3,	4	опция)

Тук може да бъде направен избор между вибрационните зони. Диапазоните на 
осцилиране са предварително настроени фабрично. Валидната област на осцилиране 
е представена в меню "Маса на пресформата / статус". Виждат се онези долни части на 
пресформата, които могат да достигнат "Станция A (затваряща станция)" при настроена 
област на осцилиране.

т.е. може да се осцилира само между видимите тук долни части на пресформата.

ВНИМАНИЕ
Няма допълнителни крайни изключватели за областите на осцилиране, т.е.  областите на 
осцилиране се определят само чрез предварителния избор на програма.

Предпазител	на	плочата	на	пресформата
• няма контрол

• перманентен надзор: Ще бъдат надзираван всички инструментни подразделения.

• Надзор на затварящата станция: Долната част на инструмента в затварящата 
станция ще бъде надзираван

Осигурителят на инструменталната плоча е активиран при надзорните програми, при 
които трябва осигуряването на инструментната плоча да е ОК преди затварянето, (виж 
глава 11.4.6):

• Програма "Затваряне на формата / вкарване на сърцето(ата)" 

• Програма "Затваряне на формата" 

• Програма "Затваряне на формата до безопасно положение" Осигурителната 
позиция трябва да е по-малка от точката на пътя "Формата отворена", в противен 
случай надзорът ще бъде деактивиран.

При надзорна грешка, "Движението на инструментната маса" се блокира.
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v	(скорост)
Тук задайте предварително необходимата скорост в [grad/s] за въртене надясно и въртене 
наляво на въртящия механизъм.

Позиция
Тук може да бъде зададена коригираща стойност [гардус] за корекция на крайните 
позиции на въртящата единица. Тези позиции могат да се променят само от обучени 
специалисти. Промяна на тези въвеждания е възможна само в потребителско ниво 20.

Ьктуална	позиция
Тук се показва актуалната позиция на въртящия механизъм в [grad].

Време	движ.
Индикация на актуалното време за движение за въртящия механизъм завъртане надясно 
и наляво в [s].

Номер	прогр.	(Номер	на	програмата)
Изберете тук съответния програмен номер. 

ВНИМАНИЕ
Могат да се активират само описаните долу програмни номера за въртящия механизъм. 
Не се препоръчва да се правят изменения на програмите за въртящия механизъм в 
автоматичен режим, тъй като тези промени се приемат от системата чак след като 
престанат да се извършват активните движения (напр.: време за пауза, време за 
охлаждане).

Програма	с	номер	0
Въртящ механизъм "въртене надясно / наляво“ преди затваряне (в зависимост от 
състоянията на пресформата). Тази програма се извършва само във връзка с меню "Маса 
на пресформата“.

Програма	номер	20	(пресформа	със	завъртващи	се	режещи	пластини)
Въртящ механизъм "въртене надясно" (въртене наляво) след като ежекторът е отпред 
и въртящ механизъм "въртене наляво" преди ежекторът отново да се върне назад 
(въртящият механизъм върти при позиция "Ежектор напред").

Програма	с	номер	21
Въртящ механизъм "въртене надясно / наляво" при отворена форма но преди да се 
стартира движението на ежектора (или когато ежекторът е изключен). 

Програма	с	номер	22
Въртящ механизъм "въртене надясно / наляво" при отворена форма и приключило 
движение на ежектора.
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Програма	с	номер	23
Ротационен дисков захранвач "въртене надясно / наляво" при позиция отваряне междинен 
стоп. Междинният стоп за отваряне се въвежда в колонката "Старт".

Програма	с	номер	24
Въртящ механизъм "въртене надясно" (въртене наляво) при "Стартов ход отваряне" 
паралелно на движението. Пътната маркировка за "Стартов път" се въвежда в колонката 
"Старт".

Ако въртящият механизъм при достигане на хода на стоп е в позиция, "Отварянето" не се 
прекъсва.

Ако въртящият механизъм при достигане на хода на стоп още не е в позиция, 
"Отварянето" се прекъсва. Едва когато въртящият механизъм достигне своята позиция, 
"Отварянето" отново се продължава. Пътната маркировка за "Път на спиране" се въвежда 
в колонката "Стоп".

ВНИМАНИЕ
Ако въртящият механизъм се конфигурира с менюто "Маса на пресформата“ (налично 
меню "Маса на пресформата“), се получават следните целесъобразни комбинации с 
номера на програми.

Станцията за снемане и поставяне се дефинира в меню "Маса на пресформата“ (виж тази 
глава 11.4.10 Конфигурация станция).

Първата впръсквателна станция е онази станция, в която се произвежда първият отлят 
детайл (агрегат с приоритет при старта Цикъл на впръскване = 1).

Последна впръсквателна станция е онази станция, в която се пълни докрай цялата 
отливка.

Предварително	е	избрана	програма	номер	0:
Станция за снемане и станция поставяне трябва да е първата или последната 
впръсквателна станция.

Предварително	е	избрана	програма	номер	20:	(пресформа	със	завъртващи	се	режещи	
пластини):

Изваждане при Индексова плоча назад, респ. ежекторът е върнат: Станция за снемане би 
трябвало да бъде онази станция, в която се пълни цялата отливка.

Изваждане при Индексова плоча напред, респ. ежекторът е напред: Изваждащата станция 
би трябвало да бъде първата станция и да бъде предизбрана ежекторна програма 2 или 
3. Намесата на оператора се освобождава след завъртане на индексовата плоча.

Станция за снемане и станция поставяне трябва да е първата или последната 
впръсквателна станция.

Предварително	е	избрана	програма	номер	21,	23	или	24:
Станция за снемане и станция за поставяне трябва да е първата впръсквателна станция.
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Предварително	е	избрана	програма	номер	22:

Изваждане при Индексова плоча напред, респ. ежекторът е напред: Станция за снемане 
би трябвало да бъде онази станция, в която се пълни цялата отливка.

Станция за поставяне би трябвало да е първата впръсквателна станция.

Приоритет
Ако въртящият механизъм и избивачите за сърца трябва да реагират на едно и също 
събитие, с помощта на приоритета може да се определи последователност.

(Прим.: След като е отворен затварящият механизъм, първо трябва да се изкарат сърцата 
и след това да се завърти въртящият механизъм)

Старт
Въведете тук хода на старта за въртящия механизъм "въртене надясно" (въртене наляво) 
в [mm]/[inch].

Това въвеждане Ви е нужно само при предварителен избор на програма 23 и 24. Това се 
показва и от изменение на цвета на зададената стойност от сиво на синьо.

Стоп
Въведете тук хода на спиране за въртящия механизъм "въртене надясно" (въртене 
наляво) в [mm]/[inch].

Това въвеждане Ви е нужно само при предварителен избор на програма 24. Това се 
показва и от изменение на цвета на зададената стойност от сиво на синьо.

s	(актуален	ход)
Тук актуалният ход на старт / стоп се показва в [mm]/[inch]. Това е ходът, който 
предизвиква движение на въртящия механизъм.
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Блокиране
Тук се показва, коя ос (движение) блокира въртящия механизъм. 

Описание на показаното съкращение:

CU1+ Отваряне

CU1- Затваряне

EU1+ Ежектор напред (горен ежектор)

EU1- Ежектор назад (горен ежектор)

RE1+ Стационарен ежектор 1 напред (само при машини с кръгла маса)

RE1- Стационарен ежектор 1 назад (само при машини с кръгла маса)

RE2+ Стационарен ежектор 2 напред (само при машини с кръгла маса)

RE2- Стационарен ежектор 2 назад (само при машини с кръгла маса)

RE3+ Стационарен ежектор 3 напред (само при машини с кръгла маса)

RE3- Стационарен ежектор 3 назад (само при машини с кръгла маса)

RT1+ Маса на пресформата отляво (само при машини с маса на пресформата)

RT1- Маса на пресформата отдясно (само при машини с маса на пресформата)

NU1- Шприц-агрегат 1 (A) напред

NU1+ Шприц-агрегат 1 (A) назад

NU2- Шприц-агрегат 2 (B) напред

NU2+ Шприц-агрегат 2 (B) назад

IP1+ Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 1 = A)

IP1- Впръскване (шприц-агрегат 1 = A)

IP2+ Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 2 = В)

IP2- Впръскване (шприц-агрегат 2 = B)

Пример

Индикация EU1- (при въртящ механизъм завъртане наляво) движението на ежектора 
назад е блокирано, докато въртящият механизъм не е в крайно ляво положение.
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Референция
Тук се показва, към коя ос (движение) се отнася въртящият механизъм, т.е. в зависимост 
от кое движение въртящият механизъм се върти надясно респ. наляво.

Описание на показаното съкращение вижте под "Блокировка ос" (тази глава).

Статус	въртящ	механизъм

Въртящ механизъм наляво / по посока обратна на часовниковата стрелка (зелен 
цвят)

Движение въртящ механизъм завъртане наляво / по посока обратна на 
часовниковата стрелка актовна

Въртящият механизъм е вдясно / по посока на часовниковата стрелка (жълт цвят)

Движение въртящ механизъм завъртане надясно / по посока на часовниковата 
стрелка актовна

Въртящ механизъм контрол на крайните прекъсвачи

Ако преди движещата се стрелка на статуса се покаже червен X, това означава, че 
движението е било спряно.

Освобождаване	въртящ	механизъм
Освобождаване на защитата за действието на въртящия механизъм. С този сигнал 
въртящият механизъм може да се блокира допълнително, напр. от контролен прекъсвач. 
Ако този сигнал не е необходим, трябва да се шунтира в кореспондиращия щекер.

Фиксаторът	на	делителния	механизъм	е	вкаран
Фиксаторът	на	делителния	механизъм	е	изкаран

Показва се статусът на фиксатора на делителния механизъм
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11.1.2	 Серво-електрически	въртящ	механизъм	/	Настройки

Намалена	сила	в	покой	на	въртящия	механизъм
Ако фиксаторът на делителния механизъм не е изкаран или затварящият механизъм 
не е отворен, с тази сила на покой [kN] / [shtn] въртящият механизъм се регулира в 
позиция. Силата в покой трябва да се избере минимум такава, че задвижването на 
въртящия механизъм да може да задържи позицията в покой. Във всеки случай силата в 
покой трябва да се избере толкова ниска, че да не се получи свръх-температура (вижте 
съобщението за грешка в NC Анализ на грешки.

Свръх-температура може да настъпи, когато се използват пресформи, които изместват 
въртящия механизъм при операцията на затваряне.

F11-Dreheinheitservoelektrisch-Einrichten_02
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Въртящ	механизъм	завъртане	надясно	Настройка-v
Въртящ	механизъм	завъртане	наляво	Настройка-v

Ако е активиран режим настройки, въртящият механизъм се задейства с настроените тук 
намалени зададени стойности.

Референциране
След монтажа на адаптивен въртящ механизъм трябва отново да се определи опорната 
точка. Референциране е възможно само в потребителско ниво 20. 

Начин на действие:

1. Действително установената позиция въртящия механизъм да се зададе 
предварително като зададена стойност. 

2. Потвърждение на избор на функция "Референциране".

Въртящ	механизъм	задействане	на	спирачката	(опция)
При монтаж и демонтаж на адаптивния въртящ механизъм е от полза да се освободи 
спирачката. С този предварителен избор на програма Вие активирате освобождаването 
на спирачката при изключен мотор. Промяна на този вид режим е възможно само в 
потребителско ниво 20.
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11.1.3	 Серво-електрически	въртящ	механизъм	/	Фиксатор	на	
делителен	механизъм

Фиксаторът	на	делителния	механизъм
Въртящ	механизъм	фиксаторът	на	делителен	механизъм	остава	вкаран

Фиксаторът на делителен механизъм влиза навътре след позициониране на въртящия 
механизъм и остава вкаран до следващото движение на въртящия механизъм. Промяна 
на този вид режим е възможно само в потребителско ниво 20.

Въртящ	механизъм	фиксаторът	на	делителен	механизъм	се	изкарва
Фиксаторът на делителен механизъм влиза навътре след позициониране на въртящия 
механизъм и веднага излиза навън. Промяна на този вид режим е възможно само в 
потребителско ниво 20.

Въртяща	се	единица	на	индексовия	болт	при	паралелна	експлоатация
В ръчен режим на работа след позициониране на масата индексът преминава напред 
и остава отпред. в автоматичен режим на работа след позициониране на масата 
индексът преминава напред и паралелно към движение затваряне отново назад (след 
като индексът е напред, движението затваряне и ежектор се деблокира - оптимиране на 
цикъла).

F11-Dreheinheitservoelektrisch-Indexbolzen_02
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Указание

виж също „Затварящ механизъм адействан в безопасно положение за индекса“, глава 
1.6.1

виж също „Стартиране на индексирането при отворен път“, глава 11.4.13

Налягане	фиксатор	на	делителния	механизъм
Тук задайте предварително необходимото налягане в [bar] за фиксатора на делителния 
механизъм.

Скорост	на	фиксатора	на	делителния	механизъм
Тук задайте предварително необходимата скорост в  [%] за фиксатора на делителния 
механизъм.

Време	за	контрол	изкарване	на	фиксатора	на	делителния	механизъм
Време	за	контрол	вкарване	на	фиксатора	на	делителния	механизъм

Ако фиксаторът на делителния механизъм след изтичане на времето за контрол не н 
правилна позиция, се показва съответно съобщение за грешка и машината се изключва.

Възможна причина може да е грешно позициониране на въртящия механизъм.

Изкарване	на	фиксатора	на	делителния	механизъм
Вкарване	на	фиксатора	на	делителния	механизъм

Тези режими на работа са необходими, когато е предварително избрана експлоатация без 
въртящ механизъм.

Тук се дефинира, дали при деактивиран въртящ механизъм фиксаторът на делителния 
механизъм да се вкара или изкара. Промяна на тези видове режим е възможна само в 
потребителско ниво 20.

NC	Анализ	на	грешки
В това меню се показва броят на грешките, броят на предупрежденията, номерата на 
грешките и текста на грешките на серво-електрическия въртящ механизъм. 

Вие достигате това меню посредством задействане на функционален бутон "Аларми, 
подменю "NC грешки" (вижте също Глава 28).

Диагностика	на	двигателя
В меню NC Диагностика могат да се отчетат актуалната температура на двигателя и 
максималното натоварване на задвижването на въртящия механизъм. Допълнително се 
показват специфичните за двигателя данни на въртящия механизъм.

Вие достигате това меню посредством задействане на функционален бутон "Диагностика, 
подменю "NC Диагностика" (вижте също Глава 22).
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11.2	 Tandem	Mould

Чрез това меню се извършват всички необходими преднастройки за действието на 
Tandem Mould. Описание на отделните бутони и стартирания ще намерите в глава 11.4 
Инструментна маса.

ВНИМАНИЕ
Опцията "Tandem Mould" се активира с програмния бутон на въртящия механизъм. 

Протичане
Активирането на Tandem Mould (механизъм за блокиране на половините на пресформата) 
се настройва от въртящия механизъм (вижте глава 19).

Статуса на блокировката може също да се види от въртящия механизъм.

Въртящ механизъм наляво = пресформа ДЧ1 блокирана

Въртящ механизъм надясно = пресформа ДЧ2 блокирана

F11-Werkzeugtisch-TandemMould_01
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Цикъл	на	изготвяне	на	отливка:
 - Пресформа ДЧ1 активна (ДЧ2 е блокирана)

 - Старт на цикъла

 - Операция на затваряне

 - Създаване на високо налягане

 - Процес на впръскване за ДЧ 1

 - ДЧ1 блокиране (= ДЧ2 деблокиране)

 - От този момент нататък е активна ДЧ2 

 - Дозиране за ДЧ2

 - Намаляване на високото налягане

 - Движение на отваряне

 - Ежектиране на деблокираната пресформа ДЧ2 от избивача за сърца

 - Операция на затваряне

 - Създаване на високо налягане

 - Процес на впръскване за ДЧ 2

 - ДЧ2 блокиране (= ДЧ1 деблокиране)

 - От този момент нататък е активна ДЧ1 

 - Дозиране за ДЧ2

 - Намаляване на високото налягане

 - Движение на отваряне

 - Ежектиране на деблокираната пресформа ДЧ1 от ежектора на машината.

Индикация	на	статуса
В меню "Медиен център" има наличен статус за Tandem Mould, който може да бъде 
копиран в лентата за статуса.
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11.3	 Въртящ	механизъм	(хидравличен)	/	Tandem	Mould	затвор
11.3.1	 Настройки	Въртящ	механизъм

В меню електрически въртящ механизъм (опция при машини с хоризонтален затварящ 
механизъм и хидравличен въртящ механизъм) настройте въртящия механизъм с 
необходимите за това параметри.

Ако се използва тандем леярска форма с хидравлическа въртяща единица, текстът 
на менюто ще бъде променен от "Въртяща единица" на "Тандем форма затвор". 
Допълнително под програмния предизбор "Въртяща единица" се появява тази 
"Информация: въртяща единица за Тандем форма затвор".

Въртящ	механизъм
С тази предварително избрана програма Вие активирате въртящия механизъм. Когато 
въртящият механизъм е изключен, няма контрол на крайния прекъсвач и няма блокировка 
на другите движения.

ВНИМАНИЕ
При активиран въртящ механизъм се проверява "Защитния път на ежектора", който 
блокира въртящия механизъм, затварящото движение и старта на цикъла при 
превишаване на защитния път. Въвеждането на защитния път се намира в менюто на 
ежектора (вижте също Глава 8).

Моля спазвайте също така настройките за безопасност в менюто „Сигурност / Общи 
положения“ (виж глава 1.6.1).

F11-Dreheinheit-Einstellungen_02
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Предварителен	избор	на	посоката	на	въртене
Тук се определя посоката на въртене на въртящата единица. Ако е активирана 
"осцилация", трябва допълнително да бъде активиран програмният предизбор 
"Освобождаване на инструменталната маса за режим на превъртане" (виж меню "Общо 
машина / сигурност“, виж глава 1).

Предпазител	на	плочата	на	пресформата
• няма контрол

• перманентен надзор: Ще бъдат надзираван всички инструментни подразделения.

• Надзор на затварящата станция: Долната част на инструмента в затварящата 
станция ще бъде надзираван

Осигурителят на инструменталната плоча е активиран при надзорните програми, при 
които трябва осигуряването на инструментната плоча да е ОК преди затварянето, (виж 
глава 11.4.6):

• Програма "Затваряне на формата / вкарване на сърцето(ата)" 

• Програма "Затваряне на формата" 

• Програма "Затваряне на формата до безопасно положение" Осигурителната 
позиция трябва да е по-малка от точката на пътя "Формата отворена", в противен 
случай надзорът ще бъде деактивиран.

При надзорна грешка, "Движението на инструментната маса" се блокира.

Прог.	№	 Номер	на	програмата
Изберете тук съответния програмен номер. 

ВНИМАНИЕ
Могат да се активират само описаните долу програмни номера за въртящия механизъм.

Ако машината е оборудвана с опция Tandem Mould, не трябва да се променя въвеждането 
на номера на програмата и поради това се затъмнява.

Програма	с	номер	0
Въртящ механизъм "въртене надясно / наляво“ преди затваряне (в зависимост от 
състоянията на пресформата). Тази програма се извършва само във връзка с меню "Маса 
на пресформата“.

Програма	номер	20	(пресформа	със	завъртващи	се	режещи	пластини)
Въртящ механизъм "въртене надясно" (въртене наляво) след като ежекторът е отпред 
и въртящ механизъм "въртене наляво" преди ежекторът отново да се върне назад 
(въртящият механизъм върти при позиция "Ежектор напред").

Програма	с	номер	21
Въртящ механизъм "въртене надясно / наляво" при отворена форма но преди да се 
стартира движението на ежектора (или когато ежекторът е изключен). 
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Програма	с	номер	22
Въртящ механизъм "въртене надясно / наляво" при отворена форма и приключило 
движение на ежектора.

Програма	с	номер	23
Въртящ механизъм "въртене надясно / наляво" при позиция отваряне междинен стоп. 
Междинният стоп за отваряне се въвежда в колонката "Старт".

Програма	с	номер	24
Въртящ механизъм "въртене надясно" (въртене наляво) при "Стартов ход отваряне" 
паралелно на движението. Пътната маркировка за "Стартов път" се въвежда в колонката 
"Старт".

Ако въртящият механизъм при достигане на хода на стоп е в позиция, "Отварянето" не се 
прекъсва.

Ако въртящият механизъм при достигане на хода на стоп още не е в позиция, 
"Отварянето" се прекъсва. Едва когато въртящият механизъм достигне своята позиция, 
"Отварянето" отново се продължава. Пътната маркировка за "Път на спиране" се въвежда 
в колонката "Стоп".

ВНИМАНИЕ
Тази програма може да работи само, ако машината е разработена за успоредни движения 
или предварително е избрана програма "пневматичен въртящ механизъм".

ВНИМАНИЕ
Ако въртящият механизъм се конфигурира с менюто "Маса на пресформата“ (налично 
меню "Маса на пресформата“), се получават следните целесъобразни комбинации с 
номера на програми.

Станцията за снемане и поставяне се дефинира в меню "Маса на пресформата“ (виж тази 
глава 11.4.10 Конфигурация станция).

Първата впръсквателна станция е онази станция, в която се произвежда първият отлят 
детайл (агрегат с приоритет при старта Цикъл на впръскване = 1).

Последна впръсквателна станция е онази станция, в която се пълни докрай цялата 
отливка.

Предварително	е	избрана	програма	номер	0:
Станция за снемане и станция поставяне трябва да е първата или последната 
впръсквателна станция.

Предварително	е	избрана	програма	номер	20:
Станция за снемане би трябвало да бъде онази станция, в която се пълни цялата 
отливка.

Станция за поставяне може да бъде само първата или последната впръсквателна 
станция.
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Предварително	е	избрана	програма	номер	21,	23	или	24:
Станция за снемане и станция за поставяне трябва да е първата впръсквателна станция.

Предварително	е	избрана	програма	номер	22:
Станция за снемане би трябвало да бъде онази станция, в която се пълни цялата 
отливка.

Станция за поставяне би трябвало да е първата впръсквателна станция.

p	 Работещ	под	налягане
Тук предварително задайте в [bar] необходимото налягане съответно за въртенето 
надясно и наляво респ. за смекчаването при въртене надясно и наляво на въртящия 
механизъм.

v	 Скорост
Тук предварително задайте в [%] необходимата скорост съответно за въртенето надясно и 
наляво респ. за смекчаването при въртене надясно и наляво на въртящия механизъм.

Старт
Въведете тук хода на старта за въртящия механизъм "въртене надясно" (въртене наляво) 
в [mm]/[inch]. Това въвеждане Ви е нужно само при предварителен избор на програма 24. 
Това се показва и от изменение на цвета на зададената стойност от сиво на синьо.

Стоп
Въведете тук хода на спиране за въртящия механизъм "въртене надясно" (въртене 
наляво) в [mm]/[inch]. Това въвеждане Ви е нужно само при предварителен избор на 
програма 24. Това се показва и от изменение на цвета на зададената стойност от сиво на 
синьо.

s	 Актуален	път
Тук актуалният ход на старт / стоп се показва в [mm]/[inch]. Това е ходът, който 
предизвиква движение на въртящия механизъм.
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Блокиране	ос
Тук се показва, коя ос (движение) блокира въртящия механизъм. 

Описание на показаното съкращение:

CU1+ Отваряне

CU1- Затваряне

EU1+ Ежектор напред (горен ежектор)

EU1- Ежектор назад (горен ежектор)

RE1+ Стационарен ежектор 1 напред (само при машини с кръгла маса)

RE1- Стационарен ежектор 1 назад (само при машини с кръгла маса)

RE2+ Стационарен ежектор 2 напред (само при машини с кръгла маса)

RE2- Стационарен ежектор 2 назад (само при машини с кръгла маса)

RE3+ Стационарен ежектор 3 напред (само при машини с кръгла маса)

RE3- Стационарен ежектор 3 назад (само при машини с кръгла маса)

RT1+ Маса на пресформата отляво (само при машини с маса на пресформата)

RT1- Маса на пресформата отдясно (само при машини с маса на пресформата)

NU1- Шприц-агрегат 1 (A) напред

NU1+ Шприц-агрегат 1 (A) назад

NU2- Шприц-агрегат 2 (B) напред

NU2+ Шприц-агрегат 2 (B) назад

IP1+ Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 1 = A)

IP1- Впръскване (шприц-агрегат 1 = A)

IP2+ Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 2 = В)

IP2- Впръскване (шприц-агрегат 2 = B)

Пример

Индикация EU1- (при въртящ механизъм завъртане наляво) движението на ежектора 
назад е блокирано, докато въртящият механизъм не е в крайно ляво положение.
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Програма	време
Вие имате възможността, допълнително към другите параметри да завъртите въртящия 
механизъм надясно и наляво за време в [s].

ВНИМАНИЕ
Време завъртане наляво / завъртане надясно е абсолютно време на въртене. 
Въвеждането в ред Заглушаване се брои обратно от абсолютното време на въртене.

Прим.:

завъртане надясно 2.0 s

Смекчаване  0.5 s

в продължение на 1.5 сек с настройка "Налягане / скорост завъртане надясно" се 
задвижва въртящия механизъм. Останалите 0.5 сек с настройките на смекчаването се 
завърта до крайно положение.

ВНИМАНИЕ
След включване на тази програма въртящият механизъм трябва да се доведе до едно от 
двете крайни позиции.

Време	заб.

Тук въведете предварително забавянето за движението "Въртящ механизъм завъртане 
надясно" респ. "Въртящ механизъм завъртане наляво" в [s].

Приоритет
Тази колонка е в момента не е подготвена.

Изключване	на	вентила
При активиране на този предварителен избор на програма вентилът за въртящия 
механизъм "наляво" (надясно) се включва след достигане на позиция "Въртящият 
механизъм е вляво" (е вдясно). Това се показва под статуса на въртящия механизъм.

Ако този предварителен избор на програма е деактивиран, вентилът ще се изключи след 
достигане на съответната позиция. 
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Пневматичен	въртящ	механизъм
При активиране на този предварителен избор на програма въртящият механизъм се 
задейства пневматично.

т.е.: не се задействат хидравлично налягане и скорост. Въвежданe на налягане и 
скорост не е необходимо. Активирането на пневматичния въртящ механизъм се показва 
допълнително от изменение на цвета на въведеното в сиво.

Когато тази програма е деактивирана, се активира хидравличният въртящ механизъм. 

Референтна	ос
Тук се показва, към коя ос (движение) се отнася въртящият механизъм, т.е. в зависимост 
от кое движение въртящият механизъм се върти надясно респ. наляво.

Описание на показаното съкращение вижте под "Блокировка ос" (тази глава).
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11.3.2	 Диагностика	Въртящ	механизъм

Статус	въртящ	механизъм
Ако не е активиран предварителен избор на програма "Програма време s", въртящият 
механизъм ще се движи с крайния прекъсвач / прекъсвач с приближаване. Показва се 
статусът на този краен прекъсвач / прекъсвач с приближаване.

Ако е активиран предварителен избор на програма "Програма време s", въртящият 
механизъм ще се движи определено време. Показва се статусът на изтеклите времена.

F11-Dreheinheit-Diagnose_01
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Въртящ механизъм наляво / по посока обратна на часовниковата стрелка (зелен 
цвят)

Движение въртящ механизъм завъртане наляво / по посока обратна на 
часовниковата стрелка актовна

Въртящият механизъм е вдясно / по посока на часовниковата стрелка (жълт цвят)

Движение въртящ механизъм завъртане надясно / по посока на часовниковата 
стрелка актовна

Въртящият механизъм е отляво (зелен цвят) и вентилът остава задействуван

Въртящият механизъм е отдясно (жълт цвят) и вентилът остава задействуван

Въртящ механизъм контрол на крайните прекъсвачи

Ако преди движещата се стрелка на статуса се покаже червен X, това означава, че 
движението е било спряно.

Освобождаване	въртящ	механизъм
Освобождаване на защитата за действието на въртящия механизъм. С този сигнал 
въртящият механизъм може да се блокира допълнително, напр. от контролен прекъсвач. 
Ако този сигнал не е необходим, трябва да се шунтира в кореспондиращия щекер.
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11.3.3	 Нулиране	на	въртящия	механизъм

Нулиране	на	позицията	на	масата	на	пресформата	1	(калибриране	на	ъгъла)
Завъртете долната част на масата на пресформата 1 в станция A и задействайте бутон 
"Нулиране позиция на масата на пресформата 1“, сега в ред действителни стойности 
"актуална позиция на масата на пресформата“ трябва да се покаже действителна 
стойност "0°“.

F11-Drehtisch-Nullung_01
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11.4	 Маса	на	пресформата
11.4.1	 Маса	на	пресформата	/	Статус

В следващите менюта се предприемат всички необходими предварителни настройки за 
работата на масата на пресформата. Настройките могат да се променят само в ръчен 
режим на работа под ниво потребители 20. В средата на масата се показва актуалната 
позиция на ъгъла. Графичното изображение на тези менюта се адаптира към съответния 
тип машина (кръгла маса, плъзгаща се маса, V-машина, Tandem Mould).

ВНИМАНИЕ
Моля спазвайте също така настройките за безопасност в менюто „Сигурност / Общи 
положения“ (виж глава 1.6.1).

Обща	информация
 Напълно автоматичен режим на работа за всички вертикални машини се деблокира 
само при монтиран интерфейс манипулиране. Без този интерфейс машината може да се 
задейства само в полуавтоматичен режим на работа.

В полуавтоматичен режим на работа при освобождаване на обслужването се отваря 
защитната решетка (пневматична защитна решетка) или при светлинна завеса, една 
лампа (бял светещ бутон да натискани за цикъл старт, опция): активира се зелена лампа 
срещу обслужващото лице), с която се показва, че частта е снета от пресформата респ. 
че може да бъде поставена част, без да се прекъсне цикъла. Ако процесът на снемане 
не може да се приключи в рамките на процеса на впръскване, на движение на дюзите и 
на отваряне (само при машини с кръгла маса и с плъзгаща маса), следващият цикъл е 
блокиран, докато не се приключи снемането. След приключване на снемането цикълът се 
продължава със задействане на бутона за старт.

F11-Werkzeugtisch-Status_01
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	 Долни	части	на	пресформата

При задействане на бутона в лявата горна част на долната част на пресформата се 
преминава в менюто за конфигурация на долната част на пресформата. Отдясно от него 
се показва статуса на долната част на пресформата. В долния диапазон на пресформата 
се показват четири гъвкави статуса. Конфигурацията на тези статуси се намира в меню 
"Конфигурация / Статус”.

Обяснение	на	статусите

 Пресформата	не	активна

 Фиктивна	пресформа

   Долната част на пресформата се дефинира като "Фиктивна пресформа”.

 ДЧ	пресформа	празна

 В съответната долна част на пресформата не се намират нито заложни 
части нито отливки.

 Статус	цикъл	на	снемане	/	поставяне

Левият статус показва броя на актуалните цикли на снемане, а десният статус показва 
броя на актуалните цикли на поставяне. Цифрата показва броя на проведените цикли на 
снемане / поставяне.

Указание	за	всички	вертикални	машини	без	манипулиране	(или	деактивиран	
интерфейс	манипулиране):

След потвърждаване "Заложна част поставена" с бутона за старт на цикъла се приема 
статуса на долната част на пресформата. (вижте също Глава 8, програми стационарен 
ежектор). Обслужващата станция трябва да бъде дефинирана като станция за поставяне.

Указание	за	машини	с	кръгла	маса	и	плъзгаща	маса	с	манипулиране:

При активирано манипулиране интерфейс статус "Не е поставена част" с:

• EM12 положителен профил на сигнал манипулиране "Освобождаване маса на 
пресформата".

• EM67 положителен профил на сигнал манипулиране "Отливка снета / Заложна 
част поставена" в долната част на пресформата статус приет. 
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 ДЧ	пресформа	не	празна

 
В съответната долна част на пресформата са поставени всички заложни части (ако 
са необходими заложни части). Пресформата се деблокирана за единия цикъл на 
впръскване.

 Статус	отливка	

Статус зелен Процесът на пръскане от шприц-агрегат А (В,С) е деклариран като 
доброкачествено изделие.

Статус червен Процесът на пръскане от шприц-агрегат А (В,С) е деклариран като 
бракувано изделие.

Статус сив Не е възможна декларация за доброкачествено / бракувано изделие (напр.: 
посредством нулиране на циклите на снемане)

 Грешка	в	конфигурацията

 При индикация на този символ има налична грешка в конфигурацията на 
 тази половина на пресформата. В меню конфигурация пресформа 
погрешно  
 въведената стойност се обозначава от предупредителен триъгълник.

 Долна	част	блокирана	посредством	контрола	на	инструмента	(опция)

   Настройки на контрола на инструмента, виж глава 11.6.
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	 Горна	част	на	инструмент

При задействане на бутона в лявата горна част на горната част на пресформата се 
преминава в менюто за конфигурация на горната част на пресформата. Отдясно от него 
се показва статуса на горната част на пресформата. В долния диапазон на пресформата 
се показват четири гъвкави статуса. Конфигурацията на тези статуси се намира в меню 
"Конфигурация / Статус”.

Обяснение	на	статусите

 Индикация	на	активния	в	момента	блок	шприц-параметри

Ако машината е оборудване с няколко блока шприц-параметри (настройка в меню 
"Конфигурация / пресформа"), тук се показва активният в момента блок шприц-параметри 
на шприц-агрегата A (B, C). Превключването на блок параметри винаги се извършва в края 
на поддържането под налягане. Ако вече не налична опцията "Блокове шприц-параметри", 
винаги се показва "Р1".

  Наличен	горен	ежектор

С този символ (отляво до горната част на пресформата) се показва, дали на машината 
има наличен горен ежектор.

  Причислена	станция	манипулиране

С този символ (отляво до горната част на пресформата) се показва, дали е активирано 
манипулирането на затварящия механизъм (опция). Настройката се намира на страната 
на манипулирането (вижте глава 10). Допълнително се показва номера на причисления 
интерфейс манипулиране.
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Станции

При задействане на бутона в лявата горна част на станцията се преминава в менюто за 
конфигурация на станциите. Отдясно от него се показва статуса на станцията. В долния 
диапазон на станцията се показват четири гъвкави статуса. Конфигурацията на тези 
статуси се намира в меню "Конфигурация / Статус”.

Обяснение	на	статусите

  причислен	стационарен	ежектор	1-3

Настройките вижте в меню "Конфигурация / станция".

 Активирана	станция	на	снемане

 Станция	за	поставяне	активирана

 Активирана	станция	за	снемане	/	поставяне

Настройките вижте в меню "Конфигурация / станция".

 Старта	на	цикъла	бутон	1-3	активен

Бутонът за старт на цикъла се активира едва при дефинирана станция за снемане / 
поставяне за съответната станция.

  Грешка	в	конфигурацията

При индикация на този символ има налична грешка в конфигурацията на тази станция. 
В меню конфигурация станцията погрешно въведената стойност се обозначава от 
предупредителен триъгълник.

 причислена	станция	манипулиране

С този символ се показва, на коя станция е активирано манипулирането (опция). 
Настройката на номера на станцията се намира на страната на манипулирането (вижте 
глава 10). Допълнително се показва номера на причисления интерфейс манипулиране.

Програмите, които се дефинират в менюто за "Стационарен ежектор", са зависими от тези 
настройки. И общото протичане при машината се влияе от тези настройки.

  Определената	Леякова	станция

С този символ се посочва, на коя станция е била активирана леякова станция на 
инжекторната единица А (B, C). настройката на номера на станцията се намира на 
страница "Инструментна маса / конфигурация (виж глава 11.2.13).
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Поставяне	и	нулиране	на	статусите
С тези бутони се коригират статусите на отделните долни части на пресформата. Ако 
трябва ръчно да се изпразнят / заредят отделни долни части на пресформата (напр. при 
престой на машината), статуса на съответната долна част на пресформата трябва да се 
коригира с помощта на бутона. 

 Нулиране	на	цикъл	снемане

Последните свалени отливки се поставят отново в пресформата.

 Поставяне	на	цикъл	снемане

Свалят се отливките от цикъла на снемане.

 Нулиране	на	цикъл	поставяне

Свалят се частите на цикъл поставяне.

 Поставяне	на	цикъл	поставяне

Поставят се частите на цикъл поставяне.

Индикация	на	статуса	посока	на	въртене	/	осцилиране
В горната част на масата се изобразява предварително избраната настройка на посоката 
на въртене и осцилирането. Настройките се намират в меню "Маса на пресформата / 
Общи положения".

 Маса	на	пресформата	отдясно	/	по	посока	на	часовниковата	стрелка	 
(настройка	"Осцилиране	изкл")

 Маса	на	пресформата	отляво	/	по	посока	обратна	на	часовниковата	
стрелка	(настройка	"Осцилиране	изкл”)

 Осцилиране	(диапазон	на	осцилиране	1)

В статуса на осцилиране се показва, коя пресформа от коя страна се завърта в станция 
А. В този пример долна част на пресформата 3 се завърта надясно в станция А, а долна 
част на пресформата 1 се завърта наляво в станция А (стандартна настройка).

 Осцилиране	(диапазон	на	осцилиране	2)

В този пример долна част на пресформата 4 се завърта надясно в станция А, а долна 
част на пресформата 2 се завърта наляво в станция А (стандартна настройка).
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Всички	части	извадени
С тази предварително избрана програма се нулират всички статуси за долните части на 
пресформата. Ако долните части на пресформата трябва да се изпразват ръчно (напр. 
при престой на машината), то статуса на пресформата трябва също да се нулира. 

ВНИМАНИЕ
Поставянето и нулирането на статусите на пресформата е възможно само в ръчен режим 
на работа, когато масата е в позиция. В противен случай бутоните изчезват.
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11.4.2	 Маса	на	пресформата	/	Общи	положения

Графичното изображение и броят на въведените данни на това меню се адаптира към 
съответния тип машина (кръгла маса, плъзгаща маса, V-машина).

Предварителен	избор	на	посоката	на	въртене
Тук се определя посоката на въртене на масата на пресформата. Ако е включено 
осцилиране, (предварителен избор на програма "Маса на пресформата деблокирана за 
превъртащ режим на работа" в меню Машина Общи положения / Сигурност, вижте глава 
1), тази настройка няма значение.

Предварителен	избор	на	осцилиране
Осцилиране	изкл

Режим Осцилиране се активира с предварителния избор на програма "Маса на 
пресформата деблокирана за превъртащ режим на работа" в меню Машина Общи 
положения / Сигурност (вижте глава 1). Допълнително трябва да се активира "Диапазон на 
осцилиране 1" или "Диапазон на осцилиране 2". Ако предварителният избор на програма 
"Маса на пресформата блокирана за превъртащ режим на работа" и предварителният 
избор на програма за предварителен избор на осцилиране не съвпадат, се показва 
съобщението за неизправност "Конфигурацията на осцилирането е неправилна".

F11-Werkzeugtisch-Allgemein_04
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След включване на тази програма се извършва контрол на активираните долни части на 
пресформата. Възможните долни части на пресформата са определени от "Диапазон на 
осцилиране 1” и "Диапазон на осцилиране 2”. В меню "Маса на пресформата / Статус” се 
показват само определените от диапазона на осцилиране долни части на пресформата.

Диапазон	на	осцилиране	1
Диапазон	на	осцилиране	2

Тук може да се избира между два диапазона на осцилиране. Диапазоните на осцилиране 
са предварително настроени фабрично. Валидният диапазон на осцилиране се 
изобразява в меню "Маса на пресформата / Статус". Виждат се онези долни части 
на пресформата, които при настроения диапазон на осцилиране могат да достигнат 
"Станция А (затваряща станция).

т.е. може да се осцилира само между видимите тук долни части на пресформата.

ВНИМАНИЕ
Няма допълнителни крайни прекъсвачи за диапазона на осцилиране, т.е.е диапазоните на 
осцилиране се определят само от предварителния избор на програма.

Предпазител	на	плочата	на	пресформата
• няма контрол

• перманентен надзор: Ще бъдат надзираван всички инструментни подразделения.

• Надзор на затварящата станция: Долната част на инструмента в затварящата 
станция ще бъде надзираван

Осигурителят на инструменталната плоча е активиран при надзорните програми, при 
които трябва осигуряването на инструментната плоча да е ОК преди затварянето, (виж 
глава 11.4.6):

• Програма "Затваряне на формата / вкарване на сърцето(ата)" 

• Програма "Затваряне на формата" 

• Програма "Затваряне на формата до безопасно положение" Осигурителната 
позиция трябва да е по-малка от точката на пътя "Формата отворена", в противен 
случай надзорът ще бъде деактивиран.

При надзорна грешка, "Движението на инструментната маса" се блокира.

Предварителен	избор	на	импулс
Маса	на	пресформата	Индексът	се	връща	обратно

След позициониране на масата индексът преминава напред и веднага отново назад.

Указание

механично позициониране в края последователно - не блокирана маса
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Маса	на	пресформата	Индексът	остава	отпред
Индексът преминава след позициониране на масата напред и остава отпред до 
следващото движение на масата. Ако със старта на движението на отваряне вече са 
обработени всички станции на обслужване (снемане/поставяне), тогава индексът на 
пресформата се изнася паралелно към движението на отваряне на пресформата.

Указание

механично позициониране в края - блокирана маса

Маса	на	пресформата	Индекс	успореден	режим
В ръчен режим на работа след позициониране на масата индексът преминава напред и 
веднага отново назад. в автоматичен режим на работа след позициониране на масата 
индексът преминава напред и паралелно към движение затваряне отново назад (след 
като индексът е напред, движението затваряне и ежектор се деблокира - оптимиране на 
цикъла).

Указание

механично позициониране в края - не блокирана маса 

Скорост	на	масата	на	пресформата	наляво	/	по	посока	обратна	на	часовниковата	стрелка
Скорост	на	масата	на	пресформата	надясно	/	по	посока	на	часовниковата	стрелка

Задаване на скоростта за "Маса на пресформата наляво / по посока обратна на 
часовниковата стрелка" и "Маса на пресформата надясно / по посока на часовниковата 
стрелка". Тази настройка е активна в ръчен и автоматичен режим на работа.

Симулация	на	цикъл
Старт	на	цикъл	бутон	симулиране

В полето за въвеждане "Бутон за симулиране на старта на цикъла" се въвежда забавяне 
във времето (в секунди) за задействане на стартов импулс за цикъла. Стартов импулс за 
цикъла се задейства винаги, когато бутонът за старт на цикъла е осветен (освобождаване 
на обслужването).

При активиране на този предварителен избор машината тряба да се стартира ръчно само 
при първия цикъл при полуавтоматичен режим на работа. След това задействането на 
бутона за старт на цикъла се симулира.

Програма	2
Протичане както "Старт на цикъл бутон стимулиране". Първият ръчен цикъл старт не е 
необходим. Тази програма може да се използва само за сервизни цели.

Програма	3
Резерва
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Цикъл	сух	ход
Всички	движения	активни

Всички активиране оси на машината са активни.

Цикъл	без	впръскване
При активиране на този предварителен избор машината се експлоатира в автоматичен 
режим на работа без впръскване.

Цикъл	без	впръскване,	дюза	напред
При активиране на този предварителен избор машината се експлоатира в автоматичен 
режим на работа без впръскване и без движение на дюзите.

Цикъл	без	впръскване,	дюза	напред,	затваряне
При активиране на този предварителен избор машината се експлоатира в автоматичен 
режим на работа без впръскване, без движение на дюзите и без движение на затварящия 
механизъм.

С	движение	на	масата	на	пресформата
При активиране на този предварителен избор машината се експлоатира в автоматичен 
режим на работа с движение на масата на пресформата.

Без	движение	на	масата	на	пресформата
При активиране на този предварителен избор машината се експлоатира в автоматичен 
режим на работа бeз движение на масата на пресформата.

Конфигурация	на	статуса	на	пресформата	за	ръчни	станции	на	обслужване
Статус	поставяне	поставяйте	само	в	Автоматичен	режим

При активиране на този предварителен избор на програма статус поставяне не преминава 
в ръчен режим.

Статус	впръскване	само	в	автоматичен	режим
При активиране на този предварителен избор на програма статус на впръскване не 
преминава в ръчен режим.

Изтриване	на	статус	шприцоване	при	превключване	на	автоматичен	режим
При смяна на автоматичния режим се изтрива "Статус отливка" (свалени са всички 
отливки).

Статус	поставяне	Станция	за	поставяне	поставете	при	превключване	на	Автоматичен	
режим

При смяна на автоматичния режим се поставя "Статус цикъл на поставяне" (заложни 
части поставени на съответната станция за поставяне) и се изтрива "Статус отливка" 
(свалени са всички отливки).
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Осигуряване	безотказносто	(опция	при	MicroPower)
Когато тази програма е включена, новият цикъл остава блокиран докато излятото 
изделие не мине през фотоклетката. Ако излятото изделие не мине през фотоклетката в 
течение на паузата (изтласкване на излятото изделие), следващият цикъл не стартира. 

Управлението сигнализира за наличие на неизправност.



Стругово устройство / Маса пресформа

HB6BG11I
HB6BG11H

0313ES/0214ESГлава 11 - 36

F11-Werkzeugtisch-Produktionsende_02

11.4.3	 Маса	на	пресформата	/	Край	на	производството

В това меню се дефинира реакцията на бутон "Ръчен край на производството". Ръчният 
край на производството се въвежда с бутона "Край на производството. 

Освен това се дефинира реакцията на хандлинг сигнала " Производствен край въведен от 
хандлинг".

Деактивиран
Бутон "Край на производството" е деактивиран. Не се въвежда край на производството 
при задействане на бутона.

Ръчен	край	на	производство	без	последователност	потегляне
Въвежда се край на производството без последователност на потегляне при задействане 
на бутона. Цикълът на машината се прекратява в края на цикъла.

Ръчен	край	на	производство	с	последователност	потегляне
Въвежда се край на производството с последователност на потегляне при задействане на 
бутона. След края на последователността на потегляне (описание вижте в "Дефиниция на 
последователността на потегляне") цикълът на машината се спира при край на цикъла.
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Автоматичен	край	на	производство	с	последователност	потегляне
Автоматичният край на производството се въвежда от аларми на клас грешки 6, 7 и 
"Изключване на брояча на детайлите. В автоматичен режим на работа след края на 
последователността на потегляне (описание вижте в "Дефиниция на последователността 
на потегляне") цикълът на машината се спира при край на цикъла.

Ръчен	стоп	на	производството	(веднага)
При задействане на бутона всички движения веднага се спират. При повторно 
задействане на бутона всички движения веднага се деблокират.

Описание	последователност	потегляне
вижте глава A под Протичания на програми

Спиране	на	дозировъчния	цикъл	при	ръчен	(автоматичен)	производствен	карй
Дозиращият цикъл се прекъсва при ръчен (автоматичен) производствен край веднага 
и цикълът се довършва до край. Посредством задействане на "Стартиране цикъл", 
дозировъчният цикъл се продължава отново. След като дозировъчният обем е достигнат, 
автоматичният цикъл се стартира отново чрез повторно задействане на "Стартиране 
цикъл".
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11.4.4	 Конфигурация	Пресформа	/	Страница	1

Избор	пресформа
В падащото меню вдясно горе избирате половината на пресформата, към която се 
отнасят следните настройки. Според типа на машината може да има до 6 долни части 
(ДЧ1 до ДЧ6).

Инструмент	режим	на	работа
Не	активен	в	производствения	процес

Една деактивирана долна част на пресформата не се включва в хода на протичане на 
машината, т.е. долната част на пресформата не се зачита нито във впръсквателната 
станция нито в станцията на ежектора.

ВНИМАНИЕ
Тази предварителен избор на програма не може да бъде избран, ако затварящият 
механизъм пресформи на различни станции затваря едновременно (стандартно 
изпълнение при машини с хоризонтален затварящ механизъм).

F11-Werkzeugtisch-Konfiguration-Seite1_01
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Активен	в	производствения	процес
С този предварителен избор Вие активирате съответната долна част. Трябва да бъде 
монтирана една активирана долна част на пресформата и да се свърже в хода на 
протичане на машината. 

Активен	само	при	процеса	на	затваряне	(фиктивен)
С този предварителен избор Вие активирате съответната фиктивна долна част. Трябва 
да бъде монтирана една активирана фиктивна долна част и отчасти да се включи в 
хода на протичане на машината, т.е. фиктивната долна част не се зачита нито от шприц-
агрегата нито от стационарните ежектори и програмите за вкарване на избивача за сърца 
също се игнорират на тази долна част. Ако една такава фиктивна долна част се намира 
във впръсквателната станция, формата се затваря с повишаване на затварящата сила 
и пресформата се отваря отново едва, когато се обработи активираната станция на 
обслужване.

Указание

Контролите на програмата за вкарване на избивача за сърца остават активни, а 
програмите за изкарване на избивача за сърца продължават да се изпълняват.

Тази програма за долни части намира своето приложение при много тежки долни части 
на пресформата, при които се стига до неравномерно разпределение на теглото върху 
масата на пресформата. Предотвратява се преобръщането на масата на пресформата и 
по този начин се намалява механичното натоварване (съхранение, задвижване, ...).

Причисление	Избивач	за	сърца
В тези 8 падащи менюта се предприема причисляване на избивач за сърца. Тук се 
настройва, кой избивач за сърца на коя половина на пресформата е монтиран. Могат да 
се дефинират 8 избивача за сърца да една половина на пресформата.

Настройките за избивачите за сърца (програмен номер избивач за сърца, налягания 
избивач за сърца, скорости избивач за сърца…) могат да се намерят в меню Избивач за 
сърца.
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11.4.5	 Конфигурация	Пресформа	/	Страница	2

Причисление	Датчик	вътр.	нал.	форма	(FID)
В тези 8 падащи менюта се предприема причисляване на датчик за вътрешното налягане 
на формата. Тук се настройва, кой датчик за вътрешното налягане на формата за FID 
Master и Slave на коя половина на пресформата е монтиран. Могат да се настроят 8 
датчика за вътрешно налягане на пресформата.

При машини с повече цветове причисляването FID Master / Slave трябва да се отвори 
допълнително за всеки шприц-агрегат.

Указание

Трябва да се настрои предварителен избор на програма "Датчици за вътрешно налягане 
на пресформата в зависимост от пресформата" (вижте "Поддържане под налягане / Общи 
положения / Избор FID", Глава 6).
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Причисляване	блок	шприц-параметри	(опция)
Разпределение на блок шприц-параметри за предварително избраната пресформа.

Това въвеждане трябва да се предприема само при налична опция на блокове шприц-
параметри. Ако тази опция не е налична, да се нанесе "Блок шприц-параметри 1".

т.е. могат да се придвижват долните части на пресформата с различни настройки на 
цикъл впръскване. Има възможност за избор на два блока шприц-параметри.

Настройките на същинските шприц-параметри се извършва на страниците за 
"Впръскване", "Поддържане под налягане" и "Дозиране". Превключването на блокове 
шприц-параметри се извършва в заглавния ред (вижте Глава 0)
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11.4.6	 Конфигурация	Пресформа	/	Страница	3

Предпазител	на	плочата	на	пресформата	(опция)
Контролни	програми:	Сигналите	на	пресформата	активни	по	време	на

С това падащо меню се извършват причисляванията на предпазители на плочата на 
пресформата 1 - 4 към горната част на пресформата и долните части на пресформата. 
Ако не е налична тази опция, причисляването не действа. Възможно е многократно 
присвояване на предпазителя на плочата на пресформата за няколко долни части на 
пресформата.

Предпазителят на плочата на пресформата е един краен прекъсвач в долната част 
на пресформата (горна част), който контролира позицията на плочата на ежектора. 
Електрическото съединение, необходимо за тази функция, се осъществява от клиента. 
Фирма Battenfeld предоставя необходимия за това интерфейс. 

Ако се опитате да стартирате движение, блокирано от предпазителя на плочата на 
пресформата, се показва съобщение за грешка "Предпазител на плочата на ежектора / 
Предпазител на плочата на пресформата".

Деактивиран
Предпазителят на плочата на ежектора не се контролира.
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Затваряне	на	формата	/	вкарване	на	сърцето(ата)
Предпазителят на плочата на пресформата блокира затварянето

При долна част на пресформата в затварящата станция (при активиран предпазител на 
плочата на пресформата) и вход не активен за предпазителя на плочата на пресформата, 
се блокира затварянето. 

Предпазителят на плочата на ежектора спира избивачите на сърца

Движение на избивача за сърца (вкарване) се блокира, когато предпазителят на плочата 
на пресформата и избивачът за сърца са причислени към една и съща долна част (горна 
част) на пресформата. 

Масата на пресформата може да се задвижва. Но се появява съобщението за 
неизправност "Предпазител на плочата на ежектора / предпазител на плочата на 
пресформата".

Затваряне	на	формата
Предпазителят на плочата на пресформата блокира затварянето

При долна част на пресформата в затварящата станция (при активиран предпазител на 
плочата на пресформата) и вход не активен за предпазителя на плочата на пресформата, 
се блокира затварянето. 

Масата на пресформата може да се задвижва. Но се появява съобщението за 
неизправност "Предпазител на плочата на ежектора / предпазител на плочата на 
пресформата".

Затваряне	на	формата	до	безопасно	положение
Предпазителят на плочата на пресформата блокира затварянето

При долна част на пресформата в затварящата станция (при активиран предпазител на 
плочата на пресформата) и вход не активен за предпазителя на плочата на пресформата, 
затварянето се блокира до безопасното положение ("затварящ механизъм в безопасно 
положение). 

Затваряне	на	формата	от	безопасно	положение
Предпазителят на плочата на пресформата блокира затварянето

При долна част на пресформата в затварящата станция (при активиран предпазител на 
плочата на пресформата) и вход не активен за предпазителя на плочата на пресформата, 
затварянето се блокира от безопасното положение ("затварящ механизъм в безопасно 
положение). 
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Сърце(а)	вкарано(и)
Предпазителят на плочата на пресформата блокира избивачите на сърца

Движение на избивача за сърца (вкарване) се блокира, когато предпазителят на плочата 
на пресформата и избивачът за сърца са причислени към една и съща долна част (горна 
част) на пресформата. 

Сърце(а)	изкарано(и)
Предпазителят на плочата на пресформата блокира избивачите на сърца

Движение на избивача за сърца (изкарване) се блокира, когато предпазителят на плочата 
на пресформата и избивачът за сърца са причислени към една и съща долна част (горна 
част) на пресформата. 

Избутвач	назад
Предпазителят на плочата на пресформата блокира ежектора

При долна част на пресформата в станцията на ежектора (при активиран предпазител на 
плочата на пресформата) и вход не активен за предпазителя на плочата на пресформата, 
се блокира движението назад на съответния стационарен ежектор. 

При долна част на пресформата в затварящата станция (при активиран предпазител на 
плочата на пресформата) и вход не активен за предпазителя на плочата на пресформата, 
се блокира движението назад на горния ежектор. 

Затварящ	механизъм	безопасно	положение
Въвеждане на безопасно положение при предварителен избор "Затваряне на формата до 
(от) безопасното положение".
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11.4.7	 Конфигурация	Пресформа	/	Страница	4

Причисление	Зона	за	загряване	на	пресформата
Причисляване на една или повече зона(и) за загряване на пресформата за предварително 
избраната пресформа.

Ако зоните на загряване на пресформата се причислят към дадена пресформа, то грешна 
реакция на съответната зона на загряване се извършва само тогава, когато съответната 
долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция.

Причисление	Темперираща	зона
Причисляване на една или повече темперираща(и) зона(и) за предварително избраната 
пресформа.

Ако темпериращите зони (отоплителен контур, охлаждащ или контролен контур) се 
причисляват към една пресформа, грешната реакция "Спиране при край на цикъла" на 
съответната темперираща зона се извършва само тогава, когато съответната долна част 
на пресформата без отливки се намира в станция затваряне.
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11.4.8	 Конфигурация	Пресформа	/	Страница	5

Причисляване	темпериращи	уреди
Причисляване на един или повече темпериращи уреди за предварително избраната 
пресформа.

Ако темпериращите уреди се причислят към дадена пресформа, то грешна реакция на 
съответната зона на темпериращи уреди се извършва само тогава, когато съответната 
долна част на пресформата се намира във впръсквателната станция.
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11.4.9	 Конфигурация	Пресформа	/	Статус

В това меню към отделните половини на пресформата могат да се причислят гъвкави 
статуси. Към избраните статуси може да се причисли информационен текст. Тези статуси 
с информационен текст тогава могат да се покажат в меню "Маса на пресформата / 
Статус" в съответните половини на пресформата.

Причисляване	гъвкави	статуси
Статус	шприцоване

Статус 0 няма отливка в съответната долна част на пресформата

Статус 1-3 Стойността съответства на броя на впръскващите шприц-агрегати в 
съответната пресформа.

Цикли	на	снемане
Статусът показва броя на актуалните цикли на снемане.

F11-Werkzeugtisch-Konfiguration-Status_01
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Статус	поставяне
Статус 0 няма заложна част в съответната долна част на пресформата

Статус 1 Заложните части на 1. станция за поставяне се поставят в съответната 
долна част на пресформата.

Статус 2 Заложните части на 1. и 2. станция за поставяне се поставят в съответната 
долна част на пресформата.

Статус 3 Заложните части на 1. до 3. станция за поставяне се поставят в 
съответната долна част на пресформата.

Цикли	на	поставяне
Статусът показва броя на актуалните цикли на поставяне.

Състояние	на	вакуума
Тук се показва състоянието на ваккума на съответния инструмент.

Статус 0 Вакуум изкл.

Статус 1 Вакуумен вентил вкл.

Статус 2 Вакуумът ОК (продукционното налягане достигнато)

Статус 3 Вакуумът не е ОК (продукционното налягане недостигнато)

Статус 4 Предевакуирането ОК (разформиращото налягане достигнато)

Статус 5 Предевакуирането не е ОК (разформиращото налягане недостигнато)

Обща	температурна	грешка
Статус 0 няма температурна грешка

Статус 1 Обща температурна грешка на причислените към съответната пресформа 
температурни зони (причисляване зона за загряване на пресформата, 
темперираща зона, темпериращ уред). 

Темперираща	зона	в	пресформата
Допълнително трябва да се избере желаната темперираща зона. Въвеждане на "Зона 0" 
означава контрол на всички причислени към пресформата темпериращи зони.  
Зона 1-4 съответства на причислената "1. (до 4.) Темперираща зона в пресформата".

Статус 0 Зона темпериране изключена (този анализ е валиден само за отделните 
зони)

Статус 1 Зона темпериране OK

Статус -1 Обща температурна грешка при причислената към съответната пресформа 
темперираща зона.
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Зона	на	нагряване	на	пресформата	в	пресформата
Допълнително трябва да се избере желаната темперираща зона. Въвеждане на "Зона 
0" означава контрол на всички причислени към пресформата зони на нагряване на 
пресформата. Зона 1-4 съответства на причислената "1. (до 4.) зона на нагряване на 
пресформата в пресформата"

Статус 0 Зона за подгряване на пресформата изключена (този анализ е валиден 
само за отделните зони)

Статус 1 Зона за подгряване на пресформата OK

Статус -1 Обща температурна грешка на причислената към съответната пресформа 
зона на подгряване на пресформата.

Зона	темпериращ	уред	в	пресформата
Допълнително трябва да се избере желаната зона темпериращи уреди. Въвеждане на 
"Зона 0" означава контрол на всички причислени към пресформата зони на темпериращи 
уреди.  
Зона 1-4 съответства на причислената "1. (до 4.) Зона темпериращ уред в пресформата.

Статус 0 Зона темпериращи уреди изключена (този анализ е валиден само за 
отделните зони)

Статус 1 Зона темпериращи уреди OK

Статус -1 Обща температурна грешка при причислената към съответната пресформа 
зона на темпериращ уред.

Бракувано	изделие
Допълнително трябва да се въведе параметър.

Въвеждане	на	"Параметър	0”	означава	контрол	на	всички	параметри	за	качеството:

Статус 0 няма бракувано изделие

Статус 1 Бракувано изделие (Обща грешка)

Статус 2 Бракувано изделие от пусков брак

Статус 3 Бракувано изделие от контрол QT-таблица

Статус 4 Бракувано изделие от контрол на криви за групово разпределение

Статус 5 Бракувано изделие от контрол впръскване

Статус 6 Бракувано изделие от превключване на SLAVE поддържане под налягане

Статус 7 Бракувано изделие от контрол интеграл впръскване

Статус 8 Бракувано изделие от FID-контрол

Статус 9 Бракувано изделие от контрол време за изваждане от формата

Статус 10 Бракувано изделие от аларма "Прекъснат цикъл впръскване"

Статус 11 Бракувано изделие от контрол интеграл дозиране
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Въвеждане	на	"Параметър	1-9”	означава	контрол	на	следните	параметри	за	
качеството:

Параметър 1 Брак при потегляне

Параметър 2 QT-таблица

Параметър 3 обвив.крива

Параметър 4 Контрол впръскване

Параметър 5 Превключване ND-SLAVE

Параметър 6 Контрол интеграл впръскване

Параметър 7 FID-контрол

Параметър 8 Контрол на времето за изваждане от формата

Параметър 9 Впръскване спряно

Параметър 10 Контрол интеграл дозиране

Статус 0 няма бракувано изделие

Статус 1 Бракувано изделие (от избраните параметри 1-9).

Бракувано	изделие	от	шприц-бутало
Допълнително трябва да се избере желаното шприц-бутало. Въвеждане на "Номер 0" 
означава контрол на всички активирани шприц-бутала.  
Номер 1-3 съответства на шприц-бутала A - C.

Статус 0 няма бракувано изделие

Статус 1 Бракувано изделие

Предпазител	на	плочата	на	пресформата
Допълнително трябва да се избере желания предпазител на плочата на пресформата. 
Въвеждане на "Номер 0" означава контрол на всички причислени към пресформата 
предпазители на плочата на пресформата. 
Номер 1-4 съответства на причислен "1. (до 4.) предпазител на плочата на пресформата".

Статус 0 Предпазител на плочата на пресформата изключен (този анализ е валиден 
само за отделни предпазители на плочата на пресформата)

Статус 1 Предпазител на плочата на пресформата OK

Статус -1 Неизправност на предпазителя на плочата на пресформата .



Стругово устройство / Маса пресформа

HB6BG11I
HB6BG11H
031ES/0214ES Глава 11 - 51

F11-WerkzeugtischStation-Konfiguration-Seite1_01

11.4.10	 Конфигурация	Станция	/	Страница	1

В настройките на станцията се предприемат причислявания на ежектори и дефиниция на 
съответните станции. Причислените към тях настройки се показват при станцията като 
информация в меню "Маса на пресформата / Статус".

Причисляване	стационарен	ежектор
С падащото меню "Стационарен ежектор за станция" се причислява стационарен ежектор 
към станция.

Настройките за стационарния ежектор (програма стационарен ежектор, настройки на 
профила за стационарния ежектор…) могат да се намерят в меню "Стационарен ежектор".

Причисляване	станция	за	снемане
С падащото меню може да се активира и деактивира снемането за съответната станция.

ВНИМАНИЕ
При машини с хоризонтален затварящ механизъм ежекторът автоматично се причислява 
към станцията за снемане.

Изключение: при пресформа със завъртващи се режещи пластини (Въртящ механизъм 
програма 20).



Стругово устройство / Маса пресформа

HB6BG11I
HB6BG11H

0313ES/0214ESГлава 11 - 52

Причисляване	станция	за	поставяне
С падащото меню може да се активира и деактивира станцията за поставяне за 
съответната станция. 

Могат да се дефинират до 3 станции за поставяне. Номерът на станцията за поставяне 
дефинира последователността на станцията за поставяне. За да може да се дефинира 2. 
(3.) станция за поставяне, машината трябва да разполага с 2. (3.) независима станция за 
обслужване (стартов бутон на цикъла 2 (3)).

Брой	цикли	поставяне	за	станция
Стойността на въвеждане дефинира броя на циклите на поставяне в тази станция.

Тази функция би трябвало да се използва , за да се блокират определени заложни части с 
поощта на избивач за сърца след извършен процес на поставяне.
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11.4.11	 Конфигурация	Станция	/	Статус

В това меню към отделните станции могат да се причислят гъвкави статуси. Към 
избраните статуси може да се причисли информационен текст. Тези статуси с 
информационен текст тогава могат да се покажат в меню "Маса на пресформата / Статус" 
в съответните станции.

Причисляване	гъвкави	статуси
Освобождаване	станция	за	обслужване

Статус 0 Старт на цикъла деактивирана лампа. Не е необходимо обслужване.

Статус 1 Старт на цикъла активирана лампа. Изискване за обслужване. Прекъснато 
е предпазно устройство или трябва да се поставят / свалят части.

Вакуумна	помпа
Състояние на вакуумната помпа на съответната станция.

Статус 0 Вакуумната помпа изключена

Статус 1 Вакуумната помпа ОК

Статус -1 Грешка на вакуумната помпа (напр.: моторната защита задействана)

F11-WerkzeugtischStation-Konfiguration-Status_01
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11.4.12	 Маса	на	пресформата	/	конфигурация

Завъртане	на	изгледа	на	станцията
Тези настройки се отнасят само за разположението на станциите и пресформите на 
страницата  "Маса на пресформата / статус" и не оказват влияние върху хода на работа 
на машината. 

0°	-	стандарт
Чрез активиране на този предварителен избор се показва стандартният изглед на "Маса 
на пресформата статус". Обикновено тази настройка се използва при всички машини с 
кръгли маси. 

90°	(60°)	по	посока	на	часовниковата	стрелка
90°	(60°)	срещу	посоката	на	часовниковата	стрелка

При машини с въртящо устройство може да се случи така, че станция A (Впръскваща 
станция) да се намира не горе, а отдясно или отляво. С тази настройка можете да 
адаптирате изгледа на "Маса на пресформата статус" към Вашата пресформа.

F11-Werkzeugtisch-Konfiguration_03
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Прикриване	на	неупотребяваните	станции	и	инструменти
С този програмен предизбор могат да бъдат скрити станциите, които не могат да бъдат 
посетени.

Тези настройки се отнасят само до изгледа на станциите и инструментите на страница 
"Инструментна маса / състояние" и нямат влияние върху процесите на машината.

Конфигурацията	на	масата/	мястото	на	инструмента	се	поставя	на	работни	настройки
Чрез натискане на този бутон всички релевантни настройки на масата на инструмента и 
на мястото се задействат като работни настройки.

Конфигурация	3	станцийно	действие	(опция)
Чрез задействане на тези бутони се извършват всички съществени настройки за действие 
с 3 станции.

Стартиране	на	индексирането	при	отворени	пътища
Индексът е паралелен на движението на отвора.

Хоризонтален затварящ механизъм:

- При въвеждане на „0” индексът на първата форма оста отворен.

Вертикален затварящ механизъм:

- При въвеждане на „0” индексът се изтласква едва след приключване на всички 
обслужващи станции (процес на снемане/ полагане готов).

Леякова	станция,	инжекторна	единица	A	(B,	C)	(опция)
С меню Pull Down (изтегляне надолу) "Леяковата станция, инжекторната единица А (B, 
C)" се определя една инжекторна станция за съответната инжекторната единица. При 
"Стандарт" настройка се конфигурира фабричната настройка.
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11.4.13		 Инструментална	маса	/	Многоетапно	шприцоване

В това меню се предприемат настройките за многоетапното шприцоване

Указание: За оценката на QT се привлича само последното шприцване от съответната 
поредица параметри на шприцоване.

Дефиниране	етапа	на	шприцоване
1.	пример	за	приложение:

Материалът се шприцова в една обща кухина при ползването на 2 етапа на шприцоване.

Етап на шприцоване 1: 
  Етап на предшприцоване (предзапълване на кухината), може да се състои от до 
10 цикъла на шприцоване.

Етап на шприцоване 2: 
  Етап на главно шприцоване (нормален процес на шприцоване със следналягане), 
за крайно запълване и запечатване на шприцованата част. Етапът на шприцоване 2 може 
да се състои също от до 10 цикъла на шприцоване.

F11-Werkzeugtisch-Mehrstufiges Einspritzen_01
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2.	пример	за	приложение:
Материалът се шприцова в независими кухини. С етапа на шприцоване 1 се запълва 
кухина 1 и с етапа на шприцоване 2 се запълва кухина 2. Всеки съответен етап на 
шприцоване може да се състои от до 10 цикъла на шприцоване.

Двуетапно	шприцоване
Изкл

Последователни етапи на шприцоване: Включено двуетапно шприцоване. Етапите на 
шприцоване следват един след друг в един машинен цикъл.

Редуващи се етапи на шприцоване (опция): Включено двуетапно шприцоване. Етапите на 
шприцоване могат да следват в 2 машинни цикъла.

Приоритет	на	шприцоване	за	етапите	на	шприцоване
Този избор е опционален. Тук се избира етапът на шприцоване, с който да бъде 
започнато.

Многократно	шприцоване	на	шприцоващ	етап
Искл.: означава само 1 цикъл на шприцоване

Последователно шприцоване: Най напред ще бъдат обработени циклите на шприцоване 
на първия етап на шприцоване и след това циклите на шприцоване на втория етап на 
шприцоване.

Редуващо се шприцоване (опция): Циклите на шприцоване на двата етапа на шприцоване 
се сменят последователно. Тази насрокка е възможна само в комбинация с "Редуващи се 
етапи на шприцоване".

Настройки	за	всяка	долна	част	на	инструмента	и	за	всеки	шприцагрегат

Причисляване	на	етап	на	шприцоване	2
Етап на шприцоване 1: съответната долна част на инструмента притежава само един етап 
на шприцоване, т.е. липсва етап на предшприцоване. С това етапът на шприцоване 1 е 
главен етап на шприцоване.

Етап на шприцоване 2: съответната долна част на инструмента притежава два етапа на 
шприцоване.

след края на времето на охлаждане: На края на 1-вия етап на шприцоване се стартира 
охлаждащото време. След изтичане на охлаждащото време се стартира етапът на 
шприцоване 2.

Освобождаване	следналягането	за	етапа	на	шприцоване
при всеки цикъл на шприцоване: При двата етапа на шприцоване и при всеки цикъл на 
шприцоване, се извършва след направен предизбор, превключване на следналягане (виж 
глава Следналягане, Мастерпревключване).

при последният цикъл на шприцоване: При двата етапа на шприцоване и само при 
последния цикъл на шприцоване, се извършва след направен предизбор, превключване 
на следналягане (виж глава Следналягане, Мастерпревключване).
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само при етап на шприцоване 2: При етап на шприцоване 2 и при всеки цикъл на 
шприцоване, се извършва след направен предизбор, превключване на следналягане (виж 
глава Следналягане, Мастерпревключване).

при последният цикъл на етап 2 на шприцоване: Само при етап 2 на шприцоване и при 
последния цикъл на шприцоване, се извършва след направен предизбор, превключване 
на следналягане (виж глава Следналягане, Мастерпревключване).

Указание: Ако няма освободено следналягане в съответния цикъл на шприцоване, 
в инструмента се пълни материал до послената точка на профила за шприцоване 
(преложение: 1 mm).

Брой	на	циклите	на	шприцоване	за	1-ви	(2-ри)	етап	на	шприцоване
Тук се предизбирa броя на  циклите на шприцоване в рамките на етапа на шприцоване.

Причисляване	на	поредицата	параметри	на	шприцоване	(за	всяка	долна	част	на	
инструмента)

за	етап	на	шприцоване	1	(2)
Определяне на поредицата параметри на шприцоване за съответния етап на шприцоване.

т.е. етапите на шприцоване могат да бъдат извършвани с различни настройки (на цикъла 
на шприцоване). Има възможност за избор на два блока шприц-параметри.

Настройката на самите параметри на лприцоване се извършва на страниците за 
"Шприцоване", "Следналягане" и "Дозиране". Превключването на две поредици параметри 
на шприцоване се извършва на заглавния ред (виж глава 0).

Указание: Настройките на етапа на шприцоване 1 се извършват също в манюто 
"Конфигурация на инструмента / страница 2" (виж глава 11.4.5).
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11.5		 Въртящо	устройство	външно
11.5.1	 Въртящо	устройство	външно	/	Обща	информация

В меню "Въртящо устройство външно" (опция при машини с хоризонтално затварящо 
устройство и външно въртящо устройство) настройте въртящото устройство с 
необходимите за това параметри. 

Параметрите и програмните настройки на "Въртящо устройство външно" са същите, както 
при "Въртящо устройство сервоелектрическо". Обяснение на параметрите и програмите 
можете да намерите в глава 11.1.1 "Въртящо устройство сервоелектрическо/ Обща 
информация".

Статус	на	въртящото	устройство
Статусът на "Въртящо устройство външно" е означен със символ, представляващ 
щекер. Значението на отделните статуси е същото, както при "Въртящо 
устройство сервоелектрическо". Обяснение можете да намерите в глава 11.1.1 

"Въртящо устройство сервоелектрическо/ Обща информация".

F11-Dreheinheitextern-Allgemein_02



Стругово устройство / Маса пресформа

HB6BG11I
HB6BG11H

0313ES/0214ESГлава 11 - 60

11.5.2	 Въртящо	устройство	външно	/	диагноза

Статус	на	въртящото	устройство	
Точно описание на сигналите от въртящото устройство и машината можете да намерите в 
"Обяснение на сигналите от интерфейса" под съответния пин на интерфейса.

Въртящото	устройство	е	готово
(пин 14)

Въртящо	устройство	позиция	OK	
(пин 15)

Въртящо	устройство	позиция	0	градуса	(90,	120,	180,	240,	270	градуса)
(пин 16 до пин 21)

АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	на	въртящото	устройство	OK
(пин 23 и 24)

F11-Dreheinheitextern-Diagnose_01
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Разрешение	врати	отваряне
(пин 22)

Въртене	по	посока	на	часовниковата	стрелка
(пин 4)

Въртене	срещу	посоката	на	часовниковата	стрелка
(пин 5)

Изхвъргачът	е	назад
(пин 6)

Изхвъргачът	е	отпред
(пин 7)

Защитните	врати	се	държат	затворени
(пин 3 и8)

Обяснение	на	сигналите	от	интерфейса

a)	сигнали	от	машината:

	 Пин	1	и	2:		 Хардуерна	верига		АВАРИЙНО	СПИРАНЕ

	 Пин	3	и	8:		 Сигнал	от	SPS,	че	защитните	врати	се	държат	затворени!
Това служи като допълнително 2-ро разрешение за въртящото устройство, че е възможен 
безопасен процес на въртене със защитни устройства, затворени съобразно техническите 
изисквания за безопасност.  

Сигналът е активен, ако вратите са затворени и блокиращите магнити се обтичат напълно 
(затворено положение).

	 Пин	4:		 Въртене	по	посока	на	часовниковата	стрелка
Тук процесът на въртене се стартира по посока на часовниковата стрелка. Сигналът 
остава активиран до обратно съобщение от пин 15 „Въртящо устройство позиция OK“.
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	 Пин	5:		 Въртене	срещу	посоката	на	часовниковата	стрелка
Тук процесът на въртене се стартира срещу посоката на часовниковата стрелка. Сигналът 
остава активиран до обратно съобщение от пин 15  „Въртящо устройство позиция OK“.

УКАЗАНИЕ
Ако въртящото устройство трябва да бъде в междинна позиция, няма нито сигнал  
„Позиция OK – пин 15“, нито сигнал „Въртящо устройство готово – пин 14“.

В това положение процесът на въртене може да бъде въведен с бавна скорост. Виж 
наръчника на външното въртящо устройство.

	 Пин	6:		 Изхвъргачът	е	назад
Сигналът се въвежда, когато са изпълнени следните условия:

• Изхвъргачът се намира в основно положение (назад)

• Защитата на плочата на пресформата е OK или е деактивирана или защитата на 
плочата на пресформата действа като разрешаващ сигнал за „Изхвъргач назад“ 
(програма 7).

Сигналът се деактивира с напускане на позицията.

	 Пин	7:		 Изхвъргачът	е	напред
Сигналът се въвежда, когато са изпълнени следните условия:

• Изхвъргачът се намира в предна позиция (отпред) след извършен последен ход

Сигналът се деактивира с напускане на позицията.

	 Пин	9:		 Хардуерна	верига	ЗАЩИТНИ	ВРАТИ	ЗАТВОРЕНИ.	
1. Разрешение за въртящото устройство.

	 Пин	10-12:		 Резерва

б)	сигнали	от	въртящото	устройство:

	 Пин	13:		 0V		Контролен	сигнал

	 Пин	14:		 Въртящо	устройство	готово
Тук въртящото устройство съобщава, че е готово за нов процес на въртене (наляво или 
надясно). Това сигнализира, че то се намира в крайна позиция (Позиция OK – пин 15).

Ако въртящото устройство трябва да бъде в междинна позиция, няма нито сигнал  
„Позиция OK – пин 15“, нито сигнал „Въртящо устройство готово – пин 14“.
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	 Пин	15:		 Въртящо	устройство	позиция		OK
Това сигнализира, че въртящото устройство се намира основно в своята възможна крайна 
позиция (крайните позиции се съобщават чрез пинове 16 до 21, 0 градуса до 270 градуса).

	 Пин	16:	 Въртящо	устройство	позиция		0	градуса
Въртящото устройство се намира в крайна позиция 0 градуса. Използва се за разрешения 
за машини (ход на процеса).

	 Пин	17:	 Въртящо	устройство	позиция		90	градуса
Въртящото устройство се намира в крайна позиция 90 градуса. Използва се за 
разрешения за машини (ход на процеса).

	 Пин	18:	 Въртящо	устройство	позиция		120	градуса
Въртящото устройство се намира в крайна позиция 120 градуса. Използва се за 
разрешения за машини (ход на процеса).

	 Пин	19:	 Въртящо	устройство	позиция	180	градуса
Въртящото устройство се намира в крайна позиция 180 градуса. Използва се за 
разрешения за машини (ход на процеса).

	 Пин	20:	 Въртящо	устройство	позиция	240	градуса
Въртящото устройство се намира в крайна позиция 240 градуса. Използва се за 
разрешения за машини (ход на процеса).

	 Пин	21:	 Въртящо	устройство	позиция	270	градуса
Въртящото устройство се намира в крайна позиция 270 градуса. Използва се за 
разрешения за машини (ход на процеса).

	 Пин	22:	 Разрешение	врати	отваряне
С този сигнал се разрешава отварянето на защитните врати. Той означава, че няма да се 
извършва опасно движение на въртящото устройство.

Ако този сигнал е LOW (слаб), блокиращите магнити се обтичат напълно (във връзка с 
хардуера).

При деактивирано въртящо устройство трябва да се свърже изолиран щекер и този 
сигнал да   на 24V.

	 Пин	23	и	24:	 Хардуерна	верига	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ.	
Ако тази верига се прекъсне, принадлежащият RPS-входен сигнал става LOW , показва 
се съобщението за аларма "Въртящо устройство: задействано АВАРИЙНО СПИРАНЕ" и 
задвижването на машината се изключва.
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11.6		 Контролни
11.6.1	 Контролни	/	Контрол

Защита	на	пресформа	(опция)
С тази функция могат да се контролират повече групи с до 12 крайни прекъсвачи за 1 или 
2 крайни положения. Крайните прекъсвачи не са подчинение на определена функция, 
функцията на отделния краен прекъсвач се вижда от електрическата документация. 

Надзорът на крайните превключвателни групи се извършва посредством мониторингови 
програми, които могат да бъдат настроени за инструментната горна част или поединично 
за отделните станции.

Защита	на	пресформа
Активиране на инструментния надзор.

Група	1-6
Активиране на крайната превключвателна група.

F11-Überwachungen-Überwachung_01
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контролът	е	активиран	
Под този ред може да се активира зададената контролна функция за нужния работен 
режим (режим на настройки, ръчен или автоматичен режим). Ако мониторингът за един 
режим на работа не е активиран, при превключване към този режим на работа, ще бъдат 
премахнати всички блокировки, надзорите на са повече активни. 

Подредба	долна	част	на	инструмента		работно	място	към	групата
Тук може да бъде причислена настоящата група на инструментната горна част, една 
инструментна долна част или една станция. 

При причисляването към инструментната горна част или една станция, крайните 
изключватели, които ще бъдат наблюдавани, са инсталирани на съответните позиции 
и ще бъдат контролирани само за тези оси в инструментната горна част или за тези 
станции. 

Ако една група крайни изключватели се причисли към една инструментна долна част, 
те са инсталирани също и на инструментната долна част. Тъй като мониторинговите 
програми са настроени винаги за инструментната горна част или една станция, надзорът 
се осъществява само в инструментната долна част на станцията, на която тя стои. 

Крайни изключватели, причислени към една инструментна долна част, не могат да бъдат 
надзиравани в инструментната горна част или при причисляване на инструментната горна 
част, не може да се извършва мониторинг за долната част на тази станция, 

Надзорна	програма	№
Тук може да бъде активирана мониторингова програма (номер на програмата 1 - 9), 
настройката на която се извършва при мониторинговите програми (виж глава 11.6.2). Тези 
мониторингови програми могат да бъдат настроени поотделно за всяка група или, когато 
се причислят групи крайни изключватели към инструментните долни части, могат повече 
групи да ползват мониторинговите програми на настроената станция.

Инфо
Тук може да се направи кратко описание на групата, описанието се показва на 
индикаторната лента на групата. 

Конфигурация	на	шалтера
Тук могат да се активират отделните крайни прекъсвачи.
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Не	е	активен	шалтера
Краен	прекъсвач	позиция	А	активен
Краен	прекъсвач	позиция	В	активен
Краен	прекъсвач	позиция	А+В	активен

Активиране на крайния прекъсвач за контрол на съответната позиция. За една позиция 
винаги се контролира крайния прекъсвач и профилите на крайните прекъсвачи. 

Ако за функцията се налага само един краен прекъсвач (напр.: Контрол на полагането) 
може контролът да е налице върху крайния прекъсвач (напр.: позиция А) или да не е 
налице (напр.: позиция В). Ако мониторингът се извършва за краен изключвател, който 
не е достъпен (напр.: достъпен е крайният изключвател на позиция А, а мониторинг се 
извършва на позиция B), се проверяват отрицателните флангове на крайния изключвател 
на позиция А, ако фланговете са надзиравани.
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11.6.2		 Контролни	/	програми

Мониторинговите програми могат да бъдат настроени за инструментната горна част 
или за всяка станция поотделно. Всеки отделен ред може да бъде причислен към една 
мониторингова програма.

№
Настройка на мониторинговата програма. При предизбор на "0", съответният ред няма да 
бъде обработван.

Старт
Тук се извършва настройката, кога мониторинговата програма е активна.

• ...: Този предизбор деактивира настоящия програмен ред.

• напред: Оста ще бъде само преди стартирането от крайно положение надзиравана, по 
време на движението не се извършва наблюдение.

• при: Оста се надзирава по време на цялостното движение. Тази настройка, напр.: не 
може да се извърши за единицата на инструменталната маса.

F11-Überwachungen-Programme_01
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• до поз.: Настройката може да бъде извършена само за затварящата страна. Надзорът 
се изпълнява само до настроеният пътен пункт "Затваряща единица - сигурна 
позиция". Тази пътна точка трябва да се настрои под настройка на осигурителя на 
ежектоените плочи. 

• от поз.: Настройката може да бъде извършена само за затварящата страна. Надзорът 
се изпълнява само от настроения пътен пункт "Затваряща единица - сигурна 
позиция". Тази пътна точка трябва да се настрои под настройка на осигурителя на 
ежектоените плочи. 

• след: Функцията е валидна само за затварящото движение. Мониторингът се извършва 
при "Формата затворена" по време на изграждането на затваряща сила.

Ос
На този ред се нстройва оста, която ще бъде надзиравана. Ако са налични повече оси от 
този тип (напр.: изтегляне сърце 2), трябва в следващото поле да бъде нанесен идексът 
на оста (напр.: "2").

	(Вложени	части)
На този ред може да се извърши мониторинг на вложените части в инструментната долна 
част на станцията.

• 0: Вложените части не се вземат под внимание при тази мониторингова програма.

• 1: Надзорът е активен само при наличност на вложени части.

• -1: Надзорът е активен, само когато не са налични вложени части. 

	(Ляти	части)
На този ред може да се извърши мониторинг на шприцованите части в инструментната 
долна част на станцията.

• 0: Шприцованите части не се вземат под внимание при тази мониторингова програма.

• 1: Надзорът е активен само при наличност на шприцовани части.

• -1: Надзорът е активен само когато шприцовани части не са налични. 

	(Освобождаване	посредством	краен	изключвател)
На този ред се извъешва настройката, в какво състояние крайният прекъсвач ще 
освободи съответната ос.

• Поз.A (B): Оста ще бъде освободена, когато всички крайни прекъсвачи на позиция А 
(В) са ГОРЕ и всички от крайните изключватели на позиция В (А) са ДОЛУ. Това се 
отнася за всички активирани крйни прекъсвачи на групата.

• Поз.A (B) + фланг: Допълнително към крайните прекъсвачи, се контролира дали 
състоянието на крайните прекъсвачи се е сменило от поз. В (А) на поз. А (В). 
Освобождаванто на движенията се извършва само при коректни флангове.

• Поз.A (B) + фланг (автом.): С тези програми се контролират фланговете на крйните 
прекъсвачи само при автоматично действие. Фланговете на крайните прекъсвачи 
могат обаче да бъдат образувани и при ръчно действие, блокиране посредством 
флангове се извършва само при автоматично действие.
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Образуване на флнгове: При промяна на крайните прекъсвачи между ГОРЕ и ДОЛУ, 
съответните флангове се блокират и могат да бъдат надзиравани. Запаметяването на 
фланговете се изтрива по време на въртене (кръгла маса, въртяща единица) или при 
отваряне стартирането на затварящата станция.

 
	(Влияние	върху	надзора)

На този ред се извъешва настройката, как трябва да се реагира при едно неправилно 
положение на крайния прекъсвач.

• Стоп: Оста ще бъде блокирана докато всички крайни прекъсвачи стоят на правилна 
позиция. Блокирането може да бъде възвърнато само при ръчно действие или 
функция за настройване, автоматичното действие трябва да бъде при това 
прекъснато.

• Спиране/връщане: Оста ще бъде блокирана докато всички крайни прекъсвачи стоят 
на правилна позиция и оста е възварната в изходно положение. Връщане на оста 
назад е възможно само при ръчно действие.

• Стоп/Изход.: Оста се блокира при неизправност на крайния прекъсвач, при 
автоматично действие е възможно на машината да бъде интервенирано и 
неисправността да бъде отстранена, когато всички движения са приключени. С 
отварянето на някоя защитна врата или прекъсването на светлинната решетка, 
се активира стартовата лампа на цикъла и след отстраняване на смущението и 
задействане на стартиращия цикъла бутон, машината продължава действието си.

• Аларма / снемане: Тази програма контролира само крайните прекасвачи, при едно 
неправилно положение на крайния прекъсвач, машината продължава да действа, 
състоянието бива само записано на долната част на инструмента. Ако долната 
част на инструмента се намира на изваждащата станция, машината се спира и 
може да бъде извършено ръчно изваждане. Не се извършва изваждане с робот. 
Програмата е възможна само за затварящата страна, за инжекторната единица или 
инжекторното бутало.

• Край/поставяне: С тази програма се спира движението при едно неправилно 
положение на крйния изключвч (само по време на затваряне или инжекторна 
единица напред) и се извършва веднага връщане. Състоянието се записва на 
долната част на инструмента и той се придвижва по-нататък до поставящата 
станция. Тук може процесът на поставяне да бъде ръчно извършен. Не се извършва 
поставяне с обработка.

• Аларма/бар.отстр (Аларма/Фиксатор изваждане от формата): Тази 
програма функционира като "аларма/изваждане", машината се спира на 
изваждащата станция. Блокировката може да бъде възвърната, след отстраняване 
на проблема, само при ръчно действие.

• Край/бариера отстр. Край/Фиксатор изваждане от формата): Програмата 
функционира като "край/поставяне" При грешка придвижването се продължава 
до изваждащата станция, където машината се спира. Блокировката може да бъде 
възвърната, след отстраняване на проблема, само при ръчно действие.

• Stop/Fortsetzen: Оста ще бъде блокирана докато всички крайни прекъсвачи стоят на 
правилна позиция. При правилно положение на крайните изключвачи движението 
се стартира веднага, приключване на блокирането не е необходимо.
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	(Смяна	на	посоката)
Когато тази програма е активна, трябва едно стартирано движение да бъде изцяло 
завършено, за да може да се извърши придвижване в обратна посока. 

При блокиране от тази програма, не се извършва показване на статуса за оста.

Ос	(състояние	на	оста)
На този ред се ивършва показание за състоянието на оста на настроената мониторингова 
програма. Едно червено поле посочва блокиране на настроената ос, едно зелено поле 
сочи, че крайният прекъсвач е на правилна позиция.

• Сив цвят: 
• Не е настроена мониторингова програма 
• Кам настроената мониторингова програма не е причислена крайна 
превключвателна група. 
• Настроеният работен режим на групата не е активен. 
• Настроената долната част на инструмента не е на тази станция (само при машина 
с инструментална маса или въртяща единица). 
• Настроената ос не е на тази станция (напр.: изтегляне сърце; само при машина с 
инструментална маса или въртяща единица). 
• Една група, която трябва да бъде надзиравана с тази мониторингова програма, не 
е на тази станция (само при машина с инструментална маса или въртяща единица).

• Светлозелен цвят: Надзорът на тази ос в момента не е активно, поради настроените 
условия и движението е освободено:

 • надзор с / без вложени части

 • надзор с / без шприцовани части 
• ос инжекторна единица избрана и инструментът не е затворен

 • ос инжекторно бутало избрана и инструментът не е затворен или инжекторната 
единица не е прилежаща

• Зелен цвят: Крайният изключвач е на правилна позиция

• Червен цвят: Блокада на настроената ос

	(Невалидна	мониторингова	програма)
С този символ се показва неправилна настройка на програмата на актуалния ред. Когато 
този символ е активен, се блокират всички оси на машината, никакво движение не е 
възможно. 

Следните настройки могат да доведат до тази грешка:

 • "Стартиране мониторинговата програма" е за тази ос невъзможно. 

 • Настроената ос не може да бъде надзиравана на тази станция. 

 • Настроеното условие за спиране е за настроената ос невъзможно. 
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12 Настройки на мн. компоненти

12.1 Множ. компоненти Настройки / Общи положения

В меню "Множ. компоненти Настройки" настройвате програми множ. стъпки.

Настройки на мн. компоненти
С тези настройки се определя статуса на шприц-агрегатите на машина с няколко 
компонента. 

С предварителния избор на програма "Шприц-агрегат активен при автоматичен 
режим на работа" се определя, кои шприц-агрегати са активни в автоматичен цикъл 
на работа. Независимо от активираните шприц-агрегати на предварително избраната 
програма "Шприц-агрегат активен в автоматичен режим на работа" избор с бутоните за 
предварителен избор на шприц-агрегати на пулта за управление може да се избере, кой 
да бъде валиден при ръчен режим на работа и при настройки. 

Автоматичният режим на работа винаги стартира с цикъл на потегляне, който дава 
възможност за производство стъпка по стъпка на предв. отлят детайл 1, предв. отлят 
детайл 2 (само при 3-компонента) и готов отлят детайл. Цикълът на потегляне е 
активен, когато е избран един въртящ механизъм (вижте глава Въртящ механизъм). 
Предварителният избор на програма "Приоритет при старта" посочва, с кой шприц-агрегат 
се стартира цикъл потегляне и по каква последователност се включват допълнително 
останалите шприц-агрегати при следващите цикли. 

F12-Allgemein_03
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За 2-компонетнтия режим на работа в първия машинен цикъл е активен само шприц-
агрегат с "Приоритет при старта" 1 за производство на предв. отлят детайл. Във втория 
цикъл се включва допълнително вторият шприц-агрегат с "Приоритет при старта" 2, за 
да впръска втория компонент за готовия отлят детайл, при което първият шприц-агрегат 
отново произвежда предв. отлят детайл. 

Шприцагрегат изграден(освобождаване задвижване)
Ако се демонтира шприц-агрегата, този агрегат може да се деактивира с тази 
предварително избрана програма. Замразява се и евентуално наличното за този агрегат 
хидравлично задвижване. Освен това се изключва нагряването на цилиндъра и се 
деактивират контролите на този шприц-агрегат.

ВНИМАНИЕ
Следствие от това е, че при  последствие, че при монтиран или деактивиран шприц-
агрегат вече не се прави запитване за позицията. По този начин може напр.: да се 
причини повреда на пресформата поради спускане на шприц-агрегата. 

Нагряване на цилиндъра деактивирано
Посредством този предварителен избор на програма за всеки агрегат може да се включи 
/ изключи нагряването на цилиндъра. Предпоставка за това е, да е активен прекъсвач 
"Нагряване вкл" на пулта за управление.

Нагряване на цилиндъра Сваляне
Посредством този предварителен избор на програма може отделно да се понижи всяко 
отделно нагряване на цилиндър. Предпоставка за това е, да е избран предварителен 
избор на програма "Нагряване на цилиндри". 

По този начин съществува възможността да се темперират не използваните шприц-
агрегати.

Шприцагрегат активен в автоматичен режим
С тази предварително избрана програма се избират съответните шприц-агрегати за 
автоматичен режим на работа. Независимо от избора на шприц-агрегати на пулта за 
управление тази настройка е валидна само ва автоматичен режим на работа. Този 
предварителен избор на шприц-агрегат е зависим от пресформата и се запаметява в блок 
данни на изделието.

ВНИМАНИЕ
Слез зареждане на блок данни за изделието за актуалната пресформа преди старта на 
автоматичния режим на работа се проверява, дали е правилна настройка "Шприц-агрегат 
активен в автоматичен режим на работа".
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Приоритет при старт (цикъл впръскване)
Приоритетът при старта определя последователността на активираните в предварителния 
избор на програмата "Шприц-агрегат активен в автоматичен режим" шприц-агрегати. При 
активиране на предварителния избор на програмата "Шприц-агрегат напред паралелно" 
приоритетът  действа върху последователността за впръскването.

ВНИМАНИЕ
Приоритетът при старта трябва да започни с "1". При задавани на приоритет при старта 
той трябва да бъде възходящ.

напр.: машина с 2 компонента

Шприц-агрегат A стартира преди шприц-агрегат B

 Въвеждане приоритет при старта A: 1

 Въвеждане приоритет при старта B: 2

напр.: машина с 3 компонента

Шприц-агрегат A стартира, втори шприц-агрегат е шприц-агрегат C, след C стартира 
шприц-агрегат B

 Въвеждане приоритет при старта A: 1

 Въвеждане приоритет при старта B: 3

 Въвеждане приоритет при старта C: 2

Шприц-агрегат напред успоредно
При активиране на този предварителен избор на програма шприц-агрегатите преминават 
паралелно напред в автоматичен режим независимо от приоритета при старт.

Шприц-агрегат последователно деактивиран
Последователното преминаване на шприц-агрегатите респ. шприц-буталата е 
деактивирано.

Шприц-агрегат последователно
При активиране на този предварителен избор на програма шприц-агрегатите респ. шприц-
буталата преминават последователно в зависимост от приоритета при старт.

Шприц-агрегат последователно с уредба с дюзи
При активиране на този предварителен избор на програма първо последователно 
преминават всички шприц-агрегати в зависимост от приоритета при старт, и след като 
всички шприц-агрегати достигнат точката на натиск на дюзата, шприц-буталата се 
стартират последователно напред в зависимост от приоритета при старт. 

След това движенията шприц-агрегат назад и шприц-буталото назад се стартират в 
зависимост от съответния приоритет при старта.
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Приоритет при старт (цикъл дозиране)
Приоритетът при старта определя последователността на шприц-агрегатите, които 
се намират в последователен режим на работа (това се изобразява от зелената 
отметка отдясно до предварителния избор на програма). Сега приоритетът действа на 
последователността за дозирането.

Пускова схема (без въртящ механизъм)
Ако е активиран този предварителен избор на програма, автоматичният режим на работа 
винаги стартира с цикъл на потегляне, който дава възможност за производство стъпка 
по стъпка на предв. отлят детайл 1, предв. отлят детайл 2 (само при 3-компонента) и 
готов отлят детайл. Цикъл потегляне е активен само тогава, когато са избрани поне 2 
шприц-агрегата. При това съответно избраният "Приоритет при старта" дефинира, с кой 
шприц-агрегат се стартира цикъл потегляне и по каква последователност се включват 
допълнително останалите шприц-агрегати при следващите цикли.

ВНИМАНИЕ
Приоритет при потегляне зависи от съответния предварително избран приоритет 
на впръскване. С този приоритет отделните шприц-агрегати се деблокират за 
производствения цикъл. 

Щом започни да се произвежда с минимум 2 шприц-агрегата, съответно 
предварително избраният приоритет при впръскване (приоритет при старта) дефинира 
последователността на впръскване.

Централен изхвъргач
Този програмен предизбор е необходим, ако предшприцованите части трябва да бъдат 
също разформирани с този ежектор. При деактивиране на централния ежектор, се 
разформира само комплектно шприцованата част. Приложение на преобразувателна 
техника (влючване на придвижване)

Ръчен и автоматичен край на производството с последователност потегляне
Въвежда се ръчен край на производството с последователност на потегляне при 
задействане на бутона. Цикъла на машината се спира след края на последователността 
на потегляне при край на цикъла.

Автоматичният край на производството се въвежда от аларми на клас грешки 6, 7 и 
"Изключване на брояча на детайлите. В автоматичен режим на работа след края на 
последователността на потегляне цикълът на машината се спора при край на цикъла.

ВНИМАНИЕ
Тази програма е активна само във връзка с програма "Пускова схема". Тази програма не е 
налична при вертикални машини, тъй като тази функция се стартира автоматично.

Описание последователност потегляне
вижте глава A под Протичания на програми
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Деблокиране затваряне на пресформата за отливка
Ако е активиран този предварителен избор на програма, се деблокира още едно 
затваряне на пресформата върху отливката.

Деблокиране снемане върху отливка
Ако е активиран този предварителен избор на програма, се деблокира освобождаване на 
изхвърляне на не готовата отливка.
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12.2 Множ.компоненти Настройки / Пръскане на интервали
12.2.1 Множ.компоненти Настройки / Пръскане на интервали / 

Страница 1

Пръскане на интервали
При пръскане на интервали две звена могат да пръскат в зависимост едно от друго. При 
това се стартира с едно звено и се задава предварително момента на стопа. Другото 
звено чака достигането на точката на старта, за да може и то да стартира. Тази функция 
може да се повтаря максимално 8 пъти. 

Пример:

Интервал с A,B

1. Старт с A

2. B се стартира от A

3. A се стартира от B

4. и т.н.

Шприц-агрегат А

Впръскващо устройство B.

F12-Intervallspritzen_Seite1_01
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Метод сандвич (1 интервал)
При метод тип сандвич се стартира с едно звено. Другият компонент се прибавя 
след един момент на старт. При това главният компонент превключва обикновено на 
поддържане под налягане, при което помощният компонент не трябва да превключва.

Шприц-агрегат А

Впръскващо устройство B.

Запълване (2 интервала)
При запълване важи същото протичане както при метод сандвич. Главният компонент 
обаче преминава до един момент на стоп и се рестартира от другия компонент.

Шприц-агрегат А

Впръскващо устройство B.

Пръскане на интервали
При този предварителен избор могат да се преминат повече от 2 интервални стъпки. 
Броят на интервалните стъпки се задава предварително под "Брой на интервалите". 
Въвеждането на отделните стъпки за старт и стоп на интервалите се извършва на 
страница 2.

Пръскане на интервали с шприц-бутало
Тук се определя, с кои единици се изпълнява интервала. (могат да се използват винаги 
само две единици)

Старт пръскане на интервали с
Тук се определя, с коя единица се стартира интервалът. (важи и за сандвич и запълване)

ВНИМАНИЕ
Промените на предварителния избор на програма в автоматичен режим се приемат едва 
при превключване на ръчен режим.

Поддържане под налягане

Поддържане под налягане



Стругово устройство / Маса пресформа

HB6BG12F
HB6BG12E

0313ES/0214ESГлава 12 - 8

12.2.2 Множ.компоненти Настройки Страница 2

В меню "Множ. компоненти Настройки страница 2" настройвате отделните интервални 
стъпки за пръскане на интервали.

Интервални стъпки старт, стоп
В полето за въвеждане на старта се въвежда обема, при който се стартира другият 
компонент. В полето за въвеждане на стопа се посочва целевата позиция за компонента. 
Шприц-агрегата, с който се стартира, винаги стои от лявата страна. 2. шприц-агрегат, 
който следва, е винаги на дясната страна. Грешните въвеждания се обозначават с жълт 
предупредителен триъгълник. 

ВНИМАНИЕ
Промените на предварителния избор на програма в автоматичен режим се приемат едва 
при превключване на ръчен режим.

Дали един компонент с или без поддържане под налягане ще приключи цикъла на 
впръскване, зависи от въвеждането на точката на стопа.

т.е.: когато шприц-буталото достигне точката на стопа преди достигане на точката за 
превключване на поддържане под налягане и не са дефинирани повече интервални 
стъпки, цикъл впръскване приключва без поддържане под налягане. Ако обаче се постави 
друга интервална стъпка със зададена стойност "0", цикълът на впръскване приключва с 
настроеното поддържане под налягане.

F12-Intervallspritzen_Seite2_01
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12.3  Настройки на множество компоненти / допълнителен 
механизъм на впръскване

Време на охлаждане
Времето за охлаждане стартира при „Впръскване приключено“. След изтичане на времето 
за охлаждане се стартира функцията Отваряне на инструмента.

Действителната стойност за актуално течащото време за охлаждане се показва отляво от 
зададената стойност.

Паралелен режим на дозиране
При активиран предварителен избор на програма дозирането може да се извърши 
паралелно към движението на отваряне и затваряне, т.е. след изтичане на времето за 
охлаждане затварящият механизъм отваря, независимо от това, дали е достигнат краят 
на дозирането.

Контрол на времето на дозиране
При активиран „паралелен режим на дозиране“ дозирането на това време може да се 
контролира. Ако обемът на дозираната маса не се достигне за тук настроеното време, 
то цикълът продължава до края. След това се спира двигателят и се появява алармата 
„Контрол на времето за дозиране на материала“.

Ако като зададен стойност се зададе „0”, то дозирането се контролира с четиристепенното 
време на охлаждане.

F12-ExtSpritzeinheit_SpritzeinheitB_01
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Дистанционно управление на външната инжекционна единица
Чрез натискане на бутона може да се включи респ. изключи външния впръскващ 
механизъм. Бутонът след натискането му автоматично се връща.

Диагностика
Тук се показва актуалният статус на интерфейса на външния механизъм за връскване.

Сигнали по машината (допълнителни сигнали на впръскващия механизъм)

Сигнал „Неизправност“ (Pin 18-26)
Сигналът се включва, когато моторът на помпата върви, но външния механизъм на 
впръскване съобщава за наличието на неизправност.

Ако сигналът продължи, то автоматичният цикъл на машината спира при края на цикъла.

Сигнал „Външно впръскващо устройство в готовност“ (Pin 19-27)
Сигналът се издава, когато външното впръскващо устройство е в готовност, т.е. помпата и 
отоплението са включени, температурите на пластифициращото устройство са в рамките 
на обхвата на толеранса.

Ако сигналът не се издаде, то автоматичният цикъл на машината спира при края на 
цикъла.

Сигнал „Цикъл приключен“ (Pin 20-28)
Сигналът се издава, когато (полу) автоматичният цикъл на външното впръскващо 
устройство е приключило работата си. Външното впръскващо устройство сега изчаква нов 
стартов импулс.

Сигнал „Процес на впръскване приключен“ (Pin 21-29)
Сигналът се издава, когато процесът на впръскване на външното впръскващо устройство 
е приключил.

Сигнал „Задействане на иглената затваряща дюза върху инструмента“ (Pin 22-30)
Този сигнал важи за директно задействане на иглена затваряща дюза за 2. компоненти на 
инстумента.

Сигнал „Контрол на качеството” (Pin 23-31)
Сигналът се издава, когато се съобщава грешката „Добавка извън толеранса“ от 
външното впръскващо устройство. Актуалният детайл се брой като бракувано изделие
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Сигнал „Режим на работа (полу) автоматик” (Pin 24-32)
Сигналът се издава, когато външното впръскващо устройство се намира в (полу) 
автоматичен режим.

Сигналът се деактивира, когато външното впръскващо устройство се намира в ръчен 
режим.

Сигнали от машината (машинни сигнали)
Сигнал „Ръчно автоматично дистанционно превключване“ (Pin 4-12)

Сигналът се издава, когато са изпълнени следните условия:

• Машината работи в (полу) автоматичен режим.

Сигналът се деактивира, когато са изпълнени следните условия:

• Машината действа в ръчен режим.

Сигнал „Дистанционно управление на външното впръскващо устройство“ (Pin 7-15)
Импулсният сигнал е издава, когато външното впръскващо устройство се включва респ. 
изключва през бутона  „Дистанционно управление на външното впръскващо устройство“. 

Сигнал „Старт 8 за обслужваща станция” (Пин 8-16)
Сигналът се издава, когато трябва да стартира цикълът на впръскване на външното 
впръскващо устройство.

УКАЗАНИЕ
Индикаторна лента за състояние

Индикацията на статуса на индикаторната лента на външното впръскващо устройство 
можете да откриете в менюто „Медиен център / страница 1“ под главната ос.

контролни операции

Контролът на времето на пълнене и дозиране се намира в менюто „Производствени данни 
/ Контрол/ Външно впръскващо устройство”.

Анализ на времето на цикъла

Изборна на външното впръскващо устройство за анализ на времето на цикъла 
можете да откриете в менюто „Производствени данни / Анализ на времето на цикъла/ 
Конфигурация”.

Избор на инжекционно бутало 2 отговаря на впръскващо устройство B

Избор на инжекционно бутало 3 отговаря на впръскващо устройство C

Таблицата с качествени показатели

За запис в качествената таблица са налице следните параметри:

140-142 Впръскващо устройство А-C: време на пълнене

143-145 Впръскващо устройство А-C: време на дозиране
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12.4  Многокомпонентни настройки / Многоетапно шприцоване

Приоритет при старт (цикъл впръскване)
виж също "Приоритет на стартиране (цикъл на шприцоване) в менюто "Многокомпонентни 
настройки / Общи положения". Настройка за стандартен процес на шприцоване 
(едноетапно шприцоване).

Приоритетът на стартиране определя реда на инжекторните единици, които са 
активираните в програмния предизбор "Активна инжекторна единица в автоматичен 
режим". При активиране на програмния предизбор "Инжекторна единица преди 
паралелно", приоритетът има въздействие само върху реда на шприцоване.

Приоритет при старт (цикъл впръскване 1 (2))
Приоритетът на стартиране определя реда на етапите на шприцоване. Ако при една 
шприцоваща единица е дефиниран само един етап, се показва само приоритетът 
на стартиране (етапа на шприцоване 2), тъй като той е в случая главният етап на 
шприцоване.

F12-Mehrstufiges Einspritzen_01
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14	 Функционални	клавиши	(опция)

14.1	 Функционални	клавиши	/	Страница	1

В това меню могат да се изберат главните функции на машината. Те служат за включване 
на задвижването и загряването, а също така за избиране на режима на работа. Избраната 
функция се индицира посредством светодиоди в цветовете червено, зелено и жълто.

Освен това в това меню могат да се избират бутоните за движение на главните оси и на 
специалните програми.

Подробно описание на отделните функционални бутони се намира в Глава A.3 
Обслужващи елементи.

ВНИМАНИЕ
Ако машината се поддържа с Remote връзка (дистанционна поддръжка), то обслужването 
на робота е блокирано на Remote-PC.

F14-Machinekeys-Seite1_01
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 Функционални клавиши

F14-Machinekeys-Seite2_01

14.2	 Функционални	клавиши	/	Страница	2

В това меню също могат да се изберат главните функции на машината.

Освен това в това меню могат да се избират бутоните за движение на избивача за сърца.
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15	 Специални	програми

15.1	 Седмичен	прекъсвач-таймер

Управлението е окомплектовано с прекъсвач-таймер. С тях Вие можете да активирате 
включването и изключването на загряването, на хидравличния двигатели на периферията.

Седмичен	прекъсвач-таймер
Маркирайте това поле, за да включите седмичния прекъсвач-таймер. Допълнително 
трябва да бъдат избрани дни на седмицата и "Механизъм за включване".

Отляво да "Механизъм за включване" се показва статус (мигащ в жълто предупредителен 
триъгълник), когато съответният механизъм ще включи след кратко време. Ако машината 
е оборудвана с опция Клаксон, клаксонът се активира допълнително през това време 
(независимо от предварителния избор на програма Клаксон, виж също 15.2.2)

Ден
Изберете тук деня или дните от седмицата, за които трябва да важат следните настройки. 
Актуалният ден от седмицата се показва в черно.

F15-Wochenschaltuhr_02
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Старт	/	Стоп
Въведете тук часовото време за включване и изключване на механизмите за включване 
за всеки избран ден от седмицата.

Ако са въведени "Забавяния на включването" или "Забавяния на изключването", те 
се стартират във въведеното часово време. Едва след изтичане на тези времена на 
забавяне се включва респ. изключва съответния механизъм.

....	Забавяне	на	включването
Тези времена се отнасят към времето за стартиране на актуалния ден от седмицата. 
Посредством въвеждане на забавяне на включването съответният механизъм се включва 
по-късно от предварително зададеното време на старта съответно с посоченото време за 
забавяне.

....	Забавяне	на	изключването
Тези времена се отнасят към времето за стоп на актуалния ден от седмицата. 
Посредством въвеждане на забавяне на изключването съответният механизъм се 
изключва по-късно от предварително зададеното време на стопа съответно с посоченото 
време за забавяне.

Посредством въвеждане на времена за забавяне сега могат да се настроят различни 
времена за включване-изключване на различните механизми.

Механизъм	за	включване	"Нагряване	цилиндър"
Посредством предварителния избор на програма за нагряване на цилиндър нагряването 
на цилиндъра се активира като "Механизъм за включване".

Механизъм	за	включване	"Нагряване	пресформа"
Механизъм	за	включване	"Темпериращи	уреди"

Посредством предварителния избор на програма за нагряване на пресформата 
съответното нагряване се активира като "Механизъм за включване".

ВНИМАНИЕ
Загряването на инструмента и темпериращите уреди трябва да бъдат включени в 
съответните изображения (виж Глава 2).

Механизъм	за	включване	"Двигател"
Посредством предварителния избор на програма за двигателя двигателят се активира 
като "Механизъм за включване". 

Механизъм	за	включване	"Периферия"	(опция)
Посредством предварителния избор на програма за периферията периферните уреди 
(като напр. контакти ) се активират като "Механизъм за включване".

Механизъм	за	включване	"Сушилнята"	(опция)
Чрез програмния предизбор за сушилнята, сушилните се активират като "единица за 
включване" 
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15.2	 Специални	програми	(опция)
15.2.1	 Специални	програми	/	Страница	1

Транспортьор	за	материала	(опция)

На разположение са три различни протичания на програми.

Транспортьор	за	материала	стандартно	протичане
Въведете "Време за транспортиране на материала" и "Време за контрол на 
транспортирането на материала".

При разлики на крайния прекъсвач "Достигнато ниво на материала", транспортирането на 
материала и "Времето за транспортиране на материала" се стартират.

"Времето за контрол на транспортирането на материала" контролира транспортирането 
на материала. През това време крайният прекъсвач "Достигнато ниво на материала" 
трябва да е задействан, в противен случай се извършва изключване на транспортирането 
на материала и се появява индикация "Неизправност на транспортьора за материала". 
Машината обаче продължава да работи, докато се задейства функцията на изключване 
на контрола за времето на дозиране.

Квитиране на съобщението за неизправност "Неизправност на транспортьора на 
материала" посредством изключване / включване на транспортьора за материала от 
ръчния пулт.

F15-Sonderprogramme-Seite1_02
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Транспортьор	за	материала	с	интервали
Въведете "Брой на интервалите за транспортиране на материала" и "Време за 
транспортирането на материала" и "Време на пауза за материала".

При разлики на крайния прекъсвач "Достигнато ниво на материала", транспортирането 
на материала и "Времето за транспортиране на материала" се стартират. След тяхното 
изтичане се стартира "Време за пауза на материала". След изтичане на времето за пауза 
времето за транспортиране започва да тече отново. По време на "Брой интервали за 
транспортиране на материала" трябва да е задействан крайният прекъсвач "Достигнато 
ниво на материала", в противен случай се извършва изключване на транспортирането 
на материала и се появява индикация "Неизправност на транспортьора за материала". 
Машината обаче продължава да работи, докато се задейства функцията на изключване 
на контрола за времето на дозиране.

Квитиране на съобщението за неизправност "Неизправност на транспортьора на 
материала" посредством изключване / включване на транспортьора за материала от 
ръчния пулт.

Транспортиране	на	материала	-	успоредно	с	дозирането
Въведете "Брой на интервалите за транспортиране на материала" и "Време за 
транспортирането на материала" и "Време на пауза за материала".

При разлики на крайния прекъсвач "Достигнато ниво на материала", транспортирането 
на материала и "Времето за транспортиране на материала" се стартират паралелно към 
процеса на дозиране. След тяхното изтичане се стартира "Време за пауза на материала". 
След изтичане на времето за пауза времето за транспортиране започва да тече отново, 
ако процесът на дозиране е още активен. 

Ако крайният прекъсвач е на "Достигнато ниво на материала", спира транспортирането 
на материала. Докато крайният прекъсвач "Достигнато ниво на материала" е задействан 
и върви процесът на дозиране, се повишава "Брой интервали за транспортиране на 
материала". По време на "Брой интервали за транспортиране на материала" крайният 
прекъсвач "Достигнато ниво на материала" трябва отново да се напусне, в противен 
случай се извършва изключване на транспортирането на материала и се появява 
индикация "Неизправност на транспортьора за материала". Машината обаче продължава 
да работи, докато се задейства функцията на изключване на контрола за времето на 
дозиране.

Квитиране на съобщението за неизправност "Неизправност на транспортьора на 
материала" посредством изключване / включване на транспортьора за материала от 
ръчния пулт.

Брой	интервали	транспортиране	на	материала
Необходим е при предварителен избор на програма "Транспортьор на материал с 
интервали" и "Транспортиране на материала успоредно с дозирането".

Време	за	транспортиране	на	материала
Необходимо при всички предварително избрани програми.
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Време	за	контрол	на	транспортирането	на	материала
Необходимо е при предварителен избор на програма "Транспортьор на материал 
стандартно протичане".

Време	за	пауза	на	материала
Необходим е при предварителен избор на програма "Транспортьор на материал с 
интервали" и "Транспортиране на материала успоредно с дозирането".

Изключване	на	контактите	(опция)

С този предизбор се установява, дали контактното гнездо ще е винаги включено или 
изключено, или дали ще е включено паралелно с нагревателните програми, с мотора или 
с периферията.

На разположение е една от следните възможности за избор:

Изключване	на	контактите
винаги	вкл

Контактите са винаги включени.

при	стоп	на	нагряването
Контактите се включват и изключват паралелно към нагряването.

при	намаляване	на	нагряването
Контактите се изключват при намаляване на нагряването на цилиндрите.

при	стоп	или	намаляване	на	нагряването
Контактите се включват паралелно към нагряването или си изключват при намаляване на 
нагряването на цилиндрите.

при	стоп	на	двигателя
Контактите се включват и изключват паралелно към двигателя.

при	периферия	на	часовник	за	вкл.след	уикенда
Контактите се включват или изключват посредством предварителен избор периферия на 
седмичния прекъсвач-таймер.

винаги	спряна
Контактните гнезда са винаги изключени.
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Централно	смазване	грес	(опция)

Центарлно смазване ръчен режим

С тази програма можете при необходимост да се стартира централно смазване в ръчен 
режим.

Продължителността на смазване се определя от настройката та съответната сервизна 
страница от менюто.

Ако е изключен ръчният режим на смазване, централното смазване се активира след 
активирания в сервизната страница на менюто брой машинни цикли.
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15.2.2	 Специални	програми	/	Страница	2	

Клаксон	/	сирена	(опция)
изкл.

Клаксонът е деактивиран.

при	"Мотор	стоп"	в	автоматичен	режим	на	работа
Клаксонът се задейства при "Мотор стоп" в автоматичен режим на работа.

при	разпознаване	на	дефектен	детайл
Клаксонът се задейства в автоматичен режим на работа при установяване на дефектен 
детайл.

при	спиране	на	мотора	в	автоматичен	режим	или	в	режим	на	разпознаване	на	
дефектирали	звена

Клаксонът се задейства при „Мотор стоп“ в автоматичен режим на работа.

при	нарушение	в	автоматичния	режим
Клаксонът се задейства при нарушение в автоматичен режим.
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ВНИМАНИЕ
По време на предварителното предупреждение за седмичния прекъсвач-таймер 
(когато съответният агрегат включва след малко) допълнително се активира клаксонът 
(независимо от предварителния избор на програма Клаксон).

Лентов	транспортьор	(опция)

При активирана програма след всяко повишаване на затварящата сила се увеличава 
"Брояч лентов транспортьор". След достигане на настроената стойност на брояча 
се стартира "Време забавяне лентов транспортьор". След изтичането на това време 
лентовият транспортьор остава задействуван за времето, което е било въведено под 
"Време лентов транспортьор".

Брояч	на	лентовия	транспортьор
Въвеждане на настроения ход интервали (брояч на повишаване на затварящата сила), 
след който трябва да се стартира времето за забавяне на лентовия транспортьор.

Време	на	задържане	на	лентовия	транспортьор
Това време започва да тече при достигане на зададената стойност за "Брояч ентов 
транспортьор". Лентовият транспортьор започва да работи след изтичането на това 
време.

Време	на	лентовия	транспортьор
Задаване на времето, за което лентовият транспортьор трябва да бъде задействан.

Съединител	на	изхвъргача	(опция)
Избор на функция Затягане и разхлабване на съединителя на ежектора се извършва с 
помощта на бутоните на полето за ръчно обслужване само в режим настройки. Затягане 
само при ежектор напред. Разхлабване само при ежектор назад. Показва се актуалното 
работно състояние на съединителя на ежектора.

ВНИМАНИЕ
При не избрана програма се деактивира и контролът на съединителя.

Модул	на	чистото	помещение	(опция)
Създава се постоянен въздушен поток над цялата област на пресформата, за да може 
тази област да се поддържа чиста съобразно изисквания клас на чистота. 

Скорост	на	въздушния	поток	(при	регулиране	чрез	сензор	за	скоростта	на	въздушния	
поток)

Въвеждане на желаната скорост на въздушния поток в mm/sec. 
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Разлика	в	налягането	(при	регулиране	чрез	сензор	за	разликата	в	налягането)
Въвеждане на желаното налягане. В случая въвеждането на 40 Pa съответства на 
въвеждането на постоянен въздушен поток от прибл. 0,35 m/sec.

Вентилатор	управление	(Опция)
Тук се показва натоварването на вентилатора. 100% означава максимална честота на 
въртене на вентилатора.

Ръчно	управление	на	вентилатора	(Опция)
Активиране на ръчното управление на вентилатора. В този режим вентилаторът работи 
настроен чрез въвеждане на "Вентилатор управление", т.е. не се извършва регулиране.

Вентилатор	управление	(Опция)
Тук се задава управлението на работа за ръчен режим на вентилатора. 100% означава 
максимална честота на въртене на вентилатора.

Приемане	на	зададена	стойност	за	регулирането	(Опция)
Чрез активиране на този избор на функция текущата измерена настройка се приема като 
зададена стойност за регулирането. ръчното управление на вентилатора обаче не се 
отменя.  
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15.2.3	 Специални	програми	/	Страница	3	

Вентил	за	охлаждащата	вода	1-4	(опция)

Изключване	при	стоп	на	двигателя
Ако е избрана тази програма, времето за забавяне на изключването се стартира, след 
като изключи хидравликата. След изтичане на времето за забавяне се изключва вентилът 
за охлаждащата вода.

Изключване	при	изкл.	нагряване	на	пресформата
Ако е избрана тази програма, времето за забавяне на изключването се стартира, след 
като се изключи нагряването на пресформата. След изтичане на времето за забавяне се 
изключва вентилът за охлаждащата вода.

Изключване	при	изкл.	автоматика
Ако е избрана тази програма, времето за забавяне на изключването се стартира, 
след като е напуснат автоматичния режим на работа или машината е спряла поради 
неизправност на автоматичния режим на работа. След изтичане на времето за забавяне 
се изключва вентилът за охлаждащата вода.
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Време	за	забавяне	на	изключването
След изтичане на това време за забавяне се изключва вентилът за охлаждащата вода.

Бутон	вентил	за	охлаждащата	вода	1	(опция)
Бутон	вентил	за	охлаждащата	вода	2	(опция)

Ако се натисне бутон вентил за охлаждащата вода, вентилът за охлаждащата вода се 
изключва независимо от избраната програма. Зеленият светодиод над бутона е изкл. 

Ако вентилът за охлаждащата вода е изключил в зависимост от избраната програма, 
светва зеленият светодиод.

Ако вентилът за охлаждащата вода се изключи от избраната програма, зеленият 
светодиод мига.
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15.2.4	 Специални	програми	/	Страница	4	

Падаща	клапа	(опция)

Ако маркирате това поле и го изберете, падащата клапа е активирана.

Добри	детайли	след	обслужване
С този предварителен избор се определя, в коя посока се завърта клапата за качествен 
избор при доброкачествени респ. лошокачествени детайли.

Ако е активирана тази програма, при качествен избор клапата ще се задейства в 
обратна посока, т.е. доброкачествените детайли по посока обслужващата страна, а 
лошокачествените по посока задната страна на машината.

Отделяне	отливки	(опция)
Ако машината се задейства с активирано отделяне на отливки, движението "Ежектор 
напред" се извършва до маркировката за хода "Ежектор междинен стоп". Щом се достигне 
тази маркировка на хода, ежекторът остава в тази позиция, докато изтече "Време за 
забавяне на ежектора" при междинен стоп. След изтичане на това време ежекторът 
продължава напред.

За сепариращата клапа има два вида режим за избор:
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първо	отливка	след	това	части
Протичане в автоматичен режим на работа, когато броят на ходовете на вибрационния 
ежектор = 0:

• Затваряне на пресформата -> Клапата включва на позиция "Лошокачествени 
детайли".

• Процес на впръскване-> когато се оцени лошокачествен детайл, клапата остава на 
позиция "Лошокачествени детайли" до следващия цикъл, по този начин отливката и 
отлетият детайл (лошокачествен детайл) се отстранява на страната на отливката.

• Процес на впръскване-> когато се оцени доброкачествен детайл, се извършва 
отваряне на пресформата, ежекторът отива до междинния стоп и отливката се 
изхвърля.

• Старт на "Време за забавяне ежектор назад" при междинен стоп и едновременно 
"Време за забавяне падаща клапа".

• След изтичане на "Време за забавяне падаща клапа" клапата включва на позиция 
"Доброкачествени детайли".

• След изтичане на "Време за забавяне ежектор назад" при междинен стоп ежекторът 
продължава напред до крайна позиция (евентуално с вибрационен ход) и 
изтласкване на излятото изделие.

• Начало на следващия цикъл.

Протичане в автоматичен режим на работа, когато броят на ходовете на вибрационния 
ежектор >= 1:

• Затваряне на пресформата -> Клапата включва на позиция "Лошокачествени 
детайли".

• Процес на впръскване-> когато се оцени лошокачествен детайл, клапата остава на 
позиция "Лошокачествени детайли" до следващия цикъл, по този начин отливката и 
отлетият детайл (лошокачествен детайл) се отстранява на страната на отливката.

• Процес на впръскване-> когато се оцени доброкачествен детайл, се извършва 
отваряне на пресформата, ежекторът отива до междинния стоп и отливката се 
изхвърля.

• Ежекторът се връща до маркировка на хода при вибрация при междинен стоп и 
отново напред до междинния стоп. При последното движение от маркировката на 
хода при вибрация към междинния стоп преди старта на движението "Време за 
забавяне ежектор напред" се изчаква при междинен стоп. При последното движение 
от междинния стоп към маркировката на хода при вибрация преди старта на 
движението "Време за забавяне ежектор назад" се изчаква при междинен стоп.

• При началото на последния вибрационен ход старт на "Време за забавяне падаща 
клапа".

• След изтичане на "Време за забавяне падаща клапа" клапата включва на позиция 
"Доброкачествени детайли".

• След последното достигане на позицията на вибриране ежекторът продължава 
напред до крайна позиция (евентуално с вибрационен ход) и отлетият детайл се 
изхвърля.

• Начало на следващия цикъл.
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Първо	части	след	това	отливка
Протичане в автоматичен режим на работа, когато броят на ходовете на вибрационния 
ежектор = 0:

• Затваряне на пресформата -> Клапата включва на позиция "Доброкачествени 
детайли".

• Процес на впръскване-> когато се оцени лошокачествен детайл, клапата 
превключва на позиция "Лошокачествени детайли" и остава до следващия процес 
на впръскване в тази позиция, така отливката и отлетият детайл (лошокачествен 
детайл) се отстраняват на страната на отливката.

• Процес на впръскване-> когато се оцени доброкачествен детайл, се извършва 
отваряне на пресформата, ежекторът отива до междинния стоп и отлетият детайл 
се изхвърля.

• Старт на "Време за забавяне ежектор назад" при междинен стоп и едновременно 
"Време за забавяне падаща клапа".

• След изтичане на "Време за забавяне падаща клапа" клапата включва на позиция 
"Лошокачествени детайли".

• След изтичане на "Време за забавяне ежектор назад" при междинен стоп ежекторът 
продължава напред до крайна позиция (евентуално с вибрационен ход) и отливката 
се изхвърля.

• Начало на следващия цикъл.

Протичане в автоматичен режим на работа, когато броят на ходовете на вибрационния 
ежектор >= 1:

• Затваряне на пресформата -> Клапата включва на позиция "Доброкачествени 
детайли".

• Процес на впръскване-> когато се оцени лошокачествен детайл, клапата 
превключва на позиция "Лошокачествени детайли" и остава до следващия процес 
на впръскване в тази позиция, така отливката и отлетият детайл (лошокачествен 
детайл) се отстраняват на страната на отливката.

• Процес на впръскване-> когато се оцени доброкачествен детайл, се извършва 
отваряне на пресформата, ежекторът отива до междинния стоп и отлетият детайл 
се изхвърля.

• Ежекторът се връща до маркировка на хода при вибрация при междинен стоп и 
отново напред до междинния стоп. При последното движение от маркировката на 
хода при вибрация към междинния стоп преди старта на движението "Време за 
забавяне ежектор напред" се изчаква при междинен стоп. При последното движение 
от междинния стоп към маркировката на хода при вибрация преди старта на 
движението "Време за забавяне ежектор назад" се изчаква при междинен стоп.

• При началото на последния вибрац. ход старт на "Време за забавяне падаща 
клапа".

• След изтичане на "Време за забавяне падаща клапа" клапата включва на позиция 
"Лошокачествени детайли".

• След последното достигане на позицията на вибриране ежекторът продължава 
напред до крайна позиция (евентуално с вибрационен ход) и отливката се изхвърля.

• Начало на следващия цикъл.
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ВНИМАНИЕ
В ръчен режим на работа клапата остава по принцип но позиция "Лошокачествени 
детайли".

Време	на	забавяне	падащата	клапа
Въведете тук времето за забавяне за падащата клапа в [s]. Отляво до него се показва 
действителната стойност.

Изхвъргач	междинен	стоп
Въведете тук позицията за отделяне на отливки в [mm].

Отляво до него се показва действителната стойност.

Вибрационен	ход	при	междинен	стоп
Ако ежекторът при ход 1 се придвижва с един ход по-голям от 0, движението "Ежектор 
назад" се извършва до тази маркировка на хода. По този начин може да се избере един 
малък вибрационен ход в [mm] / [inch]  в първия диапазон на ежектора. Ако това не е 
желателно, вибрационният път трябва да се постави еднакъв в крайното положение за 
"Ежектор назад".

Вибрационен	изхвъргач	брой	ходове
Въведете тук броя на ходовете, които трябва да премине ежекторът при междинен стоп. 
Действителната стойност се показва вляво до тях.

Време	за	забавяне	ежектор	напред
Въведете тук времето за забавяне за ежектора напред при междинен стоп в [s]. Отляво до 
него се показва действителната стойност.

Време	на	задържане	/	изхвърляч	назад
Въведете тук времето за забавяне за ежектора назад при междинен стоп в [s]. Отляво до 
него се показва действителната стойност.
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15.2.5	 Специални	програми	/	Страница	5

Осветление	на	инструмента	(опция)
изкл.

Лампичките на инструмента са изключени.

винаги	вкл
Лампичките на инструмента са винаги включени.

вкл.	при	панелни	части	или	автоматичен/	ръчен	режим
Лампичките на инструмента се включват в пълно и полуавтоматичен режим при  
признава;не на бракуван детайл за продължителността :Продължителност на светене на 
лампичките на инструмента

При режим на настройване и ръчен режим лампичките на инструмента са винаги 
включени.

вкл.	при	панелни	части	или	автоматичен,	ръчен	или	полуавтоматичен	режим
Лампичките на инструмента се включват в наопълно автоматичен режим при признава;не 
на бракуван детайл за продължителността: Продължителност на светене на лампичките 
на инструмента

При режим на настройване, ръчен и полуавтоматичен режим лампичките на инструмента 
са винаги включени.

F15-Sonderprogramme-Seite5_01
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Йонизиращ	модул	(опция)
Посредством активиране на йонизиращия модул се достига до намаляване на статичното 
електричество.

Чрез активиране допълнително се активира автоматичната система за подготовка на чист 
въздух (като опция).

Стартиране/	спиране	на	разтоварване
Чрез активиране на този функционален избор се стартира респ. спира разтоварването. 
Вдясно до тях се показва актуалния статус на активиране. 

Ресет	на	йонизиращия	модул
Чрез активиране на този функционален избор се издава сигнал за грешка на йонизиращия 
модул.

Система	за	подготовка	на	чист	въздух	(опция)
Системата за подготовка на чист въздух се активира, когато този функционален избор е 
активиран и задвижването е включено.

Статусът за системата за подготовка на чист въздух е налице само при активиран 
йонизиращ модул.
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15.3	 Airmould	Mobil	(опция)
15.3.1 Airmould

Модулната система за въздушно формоване "Airmould® - Modular System" позволява 
производството на висококачествени отливки, получени чрез леене под налягане по 
методите Airmould® (вътрешно налягане на газа) и Airmould Contour® ("задно налягане на 
газа). По този начин напр. машината може да работи с по-кратки периоди на цикъла и с 
по-малки затварящи сили.

В това меню предварително се избира "Airmould Mobil" и момента за старт на впръскване 
на азот в пресформата.

Airmould	/	Aquamould	(опция)
С този бутон се активира системата Airmould - Modular.

Шприц-агрегат
Това падащо меню е за машини с два или повече шприц-агрегата. При въвеждането на 
шприц-агрегата се определя, на кой шприц-агрегат ще действат настройките на Airmould.

F15-Airmould_02
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Cтарт	по	обем
При достигане на настроения обем се стартира Airmould. Въведете тук предварително 
зададената стойност за зависимия от обема старт на Airmould.

Пускане	в	зависимост	от	времето.
След изтичане на настроеното време Airmould се стартира. Въведете тук предварително 
зададената стойност за зависимия от времето старт на Airmould. Това време се стартира 
със старта на впръскването.

Cтарт	по	шприцналягане
При достигане на настроеното налягане на шприцоване Airmould се стартира. Въведете 
тук предварително зададената стойност за зависимия от налягането на шприцоване старт 
на Airmould

ВНИМАНИЕ
Зависимото от налягането на шприцоване стартиране на Airmould се освобождава едва 
след освобождаващото налягане нататък. Вижте въвеждане "Освобождаване след обем".

Oсвобождаване	след	обем
Ако предварително е избран зависим от налягането на шприцоване старт, то стартът може 
да се извърши едва след този обем. Тук става въпрос за предпазна функция, за да може 
да се филтрират пикове на налягането при старта на процеса на впръскване.
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15.4	 Затваряща	инструмента	дюза	(опция)
15.4.1	 Затваряща	инструмента	дюза

ВНИМАНИЕ
При използване на затварящи инструмента дюзи, трябва операторът да осигури, да няма 
никакви прерязващи или притискащи места!

Отварянето и затварянето на тази страница на екрана може да се настрои в зависимост 
от хода или времето, както и комбинирано.

Затваряща	инструмента	дюза	1	до	36	(опция)
Чрез избор на съответните програми могат да бъдат активирани респ. деактивирани 
желаните затварящи инструмента дюзи. Въвежданията трябва да се изберат 
предварително така, че при процеса на впръскване да е отворена поне една затварящи 
инструмента дюза.

Ако е налична само една затварящи инструмента дюза, трябва напр. ход "Старт" на 
затварящи инструмента дюза да е предварително зададен по-голям от ход "Край на 
дозиране" респ. "Декомпресия отзад" и ход "Стоп" на затварящи инструмента дюза трябва 
да е по-малък от актуалния ход "Край поддържане под налягане".

F15-WKZverschlußdüse-WKZverschlußdüse_01
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Инжекторна	единица
Това падащо меню е за машини с два или повече шприц-агрегата. Чрез въвеждане на 
инжекторната единица се задава на коя инжекторна единица (мастерагрегат) действат 
настройките на затварящите инструмента дюзи. В скоби могат да бъдат зададени (slave) 
зависимите(я) агрегат(и). Зависимите агрегати задействат като стандартна затваряща 
инструмента дюза едно отваряне, т.е. затварящата инструмента дюза се отваря преди 
шприцоването и се затваря отново след процеса на шприцоване (виж прогр.№ 1).

Параметри	шприц
Това падащо меню е за машини с два или повече блока шприц-параметри. Чрез 
въвеждане поредицата параметри на шприцоване се задава с коя активна поредица 
параметри на шприцоване ще стартират затварящите инструмента дюзи. Настройка "1-
x" означава, че настройките за затварящи инструмента дюзи се стартират независимо от 
активния блок шприц-параметри.

Прог.	№	(опция)
С тази предварително избрана програма Вие определяте функцията на съответната 
затварящи инструмента дюза.

Стойност на въвеждане:

0: Каскада (паралелно към процеса на впръскване)

1: Запушалка на пресформата (серийно съм впръскването). Затварящи инструмента 
дюза се отваря преди впръскването, а след процеса на впръскване е отново 
затворена.

2: Затваряне на инструмента (паралелно с шприцоването). Затварящата инструмента 
дюза се отваря паралелно с шприцоването, като след процедурата на шприцоване 
се затваря отново.

3: Затваряне на инструмента (паралелно с изграждането на сила на дюзовата уредба, 
само при автоматика). Стартовото време на затварящата инструмента дюза се 
стартира в автоматичен режим паралелно с изграждането на сила на дюзовата 
уредба. След изтичане на времето, затварящата инструмента дюза се отваря и след 
процедурата на шприцоване се затваря отново. 

4: Каскада (паралелно с процедурата на шприцоване, забавено затваряне след 
края на следналягането). Програмният предизбор "по време на следналягането 
отворено" трябва да е активиран. Времето на "по време на следналягането 
отворено", започва да тече с края на следналягането. След изтичане на времето, 
затварящата инструмента дюза се затваря.

5: Каскада (паралелно с изграждането на сила на дюзовата уредба, забавено 
затваряне след края на следналягането). Затварящи инструмента дюза отваряне - 
виж програма 3, затварящи инструмента дюза затваряне виж прогр.4; 

6: Каскада (паралелно с изграждането на сила на дюзовата уредба, само при 
автоматика). Отваряне на затварящата инструмента дюза виж прогр.3, затваряне на 
затварящата инструмента дюза след процедурата на шприцоване.

постоянно	отворена
Тази програма трябва да се включи, ако избраната затварящи инструмента дюза трябва 
да остане винаги отворена.

Старт	[ccm]	/	[cuin]	(програма)
Тази програма трябва да се включи, ако при впръскването избраната затварящи 
инструмента дюза трябва да се включи в зависимост от хода
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Старт	[ccm]	/	[cuin]
Тази пътна маркировка дава стартовия импулс за затварящата инструмента дюза по 
време на придвижването на инжекторното бутало напред.

0-точка на системата за измерване на хода е предното положение на шприц-буталото, т.е. 
числовите стойности стават все по-големи (отиват към макс.), когато шприц-буталото се 
връща назад.

Стоп	[ccm]	/	[cuin]	(програма)
Тази програма трябва да се включи, ако избраната затварящи инструмента дюза трябва 
да спре в зависимост от хода.

Стоп	[ccm]	/	[cuin]
Тази пътна маркировка дава спиращия импулс за затварящата инструмента дюза по 
време на придвижването на инжекторното бутало напред.

Старт	[s]	(програма)
Тази програма трябва да се включи, ако избраната затварящи инструмента дюза трябва 
да стартира в зависимост от времето.

Старт	[s]
Това време дава стартовия импулс за затварящата инструмента дюза. То започва да се 
отчита едновременно с операцията"Пускане на впръскването".

При програмния предизбор "3", това време започва да тече паралелно с изграждането на 
сила на дюзовата уредба.

Каскадно	управление	
Ако затварящите инструмента дюзи бъдат задействани една след друга (каскадно), 
трябва пътната маркировка "Старт [мм]" да бъде така предизбрана, че да се намира 
преди пътната маркировка "Спиране [мм]" на предишната затварящата инструмента дюза.

Пример:

Затваряща инструмента дюза 1 Cтарт: 200  Стоп: 180

Затваряща инструмента дюза 2 Cтарт: 185  Стоп: 150

Затваряща инструмента дюза 3 Cтарт: 155  Стоп: 130

и т.н.

По такъв начин се гарантира, че винаги е отворена една затварящи инструмента дюза. 
Маркировката на хода "Стоп [mm]" на последната затварящи инструмента дюза винаги 
трябва да получава зададената стойност "0", тъй като в противен случай ще се прекъсне 
функцията "Впръскване".

Стоп	[s]	(програма)
Ако избраната затварящата инструмента дюза трябва да спира в зависимост от времето, 
е необходимо да бъде включена тази програма.
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Стоп	[s]
Това време се стартира със старта на впръскването. Стоп-импулса се излъчва след 
изтичане на времето "Стоп [s]".

Програмите Старт в зависимост от пътя или времето и Стоп в зависимост от пътя или 
времето могат да се комбинират или да се изберат наведнъж. Тогава затварящите 
инструмента дюзи стартират или спират, в зависимост от избора, след достигане на 
пътните маркировки или изтичане на съответните времена. 

по	време	на	поддържане	под	налягане	отворено
Избор	на	програми	0-3	(Затварящата	инструмента	дюза	остава	по	време	на	
следналягането	отворена,	респ	се	отваря):

при задаване на време = 0 Затварящата инструмента дюза затваря с края на  
     следналягането.

при задаване на време > 0 Със стартиране на следналягането времето започва да  
     тече (позитивна стойност на задаване). След изтичане на  
     времето, затварящата инструмента дюза затваря.

при задаване на време < 0 преди времето на следналягане (отрицателна зададена  
     стойност), ще бъде  
     затворена затварящата инструмента дюза 

Избор	на	програми	4-5	(Затварящата	инструмента	дюза	остава	по	време	на	
следналягането	отворена,	респ	се	отваря):

при задаване на време = 0 Затварящата инструмента дюза затваря с края на  
     следналягането.

при задаване на време > 0 Със стартиране Край на следналягането, започва да тече  
     времето (позитивна стойност на задаване). След изтичане  
     на времето, затварящата инструмента дюза затваря.

Диагноза	Затваряща	инструмента	дюза
Полето за диагноза, разположено крайно в дясно на съответния ред на Затварящата 
инструментална дюза (под символа на вентила), посочва кога затварящата 
инструментална дюза е задействана.

Индикаторна	лента	за	състояние
По време на затягане на шприц-буталото (Крайно положение дозиране) шприц-буталото 
се задържа на позиция.

Това се показва със символа в индикаторната лента.
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15.4.2	 Затваряща	инструмента	дюза	/	Общи	положения

Снемане	на	налягането	(опция)
Няма	снемане	на	налягането

Затваряща инструмента дюзисе освобождават само при задействане на бутон 
АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ.

при	стоп	на	двигателя
Затваряща инструмента дюзи се освобождават при стоп на задвижващия мотор.

при	настройка
Затваряща инструмента дюзи се освобождават във вид режим Настройки.

F15-WKZverschlußdüse-Allgemein_01
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при	блокиране	загряването	на	инструмента
Затваряща инструмента дюзи се освобождават при настъпване на следните 
неизправности на загряването на пресформата респ. нагревателния канал.

• изключени

• Режим на обучение активен

• Повреда на сондата.

• късо съединение

• Бавен старт (пускова схема активна)

• Неправилна зададена стойност

• извън отрицателния допуск

ВНИМАНИЕ
При АВАРИЙНО СПИРАНЕ са затварящите инструмента дюзи по принцип освободени. 
Тези предварително избрани програми служат за щадене на Вашата пресформа.

Време	на	отваряне	(затваряне)	на	затварящата	инструмента	дюза	(опция)
Задйте тук времето в [s], в което затварящите инструмента дюзи трябва активно да 
отворят (затворят).

ВНИМАНИЕ
През това време при хидравлична затваряща инструмента дюза помпата се задейства 
активно. 

Контрол	на	положението
Тук се контролира положението на затваряща инструмента дюзи в сравнение с процеса 
на впръскване.

• Затварящата дюза на инструмента трябва да е отворена по време на шприцоване. 
Поне една затваряща инструмента дюза  трябва да бъде отворена по време на 
процеса на впръскване включително и поддържането под налягане. Ако това не е 
така, впръскването се спира и се показва съобщение за неизправност.

• Затварящата дюза на инструмента може да бъде затворена по време на 
шприцоване. 
Не се извършва контрол на положението на затваряща инструмента дюзи в 
сравнение с процеса на впръскване.



Специални програми

HB6BG15H
HB6BG15G

0612ES/0214ESГлава 15 - 26

Контрол	достоверност	от	Старт	/	Стоп
Проверява се, дали достоверността на старта и на моментите на стопа е коректна при 
каскадна схема. В случай на неизправност се показва съобщение за неизправност, т.е. 
ако се затвори една затваряща инструмента дюза, трябва да се отвори друга.

• няма контрол

• контрол в зависимост от пътя

• контрол в зависимост от времето

• контрол в зависимост от пътя и времето

Затваряща	инструмента	дюза	Скорост
Задайте тук скоростта в [%], с която затварящите инструмента дюзи трябва да отварят и 
затварят.

Затваряща	инструмента	дюза	Налягане
Задайте тук налягането в [bar] / [psi], с което затварящите инструмента дюзи трябва да 
отварят и затварят.
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15.5	 Вакуум	(опция)
15.5.1	 Вакуум	/	за	затварящ	механизъм

Вакуум	вентил
Шприц-агрегат

Това падащо меню е за машини с два или повече шприц-агрегата. При въвеждането на 
шприц-агрегата се определя, на кой шприц-агрегат ще действат настройките на вакуумния 
вентил.

изкл.
С този предварителен избор Вие изключвате вакуум-вентила.

Включвате,	без	контрол
С този предварителен избор Вие включвате вакуум-вентила, при което не е активиран 
контрол на налягането или контрол на времето.

F15-Vacuum_02



Специални програми

HB6BG15H
HB6BG15G

0612ES/0214ESГлава 15 - 28

Включвате,	с	контрол	на	налягането
С този предварителен избор Вие включвате вакуум-вентила, при което е активиран 
контрол на налягането. Контролът на налягането е активиран само "евакуиране при 
стартов ход (междинен стоп)" или преди повишаване на затварящата сила.

При задействане на пневматичния прекъсвач на контрола на вакуума операцията на 
затваряне се продължава. 

Вариант 1:

Вакуумното налягане да се настрои директно на пневматичния прекъсвач.

Вариант 2:

Вакуумното налягане да се зададе предварително под "Вакуумно налягане".

След изтичане на "Време междинен стоп" пневматичният прекъсвач на контрола на 
вакуума трябва все пак да е задействан. Ако това не е така, цикълът на машината се 
задържа и се показва аларменият сигнал "Контрол на вакуума налягане".

Включвате,	с	контрол	на	времето
С този предварителен избор Вие включвате вакуум-вентила, при което е активиран 
контрол на времето. Контролът на времето е активиран само "евакуиране при стартов ход 
(междинен стоп)" или преди повишаване на затварящата сила.

След изтичане на "Време междинен стоп" пневматичният прекъсвач на контрола на 
вакуума трябва да е задействан. При достигане на "Време междинен стоп" се продължава 
операцията на затваряне (но само, когато е задействан пневматичният прекъсвач). 
Ако това не е така, цикълът на машината се задържа и се показва аларменият сигнал 
"Контрол на вакуума време".

При активирана предпазна програма за пресформата (Настройка предпазни ходове 
на пресформата) при не достигане на пневматичния прекъсвач затварящата плоча се 
отваря и цикълът на машината се спира. Посредством квитиране на съобщението за 
неизправност в цикъл старт се стартира нова операция на затваряне. 
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При	стартов	ход	(междинен	стоп)
Затварянето на формата се прекъсва при "Евакуиране стартов ход". Времената "Време 
междинен стоп" и "Време евакуиране преди впръскване" започват да текат и се стартира 
евакуиране.

Формата се затваря след изтичане на "Време междинен стоп".

Преди	повишаване	на	затварящата	сила
Формата се затваря, но затварящата сила не се повишава. Времената "Време междинен 
стоп" и "Време евакуиране преди впръскване" започват да текат и се стартира 
евакуиране.

Затварящата сила се повишава след изтичане на "Време междинен стоп".

След	повишаване	затваряща	сила
Формата се затваря и затварящата сила се повишава. "Време евакуиране преди 
впръскване" започва да тече и се стартира евакуиране.

При стартов ход (паралелно на движението)

При достигане на "Стартов ход евакуиране" започва да тече "Време евакуиране преди 
впръскване" и се стартира евакуирането. Операцията на затваряне с повишаване на 
затварящата сила при това не се прекъсва.

Вакуумно	налягане	(за	вариант	2)
При достигане на настроеното тук вакуумно налягане операцията на затваряне се 
продължава.

Типично въвеждане: -0.1 до -0.9 bar (-1.45 до -13.05 psi)

Предварително	евакуиране	стартов	ход
Въвеждане на стартов ход, при който се стартира предварително евакуиране. 
Предварителното евакуиране служи за изпразване на тръбопроводите преди същинското 
евакуиране.
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Евакуиране	стартов	ход
Въвеждане на стартов ход, при който се стартира същинското евакуиране. "Време 
евакуиране преди впръскване" започва да тече и се стартира евакуиране.

Тази зададена стойност да се въвежда при предварителен избор на програми "при 
стартов ход (междинен стоп затваряне) и при стартов ход (паралелно към затварянето).

Време	междинен	стоп
Въвеждане на време междинен стоп След изтичане на това време формата се затваря 
респ. високото налягане се повишава.

Тази зададена стойност да се въвежда при предварителен избор на програми "при 
стартов ход (междинен стоп затваряне) и "преди повишаване на затварящата сила".

Време	евакуиране	преди	впръскване"
Въвеждане на време евакуиране

Това време посочва времевия диапазон към предварителното евакуиране. След изтичане 
на това време се освобождава впръскването.

Време	евакуиране	след	старт	впръскване
Това време стартира с началото на впръскването. Евакуирането е активно по време на 
впръскването, в съответствие с това време.
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15.5.2	 Вакуум	/	за	обслужваща	станция

Вакуум	-	вентил	в	зависимост	от	станцията
С този предизбор включвате вакуум - вентила в зависимост от станцията. Вакуумният 
вентил за затварящата единица (ако е налична) е тогава автоматично деактивиран.

Вакуумна	помпа	за	станция
Чрез това въвеждане се задава на коя станция е вградена вакуумната помпа.

Вакуум	-	вентил	х	за	долната	част	на	инструмента
Чрез това въвеждане се задава на коя долната част на инструмента действат настройките 
на вакуум-вентилите 1-4.

Режим	вакуумна	помпа
Тук се конфигурира активирането на вакуумната помпа в съответния работен режим.

Възможни настройки:

• Вакуумна помпа перманентно вкл.

• Вакуумна помпа в автоматично действие вкл.

• Вакуумна помпа в автоматично и ръчно действие вкл.

F15-Vacuum-Bedienstation_01
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Изключване	вакуума	при	застой	на	производството	в
В случай на производствен застой при активиран програмен предизбор, се стартира 
таймерът "Изключване вакуума при производствен застой след xx [min]". След изтичане 
на таймеровото време вакуумната помпа заедно с вентилите се изключва.

Вакуум	вентил
Режим	вакуум	-	вентил

Възможни настройки:

•	 изкл. 
С този предварителен избор Вие изключвате вакуум-вентила.

•	 включвате,	без	контрол 
С този предварителен избор Вие включвате вакуум-вентила, при което не е 
активиран контрол на налягането или контрол на времето.

•	 вкл.,	с	мониторинг	на	производственото	налягане 
С този предварителен избор Вие включвате вакуум-вентила, при което е активиран 
контрол на налягането.

 Вариант 1:

 Вакуумното налягане да се настрои директно на пневматичния прекъсвач.

 Вариант 2:

 Вакуумното налягане да се зададе предварително под "Вакуумно налягане".

 След достигане на мониторинговото налягане се приключва евакуацията. След 
изтичането на "Време на евакуиране" трябва включвателят за налягане на 
мониторинга на налягането да бъде задействан най-късно. Ако това не е така, 
цикълът на машината се задържа и се показва аларменият сигнал "Контрол на 
вакуума налягане".

 •	 включвате,	с	контрол	на	времето

 С този предварителен избор Вие включвате вакуум-вентила, при което е активиран 
контрол на времето. Контролът на времето е активиран само "евакуиране при 
стартов ход (междинен стоп)" или преди повишаване на затварящата сила.

 След изтичането на "Време на евакуиране" трябва включвателят за налягане 
на мониторинга на налягането да бъде задействан. Ако това не е така, цикълът 
на машината се задържа и се показва аларменият сигнал "Контрол на вакуума 
налягане".

Режим	предевакуиране	(мониторинг	на	налягането	при	разформиране)
При активиране на мониторинга на налягането при разформиране, трябва налягането 
след предевакуиране да бъде разградено до нормално (налягане на околната среда). 
Така се проверява дали всички шприцовани части са разформирани (долната част на 
инструмента е празна). 

Възможни настройки:

•	 Предевакуирането изкл., мониторинг на разформиращото налягане

•	 Предевакуирането включено, без мониторинг на разформиращото налягане

•	 Предевакуирането включено, с мониторинг на разформиращо налягане и 
изключване на вентилите

•	 Предевакуирането включено, с мониторинг на разформиращото налягане, без 
изключване на вентилите
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Стартиране	евакуирането
С тази настройка се стартира евакуирането.

Възможни настройки:

• Евакуиране изкл.

•	 Евакуиране преди ежектор назад

•	 Евакуиране при междинен стоп ежектор назад

•	 Евакуиране паралелно с ежектор назад

•	 Евакуиране след ежектор назад

•	 Евакуиране след 1.цикъл Поставяне

•	 Евакуиране след 2.цикъл Поставяне

•	 Стартиране евакуирането с потребителска програма (специално решение за 
програми за изтегляне на леярско сърце от 50)

Стартиране	предевакуирането
С тази настройка се стартира предевакуирането. Предевакуирането е отговорно за 
мониторинга на налягането при разформиране. Алтернативно може да бъде приложено за 
изпразване на проводите преди самото евакуиране.

Възможни настройки:

•	 Предевакуирането изкл.

•	 Предевакуиране преди ежектора назад

•	 Предевакуиране при междинен стоп на ежектора назад

•	 Предевакуиране паралелно с ежектора назад

•	 Предевакуиране след ежектора назад

•	 Предевакуиране след 1.цикъл поставяне

•	 Предевакуиране след 2.цикъл поставяне

•	 Стартиране предевакуирането с потребителска програма

Предизключване	на	вакуумните	вентили
Ако преизключването не е активирано, вентилите остават до Стартиране разформирането 
активирани.

Възможни настройки:

•	 Предизключването на вакуумните вентили изкл.

•	 Предизключване на вакуумните вентили при цикъл Край/Старт

•	 Предизключване на вакуумните вентили на края на времето на охлаждане

Предевакуиране	на	мониторинговото	налягане
Тук се задава нормалното налягане (налягане на околната среда). Активно е само при 
мониторинг на налягането при разформиране.

Типично въвеждане: -0.1 до 0.0 bar (-1.45 до 0.0 psi)
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Евакуиране	на	мониторинговото	налягане
При достигане на тук настроеното вакуумно налягане, цикълът се продължава.

Типично въвеждане: -0.1 до -0.9 bar (-1.45 до -13.05 psi)

Предварително	евакуиране	стартов	ход
Въвеждане на стартов ход, при който се стартира предварително евакуиране. 

Евакуиране	стартов	ход
Въвеждане на стартов ход, при който се стартира същинското евакуиране. 

Време	междинен	стоп
Въвеждане на време междинен стоп Активно само при предизбор на програма за 
междинно спиране. След изтичане на времето се стартира самият процес на евакуиране.

Време	на	предевакуиране
Въвеждане на времето за предевакуиране.

Време	на	(след)евакуиране
Въвеждане на време евакуиране
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15.6	 Почистване	(опция	при	хоризонтални	машини)

С този предварителен избор се активира приспособлението за избиване от формата / за 
четкане.

Ако основното положение на приспособлението за избиване от формата / за четкане 
не е налично при затваряне на формата, съобщението за грешка "Управление на 
манипулирането: липсва основно положение" е показва.

Изкл
С този предварителен Вие изключвате приспособлението за избиване от формата / за 
четкане.

Изхвърляне	от	средната	плоча
Тази програма служи за избиване от формата на детайлите. При това профилната плоча 
се отделя и се вкарва манипулиране респ. декофрираща плоча за избиване на детайлите 
от плочата.

Протичане в автоматичен режим на работа:

• Отваряне на пресформата до позиция отворена форма.

• Ежектор напред до позиция ежектор напред.

F15-Reinigung_01
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• Вкарване на уреда за манипулиране респ. изместване на една плоча (за 
изтласквоне на детайлите) до позиция вкарани.

• Ежектор назад до позиция вибрационен ход.

• Ежектор напред до позиция ежектор напред.

• Изкарване на уреда за манипулиране респ. връщане на плочата до позиция 
изкарана.

Предварителен	избор	на	протичането
С този предварителен избор могат индивидуално да се създадат последователности на 
приспособлението за избиване от формата / за четкане.

Вкарване	при	ежектор	напред
Ако е активна тази програма, приспособлението за избиване от формата / за четкане се 
вкарва, щом ежекторът е напред.

В противен случай се извършва вкарване, щом ежекторът е готов.

Изкарване	при	ежектор	напред
При избрана програма "Вкарване при ежектор напред" тук може да се избере, дали 
приспособлението за избиване от формата / за четкане вече трябва да се изкара, преди 
ежекторът да се е върнал обратно.

Брой	на	ходовете
Въвеждане на ходовете, колко често приспособлението за избиване от формата / за 
четкане трябва да се изкарва и вкарва.

Въртене	при	вкарване
Предварителен избор, дали при вкарване да се извършва въртене на четката.

Отляво
Отдясно

Избор на посоката на въртене на четката при вкарване
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Въртене	при	изкарване
Предварителен избор, дали при изкарване да се извършва въртене на четката.

Отляво
Отдясно

Избор на посоката на въртене на четката при изкарване

Без	икключване	на	вентила
При активиране на този предварителен избор на програма вентилите за 
приспособлението за избиване от формата / за четкане остават включени след достигане 
на съответното крайно положение. По този начин се предотвратява спадане на 
приспособлението за почистване и оросяване.

Ако този предварителен избор на програма е деактивиран, вентилът ще се изключи след 
достигане на позицията.

Интервал	почистване	/	оросяване
Въвеждане на броя на машинни цикли, след които трябва да стартира почистване / 
оросяване.

Време	за	забавяне	почистване	оросяване
Едновременно с вкарването започва да тече "Време за забавяне почистване / оросяване". 
Почистване / оросяване започва след изтичането на това време.

Време	почистване	/	оросяване
Тук се настройва същинското време за почистване / оросяване.

Ръчен режим:

Според предварително избраната програма "Вкарване при ежектор напред" респ. 
"Изкарване при ежектор напред" приспособлението за избиване от формата / за четкане 
може да се вкарва и изкарва с помощта на ръчен бутон.

Ежекторът трябва преди това да бъде в съответно правилната позиция.



Специални програми

HB6BG15H
HB6BG15G

0612ES/0214ESГлава 15 - 38

15.7	 Airmould	/	Aquamould	(опция)
15.7.1	 Airmould	/	Aquamould	/	Избор

В това меню се предприема въвеждане на желаните програми и предварително зададени 
стойности за интегрерана в машината за леене под налягане "Airmould / Aquamould® - 
Modular система".

Airmould	/	Aquamould	(опция)
С този бутон се активира интегрираната модулна система Airmould / Aquamould®.

Регулиращ	модул	за	налягането	1	до	8
При избор на съответните програми желаните регулиращи модули за налягането могат да 
се активират и деактивират.

Критерий	за	старт	 Обем	[ccm]	/	[cuin]
При достигане на настроения обем се стартира Airmould / Aquamould. Въведете тук 
предварително зададената стойност за зависимия от обема старт на Airmould / Aquamould.

F15-AirmouldAquamould-Anwahl_01
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Критерий	за	старт	 Време	[s]
След изтичане на настроеното време Airmould / Aquamould се стартира. Въведете 
тук предварително зададената стойност за зависимия от времето старт на Airmould / 
Aquamould. Това време се стартира със старта на впръскването.

Критерий	за	старт	 Налягане	на	впръскване	[bar]	/	[psi]
При достигане на настроеното шприц-налягане се стартира Airmould / Aquamould. 
Въведете тук предварително зададената стойност за зависимия от налягането на 
шприцоване старт на Airmould / Aquamould.

ВНИМАНИЕ
Зависимото от налягането на шприцоване стартиране на Airmould / Aquamould 
се деблокира едва от освобождаващото налягане нататък. Вижте въвеждане 
"Освобождаване след обем".

Освобождаване	след	обем
Ако предварително е избран старт, зависим от Airmould / Aquamould, то стартът може да 
се извърши едва след този обем. Тук става въпрос за предпазна функция, за да може да 
се филтрират пикове на налягането при старта на процеса на впръскване.

Шприц-агрегат
Това падащо меню е за машини с два или повече шприц-агрегата. При въвеждането на 
шприц-агрегата се определя, на кой шприц-агрегат ще действат настройките на Airmould /
Aquamould.

Параметри	шприц
Това падащо меню е за машини с два или повече блока шприц-параметри. При въвеждане 
на блок шприц-параметри се определя, с кой активен блок шприц-параметри ще се 
стартира Airmould / Aquamould. Настройка "1-x" означава, че настройките за Airmould / 
Aquamould се стартират независимо от активния блок шприц-параметри.

Впръскващи	модули	1	до	8
Програма	импулсно	налягане	1	до	8

С този избор се активира или деактивира импулсната програма за желания впръскващ 
модул.

В работен режим "Автоматика" на машината за леене под налягане "Програма импулсно 
налягане" позволява почистване на щифта на впръскващия модул от остатъци от 
пластмаса. За целта щифта се продухва с азот на редовни интервали. При това 
пресформата се намира в позиция "Пресформа отворена" и ежекторът е в позиция 
"Ежектор напред".
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Импулсно	налягане
Тук се въвежда налягането за продухване на щифта на впръскващия модул. 

Интервал	на	импулсите
Въведете тук броя на интервалите (циклите на впръскване, след които трябва да се 
предприеме продухване на щифта (Пример: след 5 цикъла на впръскване трябва да се 
извърши продухване, интервал на импулсите = 5).

Брояч	на	импулсите
Тук се въвежда броят на импулсите за налягане за интервал за продухване на щифта на 
впръскващия модул.

Време	на	импулсите
Тук се въвежда времето за продухване на щифта на впръскващия модул.
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15.7.2	 Airmould	/	Aquamould	/	Ръчно

В това меню можете да проверите функциите на Airmould / Aquamould в режим на работа 
"Ръчен".

ВНИМАНИЕ
Функционално изпитване е възможно само тогава, когато е затворена защитната решетка 
на затварящата страна и на страната на шприцоване (дюза)!

F15-AirmouldAquamould-Manuell_01
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Регулиращ	модул	за	налягането	1	до	8
• Задействайте бутон "Ръчен режим на работа".

• Активирайте в меню "Airmould / Aquamould / Избор" поле "Регулиращ модул на 
налягането 1".

• В цифровото поле "Регулиращ модул за налягането 1" въведете зададена стойност. 
Потвърдете стойността с натискане на бутон "ENTER".

• Задействайте бутон "Airmould". Азотът изтича през моно- или регулиращия модул за 
налягането 1 към дюзата на машината или впръскващите модули.

• Проверете, дали не е възпрепятствано изтичането на азот.

• Проверете, дали е подвързан "правилният впръскващ модул".

• Проверете, дали има налични течове в тръбопроводната система, ако да, ги 
отстранете.

Пускането на бутона предизвиква това, че моно- или регулиращият модул на налягането 
ке изключват. Съответният вентил за отработен въздух обаче остава задействан дотогава, 
докато налягането на азота спадне под 5 bar (73 psi).

Подходете по същия начин, както при всички останали регулиращи модули за налягането.
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15.7.3	 Airmould	/	Aquamould	/	Регулиращ	модул	на	налягането

В това меню се въвеждат зададените стойности за профил впръскване на регулиращите 
модули за налягането 1 до 8.

След въвеждане на зададените стойности графика зададени стойности показва времето / 
налягането при протичане на зададените стойности. На оста X е изобразено времето, а на 
оста Y налягането. Принадлежащите към тях максимални стойности можете да отчетете 
до осите на диаграмата.

Профил	налягане
• Вие можете да зададете предварително два постоянни и четири активиращи се 

времеви сектора отделни стойности за профил налягане. Профил налягане при 
това се интерполира линейно между отделните времеви интервали. Активирайте 
желания брой времеви интервали.

• Задайте предварително отделните стойности за времето и принадлежащите към тях 
стойности на налягането.

• Профил налягане стартира след изтичане на "Време на забавяне на навлизането на 
газ".

F15-AirmouldAquamould-Druckregelmodul_01
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ВНИМАНИЕ
Имайте пред вид, че при зададените стойности трябва да се въведе "Момент [s]:" към 
сумираното време! Т.е. дясната зададена стойност винаги трябва да бъде по-голяма от 
лявата зададена стойност!

Не винаги е необходимо да се използват всички степенувания при обикновени отливки. Но 
при сложни отливки във всеки случай има смисъл, предварително да се изберат всички 
профилни точки. 

Откажете неизползваните профилни точки!

По принцип профилът на впръскването на азот трябва да се настрои така, че отливките 
получени чрез леене под налягане да станат "добри", дори и когато настройката се 
различава от теоретично идеалната. 

Активиране	регулиращ	модул	за	налягането	1	до	8
При избор на полето се активира съответният регулиращ модул за налягането, в полето 
се появява синя отметка.

Време	забавяне	Впръскване	на	флуид
Въведете тук времето за забавяне в секунди. Това време стартира според 
предварителния избор на машина за леене под налягане в зависимост от хода и от 
налягането. След изтичане на времето "Време за забавяне на впръскване на флуида" 
започва впръскването на азот в детайла, получен чрез леене под налягане.

Време	забавяне	Обезвъздушаване
След изтичане на последната предварително зададена стойност "t" стартира "Време за 
забавяне вентилиране". 

С последната предварително зададена стойност "p" по време на това "Време за забавяне 
на вентилирането" се създава поддържане на налягането на азота, докато се охлади 
детайлът, получен чрез леене под налягане (стабилен в размерите). При това в целия 
канал на азота има постоянно налягане. С приключването на "Време за забавяне 
вентилиране" налягането на азота се сваля до едно остатъчно налягане от 4 bar (58 psi).

Време	за	контрол
"Времето за контрол" стартира едновременно с "Време забавяне Обезвъздушаване".

"Времето за контрол" приключва, когато те изтекат или изтече "Време забавяне 
Обезвъздушаване", дори когато "Времето за контрол" е настроено по-голямо.

По време на "Контролното време" налягането на азота, на всички регулиращи модули на 
налягането в своята последна профилна точка може да спадна максимум с "Контролното 
налягане".

"Контролът на налягането" се включва посредством въвеждане на зададена стойност >0.
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Контролно	налягане
За гарантиране на качеството съществува възможността, да се контролира налягането 
на азота след впръскване в детайла, получен след леене под налягане във вид режим 
"Автоматика".

Един превишен спад на налягането указва за теч в пресформата или на мястото на 
впръскване на азот, напр. изтичане на азот между щифта на впръскващия модул и 
пластмасата.

По време на "Контролното време" налягането на азота, на всички моно- и регулиращи 
модули на налягането в своя последен профил налягане може да спадна максимум с 
"Контролното налягане".

"Контролното налягане" е активно само тогава, когато за 4време за контрол" е въведена 
зададена стойност >0.

Ако се избере профил налягане със зададено налягане  "p 1" до "p3", зададеното 
налягане налягане "p3" би се контролирало.

Ако се спадне под граничната стойност на налягането (зададено налягане минус 
"контролно налягане") по време на "контролното време", се появява аларменото 
съобщение "Контрол на налягането регулатор Airmould n".

Време	отр.	въздух	прикл.
Предварително зададените стойности "Време отработен въздух изкл" трябва да се 
настроят толкова дълги, че остатъчното налягане да се понижи до край (0 - 1 bar / 0 -14.5 
psi).

"Време отработен въздух приключило" стартира, когато налягането на азота достигне 
остатъчното налягане от 4 bar (58 psi). 

Регулиращ	модул	на	налягането
Отляво до графика зададени стойности се показва актуалното налягане и актуалното 
време на съответния регулиращ модул на налягането.
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15.8	 Почистване	(опция	при	вертикални	машини)

1.(2.)	Приспособление	за	почистване	/	оросяване
С този предварителен избор на програма се активира приспособлението за почистване / 
оросяване.

Ако изходната позиция на приспособлението за почистване / оросяване не е налична при 
затваряне на формата, се появява съобщение за грешка "Манипулиране при снемане: 
липсва основно положение“ е показва.

Контролиращи	функции

Към контролните входове и сигнал "Четка извадена“ се изпращат запитвания и при 
изключена четка и те трябва да се изгладят, ако четката не е монтирана.

Движението на масата на пресформата се освобождава само при извадена четка.

Четка	частично	отдръпване

Ако се използва този сигнал и са настроени повече "Цикли почистване / оросяване, 
връщането на четката назад се спира при този сигнали и тя веднага се придвижва отново 
напред. Едва при последния ход четката се оттегля напълно назад.

F15-ReinigungV_Seite_01
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Ръчен	режим:
Опция:

Посредством задействане на обслужващ бутон "следваща позиция“ (десен бутон), може 
да бъде изпълнен цикъл почистване / оросяване.

Посредством задействане на обслужващ бутон "Изходна позиция“ (ляв бутон) 
приспособлението за почистване / оросяване се придвижва отново в изходна позиция.

Опция:

Посредством задействане на бутон "Вкарване на четка“ се осъществява цялостна 
процедура с четката.

Указание:

Приспособлението за почистване / оросяване се стартира винаги за един цикъл 
почистване / оросяване, ако е изпълнено съответното стартово условие съобразно 
предварителния избор на програма.

Hастройки:
Опция:

Посредством задействане на обслужващ бутон "Следваща позиция“ (десен бутон), 
приспособлението за почистване / оросяване се придвижва в следващата целева позиция 
(бавен режим на работа).

Посредством задействане на обслужващ бутон "Изходна позиция“ (ляв бутон) 
приспособлението за почистване / оросяване се придвижва отново в изходна позиция.

Опция:

Посредством задействане на бутон "Вкарване на четка“ се осъществява цялостна 
процедура с четката.

Указание:

Приспособлението за почистване / оросяване се стартира винаги за един цикъл 
почистване / оросяване, ако е изпълнено съответното стартово условие съобразно 
предварителния избор на програма.

Опция	за	ръчен	режим	и	режим	настройки:
В ръчен режим и режим настройки приспособлението за почистване / оросяване трябва 
да се управлява само чрез обслужващия бутон или бутон "Вкарване на четка“.

Автоматичен	режим:
Приспособлението за почистване / оросяване стартира предварително избраните цикли 
почистване / оросяване след достигане на зададения "Интервал почистване / оросяване“, 
ако е изпълнено съответното стартово условие съобразно предварителния избор на 
програма.

Опция:

Четката се стартира едва при задействане на бутон "Вкарване на четка“. Синята светлина 
"Вкарване на четка“ показва, че може да бъде стартирана процедура с четката.
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Предварителен	избор	обслужваща	станция
В дясното падащо меню ще намерите списък на параметрите за избор, към коя станция 
се отнася интерфейс приспособление за почистване / оросяване.

Предварителен	избор	на	програми	за	приспособлението	за	почистване	/	оросяване	
(манипулиране)	за	затварящ	механизъм

Старт	при	отворена	форма
Ако сте активирали тази програма, манипулирането тръгва при "Отворена форма“. Ако 
уредът за манипулиране е готов, се продължава с цикъла.

Старт	при	ход	на	отваряне
Тази програма е необходима, за да се спечели малко време за цикъла.

Ако активирате тази програма, манипулирането ще тръгне при въведена маркировка за 
пътя, при което ще се продължи отварянето.

ВНИМАНИЕ
Ако тази стойност предварително се избере твърде малка, съществува опасността, 
манипулирането да бъде срещу пресформата или затварящата плоча!

Старт	при	междинен	стоп
Ако сте активирали тази програма, отварянето ще се прекъсне при въведена маркировка 
за пътя и манипулирането ще тръгне. Ако уредът за манипулиране е готов, се продължава 
с отварянето.

Старт	след	горен	ежектор	обратно
Ако сте активирали тази програма, манипулирането се придвижва след движението 
"Горен ежектор назад“. Ако уредът за манипулиране е готов, се продължава с цикъла.

Старт	преди	горен	ежектор	обратно
Ако сте активирали тази програма, манипулирането се придвижва преди 
движението“Горен ежектор назад“. Ако уредът за манипулиране е готов, се продължава с 
цикъла.

Старт	преди	затваряне
Ако сте активирали тази програма, манипулирането се придвижва преди движението 
Затваряне на формата. Ако уредът за манипулиране е готов, се продължава с цикъла.

Старт	преди	1.	операция	на	затваряне
С тази програма манипулирането се придвижва след превключване на автоматичен 
режим само преди 1. операция на затваряне. Ако уредът за манипулиране е готов, се 
продължава с цикъла.
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Старт	преди	затваряна	по	време	на	брак	при	потегляне
Ако сте активирали тази програма, манипулирането се придвижва преди движението 
Затваряне на формата. Ако уредът за манипулиране е готов, се продължава с цикъла. 
Това се извършва, докато приключи бракът при потегляне.

Освобождаване	паралелно	към	движ.	на	масата	на	пресформата
Ако сте активирали тази програма, движението на масата на пресформата не се блокира 
по време на цикъл почистване / оросяване Тази програма е необходима, за да се спечели 
малко време за цикъла.

ВНИМАНИЕ
Ако позицията "Форма отворена“ предварително бъде избрана твърде малка, съществува 
опасност, манипулирането да се придвижи към долната част на пресформата и в 
последствие да се повреди.

Почистване	/	пръскане	на	горната	част	на	пресформата
След като се стартира манипулирането, започва да тече“ Времето.на забавяне почистване 
/ оросяване“. При едно приспособление за почистване се стартира едновременно 
моторът на четката с ляв ход. При едно приспособление за оросяване манипулирането 
се придвижва едновременно в диапазона на пресформата. След изтичане на времето на 
забавяне манипулирането се придвижва напред в диапазона на пресформата и започва 
да почиства / оросява горната част на пресформата.

Почистване	/	пръскане	на	долната	част	на	пресформата
След като се стартира манипулирането, започва да тече“ Времето.на забавяне почистване 
/ оросяване“. При едно приспособление за почистване се стартира едновременно моторът 
на четката с десен ход. При едно приспособление за оросяване манипулирането се 
придвижва едновременно в диапазона на пресформата. След изтичане на времето на 
забавяне манипулирането се придвижва напред в диапазона на пресформата и започва 
да почиства / оросява долната част на пресформата.

Почистване	/	пръскане	на	пресформата
След като се стартира манипулирането, започва да тече“ Времето.на забавяне почистване 
/ оросяване“. При едно приспособление за почистване се стартира едновременно 
моторът на четката с ляв ход. При едно приспособление за оросяване манипулирането 
се придвижва едновременно в диапазона на пресформата. След изтичане на времето на 
забавяне манипулирането се придвижва напред в диапазона на пресформата и започва 
да почиства / оросява горната част на пресформата.

След като манипулирането е достигнало крайна позиция, моторът на четката се стартира 
с десен ход. След изтичане на времето на забавяне манипулирането се придвижва отново 
в изходна позиция и започва да почиства / оросява долната част на пресформата.

Указание:

Ако манипулирането се придвижва от изходна в крайна позиция, винаги се почиства / 
оросява горната част на пресформата.

Ако манипулирането се придвижва от крайна в изходна позиция, винаги се почиства / 
оросява долната част на пресформата.
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Предварителен	избор	на	програми	за	приспособлението	за	почистване	/	оросяване	
(манипулиране)	за	станция	A-F
Старт	след	стат.	ежектор	назад

Ако сте активирали тази програма, манипулирането се придвижва след движението 
"Стационарен ежектор назад“. Ако уредът за манипулиране е готов, се продължава с 
цикъла.

Старт	преди	стат.	ежектор	назад
Ако сте активирали тази програма, манипулирането се придвижва преди 
движението“Стационарен ежектор назад“. Ако уредът за манипулиране е готов, се 
продължава с цикъла.

Старт	след	1.	цикъл	на	поставяне
Тук манипулирането се стартира след 1. цикъл на поставяне. След снемане на частите 
се извършва цикъл на поставяне (според настройката на ежектора), (1. част поставена, 
потвърждение с бутон "Старт на цикъла“) и четката се стартира, след процедурата с 
четката се извършва следващ цикъл на поставяне.

За тази функция трябва да се настроят 2 цикъла на поставяне (виж кръгла маса 
"многократно поставяне“). Ако е настроен само 1 цикъл на поставяне, цикълът на 
машината веднага се продължава след процедурата с четката.

Цикли	на	почистване	/	пръскане
Тук се настройва броят на цикли почистване / оросяване, които трябва да бъдат 
изпълнени след стартиране на манипулирането.

Интервал	почистване	/	оросяване
Въвеждане на броя на машинни цикли, след които трябва да стартира почистване / 
оросяване.

Време	за	забавяне	почистване	оросяване
Това време се стартира при старта на четката преди 1-вия ход.
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15.9	 Леякова	система	(опция)

1.	(2.)	Леякова	система
С този предварителен избор на програма се активира леяковата система.

Контролиращи	функции

Към контролните входове и сигнал „Леякова система“ се изпращат запитвания и 
при изключена леякова система и трябва да се заглади, ако леяковата система не е 
монтирана.

Движението на масата на инструмента се освобождава само при извадена леякова 
система.

F15-Anguss_Seite1_01
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Ръчен	режим:
Опция:

Посредством задействане на обслужващ бутон „следваща позиция“ (десен бутон), може 
да бъде изпълнен начален леяков цикъл.

Посредством задействане на обслужващ бутон „Изходна позиция“ (ляв бутон) леяковата 
система се придвижва отново в изходна позиция.

Опция:

 Посредством задействане на бутон „Вкарване на леяковото приспособление“ се 
осъществява цялостна процедура с началния леяков процес.

Указание:

Леяковата система се стартира винаги за един леяков цикъл, ако е изпълнено 
съответното стартово условие съобразно предварителния избор на програма.

Hастройки:
Опция:	

Посредством натискане на бутонa „Следваща позиция“ (десен бутон), леяковото 
приспособление се придвижва в следващата целева позиция (режим на работа стъпка по 
стъпка).

Посредством задействане на обслужващ бутон „Изходна позиция“ (ляв бутон) леяковата 
система се придвижва отново в изходна позиция.

Опция:	

Посредством задействане на бутон „Вкарване на леяковото приспособление“ се 
осъществява цялостна процедура с началния леяков процес.

Указание:

Леяковата система се стартира винаги за един леяков цикъл, ако е изпълнено 
съответното стартово условие съобразно предварителния избор на програма.

Опция	за	ръчен	режим	и	режим	настройки:
В ръчен режим и режим настройки леяковото приспособление трябва да се управлява 
само чрез обслужващия бутон или бутон „Леякова система“.

Автоматичен	режим:
Леяковата система се стартира предварително избраните леякови цикли, ако е изпълнено 
съответното стартово условие съобразно предварителния избор на програма.

Опция:

Леяковата система се стартира едва при задействане на бутона „Вкарване на леяковото 
приспособление“. Синята лампичка „Вкарване на леяковото приспособление“ показва, че 
може да бъде стартиран леяковия процес.
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Предварителен	избор	обслужваща	станция
В дясното падащо меню ще намерите списък на параметрите за избор, към коя станция 
се отнася интерфейс леяково приспособление.

1.предварително	избрана	програма	на	леяковата	система	за	
затварящия	механизъм

Старт	при	отворена	форма
Ако сте активирали тази програма, леяковата система  тръгва при „Отворена форма“. Ако 
леяковото приспособление е готово, се продължава с цикъла.

Старт	при	ход	на	отваряне
Тази програма е необходима, за да се спечели малко време за цикъла.

Ако активирате тази програма, леяковата система ще тръгне при въведена маркировка за 
пътя, при което ще се продължи отварянето.

ВНИМАНИЕ
Ако тази стойност предварително се избере твърде малка, съществува опасността, 
леяковата система да бъде срещу пресформата или затварящата плоча!

Старт	при	междинен	стоп
Ако сте активирали тази програма, отварянето ще се прекъсне при въведена маркировка 
за пътя и леяковата система ще тръгне. Ако леяковото приспособление е готово, се 
продължава с отварянето.

Старт	след	горен	ежектор	обратно
Ако сте активирали тази програма, леяковото приспособление се придвижва след 
движението „Горен ежектор назад“. Ако леяковото приспособление е готово, се 
продължава с цикъла.

Старт	преди	горен	ежектор	обратно
Ако сте активирали тази програма, леяковото приспособление се придвижва преди 
движението „Горен ежектор назад“. Ако леяковото приспособление е готово, се 
продължава с цикъла.

Стартиране	след	връщане	обратно	на	инжекционното	бутало	-	ежектора
Ако сте активирали тази програма, леяковото приспособление се придвижва след 
движението „Инжекционно бутало - ежектор назад“. Паралелно на това продължава 
цикълът.
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Стартиране	преди	връщане	обратно	на	инжекционното	бутало	-	ежектора
Ако сте активирали тази програма, леяковото приспособление се придвижва преди 
движението „Инжекционно бутало - ежектор назад“. Ако леяковото приспособление е 
готово, се продължава с цикъла.

Стартиране	преди/след	връщане	обратно	на	инжекционното	бутало	ежектора	назад
Ако сте активирали тази програма, се прибира устройството за избиване на леяци 
преди движението "Шпритцбутало ежектор назад" и се разтваря след движението 
"Шпритцбутало ежектор назад", респ. 2.-x хъб. Ако леяковото приспособление е готово, се 
продължава с цикъла.

Стартиране	с	потребителска	програма
Ако сте активирали тази програма, се прибира устройството за избиване на леяци със 
зададената потребителска програма. Потребителските програми са програми за изтегляне 
на леярско сърце (виж глава 9.2).

2.предварително	избрана	програма

Старт	преди	затваряне
Ако сте активирали тази програма, леяковото приспособление се придвижва преди 
движението Затваряне на формата. Ако леяковото приспособление е готово, се 
продължава с цикъла.

Старт	преди	1.	операция	на	затваряне
С тази програма леяковото приспособление се придвижва след превключване на 
автоматичен режим само преди 1. операция на затваряне. Ако леяковото приспособление 
е готово, се продължава с цикъла.

Старт	преди	затваряна	по	време	на	брак	при	потегляне
Ако сте активирали тази програма, леяковото приспособление се придвижва преди 
движението Затваряне на формата. Ако леяковото приспособление е готово, се 
продължава с цикъла. Това се извършва, докато приключи бракът при потегляне.
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Освобождаване	паралелно	към	движ.	на	масата	на	пресформата
Ако сте активирали тази програма, движението на масата на пресформата не се блокира 
по време на леяковия цикъл. Тази програма е необходима, за да се спечели малко време 
за цикъла.

ВНИМАНИЕ
Ако позицията „Форма отворена“ предварително бъде избрана твърде малка, съществува 
опасност, леяковата система да се придвижи към долната част на пресформата и в 
последствие да се повреди.

Продухване
Ако сте активирали тази програма, се активира продухването. Продухването стартира 
при позиция „Леяковото приспособление е отпред“. Сега започва да тече „Времето на 
забавяне на леяковата система“. След изтичане на това време леяковото приспособление 
се изтегля и приключва продухването.

Цикли
Тук се задава броя леякови цикли, които след стартирането на леяковото приспособление 
трябва да се проведат.

Спиране	на	време	на	забавяне	на	леяковата	система
Това време се стартира при стартирането на леяковото приспособление преди 1-вия ход. 

Задействане	на	време	на	забавяне	на	леяковата	система
Това време стартира при позиция „Леяковото приспособление е отпред“. След изтичане 
на това време се изключва леяковата система.
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15.10	 Външна	сервоединица	(опция)
15.10.1	 Външна	сервоединица	/	Общи	положения

В това меню можете да настроите параметрите за външната сервоединица. Външната 
сервоединица може да бъде ползвана за задвижване на затваряща инструмента дюза или 
изтегляч на сърце.

Въвеждайте зададените стойности на скоростта в [mm/s] / [inch/s], на пътя - в [mm] / [inch] 
и на силите в [kN] / [shtn]. Принадлежащите максимални стойности можете да отчетете 
над полетата зададени стойности.

Мониторингът	на	крайния	изключвател	за	външна	сервоединица	е	назад	(напред)
С този програмен предизбор се активира мониторингът на крайния изключвател за 
"Външна сервоединица е назад (напред)" Допълнително се показва положението на 
съответния краен изключвател.

Крайният изключвател "Външна сервоединица е назад (напред)" може да смени своето 
състояние, когато е задействано движанието на външната сервоединица. Ако се промени 
състоянието на един краен изключвател при неактивно движение, се задейства надзорът 
и алармата "1139, външна сервоединица: мониторинг на крайния изключвател" ще бъде 
показана. Реакцията относно тази аларма се настройва под "Оценка на мониторинга на 
крайния изключвател".

ВНИМАНИЕ
Програмните предизбори за мониторинга на крайния изключвател са валидни само за 
външни сервоединици, които са задействани през краен изключвател.
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Оценка	на	мониторинга	на	крайния	изключвател
Настройката на класа на грешката се отнася към алармата "1139, външна сервоединица: 
мониторинг на крайния изключвател". Възможни са следните настройки:

• само аларма

• спиране на цикъла (веднага)

• спиране на цикъла ( при цикл.край)

• изключв. На мотора (веднага)

• изключв. на мотора (при цикл.край)
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15.10.2	 Външна	сервоединица	/	Настройка	избивач	за	сърца

В това меню можете да зададете настройките на изтегляне сърцето за външната 
сервоединица. За целта трябва външната сервоединица да е дефинирана като 
управление на изтеглянето на сърце (виж глава 15.10.4). Описанието на отделните 
параметри ще намерите в глава 9 Изтегляне леярско сърце.

Избивач	сърца:Избивачи	сърца	през	бутон	(в	реж.	ръчен	и	настр.)
Режим	бутони	без	блокировки	(режим	настройки)

Описание виж глава 9.1.2

сърце	на	интерфейссигнали	1	или	2
Описание виж глава 9.1.3

Инфо,	прог.	номер,	приоритет,	старт,	стоп
Описание виж глава 9.1.1

Забав.време,	вибрационен	ход,	референция,	блокиране,	2.	движение	вън.сервоединица

Описание виж глава 9.1.4

F15-ExtServoeinheit-Kernzugeinstellung_01
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15.10.3	 Външна	сервоединица	/	Настройки

В това меню можете да зададете настройващата скорост и настройващата сила за 
външната сервоединица.

Външна	сервоединица	назад	(напред)	настройка	скорост/сила
Когато е активиран настройващ режим, външната сервоединица се задейства с тук 
намалените номинални стойности.

Зануляване	външна	сервоединица
Тази функция служи за зануляване на измерващата пътя система на външната 
сервоединица на желания път за "Външната сервоединица е назад". Действителната 
стойност на този ред, показва абсолютния път на външната сервоединица. Посредством 
активиращия бутон, тази действителна стойност ще бъде приета за нова нулева точка на 
измерващата пътя система на външната сервоединица.

Стойността, на която е била занулена измерващата пътя система (външната 
сервоединица е назад), ще бъде показана на полето за зададена стойност. 
Действителната стойност в индикаторната лента сега показва относителния път от "0" до 
"желания ход".
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15.10.4	 Външна	сервоединица	/	Сервиз

В това меню се задават основните настройки на външните сервоединици.

Изключено	/	управление	затваряща	инструмента	дюза	/	управление	на	изтеглянето	на	
сърце

Активиране и причисляване на външната сервоединица към затваряща инструмента дюза 
или изтегляч на сърце.

Сервоединица	демонтирана
Активирайте този програмен предизбор, когато външната сервоединица е демонтирана. 
Сигналите на датчика за преместване спират да се обработват.

Мониторинг	на	механичното	крайно	положение	инвертиран
Активирайте този програмен предизбор, когато крайните изключватели на външната 
сервоединица са обърнати. (стандартно: ще бъде запитано за ВИСОКО ниво)

NC	посока	на	броене	обърната
Активирайте този програмен предизбор, когато искате да обърнете посоката на въртене 
на външната сервоединица.

F15-ExtServoeinheit-Service_01
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Референциране
След монтажа на външната сервоединица трябва референтната точка да бъде наново 
определена. Референциране е възможно само в потребителско ниво 20. 

Начин на действие:

1. Действително установената позиция на външната сервоединица задайте за 
номинална стойност. 

2. Потвърждение на избор на функция "Референциране".

Интерфейс	на	датчика
scale_rev

Брой обороти на мотора.

scale_unit
Пример: Път на външната сервоединица в 1/100 mm.

Вземете двете стойности от техническите данни и ги нанесете в съответното задаващо 
поле.

Пример:

При един брой от 1000 оборота на мотора, оста се придвижва на 60970 единици (609,7 
mm), т.е. при един оборот оста се придвижва с 0,6097 mm.

УКАЗАНИЕ
Програмният предизбор "NC посока на броене обърната" и параметърът на "Интерфейс 
на датчика" могат да бъдат променени само при деактивирана сервоединица (програмен 
предизбор "Изключено / управление затваряща инструмента дюза / управление 
на изтеглянето на сърце" трябва да е изключен). След промяна на някой от тези 
параметри, трябва да се референцира наново.
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16	 Таблицата	с	качествени	показатели

16.1	 Таблицата	с	качествени	показатели
16.1.1	 Таблица	с	качествените	показатели	/	Обзор

Таблицата с качествените показатели (QT) служи за анализ на различните машинни 
параметри (максимум 12, в зависимост от опцията) за оценка на качеството (оценка на 
отливките като доброкачествени или лошокачествени).

В менюто Таблица с качествените показатели / Преглед се представят графично всички 
зададени машинни параметри на серията. Допълнително се показва средната стойност 
(жълто).

Стойности, които са под границите на допуска, се изобразяват в зелено.+ Стойности, 
които са извън предв. предупреждение, се изобразяват в тъмно пурпурно. Стойности, 
които са извън границите на допуска, се изобразяват в червено.

УКАЗАНИЕ
В менюто „Таблица с качествени показатели / Конфигурация“ може да се конфигурира 
стилът на изгледа на лентата.  

F16-Qualitätstabelle-Übersicht_01



Таблицата с качествени показатели

HB6BG16G
HB6BG16F

0612ES/0214ESГлава 16 - 2

16.1.2	 Таблицата	с	качествени	показатели

Таблицата с качествените показатели (QT) служи за анализ на различните машинни 
параметри (максимум 12, в зависимост от опцията) за оценка на качеството (оценка на 
отливките като доброкачествени или лошокачествени).

В таблицата с качествените показатели се запомнят действителните стойности на 
последните 500 - 10.000 цикъла (в зависимост от опцията) и се оценяват статистически. 
От тях 8 цикъла да се изобразят в менюто.

Контрол
Под номера на колонката винаги се показва, дали се включва съобщение за неизправност 
(избор на доброкачествени и лошокачествени детайли), когато една записана стойност е 
извън настроените допускови стойности. Активирането на мониторинга се намира в меню 
"конфигурация".
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№	на	реда	и	брой	интервали
В двете леви колонки се показва номерът на реда в таблицата (последните 10.000 цикъла 
се запаметяват) и принадлежащият брой удари.

Минимална	стойност
В този ред се показват минималните стойности на съответните действителни стойности 
на комплексно протичащия процес (минимална стойност от началото на записа).

Максимална	стойност
В този ред се показват максималните стойности на съответните действителни стойности 
на комплексно протичащия процес (максимална стойност от началото на записа).

Средна	стойност
В този ред се показват средните стойности а съответните последни 200 запаметени 
действителни стойности.

Xquer = S Xi	/	i

Xquer Средна стойност

Xi  Действителна стойност

i  Брой на запомнени действителни стойности (1.0.200)

Обща	средна	стойност
В този ред се показват средните стойности на комплексно протичащия процес. Общата 
средна стойност се установява на всеки 200 машинни цикла.

Xgesquer = S Xquer	/	m

Xgesquer Обща средна стойност

Xquer Средна стойност

m  Брой на машинните цикли / 200
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Стандартно	отклонение
В този ред се показват стандартните отклонения на съответните последни 200 запаметени 
действителни стойности.

 s = Ц (xSQ / (n – 1))

 xSQ = S (xi – xquer)2

 xquer = S xi	/	i

s  Стандартно отклонение (средно квадратно отклонение от средната 
стойност)

xquer Средна стойност

xSQ  Сума от квадратите на всички разлики от средната стойност

xi  Действителна стойност

i  Брой на запомнени действителни стойности (1.0.200)

n  Брой на запомнени действителни стойности (2.0.200)

Общи	неизправности
Индикация на настъпилите превишения на допуска (при активиран анализ) на цялостно 
протичащия процес.

Показани	параметри
Стойности, които са под границите на допуска, се изобразяват в зелено.+ Стойности, 
които са извън предв. предупреждение, се изобразяват в тъмно пурпурно. Стойности, 
които са извън границите на допуска, се изобразяват в червено.
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16.1.3	 Таблица	с	качествени	показатели	/	Конфигурация	

В меню "Конфигурация таблица с качествени показатели" настройте параметрите за 
таблицата с качествени показатели.

Изберете машинни параметри с помощта на падащото меню и настройте 
принадлежащите зададени стойности, допуски и граници на прадв. предупреждение.

Параметри	за	таблицата	с	качествените	показатели
000. Общо време на цикъла

001. Време на затваряне

002. Време на отваряне

003. Сила на затваряне

004. Изхвъргач отзад време

005. Изхвъргач отпред време

006. Шприцагрегат отпред време

007. Шприцагрегат назад време

008. Време на пълнене

009. Време на дозиране

010. Декомпресия преди дозиране време

F16-Qualitätstabelle-Konfiguration_04
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011. Декомпресия след дозиране време

012. Мин. добавка маса

013. Обем превключване

014. Обем при ND-край

015. Върхова стойност шприцналягане

016. Превключване шприцналягане

017. Върхова стойност налягане маса

018. Налягане маса превключване

019. 019.Върхова стойност вътрешно налягане на формата MASTER

020.Вътр.налягане на формата при превключване MASTER

021.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 1

022.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 1

023.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 2

024.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 2

025.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 3

026.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 3

027.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 4

028.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 4

029.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 5

030.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 5

031.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 6

032.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 6

033.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 7

034.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 7

035.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 8

036.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 8

037.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 9

038.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 9

039.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 10

040.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 10

041.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 11

042.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 11

043.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 12

044.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 12

045.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 13

046.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 13

047.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 14

048. ътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 14
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049.Върхова стойност вътрешно налягане на формата SLAVE 15

050.Вътрешно налягане на формата при превключване SLAVE 15

051.Обем на дозиране преди впръскването

052. Интеграл впръскване

053. Интеграл дозиране

054. Налягане единица за вакуум

055. Превкл. единица за вакуум

056. Актуално време

057. MMQ

058..........

059.Дозиране преди времето

060.Върхова стойност температура на стената на формата MASTER

061.Стойност на превключване температура на стената на формата MASTER

062.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 1

063.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 1

064.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 2

065.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 2

066.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 3

067.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 3

068.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 4

069.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 4

070.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 5

071.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 5

072.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 6

073.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 6

074.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 7

075.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 7

076.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 8

077.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 8

078.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 9

079.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 9

080.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 10

081.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 10

082.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 11

083.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 11

084.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 12
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085Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 12

086.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 13

087.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 13

088.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 14

089.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 14

090.Върхова стойност температура на стената на формата SLAVE 15

091.Стойност на превключване температура на стената на формата SLAVE 15

092.Най-висока стойност натиск

093..........

094..........

095..........

096..........

097..........

098..........

099..........

100. Температура маса

101. Температура траверси

102. Температура цил.зона 0.1

103. Температура цил.зона 0.2

104. Температура цил.зона

105..........

106. Температура на темпер.уред

107. Опционална темпер. зона

108. Температура ИНСТР. зона 1-41

109.Температура ПРФ.зона 42-65

110.Температура ПРФ.зона 66-96

111..........

112..........

113..........

114..........

115..........

116..........

117..........

118..........

119..........

120. Маса на пресформата дя (cw) Време

121. Маса на пресформата ля (ccw) Време
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122. Стат. Избутвач 1 назад време

123. Стат. Избутвач 1 преди време

124. Стат. Избутвач 2 назад време

125. Стат. Избутвач 2 преди време

126. Стат. Избутвач 3 назад време

127. Стат. Избутвач 3 преди време

128.Cellmould 1 флуидпроток / цикъл

129.Cellmould 2 флуидпроток / цикъл

130.Индекс

131.Път на следналягане (= път на превключване следналягането - път на края на 
следналягането)

132.Макс. Динам. налягане Дозиране

133.макс. път дозиране

134..........

135..........

136..........

137..........

138..........

139..........

140.Вн. единица за впръскване А: време на пълнене

141.Вн. единица за впръскване B: време на пълнене

142.Вн. единица за впръскване C: време на пълнене

143.Вн. единица за впръскване А: време на дозиране

144.Вн. единица за впръскване B: време на дозиране

145.Вн. единица за впръскване C: време на дозиране

146..........

147..........

148..........

149..........

150.КИ от манипулация 1 (виж също глава 10.1.5).

151.КИ от манипулация 2 (виж също глава 10.1.5).

152..........

153..........

154..........

155..........

156..........

157..........

158..........
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159..........

160.КИ от външен уред

161.Обща енергия за цикъл

162..........

163..........

164..........

165..........

Допълнително	въвеждане	към	машинни	параметри
Някои машинни параметри се нуждаят от допълнително въвеждане на номера на зоната 
или на блокове шприц-параметри или на шприц-агрегат. В такъв случай отдясно до 
падащото меню първо се появяват необходимите вписвания.

Зона
Вписване на зоновия номер допълнително към машинния параметър.

Пример:   Настройка на зона на нагряване на цилиндър 1

034. температура цил.зона зона   1

Парамет.	блок
Ако машината е оборудвана с опция блокове шприц-параметри, въведете тук номера на 
блок шприц-параметри допълнително към машинния параметър.

0 Настроеният машинен параметър независимо от блок шприц-параметри записва 
всеки машинен цикъл.

1 Блок шприц-параметри 1

2 Блок шприц-параметри 2 
При предв. избор на блок шприц-параметри 1 или 2 в таблицата с качествени 
показатели се вписват само стойностите на активния в момента блок шприц-
параметри, т.е. в таблицата с качествени показатели възникват празни редове, ако в 
момента са активен другият блок шприц-параметри.

Шприц-агрегат
Ако става въпрос за машина с повече цветове, въведете тук шприц-агрегат допълнително 
към машинните параметри.
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Контрол
В предв. избор на програми на ред "Контрол" изберете, дали трябва да се включва 
съобщение за неизправност (избор на доброкачествени и лошокачествени детайли), 
когато една записана стойност е извън настроените допускови стойност.

изкл.    няма активен мониторинг

Брак    Лоша част при престъпване на толеранса

бариера отстр. без разформиране и лоша част при престъпване на толеранса

само аларма само показание за аларма при престъпване на толеранса (частта не се  
   окачествява като лоша част)

Промяна	на	машинни	параметри
Ако трябва да бъде променен даден машинен параметър, се изтриват преди това 
записаните данни на съответната колонка.

Ако трябва да се нулира броячът на изделия, данните на всички колонки се изтриват.

№	на	реда	и	брой	удари
В двете леви колонки се показва номерът на реда в таблицата (последните 200 цикъла 
се запаметяват) и принадлежащият брой удари. Ако тук се въведе "1", се показват 
действителните стойности на текущия интервал

Зададена	стойност
В този ред въведете зададените стойности за съответните параметри.

+	толеранс
В този ред въведете, с колко може да се надвиши исканата зададена стойност. Ако една 
стойност се намира извън този допуск, това с показва с червен цвят. На разпечатката на 
таблицата с качествени показатели отдясно до действ. стойност се намира един "+", в 
случай, че една стойност се намира извън този допуск.

-	толеранс
В този ред въведете, с колко по-ниска може да бъде зададена стойност. Ако една стойност 
се намира извън този допуск, това с показва с червен цвят. На разпечатката на таблицата 
с качествени показатели отдясно до действ. стойност се намира един "-", в случай че една 
стойност се намира извън този допуск.



Таблицата с качествени показатели

HB6BG16G
HB6BG16F

0612ES/0214ESГлава 16 - 12

+	Предв.	предупреждение	%
В този ред въведете, с колко процента "+ допуска", може да се надвишава зададената 
стойност за да предизвика предв. предупреждение. Ако една стойност се намира извън 
това предв. предупреждение, това с показва с тъмно пурпурен цвят. На разпечатката на 
таблицата с качествени показатели отдясно до действ. стойност се намира един ">", в 
случай че една стойност се намира извън това предв. предупреждение.

Пример: При въвеждане на "+ допуск" от 10.0 и "+ предв. предупреждение" от 50.0 
%, при надвишаване на зададената стойност с 5.0 се показва неизправност Предв. 
предупреждение.

-	Предв.	предупреждение	%
В този ред въведете, с колко процента "- допуска", може да бъде под зададената стойност, 
за да предизвика предв. предупреждение. Ако една стойност се намира извън това предв. 
предупреждение, това с показва с тъмно пурпурен цвят. На разпечатката на таблицата с 
качествени показатели отдясно до действ. стойност се намира един "<", в случай че една 
стойност се намира извън това предв. предупреждение.

Ръчно	зануляване	на	общата	таблица	с	качествени	показатели
Посредством активиране на този избор на функция се изтриват данните на всички 
колонки без да трябва да се нулира броячът на изделия. 

ВНИМАНИЕ
Нулирането се извършва първо при задействане с външен сигнал на таблицата с 
качествени показатели, т.е. в автоматичен режим на работа при вписване на следващите 
стойности в таблица с качествени показатели.

Таблица	с	качествените	показатели	-	преглед	стил	1	/	2
С този прекъсвач се наглася стила на таблицата с  качествените показатели преглед.

Стил 1  Действителната /измерената/ стойност се представя като вертикална  
   линия. 

Стил 2  Действителната /измерената/ стойност се представя като лента от   
   зададената към действителната стойност.
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16.1.4	 Таблица	качествени	показатели	/	Насока	(опция)

В насочващите диаграми последните 200 действителни стойности (от таблицата с 
качествени показатели) се изобразяват графично като насочващо протичане.

Кривите на насочващи диаграми 1-12 съответстват на колонки 1-12 на таблица качествени 
показатели. 

Над диаграмите се показват принадлежащите към всяко насочващо изображение 
параметри.

x-min.	/	x-max.
Тук изберете автоматичната или ръчна настройка на диапазона на индикацията на 
насочващата диаграма. Препоръчва се да се активира автоматична настройка, тъй като 
по този начин може да се установи и настрои диапазона на индикация.

Ако са въведени стойности "x-min." и "x-max.", то оста X се скалира според тези стойности.

F16-Qualitätstabelle-Trend_02
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ВНИМАНИЕ
Посредством въвеждане на "x-min." и "x-max." на "0" се активира автоматичната настройка 
на диапазона на индикация.

Стойността за "x-max." трябва да е по-голяма от стойността за "x-min.", в противен случай 
се активира автоматичната настройка на диапазона на индикация.

Изображение	с	диаграма
Насочващите криви (действ. стойности от таблица с качествени показатели) се 
изобразяват в зелено, а допусковите стойности се изобразяват в червено. На оста X 
се нанася действ. стойност на настроения QT-параметър, а на оста Y се изобразява 
съответният брой удари.
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16.2	 SPC-Chart	(опция)
16.2.1	 SPC-Chart

SPC-Chart оценява предв. избраните действ. стойности на колонките на таблицата с 
качествени показатели (QT) за регул. карти на параметри на процеса.

В това меню се изобразяват графично изчислените кодове на статистиката. Показват се 
данни към последните 25 статистически извадки.

F16-SPC Chart-SPC Chart_01
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Регул.	качеството	карта	за	средна	стойност	(вляво	горе)	

На тази регул. карта се изобразява протичането на средните стойности от статистически 
извадки на отделните стат. извадки.

Отделните	криви	представляват	следните	параметри:
Крива зелена  Средна стойност (Xquer) 

Крива синя  Средна стойност на средните стойности та статистическите  
    извадки (MWquer)

Крива червена  Горна и долна граница на намеса (OEG / UEG)

Крива тюркоазена Горен и долен допуск (OT / UT). 
    Въвеждането се извършва през картина "SPC - Chart / 
Конфигурация".

Изчисления:
Средна стойност:    Xquer = (x1 + x2 + ...xn) / n

Средна стойност на средните стойности: MWquer = (Xquer1 + Xquer2 + ...Xquerm) / m

Горна граница за намеса:   OEG = MWquer+ A2Rquer

Долна граница на намеса:   UEG = MWquer - A2Rquer

Знак формула:

x1- xN  = Стойности статистически извадки

n  =  Дълбочина на статистическата извадка

m  =  Брой на статистически извадки

A2   =  Константа (вижте таблицата)

Rquer   = Средна стойност на ранга

F16-SPC Chart-SPC Chart_01
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Разпределение	(дясно	горе)	

Стандартното разпределение на средни стойности статистически извадки се изобразява 
в хистограма. Диапазонът между горната (OEG) и долната граница за намеса (UEG) се 
дели на 8 части. Честотата, с която отделните средни стойности статистически извадки се 
намират в тези диапазони, се показва с лентите.

Разпределението дава информация, дали става въпрос за разпределение та Гаус (Гаус, 
математик).

F16-SPC Chart-SPC Chart_01
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Регул.	качеството	карта	за	стандартно	отклонение	(вляво	долу)

На тази регул. карта се изобразява протичането на стандартните отклонения на 
последните 25 статистически извадки. Освен това се изобразява средната стойност от тях 
и горната граница на намеса за стандартно отклонение.

Отделните	криви	представляват	следните	параметри:
Крива зелена  Стандартно отклонение (S)

Крива синя  Средна стойност на стандартните отклонения на статистически  
    извадки (Squer) 

Крива червена  Горна граница за намеса (OEG)

Изчисления:
Стандартно отклонение:     S = Ц((S(Xi  - Xquer)

2) / n - 1)

Средна стойност на стандартните отклонения:  Squer= (S1 + S2 + ... Sm) / m

Горна граница за намеса     OEGs = B4Squer

Знак формула:

Xi   = Стойност статистическа извадка

Xquer   = Средна стойност

S1- Sm  = Стандартни отклонения

n  = Дълбочина на статистическата извадка

m  = Брой на статистически извадки

B4   = Константа (вижте таблицата)

F16-SPC Chart-SPC Chart_01



Таблицата с качествени показатели

HB6BG16G
HB6BG16F
0612ES/0214ES Глава 16 - 19

Регул.	качеството	карта	за	ранг	(дясно	долу)

На тази регул. карта се изобразява протичането на разликата между максималната 
стойност и минималната стойност (ранг) на последните 25 статистически извадки.

Отделните	криви	представляват	следните	параметри:

Крива зелена  Ранг (R) 

Крива синя  Средна стойност на ранг статистически извадки (Rquer)

Крива червена  Горна граница за намеса (OEG)

Изчисления:
Ранг:     R = xmax - xmin

Средна стойност на ранга:  Rquer = (R1 + R2 + ... Rm) / m

Горна граница за намеса:  OEG = D4Rquer

Знак формула:

xmax  = Максимална стойност на статистическа извадка

xmin  = Минимална стойност на дадена статистическа извадка

R1 - Rm   = Стойности ранг

m  = Брой на статистически извадки

D4  = Константа (вижте таблицата)

F16-SPC Chart-SPC Chart_01
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Краен	ред

В крайния ред на менюто се показват индексите на способност на процеса "СР" и "CPK".

CP
Стойност СР дефинира способността на процеса. Тя се изчислява от последните 25 
средни стойности.

Изчисления:
CP = (OT - UT) / (6 * SS)

при това 

SS = Rquer / d2

CPK
Стойност CPK дефинира положението на процеса за границата на толерантност. Тя се 
изчислява също от последните 25 средни стойности.

Изчисления:
CPK = Zkrit / 3

при това

Zkrit = (OT - MWquer) / SS

или

Zkrit = (MWquer - UT) / SS

Знак формула:

OT = Горен допуск

UT = Долен допуск

Rquer = Средна стойност на ранга

d2 = Константа (вижте таблицата)

SS = Оценъчна стойност за стандартно отклонение

Zkrit = Отстояние на средната стойност от границите на спецификации в единици 
стандартни отклонения.

MWquer = Средна стойност на средните стойности статистически извадки
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Ос	Y	автом.
Тук изберете автоматичната или ръчна настройка на диапазона на индикацията на SPC-
Charts. Препоръчва се да се активира автоматична настройка, тъй като по този начин 
може да се установи и настрои диапазона на индикация.

Ако изборът е бил деактивиран, осите Y на съответния SPC-Chart трябва да се настроят 
самостоятелно.
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Таблица	на	използваните	в	изчисленията	константи.

 n A2 d2 D4 B4

 2 1,880 1,128 3,267 3,267

 3 1,023 1,693 2,574 2,568

 4 0,729 2,059 2,282 2,266

 5 0,577 2,326 2,114 2,089

 6 0,483 2,534 2,004 1,970

 7 0,419 2,704 1,924 1,882

 8 0,373 2,847 1,864 1,815

 9 0,337 2,970 1,816 1,761

 10 0,308 3,078 1,777 1,716

 11 0,285 3,173 1,744 1,679

 12 0,266 3,258 1,717 1,646

 13 0,249 3,336 1,693 1,618

 14 0,235 3,407 1,672 1,594

 15 0,223 3,472 1,653 1,572

 16 0,212 3,532 1,637 1,552

 17 0,203 3,588 1,622 1,534

 18 0,194 3,640 1,608 1,518

 19 0,187 3,689 1,597 1,503

 20 0,180 3,735 1,585 1,490

 21 0,173 3,778 1,575 1,477

 22 0,167 3,819 1,566 1,466

 23 0,162 3,858 1,557 1,455

 24 0,157 3,895 1,548 1,445

 25 0,153 3,931 1,541 1,435
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16.2.1	 SPC-Chart	SPC-Chart	/	Конфигурация

Средна	стойност	/	Стандартно	отклонение
Контролираният параметър и индикацията на средната стойност и стандартното 
отклонение се получава автоматично от настройката на таблица качествени показатели. 

Горен	/	Долен	допуск
За изчисленията на статистиката могат да се въведат отклоняващите се от QT-допуските 
стойности. Въведете тези стойности като абсолютни стойности.

Интервал
Тук въведете номера на цикъла, след който трябва да се извърши статистическа извадка.

Минимум: 3.

F16-Qualitдtstabelle-Konfiguration_01
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Дълбочина	на	статистическата	извадка
Тук посочете броя на циклите, които трябва да се имат пред вид при статистическите 
извадки.

Диапазон на въвеждане: 2 до 25.

ВНИМАНИЕ
Дълбочината на статистическата извадка не може да бъде по-голяма от въведения 
интервал.
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17	 Графика	на	действителните	стойности

17.1	 Графика	на	действителните	стойности
17.1.1	 Графика	на	действителните	стойности	/	Индикация

Графика действителни стойности служи за запис на параметрите на машината по време 
на фаза впръскване и поддържане под налягане. Настройките на машинните параметри 
се извършват в меню "Конфигурация". Могат да се изобразят до 16 криви (според 
опцията).

С помощта на измерващия курсор (вертикална черна щрихована линия) Вие можете 
да разгледате актуалните данни. Стойностите на измерващия курсор се показват под 
графиката на действителните стойности.

Лява	диаграма
Протичането на фаза впръскване (лява диаграма) се нанася на една ос на хода (обем на 
впръскване).

Стойността отляво долу Ви дава обема в началото на процеса на впръскване, стойността 
отдясно обема към момента на превключване към поддържане под налягане

F17-Istwertgrafik-Anzeige_01
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Дясна	диаграма
Протичането на фаза поддържане под налягане (дясна диаграма) се изобразява на една 
ос за време.

На оста "Х" е изобразено времето за поддържане под налягане, започвайки к 0 (момент на 
превключване) до края на процеса на поддържане под налягане.

Стойности	измерващ	курсор
Показаните криви могат да се измерят с помощта на измерващ курсор (вертикална черна 
щрихована линия). Бутоните за изместване се появяват под диаграмата. Актуалната 
стойност на оста X се показва между двата бутона. Посредством кликване върху 
съответните диаграми, се активира измерващият курсор и се премества позицията му.

В колонка "Стойности измервателен курсор" се показват актуалните стойности Y на 
кривите, които са били измерени при позиции на измервателния курсор.
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17.1.2	 Графика	на	действителните	стойности	/	Конфигурация

В меню "Конфигурация на графика действителни стойности" се настройват машинните 
параметри за запис в графика действителни стойности.

Изберете машинните параметри от падащото меню и настройте принадлежащата 
максимална стойност (Ymax) за индикацията в графиката.

Активиране	и	настройка	на	кривите
С помощта на падащите менюта се избират желаните машинни параметри, които трябва 
да се запишат в графиката на действителните стойности. С помощта на полетата за избор 
(които се намират отляво до падащите менюта) могат да се записаните криви могат да 
се появят или да изчезнат. При включване на крива текстът се превключва на цвета на 
кривата.

В колонка "Ymax" сега трябва да се определи диапазонът (максималната стойност) на 
оста Y за кривите.
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Параметри	за	графика	действителни	стойности	и	крива	за	групово	разпространение
00. Обемен ток (скорост на впръскване)

01. Обем

02. Налягане на впръскване (при регулиран шприц-агрегат)

03. Налягане на маса (опция)

04. Вътрешно налягане на формата MASTER (опция)

05. Вътрешно налягане на формата SLAVE 1 (опция)

06. Вътрешно налягане на формата SLAVE 2 (опция)

07. Вътрешно налягане на формата SLAVE 3 (опция)

08. Вътрешно налягане на формата SLAVE 4 (опция)

09. Вътрешно налягане на формата SLAVE 5 (опция)

10. Вътрешно налягане на формата SLAVE 6 (опция)

11. Вътрешно налягане на формата SLAVE 7 (опция)

12. Затваряща сила (опция)

13. Airmould / Aquamould Налягане 1 (опция)

14. Airmould / Aquamould Налягане 2 (опция)

15. Airmould / Aquamould Налягане 3 (опция)

16. Airmould / Aquamould Налягане 4 (опция)

17. Airmould / Aquamould Налягане 5 (опция)

18. Airmould / Aquamould Налягане 6 (опция)

19. Airmould / Aquamould Налягане 7 (опция)

20. Airmould / Aquamould Налягане 8 (опция)

21. Cellmould Налягане 1 (опция)

22. Cellmould Налягане 2 (опция)

23..........

24..........

25..........

26..........

27. Налягане в системата Помпена система 1

28. Системно налягане Помпена система 2 (опция)

29. Системно налягане Помпена система 3 (опция)

30. Системно налягане Помпена система 4 (опция)

31..емпература на стената на формата MASTER

32.Температура на стената на формата SLAVE 1

33.Температура на стената на формата SLAVE 2

34.Температура на стената на формата SLAVE 3

35.Температура на стената на формата SLAVE 4

36.Температура на стената на формата SLAVE 5
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37.Температура на стената на формата SLAVE 6

38.Температура на стената на формата SLAVE 7

39........

ВНИМАНИЕ
Показват се всички параметри. Зависимите от опцията параметри се записват само 
тогава, когато е налична и опцията.
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17.2	 Обвив.крива
17.2.1	 Крива	за	групово	разпространение	/	Индикация

В това меню можете да контролирате допуска на един характерен параметър на 
впръскването. Вие трябва да сте избрали предварително съответната крива в меню 
"Конфигурация". Изображението на параметъра се извършва само, когато се намирате 
на тази картина. При активиран контрол на криви за групово разпределение се извършва 
запис на параметри, независимо от това, на коя картина се намирате. На разположение 
има до 8 криви за групово разпространение (според опцията), които могат да бъдат 
избрани с помощта на падащото меню в дясната горна част на фигурата.

Моментът на превключване се маркира от вертикална тюркоазена линия.

С помощта на измерващия курсор (вертикална черна щрихована линия) Вие можете 
да разгледате актуалните данни. Бутоните за изместване се появяват под диаграмата. 
Посредством кликване върху диаграмата може също се премества позицията на 
измерващия курсор.

Червената стрелка над диаграмата показва първата грешка на криви за групово 
разпространение на съответния процес на впръскване.

ВНИМАНИЕ
При превключване на отделните обвивни криви и при запис на идеална крива се изтрива 
фамилията криви.

F17-Hьllkurve-Anzeige_01
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Стойности	измерващ	курсор	-	Действителна	крива
Тук се появява действителната стойност на избрания параметър и актуалната позиция на 
измерващия курсор.

Стойности	измерващ	курсор	-	Идеална	крива
Тук се появява идеалната стойност на избрания параметър и актуалната позиция на 
измерващия курсор.

Приемане	на	идеалната	крива
С помощта на това поле се запаметява последната записана действителна крива 
като зададена крива. Допусковите полета се изчисляват с новата зададена крива и се 
изобразяват.

Изтриване	на	семейство	криви
От това поле се изтрива записаното семейство криви.

ВНИМАНИЕ
При задействане на този бутон се изтриват всички семейства криви на "Криви за групово 
разпределение / Преглед".

Приемане	старт	контрол
Приемане	стоп	контрол

Придвижете измерващия курсор към желания старт (стоп) за контрол и задействайте след 
това съответния избор на функция, за да приемете стойността.
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17.2.2	 Крива	за	групово	разпространение	/	Конфигурация

В това меню първо се настройва величината, която трябва да се контролира за желаната 
крива за групово разпространение с помощта на падащото меню. Предварително могат да 
се изберат същите машинни параметри както в графиката на действителните стойности. 
Прегледът на параметри може да се прочете в глава "17.1.2 Графика на действителните 
стойности / Конфигурация".

Контрол	на	шприц-агрегата
Ако има наличен втори (трети) шприц-агрегат (машини с два цвята, машини с три 
цвята), тук можете да го изберете, по този начин можете да контролирате и процеса на 
впръскване на втория (третия) шприц-агрегат (шприц-агрегат В, С).

F17-Hьllkurve-Konfiguration_02
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Контрол	на	блок	шприц-параметри
Ако са налични повече блокове шприц-параметри (опция), тук можете да изберете този 
блок шприц-параметри, при който желаете да стартирате контрол на впръскването.

ВНИМАНИЕ
Избраният шприц-агрегат и избраният блок шприц-параметри се показват над диаграма 
криви за групово разпространение.

Контрол	на	криви	за	групово	разпределение
Ако изберете това поле, се генерира съобщение за грешка, ако при даден процес на 
впръскване действителната крива е извън обхващащата лента. Това се показва от една 
червена стрелка над диаграмата (позиция червена стрелка = първа  грешка на крива за 
групово разпространение на съответния процес на впръскване).

ВНИМАНИЕ
Обхващащата лента не трябва да протича през цялото протежение на изобразения 
параметър. Може да се контролира и само един частичен сегмент. Това се настройва 
посредством въвеждане "Старт или стоп на контрола". 

Семейство	криви
Ако сте избрали това поле, остават действителните криви на последните 100 цикъла и по-
нататък изобразени.

Ако сте деактивирали това поле, действ. крива се чертае отново при всеки интервал.

ВНИМАНИЕ
За да се запише семейство криви, не бива да се напуска фигура криве за групово 
разпространение, тъй като запис на размера на кривата се извършва само тогава, когато 
се намирате на тази фигура.

Горен	допуск
От тук може да се настрои горното разстояние към зададената крива.
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Долен	допуск
От тук може да се настрои долното разстояние към зададената крива.

Забавяне	на	приемането
Записът на крива за групово разпространение започва с времето, което е настроено в 
това поле, след старт на процеса на впръскване. Промяна на това време за забавяне 
няма влияние върху продължителността на приемане. След като е изтекло времето за 
забавянето, се стартира приемане, т.е. забавянето се добавя към продължителността на 
приемане.

Продължителност	на	приемане
Тук се определя продължителността на записа.

ВНИМАНИЕ
Продължителността на записа може да бъде малко по-дълго от настроената 
продължителност.

Отляво над диаграмата трябва да се определи желания диапазон за оста Y за кривата.

Старт	наблюдение
Стоп	наблюдение

Тук се определя момента на старт (момента на стоп) за контрол на криви за групово 
разпределение. Тази стойност на старта (стойност на стопа) може да се въведе или да се 
приеме. Приемането на стойностите се извършва с помощта на бутоните "Приемане старт 
/ стоп контрол" на страната на кривите за групово разпределение.
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17.2.3	 Крива	за	групово	разпространение	/	Преглед

В това меню се показва преглед на кривите за групово разпространение, който може да се 
избере от падащото меню в дясната горна част на фигурата.
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18	 Производствени	данни

18.1	 Производствени	данни
18.1.1	 Производствени	параметри	/	Страница	1

В това меню въвеждате параметрите, които са важни за производството (напр. № на 
машината).

Освен това тук ще откриете отделни броячи за изделия за доброкачествени изделия, за 
остатъчни изделия (които трябва да се изготвят) и за лошокачествени изделия (брак). 
Вие можете да въведете броя на необходимите доброкачествени детайли като зададена 
стойност. 

Когато е включена програмата "Брой на изделия - ДОБРИ" (в меню Контролни операции 
/ страница 3), контролерът изключва автоматично задвижването при достигане на 
настроения брой изделия в края на цикъла.

Tandem	Mould	(опция)
При Tandem Mould данните в това меню се отнасят към долна част 1 на пресформата. 
Данните за долна част 2 на пресформата се намират на страница 3.

F18-Produktionsdaten-Seite1_02
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Брой	на	гнездата	във	формата
Въведете броя на формовъчните гнезда на инструмента. Това число, умножено с броя на 
циклите, показва общия брой на детайлите.

Брой	изделия	-	ДОБРИ
Въведете тук броя на необходимите доброкачествени детайли като зададена стойност. 
Отляво до него се показва актуалният брой на доброкачествени детайли.

Брой	изделия	-	ОСТАТЪК
Тук се показва броят на отливките, които трябва да се изготвят.

Брой	изделия	-	БРАК
Тук се показва актуалният брой на лошокачествени детайли.

Актуалната отливка се окачествява като лошокачествена при:

• Контрол на налягането на впръскване (ако е активирана програмата 
"Лошокачествени детайли при контрол на налягането на впръскване", вижте гази 
глава).

• Интеграл извън допуск (когато е активирана програма "Интегрален контрол", вижте 
Глава 7).

• Контрол на криви за групово разпределение (когато е активиран "Контрол на криви 
за групово разпределение", вижте Глава 17).

• Не коректно превключване поддържане под налягане (вижте Глава 6).

• Допуск QT колонка 1-6 (когато е активирана програма "Контрол", вижте Глава 16).

• Допуск QT колонка 7-12 (опция) (когато е активирана програма "Контрол", вижте 
Глава 16).

• външно окачествен брак, напр. от камера (опция)

Брой	-	БРАК	външен	(опция)
В дясно до "Брой - БРАК" се показва цялостният външно оценен брак (виж глава 10.1.5).

Брой	удари
Актуален общ брой на отливките (доброкачествени + лошокачествени детайли).

Бракувани	изделия,	отделени	ръчно
Тук въведете, колко лошокачествени детайли сте отделили ръчно.

Начало	цикли	брак
Въведете тук, колко цикъла трябва да отработи машината при пускане, докато 
производството не започне да върви оптимално от гладна точка на практическия опит.
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HB6BG18H
HB6BG18G
0313ES/0214ES Глава 18 - 3

Зануляване	брояч	изделия
Изберете това меню, за да върнете всички броячи на 0. Програмата се изключва отново 
автоматично след занулиране на брояча.

ВНИМАНИЕ
С това се нулира и таблица качествени показатели (вижте Глава 16).

Ударна	тежест
За да може да се изчисли разходът на материал, тук трябва да се нанесе ударната 
тежест.

Предполагаем	разход	на	материал
Индикация на предполагаемия разход на материал. За изчисление се привлича "Брой 
изделия – ОСТАТЪК"и "Ударно тегло".

ВНИМАНИЕ
"Ударна тежест" и "Предполагаем разход на материали" са стойности, отнесени към 
шприц-агрегата.

Броя	на	час
Тук се показва броят на изделията, които са произведени на час.

Оставащо	време	за	производство
Тук се показва останалото време за производството.



Производствени данни

HB6BG18H
HB6BG18G

0313ES/0214ESГлава 18 - 4

18.1.2	 Производствени	параметри	/	Страница	2

Поръчка	No:
Въведеният тук номер на поръчката се разпечатва в заглавния ред на разпечатките (виж 
глава 27) за информация.

Артикул	No:
Материал	No:
Персонален	No:
Maшинен	№	.
Инструмент	No
Цилиндър	№
Грайфер	No

Въведете тук съответния номер.

Бележки
Въведете тук Вашите бележки. Имате на разположение два реда с по 30 знака.
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HB6BG18H
HB6BG18G
0313ES/0214ES Глава 18 - 5

Бележник
Тук се показва бележката от бележника. Посредством задействане на бутона "отиди на -> 
обработка бележник" се сменя към менюто "Бележник" (виж глава 21.2).

Tandem	Mould	(опция)
в това меню въвеждате данните за долна част на пресформата 1. 



Производствени данни

HB6BG18H
HB6BG18G

0313ES/0214ESГлава 18 - 6

18.1.3	 Производствени	параметри	/	Страница	3

Tandem	Mould	(опция)
в това меню въвеждате данните за долна част на пресформата 2.
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HB6BG18H
HB6BG18G
0313ES/0214ES Глава 18 - 7

18.1.4	 Производствени	параметри	/	Широк	обзор

В това меню се показва броят на изделията - ДОБРИ и времето на цикъла в широк обзор.

F18-Produktionsdaten-Großansicht_01
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HB6BG18H
HB6BG18G

0313ES/0214ESГлава 18 - 8

18.2	 Времена
18.2.1	 Времена	/	Страница	1

ВНИМАНИЕ
Стойностите от менюто са обобщение на времената за забавяне, времето за паузи и 
времето за охлаждане. Промените на тези данни се приемат в съответните менюта.

Време	на	цикъла
Индикация на актуалното време на цикъла в [s]. Частичните времена на цикъла се 
измерват без времената за забавяне. Т.е. сумата на всички частични времена + сума на 
всички времена на забавяне = време на цикъла.

Забавяне	затваряне	[s]
Тук въведете предварително забавянето за движението "Затваряне" в [s]. Отляво до него 
се показва действителната стойност.

Време	за	затваряне
Индикация на актуалното време за затваряне в [s]. Времето за затваряне се измерва от 
"Старт затваряне" до "Край повишаване на налягането".
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HB6BG18H
HB6BG18G
0313ES/0214ES Глава 18 - 9

Забавяне	шприцагрегат	напред
Въведете тук забавянето за движението напред на шприц-агрегата в [s]. (вижте също 
Глава 4).

Шприцагрегат	отпред	време
Индикация на актуалното време за движение за движението напред на шприц-агрегата 
в [s]. Времето напред на шприц-агрегата се измерва от "Старт шприц-агрегат напред" до 
"Достигната точка на съприкосновение с шприц-агрегата".

Забавяне	шприцване
Въведете тук времето за забавяне за впръскването в [s]. (вижте също Глава 5).

Време	на	пълнене
Индикация на актуалното време на пълнене в [s]. Времето на пълнене се измерва от 
"Старт впръскване" до "Превключване на поддържане под налягане".

Акт.	време	поддърж.	под	налягане
Индикация на актуалното време поддържане под налягане в [s]. (вижте също Глава 6).

Забавяне	шприцагрегат	назад
Въведете тук забавянето за движението назад на шприц-агрегата в [s]. (вижте също Глава 
4).

Шприцагрегат	назад	време
Индикация на актуалното време за движение за движението назад на шприц-агрегата в 
[s]. Шприц-агрегата се измерва от "Старт шприц-агрегат назад" до "Шприц-агрегат назад".

Забавяне	декомпресия/	дозиране
Въведете тук времето за забавяне за декомпресия / дозиране в [s]. (вижте също Глава 7).

Време	на	дозиране
Индикация на актуалното време за дозиране в [s]. Времето за дозиране се измерва от 
добавка маса или "Декомпресия преди дозиране обем в края" до "Обем на дозиране 
достигнат" (в зависимост от програма "Декомпресия преди дозиране").



Производствени данни

HB6BG18H
HB6BG18G

0313ES/0214ESГлава 18 - 10

Време	на	охлаждане
Въведете тук времето за охлаждане в [s]. (вижте също Глава 6).

Забавяне	отваряне	[s]
Тук въведете предварително забавянето за движението "Отваряне" в [s]. Отляво до него 
се показва действителната стойност.

Време	на	отваряне
Индикация на актуалното време за отваряне в [s]. Времето за отваряне се измерва от 
"Старт отваряне" до "Форма отворена".

Забавяне		изхвъргач	напред
Въведете тук забавянето за движението напред на ежектора в [s]. (вижте също Глава 8).

Изхвъргач	отпред	време
Индикация на актуалното време за движение за движението напред на ежектора в [s]. 
Времето на ежектора напред се измерва от "Старт ежектор напред" до "Ежектор напред".

Забавяне	изхвъргач	назад
Въведете тук забавянето за движението назад на ежектора в [s]. (вижте също Глава 8).

Изхвъргач	отзад	време
Индикация на актуалното време за движение за движението назад на ежектора в [s]. 
Времето на ежектора назад се измерва от "Старт ежектор назад" до "Ежектор назад".

Време	на	пауза
Въведете тук времето за паузи в [s]. (вижте също Глава 3).



Производствени данни

HB6BG18H
HB6BG18G
0313ES/0214ES Глава 18 - 11

18.2.2	 Времена	/	Пресформа	/	Станция

ВНИМАНИЕ
(само при вертикални машини)

Стойностите от менюто са обобщение на времената на забавяне. Промените на тези 
данни се приемат в съответните менюта.

Забавяне	маса	на	пресформата	наляво	/	по	посока	обратна	на	часовниковата	стрелка
Забавяне	маса	на	пресформата	надясно	/	по	посока	на	часовниковата	стрелка

Въведете тук забавянето за движението на масата на пресформата в [s].

Време	Маса	на	пресформата	наляво	/	по	посока	обратна	на	часовниковата	стрелка
Време	Маса	на	пресформата	надясно	/	по	посока	на	часовниковата	стрелка

Индикация на актуалното време за движение на масата на пресформата в [s].

F18-Zeiten-WerkzeugStation_01
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HB6BG18H
HB6BG18G

0313ES/0214ESГлава 18 - 12

Забавяне	стационарен	ежектор	1-3	напред
Въведете тук забавянето за движението напред на стационарния ежектор в [s].

Стационарен	ежектор	1-3	назад	Време
Индикация на актуалното време за движение за движението напред на стационарния 
ежектор в [s]. Времето на стационарния ежектор напред се измерва от старта на 
"Стационарен ежектор напред" до "Стационарният ежектор е напред". 

Забавяне	стационарен	ежектор	1-3	назад
Въведете тук забавянето за движението назад на стационарния ежектор в [s].

Стационарен	ежектор	1-3	назад	Време
Индикация на актуалното време за движение за движението назад на стационарния 
ежектор в [s]. Времето на стационарния ежектор назад се измерва от старта на 
"Стационарен ежектор назад" до "Стационарният ежектор е назад". 



Производствени данни

HB6BG18H
HB6BG18G
0313ES/0214ES Глава 18 - 13

18.2.3 Времена	/	Изваждане	от	формата

Обслужване	Цикъл	Старт	1	(2,	3)
Показание за актуалното време за обслужване на предпазната решетка станция 1 (2,3) 
в [s]. Времето се измерва от освобождаването от намесата на оператора на машината, 
докато цикълът стартира и предпазните устройства откъм затварящата страна са 
затворени.

Манипулиране	1	(2,	3,	4,	5)
Изваждане	от	формата
Поставяне

Показание на актуалното време на изваждане от формата (време за полагане) от 
манипулация 1 (2, 3, 4, 5) в [s]. Времето се измерва от стартиране на манипулацията до 
връщане в изходната позиция и готовност.

F18-Zeiten-Entformung_01
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HB6BG18H
HB6BG18G

0313ES/0214ESГлава 18 - 14

18.3	 Контролни	операции
18.3.1	 Контролни	операции	/	Страница	1

ВНИМАНИЕ
Тези контролни функции са активни само в автоматичен режим на работа.

Вие можете да контролирате времената за целия цикъл и за движенията "Затваряне", 
"Отваряне", "Впръскване" и "Дозиране" и някои други.

Контролът започва с включване на съответната програма в автоматичен режим на 
работа. Вие трябва да въведете зададените стойности за контролираните операции. 
При надвишаване на зададените стойности се задейства съобщение за неизправност и 
машината се изключва веднага или при край на цикъла (според предварителния избор на 
програма).

Забавяне	изключване	при	край	на	цикъла
Задаване на времето за забавяне, след което машината трябва да изключи при 
неизправност.

Ако поради контролна програма машината се изключи при край на цикъла, това 
изключване може да се изключи известно време, за да може да се докара робот в 
крайното положение. Инжектиране при ООЗ поискване, за да може робота да достигне до 
сигурния СТОП.
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HB6BG18H
HB6BG18G
0313ES/0214ES Глава 18 - 15

Време	на	цикъла
Въведете тук времето на цикъла в [s]. Общо време на цикли на машината от предишния 
цикъл. Частичните времена на цикъла се измерват без времената за забавяне. Т.е. сумата 
на всички частични времена + сума на всички времена на забавяне = време на цикъла.

Време	на	затваряне
Въведете тук времето за контрол в [s], в разстояние на което процесът на затваряне 
трябва да приключи от "Старт затваряне" до "Край повишаване на налягането".

Шприцагрегат	отпред	време
Въведете тук времето за движението за движението напред на шприц-агрегата в [s]. 
От "Старт шприц-агрегат напред" до "Достигната точка на съприкосновение с шприц-
агрегата".

Време	на	пълнене
Въведете тук времето за пълнене в [s]. От "Старт впръскване" до "Превключване на 
поддържане под налягане".

Шприцагрегат	назад	време
Въведете тук времето за движението за движението назад на шприц-агрегата в [s]. От 
"Старт шприц-агрегат назад" до Шприц-агрегатът е назад".

Време	на	дозиране
Въведете тук времето на дозиране в [s]. От добавка маса или "Декомпресия преди 
дозиране обем в края" до "Обем на дозиране достигнат" (в зависимост от програма 
"Декомпресия преди дозиране").

Време	за	отваряне
Въведете тук времето за отваряне в [s]. От "Старт отваряне" до "Форма отворена".

Изхвъргач	отпред	време
Въведете тук времето за движението за движението напред на ежектора в [s]. От "Старт 
ежектор напред" до "Ежекторът е напред".

Изхвърляч	назад	време
Въведете тук времето за движението за движението назад на ежектора в [s]. От "Старт 
ежектор назад" до "Ежекторът е назад". 
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HB6BG18H
HB6BG18G

0313ES/0214ESГлава 18 - 16

18.3.2 Контролни	операции	/	Страница	2

Количество	-	ЧАСТ
Въведете тук необходимия доброкачествен детайл. При активирана програма машината 
изключва след достигане на "Брой на изделия-ДОБРИ".

Последователен	лош	удар
Въведете тук броя на лошокачествените изделия последователно. Ако настроения брой 
на "Лоши удари в последователност" настъпи един след друг (краткосрочен контрол на 
процеса, при активирана програма машината се изключва.

Лош	удар	на	1000	удара
Въведете тук броя на лошокачествените изделия за 1000 удара. Ако настроения брой 
на "Лоши удари в последователност" настъпи по време на 1000 цикъла на машината, 
(дългосрочен контрол на процеса, при активирана програма машината се изключва.

Tandem	Mould	(опция)
При опцията Tandem Mould отделно се установяват и се контролират "Лоши удари в 
последователност" и "Лоши удари за 1000 удара" за двете половини на пресформата (ДЧ1 
и ДЧ2).
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HB6BG18H
HB6BG18G
0313ES/0214ES Глава 18 - 17

Изключване	на	отоплението	при	двигател	стоп
Ако цялостното нагряване (нагряване на цилиндъра, нагряване на пресформата, 
темпериращи уреди) трябва да се изключи при покой но двигателя, изберете това поле.

Понижаване	на	нагряването	при	стоп	на	двигателя
Ако цялостното нагряване (нагряване на цилиндъра, нагряване на пресформата, 
темпериращи уреди) трябва да се намали при покой но двигателя, изберете това поле.

Изключване	охлаждаща	вода	при	стоп	на	двигателя	(опция)	
Ако охлаждащата вода трябва да се изключи при покой на двигателя, изберете това поле.

Контрол	на	налягането	на	впръскване
Кривата на контрола за контрол на налягането на впръскване се настройва в меню 
"Впръскване" (вижте Глава 5). С прекъсвача за избор Вие определяте, кое действие 
трябва да се предизвика при настъпване на контрол на налягането на впръскване.

Няма	анализ	на	контрол	на	налягането	на	впръскване
Ако не трябва да се извършва анализ на контрола на налягането на впръскване, т.е. не се 
броят лошокачествени детайли и не се показва аларма, изберете това поле.

Само	аларма	при	контрол	на	налягането	на	впръскване
Ако трябва да се показва само "Контрол на налягането на впръскване", т.е. не се броят 
лошокачествени детайли, изберете това поле.

Лошокачествени	детайли	при	контрол	на	налягането	на	впръскване
Ако трябва да се броят лошокачествените детайли при контрол на налягането на 
впръскване, изберете това поле. Допълнително се показва алармата "Контрол на 
налягането на впръскване".

Изключване	на	двигателя	при	контрол	на	налягането	на	впръскване
Ако контролът на налягането на впръскване трябва веднага да изключи машината, 
изберете това поле. Допълнително се показва алармата "Контрол на налягането на 
впръскване".

Превключване	на	поддържане	под	налягане	при	контрол	на	налягането	на	впръскване
Ако трябва да се извършва превключване на поддържане под налягане при настъпване 
на контрол на налягането на впръскване, изберете това поле. Цикълът се продължава 
до края и машината изключва при край на цикъла. Допълнително се показва алармата 
"Контрол на налягането на впръскване". и "Некоректно превключване на поддържане под 
налягане".
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Анализ	на	подчинения	превключат
Превключването на Slave за превключване на поддържане под налягане се настройва в 
меню "Поддържане под налягане / Превключване на поддържане под налягане" (вижте 
Глава 6). С прекъсвача за избор Вие определяте, кое действие трябва да се предизвика 
при настъпване на превключване на Slave.

Няма	анализ	на	подчинения	превключв.
Ако не трябва да се извършва анализ при превключване на Slave, т.е. не се броят 
лошокачествени детайли и не се показва аларма, изберете това поле.

Само	аларма	при	превключване	на	Slavе
Ако трябва да се показва само аларма "Превключване на поддържане под налягане 
посредством превключване на Slave", т.е. не се броят лошокачествени детайли, изберете 
това поле.

Бракувани	изделия	при	превключване	на	Slavе
Ако трябва да се броят лошокачествените детайли при контрол на налягането на 
впръскване, изберете това поле. Допълнително се показва алармата.

Стоп	на	цикъла	при	превключване	на	Slave	(веднага)	/	(при	край	на	цикъла)
Ако превключването на Slave трябва да спре цикъла веднага или при край на цикъла, 
изберете съответното поле. Машината не се изключва. Допълнително се показва 
алармата. След задействане на старт на цикъла (бутон затваряне) цикълът се 
продължава.

Изключване	на	двигателя	при	превключване	на	Slave	(веднага)	(при	край	на	цикъла)

Ако превключването на Slave трябва да изключи машината веднага или при край на 
цикъла, изберете съответното поле. Допълнително се показва алармата.

Анализ	на		контрола	на	криви	за	групово	разпределение
Контролът на криви за групово разпространение се настройва в меню "Крива за 
групово разпространение / Конфигурация" (вижте Глава 17). С прекъсвача за избор Вие 
определяте, кое действие трябва да се предизвика при настъпване на контрол на криви 
за групово разпространение.

Само	аларма	при	контрол	на	криви	за	групово	разпространение
Ако трябва да се показва само аларма “Контрол на кривите за групово разпространение", 
т.е. не се броят лошокачествени детайли, изберете това поле.

Лошокачествени	детайли	при	контрол	на	криви	за	групово	разпространение
Ако трябва да се броят лошокачествените детайли контрол на кривите за групово 
разпространение, изберете това поле. Допълнително се показва алармата.
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Стоп	на	цикъла	при	контрол	на	кривите	за	групово	разпространение	(веднага)
Ако контролът на кривите за групово разпространение трябва да спре цикъла веднага, 
изберете това поле. Машината не се изключва. Допълнително се показва алармата. 
Цикълът не може да се продължи със старт на цикъла.

Стоп	на	цикъла	при	контрол	на	кривите	за	групово	разпространение	(при	край	на	цикъла)
Ако контролът на кривите за групово разпространение трябва да спре цикъла при 
край на цикъла, изберете това поле. Машината не се изключва. Допълнително се 
показва алармата. След задействане на старт на цикъла (бутон затваряне) цикълът се 
продължава.

Изключване	на	двигателя	при	контрол	на	криви	за	групово	разпространение	(веднага)	/	
(при	край	на	цикъла)

Ако контролът на кривите за групово разпределение трябва да изключи машината веднага 
или при край на цикъла, изберете съответното поле. Допълнително се показва алармата.

Фиксатор	изваждане	от	формата	при	контрол	на	криви	за	групово	разпространение
Този анализ на грешки е активен само в автоматичен режим на работа.

Ако при настъпване на контрол на кривите за групово разпространение не трябва да се 
извършва изваждане от формата, изберете това поле: Движението "Ежектор напред" и 
"Старт манипулиране" не се изпълняват.

Превключване	на	след-налягане	при	надзор	на	обвивна	крива
Когато при надзор на обвивната крива, възникне необходимост да се извърши 
превключване на следналягането със следналягане, изберете това поле.

Превключване	следналягането	без	следналягане	при	надзор	на	обвивна	крива
Когато при надзор на обвивната крива, възникне необходимост да се извърши 
превключване на следналягането със следналягане, изберете това поле.
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18.3.3	 Контроли	/	Пресформа	/	Станция

ВНИМАНИЕ
(само при вертикални машини)

Тези контролни функции са активни само в автоматичен режим на работа.

Вие можете да контролирате времената за масата на пресформата и стационарния 
ежектор 1 до 3. 

Контролът започва с включване на съответната програма в автоматичен режим на 
работа. Вие трябва да въведете зададените стойности за контролираните операции. 
При надвишаване на зададените стойности се задейства съобщение за неизправност и 
машината се изключва веднага или при край на цикъла (според предварителния избор на 
програма).

Време	Маса	на	пресформата	наляво	/	по	посока	обратна	на	часовниковата	стрелка

Време	Маса	на	пресформата	надясно	/	по	посока	на	часовниковата	стрелка

Въведете тук времето за движението на масата на пресформата в [s]. От "Старт маса на 
пресформата" до "Маса на пресформата в позиция".

F18-Überwachungen-WerkzeugStation_BG02
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Стационарен	ежектор	1-3	назад	Време

Въведете тук времето за движението напред на стационарния ежектор в [s]. От "Старт 
ежектор напред" до "Ежекторът е напред".

Стационарен	ежектор	1-3	назад	Време

Задайте дук времето на движение за възвръщателното движение на станционния ежектор 
в секунди [s]. От "Старт ежектор назад" до “Ежекторът е назад".
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18.3.4	 Контроли	/	Изваждане	от	формата

Наблюдение	макс.	време	на	изваждане	от	формата	
Наблюдение	миним.	време	на	изваждане	от	формата

(само при вертикални машини)

Въведете тук контролното време във формата на макс. (мин.) време за изваждане от 
формата. Показват се актуалните действителни стойности за долна част на пресформата.

Финкция на контролните времена:

Контролът на максималното (минималното) време за изваждане от формата започва, 
след като е било впръснато н съответната долна част на пресформата.

F18-Überwachungen-Entformung_01
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Функция на контрола на максималното време на контрол при изваждане от формата:

Контролът на максималното време за изваждане от формата приключва, когато 
стационарният ежектор се стартира на тази долна част и се напусне неговата основна 
позиция. Като опция максималното време за изваждане от формата може да се приключи, 
след като ежекторът достигне своята позиция "напред".

При надвишаване на зададената стойност се генерира алармено съобщение и се 
активира сигналът за манипулиране "Бракувано изделие". 

Функция на контрола на минималното време на контрол при изваждане от формата:

Контролът на минималното време за изваждане от формата приключва, когато времето за 
контрол за съответната долна част на пресформата изтече.

Докато не се достигне контролното време, съответният стационарен ежектор за тази 
долна аст на пресформата е блокиран и в ръчен режим на работа със стартирането на 
ежектора се генерира алармено съобщение.
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18.4	 Анализ	време	на	цикъла	(опция)
18.4.1 Анализ	време	на	цикъла	/	Анализ	1	и	2

Могат да се изберат 32 реда за анализ на времето на цикъла. Изборът ще намерите в 
меню Конфигурация 1 или 2. 
Изобразяват се времето на последния цикъл, актуалното време и идеалното време на 
цикъла. Графиката изобразява общия цикъл. Избраните частични времена се изобразяват 
в графиката по отношение на времето. Допълнително в лентите се показват отвесни 
оранжеви линии, които изобразяват събитията на различните оси.

ВНИМАНИЕ
Показва се цялостното движение на една ос.

Прим.:

Затварянето се изобразява вкл. с повишаване на затварящата сила. Затова 
индикаторната лента се различава от показваното време за затваряне в меню 
Производствени данни / Времена. Старт повишаване на затварящата сила се изобразява 
с оранжева отвесна линия в лентата.

F18-ZykluszeitAnalyse-Analyse1_01
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Изображение	на	събитието	в	лентите	(оранжева	отвесна	линия):
Затваряне: Старт повишаване на затварящата сила

Отваряне: Затваряща сила свалена

Шприц-агрегат напред: Старт нарастване на силата уредба с дюзи

Впръскване (вкл.  
поддържане под налягане): Cтарт налягане дозахран.

     MicroPower: Нивото на материала е достигнал   
     инструмента. (начало на същинската фаза на пъленене)

Време за охлаждане: Старт време за охлаждане на другите шприц-агрегати  
 (само при машина с няколко цвята)

Дозиране: Старт на дозирането (когато е активирана декомпресия  
 преди дозиране) и старт на декомпресия след дозиране  
 (ако е активирана).

Инжекционно бутало обратно 

(MicroPower):   Начало на отвора за подаване на материала

Дозиращи бутала преди 

(MicroPower):   Предаване на материала на инжекционното бутало

Дозиращи бутала Дозиране 

(MicroPower):   Дозирането е приключило

Манипулиране:   Освобождаване на затваряне, освобождаване на масата на  
     инструмента и обсега на инструмента 

Задействане на цикъл 

стартиране:   при магнитно блокиране на предпазната решетка се   
     индикира спадането на периода на силата на притискане  
     (предпазната  решетка може да се отвори)

Поставяне	на	идеален	цикъл
Посредством задействане на бутон "Поставяне на идеален цикъл" времената на 
актуалния цикъл се приемат като "идеален цикъл" и се изобразяват в графиката. 
Идеалният цикъл може сега да се използва за референтен.
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18.4.2 Анализ	на	времето	на	цикъла	/	Конфигурация	1	и	2

На тези 2 менюта се избират времената за Анализ на времеви цикъл. Изберете първо в 
лявото падащо меню желаната ос. Сега изберете в дясното падащо меню желаното време 
на оста. Посредством активиране на предварителния избор на програма се изобразява 
избраното време в анализа на времето на цикъла.

УКАЗАНИЕ
При избор на „Инжекционно бутало 1 (2, 3)“ отговаря на инжекционното бутало на 
впръскващото устройство А (В, С).

F18-ZykluszeitAnalyse-Konfiguration1_01
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18.5	 Индикация	на	енергията	(опция)

Ударна	тежест
Индикация на предварително зададената ударна тежест в g (oz). Въвеждането на 
ударната тежест се извършва в меню "Производствени параметри".

Енергия	на	последния	цикъл
Индикация на изразходваната задействаща енергия, нагряваща енергия и обща енергия 
на последния цикъл в Wh.

Мощност	в	момента
Индикация на необходимата в момента задвижваща мощност, нагряваща мощност и обща 
мощност в W.

Обща	енергия	за	цикъл
Индикация на средната енергия на всички активни нагряващи и задействащи елементи, 
отнасящи се към един цикъл на машината.

F18-Energieanzeige_01
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Обща	енергия	за	час
Индикация на средната енергия на всички активни нагряващи и задействащи елементи, 
отнасящи се към един час.

Обща	енергия	за	kg	материал
Индикация на средната енергия на всички активни нагряващи и задействащи елементи, 
отнасящи се към разхода на материали. В основата на тези стойности са както 
"актуалният брой интервали" така и "Тежест на интервала".

Цикли	след	нулиране
Обща	енергия	след	нулиране

Индикация на циклите респ. общата енергия на всички активни нагряващи и задействащи 
елементи, които  са установени след посочения момент (време на нулиране).

При задействане на избора на функция "Нулиране" актуалното време се приема като 
време за нулиране и "Цикли след нулиране" и "Обща енергия след нулиране" се поставят 
на 0. Записът се рестартира.

УКАЗАНИЕ
За определяне на енергийните разходи за нагряване трябва да се въведе мощността 
на отделните зони (нагревателни пояси, нагревателни елементи). Тези стойности на 
мощността въведете в меню "Нагряване на цилиндъра / Контролни стойности" (виж глава 
2.1.2) и в меню "Нагряване на пресформата / Контролни стойности" (виж глава 2.2.4).
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18.6	 Задействащи	програми	(опция)

В това меню можете да активирате предварително дефинираните производствени данни 
за определен период (в зависимост от цикъла / в зависимост от времето). 

Задействаща	програма	с	блок	шприц-параметри	2	(опция)
Програмата е възможна само във връзка с опция 96P01 (многократни блокове данни).

При активирана програма блок шприц-параметри 1 по принцип е блок производствени 
параметри, независимо от това, кой блок параметри е причислен към съответната долна 
част на пресформата (вижте Глава 11).

УКАЗАНИЕ
В менюто "Медиен център / Индикаторна лента / страница 3" може да се постави в 
индикаторната линия символ за директен обмен на изображения в това меню (виж глава 
21).

деактивиран
Задействащата програма е принципно деактивирана.

F18-Anfahrprogramme_02
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Начало	цикли	брак
По врем  на циклите на брак в началото на производството се произвежда с 2. блок 
шприц-параметри. Програмата е активна само до първоначалното приключване на 
последователност брак в началото на производството. 

След достигане на циклите на брак в началото на производството принципно се 
превключва на блок производствени параметри (блок параметри, причислен към 
съответната долна част на пресформата).

В комбинация със "Стартово включване нагревателен канал" и "дефинирани цикли 
брак" последователността брак в началото на производството може да се приключи 
преди достигане на цикли брак в началото на производството (ако са достигнати 
производствените температури).

Повторен	пуск	на	пуск.цикли	техн.брак
По време на последователност "Рестарт цикли на брак в началото на производството" се 
произвежда с 2. блок шприц-параметри.

Програмата е ефективна само във връзка с опцията "Рестарт на цикли брак в началото на 
производството".

Превключване	на	ръчен	режим
Вторият блок шприц-параметри може да се активира в ръчен режим посредством бутона 
„активиране на параметри на задвижване“. Чрез повторното натискане на бутона 2. блок 
шприц-параметри се деактивира отново. 

Активиране	/	деактивиране	на	параметри	при	пускане
С този бутон можете да активирате и деактивирате в ръчен режим (режим настройки) 2. 
блок шприц-параметри. Актуалният статус се показва отдясно до бутона.

Рестарт	цикли	на	брак	в	началото	на	производството	(опция)
Програмата стана активна след първоначално приключване на последователност брак в 
началото на производството.

деактивиран
Рестартиращата програма е принципно деактивирана.

Начало	цикли	брак
След надвишаване на времето на цикъла отново се стартират комплексните цикли на 
брак в началото на производството. Циклите брак в началото на производството се 
въвеждат отдясно на програмния прекъсвач.

дефинирани	цикли	брак	(опция)
След надвишаване на времето на цикъла се стартира дефиниран брой от цикли брак. 
Броя се въвежда отдясно на програмния прекъсвач.
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дефинирани	цикли	брак	със	стартово	включване	нагревателен	канал	(опция)
След надвишаване на времето на цикъла отново се стартира програмата "Стартово 
включване нагревателен канал" (вижте тази глава "Стартово включване нагревател канал 
- дефинирани цикли на брак в началото на производството").

Тази програма е възможна само във връзка с опция "Стартово включване нагревателен 
канал" и активирана програма Стартово включване с дефинирани цикли брак".

време	на	цикъла
След надвишаване на предварително избраното време на цикъла ке активира 
съответната рестартираща програма, ако още не е стартирана последователността на 
рестартиране.

Опционално съществува възможността за анализ на времето на цикъла и по време на 
последователността на рестартиране. След това цикли брак се коригират постоянно. 

Стартово	включване	нагревателен	канал	(опция)
Взима се за даденост, че нагревателният канал е включен и стартовите температури 
(Зад.2) са постоянни (вижте Глава 2 - Температурни зони на пресформата).

ВНИМАНИЕ
Процесът варио (опция) и стартовото включване нагревателен канал на нагревателния 
канал не могат да се използват паралелно, тъй като за двете опции се използва 
въвеждане на температура „Зададена величина“. Ако се активира процес варио, то 
автоматично се деактивира стартовото включване нагревателен канал.

УКАЗАНИЕ
В менюто "Медиен център / Индикаторна лента / страница 3" може да се постави в 
индикаторната линия символ за директен обмен на изображения в това меню (виж глава 
21).

дефинирани	цикли	брак	(опция)
Активирайте тази програма и въведете дефиниран брой цикли на технически брак. 
С това въвеждане дефинирате минималните цикли на брак в началото на 
производството. Максималните цикли на брак в началото на производството се 
дефинират автоматично от стандартните цикли брак в началото на производството (вижте 
тази глава "Производствени данни / Страница 1") 

След достигане на минималните цикли на брак в началото на производството 
от стартовата температура (Зад.2) на нагревателния канал се превключва на 
производствена температура.

Стартовото включване се активира след всяко превключване на автоматичен режим.
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в	зависимост	от	времето	(опция)
Активирайте тази програма и въведете време. След достигане на зададеното време 
в началото на производството от стартовата температура (зададена величина 2) на 
нагревателния канал се превключва на производствена температура. 

След достигане на максималните цикли на брак в началото на производството принципно 
се превключва на производствена температура.

Можете винаги за включите и изключите стартовото включване във всички режими на 
работа с помощта на обслужващите бутони.

С помощта на дефиниран бутон от ръчния пулт (опция) можете да активирате зависимото 
от времето стартово включване.

За активиране на стартовото включване трябва да се достигне предварително избраната 
производствена температура. Т.е. нагревателният канал не бива да се намира в режим на 
обучение (пускова схема) и не извън отрицателния допуск.

Активиране	/	деактивиране	на	стартово	включване	нагревателен	канал	(опция)
С този бутон можете да активирате и деактивирате зависимото от времето стартово 
включване. Актуалният статус се показва отдясно до бутона.

За активиране на стартовото включване трябва да се достигне предварително избраната 
производствена температура. Т.е. нагревателният канал не бива да се намира в режим на 
обучение (пускова схема) и не извън отрицателния допуск.
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20	 Помощ

20.1	 Ръководство
20.1.1	 Ръководство	1	/	2

На страницата на помощта може де се прочете Ръководство 1 и 2. Освен това на тази 
страница се намират схеми и спецификации на машината.

За четене на глава от Ръководството просто активирайте желаната глава. Избраната 
глава се отваря автоматично. Ако желаете да преминете към друга глава, изберете нея.

F20-Hilfe-Handbuch-Handbuch 1_01
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20.2	 Ръководство
20.2.1	 Разни	/	Избор

На страницата на помощта Разни могат да се четата файлове PDF. Изберете магнитния 
носител. С функцията "Показване на файл" се показва актуално избраният документ PDF.

С функцията "Копиране на файл" актуално избраният документ PDF може да се запамети 
във вътрешната памет или на други устройства.

С функцията "Изтриване на файл” актуално избраният документ PDF може да се изтрие 
от вътрешната памет или от други устройства.

F20-Hilfe-Verschiedenes_01
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21	 Медиен	център

21.1	 Индикаторна	лента	за	състояние	
21.1.1	 Индикаторна	лента	/	Страница	1

В индикаторната лента за състояние се изобразяват състоянията, пътищата на осите 
и други състояния на машината. Стоят 3 конфигурируеми колони за състояние на 
разположение. Чрез задействане на табовете 1-3 в долната част на лентите за състояние, 
могат да бъдат превключвани трите ленти за състояние.

Конфигуриране	на	индикаторна	лента
Самите ленти за състояние могат да бъдат конфигурирани. 

Начин на действие:

• Включете на желаната лента за състояние.

• Изберете статус като кликнете на изкл.

• Избраният статус се появява маркиран със зелена рамка.

• Маркираният статус се копира с кликване на позицията в индикаторната лента.

F21-Statusbalken-Seite1_04
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Изтриване	на	статус
Начин на действие:

• Задействайте бутона за изтриване. Бутонът за изтриване се намира в дясната 
долна част на картината.

• Бутонът за изтриване се маркира в червена рамка.

• Желаният статус се изтрива с кликване изкл. от индикаторната лента.

ВНИМАНИЕ
Конфигурираните ленти за състояние могат да бъдат запаметени и заредени (виж бази 
данни, глава 25).

Фабрични	настройки	за	актуалната	лента
нулиране

При задействане на този бутон актуално настроената индикаторната лента  се връща 
на фабричните настройки. Задаването на фабрични настройки е възможно само в 
сервизното ниво.

init
Със задействането на този бутон се инициализират наново всички индикаторни ленти за 
статус. Ако се предприемат софтуерно-технически промени по индикаторната лента за 
статуса, то същата трябва да се инициализира наново, за да се регистрират промените. 
Вече съществуващите индикаторни ленти се изтриват с това действие. Инициализирането 
на индикаторната лента е възможно само в потребителско ниво 15 (IT ниво на обслужване 
на клиентите).

Общи	положения	към	статусите
Основните се изобразяват в зелено, а крайните позиции в жълто.

Ако преди движещата се стрелка на статуса се покаже червен X, това означава, че 
движението е било спряно (вижте примера при статуса на затварящия механизъм). Този 
статус важи аналогично на затварящия механизъм и за всички други статуси на оси.

Състоянието на референциране (виж пример при Затваряща единица) е вълидно също за 
всички други електрически оси.
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Затварящ	механизъм
Формата е отворена (зелен цвят)

Движението "Затваряне на формата" е активирано

Движението "Затваряне на формата" е спряно

Формата е затворена (жълт цвят)

Движението "Отваряне на формата" е активирано

Движението "Отваряне на формата" е спряно

Пресоването е активирано (опция)

Затварящата единица не референцирана

Референциране на затварящата единица е активно

ВНИМАНИЕ
Вертикалният затварящ механизъм е изобразен с вертикален символ.

Допълнително се показва актуалният път на затварящия механизъм.

Изхвърляч

Изхвърлячът е назад (зелен цвят)

Движението "Изхвърляч напред" е активирано

Изхвърлячът е отпред (жълт цвят)

Движението "Изхвърляч назад" е активирано

ВНИМАНИЕ
Горният ежектор е изобразен с вертикален символ при вертикалните машини.

Допълнително се показва актуалният път на изхвърляча.
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Станционен	изхвърляч

Изхвърлячът е назад (зелен цвят)

Движението "Изхвърляч напред" е активирано

Изхвърлячът е отпред (жълт цвят)

Движението "Изхвърляч назад" е активирано

Допълнително се показва номера на стационарния ежектор и актуалният път на 
стационарния ежектор.

Шприц-агрегат

Впръскващото устройство е отпред (жълт цвят)

Движението "Впръскващото устройство назад" е активирано

Впръскващото устройство е назад (зелен цвят)

Движението "Впръскващо устройство напред" е активирано

ВНИМАНИЕ
Вертикалният шприц-агрегат е изобразен с вертикален символ.

Допълнително се показва актуалният път на впръскващото устройство.

Дозиращо	бутало	(само	при	MicroPower)

Дозиращо бутало обратно / дозиране активно

Ежекторът е назад (зелен цвят)

Предаване на материал на инжекционното бутало (дозиращо бутало преди)

Материалът е бил предаден на инжекционното бутало (жълт цвят)

Лявата стрелка показва статуса на дозиращото бутало, а дясната стрелка статуса на 
дозиращия шнек. Допълнително се показва актуалният обем на дозиране на дозиращото 
бутало.
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Шприц-бутало

Движение впръскване активно (жълт цвят)

Фазата поддържане на налягането е активна (жълт цвят)

Дозирането е активирано

Движението декомпресия е активирано

Леярският плунжер е назад (зелен цвят)

Пресоване / вентилиране е активирано (опция) или затягането на леярския плунжер 
(опция) е активирано

ВНИМАНИЕ
Вертикалният шприц-агрегат е изобразен с вертикален символ.

Символ на MicroPower впръскващо устройство

Допълнително се показва актуалният обем на впръскване на леярския плунжер.

Издърпвачи	на	сърца	на	отливки	(опция)

Издърпвачът на сърцето на отливката е вкаран (жълт цвят)

Движението "Изваждане издърпвача на сърцето на отливка" е активирано

Издърпвачът на сърцето на отливката е изваден (зелен цвят)

Движението "Вкарване издърпвача на сърцето на отливка" е активирано

Издърпвачът на сърцето на отливката е вкаран (жълт цвят) и вентилът остава 
задействуван

Издърпвачът на сърцето на отливката е изваден (зелен цвят) и вентилът остава 
задействуван

Механизъм за придвижване на сърцето на матрицата - контрол на крайните 
прекъсвачи (червен цвят) 
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Статус	Pзавинтващ	механизъм	(опция)

Развинтващият механизъм е завинтен (зелен цвят)

Движение завинтване активно

Развинтващият механизъм е развинтен (жълт цвят)

Движение развинтване активно

Развинтващият механизъм е завинтен (зелен цвят) и вентилът остава задействуван

Развинтващият механизъм е развинтен (жълт цвят) и вентилът остава задействуван

Развинтващ механизъм контрол краен прекъсвач

Статус	въртящ	механизъм	(опция)

Въртящ механизъм наляво / по посока обратна на часовниковата стрелка (зелен 
цвят)

Движение въртящ механизъм завъртане наляво / по посока обратна на 
часовниковата стрелка актовна

Въртящият механизъм е вдясно / по посока на часовниковата стрелка (жълт цвят)

Движение въртящ механизъм завъртане надясно / по посока на часовниковата 
стрелка актовна

Въртящият механизъм е отляво (зелен цвят) и вентилът остава задействуван

Въртящият механизъм е отдясно (жълт цвят) и вентилът остава задействуван

Въртящ механизъм контрол на крайните прекъсвачи

Статусът на "Въртящо устройство външно" е означено със символ, представляващ щекер.

Състоянието на "Въртяща единица (хидравлична)" е обозначено с "1".

Състоянието на "Въртяща единица сервоелектрическа" е обозначено с "2".
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Tandem	Mould	(опция)

ДЧ2 блокирана и страна на затваряне отворена (отлетият детайл в половината на 
пресформата се изобразява в червено)

ДЧ1 блокирана и страна на затваряне отворена (отлетият детайл в половината на 
пресформата се изобразява в червено)

Допълнително се показва активната половина на пресформата (ДЧ1 или ДЧ2) и активния 
блок шприц-параметри.

Статус	Маса	на	пресформата	(кръгла	маса)

Маса на пресформата завъртане наляво / по посока обратна на часовниковата 
стрелка актовна

Индекс маса на пресформата се връща назад

Достигната крайна позиция завъртане наляво / по посока обратна на часовниковата 
стрелка

Индекс маса на пресформата е назад

Маса на пресформата завъртане надясно / активно по посока на часовниковата 
стрелка

Индекс маса на пресформата преминава напред

Достигната крайна позиция завъртане надясно / по посока на часовниковата стрелка

Индекс масата на пресформата е напред

Маса на пресформата завъртане наляво / по посока обратна на часовниковата 
стрелка ексцентрична

Маса на пресформата завъртане надясно / по посока на часовниковата стрелка 
ексцентрична

Лявата стрелка показва статуса на масата на пресформата, а дясната стрелка статуса на 
индекса на масата на пресформата. Допълнително се показва актуалната долна част на 
пресформата, която се намира във впръсквателната станция.
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Статус	Маса	на	пресформата	(плъзгаща	се	маса)

Активно движение на масата на пресформата наляво

Индекс маса на пресформата се връща назад

Достигнато е крайното положение наляво

Индекс маса на пресформата е назад

Активно движение на масата на пресформата надясно

Индекс маса на пресформата преминава напред

Достигнато е крайното положение надясно 

Индекс масата на пресформата е напред

Масата на пресформата е преминала наляво

Масата на пресформата е преминала надясно

Горната стрелка показва статуса на масата на пресформата, а дясната стрелка статуса на 
индекса на масата на пресформата. Допълнително се показва актуалната долна част на 
пресформата, която се намира във впръсквателната станция.
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Нагряване	на	цилиндъра	и	на	пресформата,	темпериращи	зони
Червеното T показва статуса на отоплителните вериги, синьото T статуса охладителните 
кръгове и T с тъмно пурпурен цвят статуса на контролните контури.

Загряването на цилиндъра е изключено

Загряването на цилиндъра е включено и температурата е нормална

Загряването на цилиндъра е включено и температурата е извън допустимата

Загряването на цилиндъра е изключено от седмичния прекъсвач-таймер

Загряването на цилиндъра е включено от седмичния прекъсвач-таймер и температурата е 
нормална

Загряването на цилиндъра е включено от седмичния прекъсвач-таймер и температурата е 
извън допустимата.

Загряването на цилиндъра е включено и понижаването на температурата е активирано

Загряването на цилиндъра е включено от седмичния прекъсвач-таймер и понижаването 
на температурата е активирано

Нагряване на цилиндъра деактивирано 

ВНИМАНИЕ 
Няма запитване за допуските)
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0113ES/0214ESГлава 21 - 10

21.1.2	 Индикаторна	лента	/	Страница	2

Таблица	качествени	показатели	колонка	1	-	12
Изобразяват се актуалните стойности на таблица качествени показатели колонка 1 - 12 
като статус.

Производствени	данни
В тази област между другото можете да избирате между следните възможности за статус:

Брой	на	изделията:
Индикация на доброкачествени и остатъчни детайли (вижте също Глава 18).

Остатъчна	продукция:
Индикация на времето за остатъчна продукция и на предполагаемия разход на материали 
(вижте също Глава 18).
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Налягания:
Индикация на актуалното шприц-налягане и налягане на маса и вътрешното налягане на 
формата (опция).

Времена:
Индикация на времената за движение на отделните оси.

Режим	на	работа	и	общо	време	на	цикъла

Задвижване стоп

Режим на работа: ръчен режим

Режим на работа: полуавтоматичен

Режим на работа: Автоматичен режим на раб.

Режим на работа: режим регулиране

Режим на работа: Сервиз-настройващ режим

Режим на работа: пробен ход

Време	на	охлаждане,	време	на	пауза	и	време	поддържане	под	налягане.

Общо време на цикъла на последния машинен цикъл.

Във вътрешната част на статуса се показват следните частични времена:

Време на охлаждане тече

Време на пауза тече

Време поддържане под налягане тече

Допълнително се показва течащото време на охлаждане / време на пауза / време на 
поддържане под налягане.
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Данни	за	работа:
Индикация на общия брой интервали в автоматичен режим и общия брой работни часове 
ва машината от момента на първото пускане в експлоатация.

Блок	параметри:
Ако машината е оборудвана с няколко блока шприц-параметри, тук се показва активният 
в момента блок параметри на шприц-агрегата A (B, C) Превключването на блок параметри 
винаги се извършва в края на поддържането под налягане.
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21.1.3	 Индикаторна	лента	/	Страница	3

Помпена	система
В тази област между другото можете да избирате между следните възможности за статус:

Система	помпи	1	-	4:
Индикация на актуалната температура на маслото и на актуалното хидравлично налягане 
на съответната помпена система.

Хидравличен	акумулатор	1:
Индикация на актуалното налягане на хидравличния акумулатор и на статуса на 
хидравличния акумулатор.

Специални	програми	(опция)
В тази област можете да изберете статуса на различни специални програми.
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Затваряща	дюза	(опция):
Индикация на статус затварящи дюзи (вижте също затваряща дюза и PressureMould, 
Глава 5).

Затваряща	инструмента	дюза	(опция):
Индикация на статуса на вентила на затваряща инструмента дюзи (вижте също 
затваряща инструмента дюзи, Глава 15).

Mouldmaster	(опция):
Индикация на статуса на вентила на дюзи Mouldmaster (вижте също дюзи Mouldmaster, 
Глава 15).

Вакуум	вентил	(опция)
Индикация на настроеното и актуалното вакуумно налягане (вижте също вакуумен вентил, 
Глава 15).

Обща	енергия:	(опция):
Индикация на разхода на обща енергия за цикъл и за час (вижте също индикация на 
енергия, Глава 18).

Манипулиране	при	вземането:	(опция):
Индикация на позиция на оси X и оси Y на манипулирането при вземане (вижте също 
манипулиране при вземането, Глава 10).

Foammould	1,	2:	(опция):
Индикация на налягането на стопилката и на актуалното абсолютно налягане на 
навлизане на газ (вижте също Foammould, глава 7).

Air-/Aquamould	1	-	8:	(опция):
Индикация на актуалния регулиращ модул за налягането на Air-/Aquamould 1. (вижте също 
Airmould / Aquamould, глава 15). Допълнително се показва, дали съответният регулиращ 
модул за налягането е активен в момента.



Медиен център

HB6BG21I
HB6BG21H
0113ES/0214ES Глава 21 - 15

Ограждения	на	опасната	зона	1	-	4	(ООЗ)

ЧЕРВЕНО (ЗЕЛЕНО)   Защитна врата блокирани. 
ЗЕЛЕНО (ЧЕРВЕНО)   Защитна врата деблокирана, възможен безопасен  
      достъп. 
ЗЕЛЕНО (ЧЕРВЕНО) мигащо 1Hz Извършена регистрация за отваряне на защитната  
      врата. 
ЗЕЛЕНО (ЧЕРВЕНО) ДВОЕН ФЛАШ Приключване за GBA необходимо (Стартиране  
      икъл). 
ЧЕРВЕН / ЗЕЛЕН мигащ  Активно по време на блокиране

Показанието е зависимо от настройката на "Освобождаване достъпни врати със статус 
зелен (червен)". (вижте Глава 1.6.3 Сигурност / Ограждение на опасната зона)

Програма	стартиране	(опция)
Показание състоянието на параметрите на потегляне респ. стартово включване на 
горещия канал. Зелената отметка означава, че параметрите на потегляне, респ. 
стартовото включване на горещия канал, са активни. Допълнително е възможно да бъдат 
сменени програмите на потегляне, чрез тези две състояния на менюто (виж гкава 18.6).

Лампа	за	смущения	/	светлинна	колона	(опция)
    Показание на лампата за смущения (в червено). 
    Показание на светлинната колона (в жълто до бяло, опция)

Външна	сервоединица

Външната сервоединица е назад (зелен цвят)

Движението на външната сервоединица напред е активирано

Външната сервоединица е напред (жълт цвят)

Движението на външната сервоединица назад е активирано

Мониторинг на крайния изключвател, външна сервоединица (червен цвят)

Допълнително се показва номерът на външната сервоединица и актуалният път.
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21.1.4	 Индикаторна	лента	/	Страница	4

Пресформа	/	Станция
Тук се показва статуса на долната част на пресформата, която се намира в момента 
в съответната станция. Подробни разяснения ще намерите в глава 11.4.1 Маса на 
пресформата / Статус.

 Пресформата не активна

 Фиктивна пресформа

   

 ДЧ пресформа празна

   

 Статус цикъл на снемане / поставяне

 ДЧ пресформа не празна
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 Статус отливка 

 Долна част блокирана посредством контрола на инструмента. 

Защита	на	инструмента
Тук се показват статусите на контрола на инструмента на крайните прекъсвачи (1-12) за 
всяка група. Статусите се представят посредством смяна на цветовете на числата 1-12 
(крайни прекъсвачи 1-12).

Статус сив Краен прекъсвач 1 (2-12) не е активен

Статус бяло Краен прекъсвач 1 (2-12) не е в крайното си положение

Статус зелен Краен прекъсвач 1 (2-12) е активен в позиция А

Статус жълто Краен прекъсвач 1 (2-12) е активен в позиция B

Статус червен Краен прекъсвач 1 (2-12) грешка

Смяна	на	изображението
K4Web	IOS	(опция)
  Този символ служи за директна смяна на изображението към K4Web (виж също глава  
  26.7).

Wille	System	K4	(опция)
Този символ служи за директно преминаване на изображението в Wille System K4 (вижте 
също Глава 26,7).

WebCam
Този символ служи за директно преминаване на изображението в WebCam (вижте също 
Глава 26,8).

Браузър
Този символ служи за директна обмяна на изображения към браузъра (виж също глава 
26.9).

RobCam
Този символ служи за директна обмяна на изображения към системата за обработка на 
изображенията (виж също глава 10.8).

Помощ
Този символ служи за директна смяна на изображението към Показване на собствени PDF 
документи (виж също глава 20.2).

Потребителски	страници	1-3
Този символ служи за директна смяна на изображението към Страница на потребителя /
Userpage/ (виж също глава 24).
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21.1.5	 Индикаторна	лента	/	функционални	бутони	(опция)

При B6E в индикаторната лента могат да се добавят функционални бутони за главните 
функции на машините и движенията на машините. Така е възможно машината да бъде 
управлявана от колоната за състояние (Управлението на машината при "Дистанционен 
достъп" с "Logon Pad" или VNC е блокирано).

ВНИМАНИЕ
При B6E долните 2 блока бутони са постоянно заети от функционалните бутони 
"Задвижване Стоп / Старт“ и "Режим настройки / Ръчен режим“. Тези 2 блока бутони не 
могат да бъдат изтрити от индикаторната лента.

Инструмент - отваряне / затваряне (в ръчен режим) при хоризонтални машини

При хоризонтални машини този блок бутони получава функция „Въвеждане на 
ръчен край на производството / Старт на цикъла“.

Инструмент - затваряне / отваряне (в ръчен режим) при вертикални машини

Задействане	на	ръчен	край	на	производство	/	Старт	на	цикъла (в автоматичен 
режим)
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Ежектор - назад / напред

Ежектор - назад / напред

Шприц	- агрегат напред/назад

Шприц-бутало - впръскване и 
поддържане под налягане - декомпресия / 
дозиране

Инжекционно	бутало (само при MicroPower) - впръскване и остатъчно налягане/ 
инжекционно бутало обратно

Дозиращо	бутало (само при MicroPower)

Монтажна	височина	на	инструмента

Изтегляне	на	носещата	греда

Задействане	на	манометричните	модули

NC	QUIT

Въздушен	вентил

Транспортьор	за	материала	(Шприц-
агрегат	A/B/C)

Unipick
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Активиране	/	деактивиране	на	параметри	при	пускане

Активиране	/	деактивиране	на	стартово	включване	нагревателен	канал

Избивач	за	сърца изкарване / вкарване

Защитна	решетка - отваряне / затваряне

Кръгла	маса	завъртане надясно / наляво

Плъзгаща	маса - движение наляво / надясно

Шприц-агрегат - Предварителен избор A/B/C

Завъртане наляво / надясно на въртящия механизъм

Съединител	на	ежектора	освобождаване	/	затягане	

Развинтващ	механизъм	

Tandem	Mould - отваряне на половина на инструмента 2 (страна с дюза) / 
половина на инструмента 1 (страна с ежектор)

Затягане	на	Mouldfix	/	освобождаване	на	страната	с	дюзата

Затягане	на	Mouldfix	/	освобождаване	на	страната	с	
ежектора

Airmould	

Снемане	на	налягането	в	избивача	за	сърца	
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Вентил	за	охлаждаща	вода		

Разпръскване

Осветление	на	инструмента

Приспособление	за	почистване	/	оросяване

Леякова	система

Задвижване	стоп	(червен)

Задвижване	старт	(зелен)

Изключване	на	нагряването	на	цилиндъра	(червено)

Включено	нагряване	на	цилиндъра	(зелено)

Намаляване	на	нагряването	на	цилиндъра	(жълто)

Изключване	на	нагряването	на	пресформата	(червено)

Включване	на	нагряването	на	пресформата	(зелено)

Намаляване	на	нагряването	на	пресформата	(жълто)

режим	регулиране

ръчен	режим

полуавтоматичен

Автоматичен	режим	на	раб.

Затваряща	инструмента	дюза

Отпадъчна	клапа	/	разделяне		на	добри-лоши	части
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Подробно описание на отделните функционални бутони се намира в Глава A.3 
Обслужващи елементи или в главата със съответната функция.
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21.1.6	 Индикаторна	лента	/	Wittmann		1	и	2	(опция)

При машини с интегриран Wittmann робот 1 (2) от софтуерна версия 8.16.00, могат 
бутоните на робота за блоковете Авариен-Стоп да бъдат прибавени в колоната за 
състояние. Така е възможно роботът да бъде управляван от колоната за състояние 
(Управлението на робота при "Дистанционен достъп" с "Logon Pad" или VNC е блокирано).

Конфигурацията за Wittmann Roboter 1 (2) се намира в меню "Интерфейс манипулиране 1 
(2) / Wittmann конф." (виж гл. 10.1.3) Тук се показва също софтуерът на Wittmann робота.

За по-нататъшни информации за функцията на отделните бутони, виж Наръчник Wittmann 
робот.
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21.2	 Бележник	(опция)
21.2	 Бележник	/	Страница	1

 В бележника можете да отбелязвате съобщения (напр. за нощната смяна). 
Посредством активиране на бележника се изобразява указание в областта на 
индикаторната лента.

Обработка	на	записката
При задействане на бутона се показва блокът с букви. Сега може да се състави и 
обработи записка.

Посредством "задействане" на бутона (синя отметка) в блока с букви записката се 
запаметява.

Посредством задействане на бутон "Прекъсване" (червен х) в блока с букви промените се 
отхвърлят.

Запаметяване	на	записка	в	дневника
При задействане на бутона наличната записка се запаметява в дневника.

F21-Notizblock_02
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Важност	на	записката:	Ниска
Нук се настройва важността на записката. При важност "Ниска" при активирана записка се 
показва указание в диапазона на индикаторната лента. 

Важност	на	записката:	Средство
При важност “Средна“ при активирана записка се показва указание в диапазона на 
индикаторната лента.

 Допълнително се показва съобщение за неизправност е не може да се стартира нов 
автоматичен цикъл. Едва когато записката се маркира като "Записка прочетена", може да 
се стартира нов автоматичен цикъл.

Важност	на	записката:	Висока
Функция както при важност „Средна“. Допълнително при „Стоп на мотора в автоматичен 
режим на работа“ активно се включва записката.

Записката	е	активна
Посредством активиране на този предварителен избор на програма записката се включва 
на активна. Една активна записка може да се нулира само с бутона "Записка прочетена".

Записка	прочетена
След като записката е прочетена и е задействан този бутон, записката отново се 
деактивира. Ако е прочетена дадена записка с важност "Висока", след това може да се 
стартира автоматичен цикъл.

УКАЗАНИЕ
Всички действия с бележника се запаметяват в дневника.

Забележката се запаметява заедно с продуктовия набор данни.



Медиен център

HB6BG21I
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0113ES/0214ESГлава 21 - 26



Диагностика

HB6BG22F
HB6BG22E
0313ES/0214ES Глава 22 - 1

22	 Диагностика

22.1	 PV-монитор

С PV-монитора може да се извърши намеса в променливи RPS по избор и да се покаже 
тяхното съдържание.

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.

F22-PV-Monitor_01
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HB6BG22E

0313ES/0214ESГлава 22 - 2

22.2	 Обхват
22.2.1	 Обхват	/	Крива	1-8

С обхвата може да се извърши намеса в променлива RPS по избор и нейното съдържание 
като крива да се покаже изобразено на ос на време.

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.

F22-Scope-Kurve1-8_01
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0313ES/0214ES Глава 22 - 3

F22-Scope-Konfiguration_01

22.2.2	 Обхват	/	Конфигурация
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HB6BG22F
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0313ES/0214ESГлава 22 - 4

22.3 PLC 
22.3.1	 PLC	/	Общи	положения

Посредством диагностика Maintask може да се направи запитване за състоянията на 
отделни автоматични комутатори. Това помощно средство може да се приложи в различни 
ситуации, когато няма възможност да се извърши онлайн комуникация с контролера 
посредством сервизен компютър.

Температура	на	разпределителния	шкаф
Индикация на температурата на разпределителния шкаф. При надвишаване от 60 °C  / 
140 °F машината се изключва.

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.

B6	Мениджър
B6 Мениджър служи за сервизни цели и може да се извиква само на сервизно ниво.

F22-PLC-Allgemein_02
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HB6BG22F
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0313ES/0214ES Глава 22 - 5

22.3.2	 PLC	/	Помпа

Посредством диагностика на помпата може да се направи запитване за състоянията 
на отделни помпени системи. Това помощно средство може да се приложи в различни 
ситуации, когато няма възможност да се извърши онлайн комуникация с контролера 
посредством сервизен компютър.

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.

F22-PLC-Pumpe_01
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0313ES/0214ESГлава 22 - 6

22.3.3	 PLC	/	Ос

Посредством диагностика на оста може да се направи запитване за състоянията на 
отделните оси. Това помощно средство може да се приложи в различни ситуации, когато 
няма възможност да се извърши онлайн комуникация с контролера посредством сервизен 
компютър.

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.

F22-PLC-Achse_02
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22.3.4	 PLC	/	Дневник

Тук се показва дневникът на контролера (PLC). Това помощно средство може да 
се приложи в различни ситуации, когато няма възможност да се извърши онлайн 
комуникация с контролера посредством сервизен компютър.

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.

F22-PLC-Logbuch_01
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HB6BG22E

0313ES/0214ESГлава 22 - 8

F22-PLC-Fehlerdiagnose_01

22.3.5		 PLC	/	Диагности	на	грешките

Тук се показват грешките на RPS. Това помощно средство може да се приложи в различни 
ситуации, когато няма възможност да се извърши онлайн комуникация с контролера 
посредством сервизен компютър.

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.



Диагностика

HB6BG22F
HB6BG22E
0313ES/0214ES Глава 22 - 9

22.4	 Хардуер

Показват се използваните модули на контролера. Това помощно средство може да 
се приложи в различни ситуации, когато няма възможност да се извърши онлайн 
комуникация с контролера посредством сервизен компютър. 

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.

F22-Hardware_01
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HB6BG22E

0313ES/0214ESГлава 22 - 10

22.5	 NC	Диагностика
22.5.1		 ЦПУ	диагноза	/	Обща	информация

Номинална	температура	кръг	1-4
Зададена	температура	на	веригата	за	водно	охлаждане(опция)

Тук се въвежда зададената температура за всички охладени двигатели респ. предавки. 
При достигане на тази температура се включва охлаждането та всички мотори. 
Препоръчва се тази температура да бъде зададена с 10 °C (50 °F) до 20 °C (68 °F) над 
температурата на помещението.

Ако опцията верига за водно охлаждане допълнително е инсталирана за вентилация, 
то се препоръчва да се въведе зададена температура ок. 10 °C (50 °F) за зададената 
температура на вентилацията. С това може да се минимизира потреблението на студена 
вода.

ВНИМАНИЕ
За да може да се изпразни охлаждащия кръг на двигателя, въведете тук една ниска 
температурна стойност (напр.: 10 °C / 50 °F) и по този начин вентил охлаждащ кръг отваря 
и изключва охлаждащата вода.

F22-NCDiagnose-Allgemein_03
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HB6BG22E
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УКАЗАНИЕ
В дясно до зададените стойности се показва състоянието "Охлахдане активно".



Диагностика

HB6BG22F
HB6BG22E

0313ES/0214ESГлава 22 - 12

22.5.1		 ЦПУ	диагноза	/	Страница	1

На меню "NC Диагностика" можете да отчетете актуалните температури на двигателя на 
отделните оси.

Допълнително се показват номерата на възлите, максималното натоварване, междинния 
кръг налягане, обозначението при поръчка  и серийния номер на всяка ос с електрическо 
задвижване.

Възел	номер
Индикация на причисления на тази ос номер на възел в софтуера. Той трябва да съвпада 
с настроения на задвижването номер на възел (сменяем модул AC110 на ACOPOS). 

Макс.Натоварв.	задвижв.
Индикация на електро-натоварването на задвижването в [%]. Максималното натоварване 
не трябва да надвишава 99%. Намиращата се в този ред стояща отдясно навън 
действително стойност показва актуалния момент на двигателя в [Nm] / [lbfft] .

Междин.	кръг.	налягане
Индикация на актуалното налягане междинен кръг в [V]. При включено задвижване и 
индикация от 0 [V] това указва за прекъсване на кабел, отпадане на фаза или дефект на 
задвижването.

F22-NCDiagnose-Seite1_02
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Температура	на	двигателя
Индикация на температурата на двигателя на съответната ос в [°C] / [°F]. 

Обозначение	при	поръчка,	сериен	номер
Индикацията се отнася към двигателя на съответната ос.

Блокировка	на	пуска
Ако софтуерът показва освобождаване за движение на съответната ос.

0, червено Няма освобождаване за движение на съответната ос (напр.: Защитната 
решетка е отворена).

1, зелено Освобождаване за движение на съответната ос. 
В автоматичен режим на работа (без защитни приспособления отворено и 
задвижване стартирано) освобождаването веднага е налице. 
В ръчен режим на работа само посредством задействане на съответния ръчен 
бутон. 

Бърз	стоп
Показва разрешението от хардуера за защитната верига (напр.: АВАРИЙНО СПИРАНЕ, 
предпазна решетка), при включено задвижване на съответната ос.

0, зелено Освобождаване за движение на съответната ос. Веригата от предпазни  
   устройства не е прекъсната и задвижването е включено.

1, червено няма освобождаване за движение на съответната ос. 
   Прекъсната верига от предпазни устройства или задвижването е  
   изключено.



Диагностика
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22.6		 CAN	Диагностика

На менютю "CAN диагноза" могат да бъдат отчетени актуалните операции на CAN 
интерфейса. За целта трябва да бъде активирано показването през Combobox на 
диагнозата за всички или за един определен интерфейс.

Показва се:

• Индентификация на интерфейсите

• CAN идентификатор (CAN ИД)

• Посока: RD ... четене, WR ... писане

• Данни

• Брояч на извикванията

22.7		 CAB/MB/E67	(CAN	IOs)

Показват се входовете и изодите на отделните CAN модули. Това помощно средство 
може да бъде приложено при различни случаи, когато няма възможност посредством РС-
сервизната служба, да бъде проведена онлайн комуникация с контрола. 

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.

22.8	 CAN	помпа

Посредством CAN диагнозата на помпите, могат състояния на отделните CAN помпи да 
бъдат извикани. Това помощно средство може да бъде приложено при различни случаи, 
когато няма възможност посредством РС-сервизната служба, да бъде проведена онлайн 
комуникация с контрола.

Тази страница служи за по-бърза диагностика на проблеми.
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0110WT/0214ES Глава 23 - 1

23	 APS		(опция)

23.1	 APS	Обслужване
23.1.1	 APS	управление	/	Обща	информация

Анализ	на	грешки	за	"Оста	блокирана	от	APS"
Този предварителен избор на програма посочва, когато оста е спряна от програмиран стоп 
от програма APS (променлива на оста "nStp" или "pStp", напр.: CU1nStp, блокировка на 
затварящия механизъм в отрицателна посока, отговаря на"Затваряне"), дали трябва да се 
посочи грешка.

Без	анализ	на	грешки
Без извеждане на грешка при стоп на оста от програма APS.

Анализ	на	грешка	в	ръчен	и	автоматичен	режим	на	работа	и	в	режим	настройки.
Анализ	на	грешки	в	ръчен	режим	на	работа	и	в	режим	настройки.

Извеждането на грешка при стоп на оста от програма APS се извършва при посочените 
режими на работа.

F23-APS Bedienung-Allgemein_01
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Необходим	APS	към	експлоатацията	на	машината
В блок данни на изделието се запаметява, дали за експлоатацията на машината е 
необходима програма APS (вижте раздел Манипулиране блокове данни страница 
Изготвяне на програми.

ID	на	продукта
ID (идентификационен код) на продукта се използва за идентифициране на набора от 
данни за продукта (виж глава 23.3 "APS Създаване на програма", раздел "Обслужване на 
набора от данни").

ІD	на	програмата
"ID на програмата" се използва за идентифициране на APS програмата. въвеждането на 
ID на програмата се извършва в меню "APS Създаване на програма".

Ред	на	статуса
Той посочва, кой режим на програма APS е активен.

• неактивен

 Програма APS не се изпълнява.

• активно

 Програма APS се изпълнява циклично.

• Бавен режим на работа активен.

 Програмата се изпълнява стъпка по стъпка. 
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23.1.2	 APS	управление	/	Страница	1

Прекъсвачи	(P1	до	P5)
Прекъсвачите могат да се програмират като "Предварителен избор на програми" 
или "Избор на функция". Състоянието на прекъсвача се запаметява в Променливи 
AP1progsw1 до AP1progsw5. Към всеки прекъсвач може да се добави описателен текст.

Зададени	стойности	(S1	до	S20)
Съдържанието на зададена стойност полета се запаметява в Променливи AP1setval1 до 
AP1setval20 и действителна стойност полета в Променливи AP1actval1 до AP1actval20. 
Тъй като вътрешно може да се смята само с цели числа, в посочените горе Променливи 
стой стойността умножена по 100. Към всяка зададена стойност може да се добави 
описателен текст.

Ред	на	статуса
Той се намира под зададената стойност и посочва, кой режим на програма APS е активен:

• неактивен    Програма APS не се изпълнява.

• активно     Програма APS се изпълнява циклично.

• Бавен режим на работа активен.  Програмата се изпълнява стъпка по стъпка.

F23-APS Bedienung-Seite 1_02
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23.1.3	 APS	управление	/	Страница	2

Таймери	(T1	до	T10)
В колонка "ЗАД" се въвежда зададеното време на таймерите. В колонка "ДЕЙСТВ" се 
въвежда вече изминалото време на таймерите. Към всеки таймер може да се добави 
описателен текст.

Аналогови	входове	(AI1	до	AI4)
Тук се изобразява скалираната стойност на аналоговите входове. Към всеки вход може да 
се добави описателен текст.

Аналогови	изходи	(AO1	до	AO4)
Тук се изобразява скалираната стойност на аналоговите изходи. Към всеки изход може да 
се добави описателен текст.

F23-APS Bedienung-Seite 2_02
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23.1.4	 APS	управление	/	Страница	4

Хидравлична	уредба
За хидравличната уредба могат да се определят 4 различни конфигурации. Всяка 
конфигурация се състои от следните данни:

• Описателен текст

• Количество.

 Задействаща скорост на хидравличното задвижване (0 - 10000 mV).

• Налягане

 Задействащо налягане на хидравличното задвижване (0 - 10000 mV).

• Помпа Master.

 Въвеждане на номера на задвижването, което трябва да задейства Master. Ако е 
налично само едно задвижване, тук трябва да се въведе "1".

F23-APS Bedienung-Seite 3_02
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• Помпи Slave.

 Активиране на задействанията, които трябва да се задействат като Slave. Ако има 
налично само едно задействане, при всичките 4 помпи Slave (P1 до P4) трябва да 
се въведе "0", в противен случай се появява алармен сигнал.

• Паралелни движения.

 

Ако повече оси се нуждаят от една и съща конфигурация на хидравличната уредба, 
посредством активиране на този предварителен избор на програма се допускат 
паралелни движения. 
За активиране на дадена конфигурация трябва да се постави съответната променлива 
(AP1hyd1 до AP1hyd4 в програма APS на "1" (вижте също пример 2).

APS	Сърце
Ако е активиран този предварителен избор на програма, към програма APS се изпращат 
команди (Променлива "AP1start"). По този начин е възможно избивачът за сърца да се 
програмира според своето приложение (или индивидуално).

Номер	прогр.
Този номер на програма съответства на протичането на съответната програма избивач 
на сърца (в Глава 9). В съответствие с това се предават команди към програма APS 
(Променлива "AP1start"). За APS сърце може да се посочи инфо-текст за по-добър обзор. 
Този инфо-текст може да се въведе само в потребителско ниво 20. 

Приоритет
С приоритетите можете да настроите последователност на избивачи за сърца при същите 
стартови условия. При това по-ниска цифрова стойност = по-висок приоритет. 

ВНИМАНИЕ
Приоритет "0" = най-висок приоритет.

Старт
Ако се нуждаете от стартова стойност за съответния избивач за сърца (вижте Глава 9), 
въведете я тук. Допълнително се показва принадлежащата действителна стойност..

Стоп
Ако се нуждаете от стойност за стоп за съответния избивач за сърца (вижте Глава 9), 
въведете я тук. Допълнително се показва принадлежащата действителна стойност..
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23.2	 APS	Конфигурация
23.2.1	 APS	Конфигурация	/	Страница	1

Зададени	стойности	(S1	до	S20)
Тук се определят допустимите гранични стойности за зададените стойности.

Таймери	(T1	до	T10)
Допустимите гранични стойности за таймерите се определят тук.

F23-APS Konfiguration-Seite 1_01
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23.2.2	 APS	Конфигурация	/	Страница	2

Аналогови	входове	(AI1	до	AI4)
Тук се предприема скалирането на аналоговите входове. В колонка "Актуални" се 
показва прилежащото на съответния аналогов вход напрежение в mV. С двете опорни 
точки се дефинира правата за преизчисляване. Скалираната стойност се запаметява в 
променливата AP1ai1 до AP1ai4 (вижте меню APS Знач. 2). Тъй като вътрешно може да се 
смята само с цели числа, в посочената горе Променлива стой стойността е умножена по 
10.

10000

P1 Опорная точка точка 1

P2 Опорная точка точка 2

åäèíèöè

mV
0

P1

P2

F23-APS Konfiguration-Seite 2_02
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Аналогови	изходи	(AO1	до	AO4)
Тук се предприема скалирането на аналоговите изходи. Посочва се стойността, която 
трябва да се запише на изхода, за да се получат 10 Volt. Получаващата се стойност е в 
променливата AP1ai1 до AP1ai4 (вижте меню APS Знач. 2). Тъй като вътрешно може да се 
смята само с цели числа, в посочената горе Променлива стой стойността е умножена по 
10.
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23.3	 Изготвяне	на	програми	(АPS)

С програмиращата система на потребителя (APS) могат да се създават специфични за 
клиента програми.

Програмата APS може да съдържа до 200 програмни реда.

Възможно е цялата програма APS да се изтрие посредством избор на функцията, освен 
това на всяко място по желание в програмата могат да се прибавят заповеди.

Програмата APS може да се запаметява и да се зарежда отново.

Възможности за достъп на APS (при макс. разширяване, опция)

• 16 цифрови входа.

• 16 цифрови изхода.

• 4 аналогови входа с възм. за скалиране.

• 4 аналогови изхода с възм. за скалиране.

• CAN клавиатура.

• Задържане на движението на една ос (стопови битове в задачи ORG).

• Предварително задаване на налягане / скорост на помпата.

F23-APS Programmerstellung_02
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• 10 съобщения за грешки (по едно за всеки клас грешки).

• 50 променливи на потребителя.

• 10 таймери.

• 5 програмни бутони (за обслужване от визуализирането).

• 20 зададени стойности и 20 действителни стойности (за задаване от 
визуализирането).

• Променлива по избор от софтуер RPS (посредством посочване на име).

ІD	на	програмата
"ID на програмата" се използва за идентифициране на APS програмата. въвеждането на 
ID на програмата се извършва в меню "APS Създаване на програма".

Програмиране
Посредством избор на програмен ред програмата се показва. Изборът на заповедта се 
извършва с помощта на лявото падащо меню. Трите падащи менюта отдясно до него 
служат за въвеждане на операнта.

Оперантът може да се въведе или свободно или да се състави посредством трите падащи 
менюта (първото от трите падащи менюта е за данни на оста, второто дава името на 
променливата, а третото дава индекс).

В полето за въвеждане отдясно до падащите менюта може директно да се нанесе 
константа (в случай, че не е настроен оперант в падащите менюта) или ако е въведен 
коментар към настроения в падащите менюта ред за заповед.

ВНИМАНИЕ
Ако се нанесе коментар, то той трябва да започва с удивителен знак (!), в противен случай 
той се разпознава като оперант или константа.

Посредством задействане на избор на функция "Приемане на реда" избраният програмен 
ред се прибавя в програма APS.

Обяснение	на	заповедите

Разпределения
LD        Заредете акумулатора с посочения оперант.

LDN Заредете в акумулатор 1, ако оперантът е 0; в противен случай 0 (Заредете в 
акумулатора отречения оперант).

ST Запаметете акумулатора в посочения оперант.

STN Запаметете в операнта една 1, ако акумулаторът е 0, в противен случай 0 
(Запаметете в операнта отреченото съдържание на операнта).

S Поставете акумулатора.

R Нулирайте акумулатора.
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Логически	връзки
AND  Akku = Akku and Operand 

ANDN  Akku = Akku and (not Operand)

OR  Akku = Akku or Operand

ORN  Akku = Akku or (not Operand)

XOR  Akku = Akku xor Operand

XORN Akku = Akku xor (not Operand)

NOT  Akku = not Akku

ВНИМАНИЕ
Не свързано двоично. 

Аритметични	връзки
ADD  Akku = Akku + Operand

SUB  Akku = Akku – Operand

MUL  Akku = Akku * Operand

DIV  Akku = Akku / Operand

ВНИМАНИЕ
Константите да се въвеждат директно в последното поле операнти.

Сравнителни	заповеди
Акумулаторът става 1, когато е изпълнено сравнението.

GT  Akku > Operand

GE  Akku >= Operand

NE  Akku <> Operand

LT  Akku < Operand

LE  Akku <= Operand

EQ  Akku = Operand
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Други
END Край на програмата

ВНИМАНИЕ
Типът данни на акумулатора е INT32 (32 Bit Integer). При заповедите LD, ADD, SUB, MUL 
и DIV поради това може да се стигне до неточности или грешки поради превишаване на 
диапазона на стойности или поради загуба на знаци след десетичната запетая при числа 
с плаваща запетая. 

Обяснение	на	операнта
Данни за оста

AP1 Променлива APS

CP1 Механиз.придвиж.сърце матриц.1

CP2 Механиз.придвиж.сърце матриц.2

CP3 Избивач на сърца 3

CP4 Механиз.придвиж.сърце матриц.4

CP5 Избивач на сърца 5

CP6 Механиз.придвиж.сърце матриц.6

CU1 Затварящ агрегат

EU1 Ежектор (горен ежектор)

RE1 Стационарен ежектор 1 (само при машини с кръгла маса)

RE2 Стационарен ежектор 2 (само при машини с кръгла маса)

RE3 Стационарен ежектор 3 (само при машини с кръгла маса)

RT1 Кръгла маса (само при машини с кръгла маса)

NU1 Шприц-агрегат 1 (A)

NU2 Шприц-агрегат 2 (B)

IP1 Впръскване / Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 1 = A)

IP2 Впръскване / Дозиране / Декомпресия (шприц-агрегат 2 = B)

HU1 Манипулиране (опция)

VU1 Вакуум-вентил (опция)

PB1 Манометричен модул 1

PB2 Манометричен модул 2



APS 

HB6BG23D
HB6BG23C

0110WT/0214ESГлава 23 - 14

Име	на	променливата	(променлива	APS)
T С поставяне на тази променлива се стартира посочения в индекса таймер (T1 до 

T10). Ако таймерът е изтекъл, променливата отново се нулира.

Tact Тази променлива посочва вече изтеклото време на таймера (T1 до T10) в 1/100 сек. 
(вижте меню "APS Знач. 2").

Tset Тук се посочва настроеното време на таймера (T1 до T10) в 1/100 сек. (вижте меню 
"APS Знач. 2").

active Ако се постави тази променлива на 1, при деблокирана помпа се извършва 
приемане на настроеното количество на помпата и налягане на помпата. (вижте 
меню "APS Знач. 2, хидравлична уредба)

actval Тук могат да се запаметяват действителни стойности на програма APS. След това 
те се показват в меню "APS обслужване 1" (колонка "ДЕЙСТВ") [1/100 единици].

ai Скалирана стойност на аналоговия вход (вижте меню "APS конфигурация 1", AI1 до 
AI4). Индикацията на тези стойности се извършва в меню "APS Знач. 2" (AI1 до AI4). 

ao Скалирана стойност на аналоговия изход (вижте меню "APS конфигурация 1", AО1 
до AО4). Индикацията на тези стойности се извършва в меню "APS Знач. 2" (AO1 до 
AO4).

aut_mod Променливата не равна на 0, когато е избран автоматичен режим на работа.

di Цифров вход

do Цифров изход

errcl С тези променливи могат да се показват съобщения за грешки. Допълнително се 
показва аларма "APS: Потребителска грешка Клас x". Индексът на променливата 
посочва следния клас грешки:

 0 =  Веднага да се изключи машината.

 1 =  Само да се покаже грешката.

 2 =  Веднага да се стопира цикъла, цикъла да се продължи с команда   
   квитиране.

 3 =  Цикъла да се спре в края на цикъла, новия цикъл да се стартира с   
   команда за квитиране.

 4 =  Цикъла да се спре на края на цикъла и накрая да се изключи машината.

 5 =  Да се изключи загряването.

 6 =  Да се спре цикъла, когато са ежектирани всички отливки, получени чрез  
   леене под налягане.

 7 =  Цикъла да се спре, когато са ежектирани всички отливки, получени чрез  
   леене под налягане и накрая да се изключи машината.

 8 =  Не дефиниран.

 9 =  Не дефиниран.

hyd С тази променлива се извиква посочената в индекса конфигурация на помпата 
(вижте Примерна програма 2).



APS 

HB6BG23D
HB6BG23C
0110WT/0214ES Глава 23 - 15

init Тази променлива се поставя при старт на програма APS както и при всяко 
стартиране на контролера (при стартирана програма APS) в продължение на 
един програмен цикъл APS на 1. Тази променлива може да се използва за 
инициализирания в програма APS.

man_mode Променливата не равна на 0, когато е избран ръчен режим на работа.

nStp Ако е поставена тази променлива, самостоятелно програмиралата се ос не може да 
се движи в отрицателна посока (вижте Примерна програма 2).

pStp Ако е поставена тази променлива, самостоятелно програмиралата се ос не може да 
се движи в положителна посока (вижте Примерна програма 2).

pmpacc Тук програма APS съдържа отговора, че са изискани помпите (вижте Примерна 
програма 2).

progsw Предварителен избор на бутани в меню "APS Знач. 1, (P1 до P5)" се запаметяват 
в тази променлива.

drive_on Ако е изключено задействането, променливата има стойност различна от 
0.

set_mode Променливата не равна на 0, когато е избран режим на работа настройки.

setval Зададените стойности в меню "APS Знач. 1, (колонка ЗАД)" се запаметяват в тази 
променлива 1/100 единици.

sse_mode Променливата е различна от 0, когато е избран вид режим Сервизни 
настройки (само за сервизни техници на Battenfeld).

start Ако се програмира собствена ос, тук се извършва предаване на команда.

 Съдържание на променливата:

 0 Команда Стоп на оста.

 1 Команда за движение на оста в отрицателна посока (вид режим ръчен, настройки 
или автоматичен).

 2 Команда за движение на оста в положителна посока (вид режим ръчен, настройки 
или автоматичен) (вижте също Примерна програма 2).

stat Тук се извършва отговор за статуса при самостоятелно програмирани оси.

 Обяснение на индекса:

 0 Движение активно.

 1 Помпите още не са на разположение (само се чете).

 2 Команда изпълнена.

 3 Оста е в положителна крайна позиция.

 4 Оста е в отрицателна крайна позиция.
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 5 Движение в отрицателна посока активно.

 6 Движение в положителна посока активно.

 11 Ако тази променлива се постави на 1, задвижването се изключва.

 40 Програмираната ос е включена (само се чете).

 41 Номера на програмата избивач за сърца за движението в отрицателна  
   посока (само се чете).

 42 Номера на програмата избивач за сърца за движението в положителна  
   посока (само се чете). Останалите статуси са на разположение (вижте  
   също Примерна програма 2).

tabkey Тези променливи се поставят докато се натисне съответният бутон CAN (опция).

tabled При стартирани променливи светва посочения от индекса светодиод на бутон CAN.

tot_init Тази променлива при стартиране на програма APS се поставя на 1 в продължение 
на един програмен цикъл APS. Тя може да се използва за инициализирания в 
програма APS.

var Има на разположение 50 променливи "32 Bit Integer" за програмиране на програма 
APS.

Индекс
Посочва непрекъснатия номер на променливата.

Име	на	променлива	(оси)
As  Действителна стойност на хода

nStp Ако тази променлива се постави на 1, спира движението на съответната ос в 
отрицателна посока.

pStp Ако тази променлива се постави на 1, спира движението на съответната ос в 
положителна посока.

tabneg Тези променливи се поставят докато се натисне съответният бутон CAN (в 
отрицателна посока).

tabpos Тези променливи се поставят докато се натисне съответният бутон CAN (в 
положителна посока).
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Стартова	команда	на	осите

start	 CU1	(затварящ	механизъм)	само	се	чете
0 Не активно (празен ход)

1 Затваряне с повишаване на затварящата сила

2 Намаляване на затварящата сила с отваряне

3 Затваряне

4 Отваряне

5 Повишаване на затварящата сила

6 Намаляване на затварящата сила

7 Затваряне (вид режим настройки)

8 Отваряне (вид режим настройки)

9 Затваряне (вид режим сервизни настройки)

10 Отваряне (вид режим сервизни настройки)

start	 NU1	(шприц-агрегат	A)
	 NU2	(шприц-агрегат	B)

0 Не активно (празен ход)

1 Впръскв.Устройст.напред

2 Връщане на впръскващото устройство назад

7 Шприц-агрегат напред (вид режим настройки)

8 Шприц-агрегат назад (вид режим настройки)

9 Шприц-агрегат преди сервиз (вид режим настройки)

10 Шприц-агрегат назад (вид режим настройки)

старт	 EU1	(ежектор)
	 RE1	(стационен	изхвърляч	1)
	 RE2	(стационен	изхвърляч	2)
	 RE3	(стационен	изхвърляч	3)

0 Не активно (празен ход)

1 Избутвач назад

2 Изхвърляча напред

7 Ежектор назад (вид режим настройки)

8 Ежектор напред (вид режим настройки)

9 Ежектор назад (вид режим сервизни настройки)

10 Ежектор напред (вид режим сервизни настройки)
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start MH1 (регулиране на монтажната височина)

0 Не активно (празен ход)

1 Намаляване на монтажната височина

2 Увеличаване на монтажната височина

3 Автоматична промяна в положението на монтажната височина

start	 IP1	(леярски	плунжер	A)
	 IP2	(леярски	плунжер	B)

0 Не активно (празен ход)

1 Впръскване и поддържане под налягане

2 Дозиране и декомпресия преди / след

3 Впръскване

5 Поддържане под налягане

7 Впръскване (вид режим настройки)

8 Декомпресия (вид режим настройки)

9 Впръскване (вид режим сервизни настройки)

10 Декомпресия (вид режим сервизни настройки)

11 Изпръскване "На студена тапа"

33 Автоматична линеаризация на вентила

start	 CP1	(механиз.придвиж.сърце	матриц.1)
до

	 CP1	(механиз.придвиж.сърце	матриц.6)
0 Не активно (празен ход)

1 Избивач за сърца вкарване (отрицателна посока)

2 Избивач за сърца изкарване (положителна посока)

start	 TT1	(ротационeн	дисков	захранвач-	адаптивна	въртяща	се	маса)
0 Не активно (празен ход)

1 Ротационeн дисков захранвач надясно (отрицателна посока)

2 Ротационeн дисков захранвач наляво (положителна посока)
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start	 VU1	(единица	за	вакуум)
0 Не активно (празен ход)

1 Старт вакуум с междинен стоп

2 Старт вакуум преди повишаване на затварящата сила

3 Старт вакуум след повишаване на затварящата сила

4 Старт вакуум паралелно с достигане на ход междинен стоп

start	 RI1	(индекс	кръгла	маса)
0 Не активно (празен ход)

1 Индекс напред/назад

2 Индекс назад

9 Индекс напред (вид режим сервизни настройки)

10 Индекс назад (вид режим сервизни настройки)

start	 RT1	(кръгла	маса)
0 Не активно (празен ход)

1 Кръгла маса надясно (отрицателна посока)

2 Кръгла маса наляво (положителна посока)

7 Кръгла маса надясно (отрицателна посока - вид режим настройки)

8 Кръгла маса наляво (вид режим настройки) (положителна посока)

19 Кръгла маса надясно (вид режим) сервизни настройки (отрицателна посока)

20 Кръгла маса наляво (вид режим сервизни настройки) (положителна посока)

Съобщения	за	статуса	на	осите

stat	 CU1	(затварящ	механизъм)
0  Задание активно

1 Изчакване на освобождаване на помпите

2 Организационно задание "задача готова"

3 Формата е отворена (крайно положение достигнато)

4 Формата е затворена (крайно положение достигнато)

5 Затваряне на формата активно (отрицателна посока)

6 Отваряне на формата активно (положителна посока)

7 Повишаване на затварящата сила активно

8 Намаляване на затварящата сила активно
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9 Затварящата сила е повишена

10 Затварящата сила е намалена

11 Изключване на задвижването

13 Формата е напълно отворена (максимален ход отваряне)

14 Затварящата сила прекалено малка

15 Затварящата сила прекалено голяма

16 Затваряща сила ок

17 Предпазната система на инструмента е задействувана

18 Брой на предпазните ходове на пресформата

19 Намаляване на затварящата сила активно

20 Намаляване на затварящата сила не активно

21 Настройка монтажна височина на пресформата активна

22 Програма намаляване затваряща сила

32 Край пресоване / Затварящата сила е повишена

33 Процеп пресоване достигнат

34 Пресоване активно (отрицателна посока)

35 Старт вентилиране (положителна посока)

36 Вентилация активна

37 Край вентилация / Затварящата сила е повишена

42 Посока на оста: 0 = хоризонтална, 1 = вертикална, 2 = хоризонтална L

49 Работа прекъсната

stat	 RT1	(кръгла	маса)
0 Задание активно

1 Изчакване на освобождаване на помпите

2 Организационно задание "задача готова"

3 Крайно положение завъртане надясно достигнато (отрицателна посока)

4 Крайно положение завъртане наляво достигнато (положителна посока)

5 Завъртане надясно активно (отрицателна посока)

6 Завъртане наляво активно (положителна посока)

38 Ос кръгла маса деактивирана / Режим VV

49 Работа прекъсната
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stat	 EU1	(ежектор)
	 RE1	(стационен	изхвърляч	1)
	 RE2	(стационен	изхвърляч	2)
	 RE3	(стационен	изхвърляч	3)

0 Задание активно

1 Изчакване на освобождаване на помпите

2 Организационно задание "задача готова"

3 Ежекторът е назад (крайно положение отрицателна посока)

4 Ежекторът е напред (крайно положение положителна посока)

5 Движение на ежектора назад активно (отрицателна посока)

6 Движение на ежектора напред активно (положителна посока)

11 Изключване на задвижването

13 Ежекторът е изцяло назад

27 Крайният предпазител на ежектора е назад

34 Хидро-акумулаторът е зареден

39 Програма ежектиране от средна плоча (0 = изкл, 1 = вкл)

40 Програма на ежектора (0 = изкл, 1 = старта при отворена форма, 2 = старт при ход 
на отваряне

41 Вибрационен ежектор достигнат брой на ходовете

42 Посока на оста: 0 = хоризонтална, 1 = вертикална, 2 = хоризонтална L

43 Тип предавка ежектор напред

49 Работа прекъсната

stat	 NU1	(шприц-агрегат	A)
	 NU2	(шприц-агрегат	B)

0 Задание активно

1 Изчакване на освобождаване на помпите

2 Организационно задание "задача готова"

3 Шприц-агрегатът е назад (крайно положение отрицателна посока)

4 Шприц-агрегатът е напред (крайно положение положителна посока)

5 Движение на шприц-агрегата назад активно (отрицателна посока)

6 Движение на шприц-агрегата напред активно (положителна посока)

7 Сила на натиска на дюзата повишаване активно

9 Сила на натиска на дюзата повишена
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10 Сила на натиска на дюзата намалена

11 Изключване на задвижването

12 Програма шприц-агрегат (0 = прилегнала дюза, 1 = шприц-агрегат назад преди 
дозиране, 2 = шприц-агрегат назад след дозиране)

13 Шприц-агрегатът е изцяло назад

14 Ходът на шприц-агрегата е по-голям от максималния ход + 10,

15 Калибриране на шприц-агрегата приключено / Освобождаване на калибриране 
шприц-бутало

16 Сила на натиска на дюзата ok

27 Достигнати безопасни положения

28 Затварящата сила повишена и вид режим автоматика активна или затваряща или 
повишена и впръскване активно

42 Посока на оста: 0 = хоризонтална, 1 = вертикална, 2 = хоризонтална L

49 Работа прекъсната

stat	 IP1	(леярски	плунжер	A)
	 IP2	(леярски	плунжер	B)

0 Задание активно

1 Изчакване на освобождаване на помпите

2 Организационно задание "задача готова"

3 Шприц-буталото е назад (крайно положение положителна посока)

4 Шприц-буталото е напред (крайно положение отрицателна посока)

5 Движение впръскване активно (положителна посока)

6 Движение декомпресия активно (положителна посока)

11 Изключване на задвижването

13 Шприц-буталото е изцяло назад

14 Шприц-буталото е изцяло напред

18 Контрол налягане на впръскване активен

22 Дозиране активно

23 Достигна обем на дозиране

24 Ход декомпресия достигнат преди дозиране

25 Ход декомпресия достигнат след дозиране

26 Обем на дозиране и ход декомпресия след достигнато дозиране

29 Форма затворена и повишена затваряща сила

30 Изпръскване "На студена тапа активно
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31 Пред-екструдиране активно

32 Автоматична линеаризация на вентила активна

33 Програма "Бързо впръскване" активна

35 Процеп пресоване достигнат

36 Вентилационен процеп достигнат

39 Програма "Изпръскване на студена тапа"

40 Програма сух ход активна

42 Посока на оста: 0 = хоризонтална, 1 = вертикална, 2 = хоризонтална L

47 Впръскване стартирано (също когато още не е налично освобождаване на помпата)

48 Забавяне впръскване активно

49 Работа прекъсната

stat	 CP1	(механиз.придвиж.сърце	матриц.1)
 до

	 CP1	(механиз.придвиж.сърце	матриц.6)

0 Задание активно

1 Изчакване на освобождаване на помпите

2 Организационно задание "задача готова"

3 Избивачът за сърца е изкаран (крайно положение положителна посока)

4 Избивачът за сърца е вкаран (крайно положение отрицателна посока)

5 Избивач за сърца вкарване активно (отрицателна посока)

6 Избивач за сърца изкарване активно (положителна посока)

11 Изключване на задвижването

40 Програма избивач за сърца изкл / вкл (0 = изкл, 1 = вкл)

41 Номер на програма избивач за сърца вкаран

42 Номер на програма избивач за сърца изкаран

49 Работа прекъсната

Приемане	на	ред
Посредством задействане на този избор на функция се приема настоения в падащото 
меню програмен ред в програма APS. 



APS 

HB6BG23D
HB6BG23C

0110WT/0214ESГлава 23 - 24

Добавяне	на	празен	ред
Посредством задействане на този избор на функция се добавя празен ред в програмата 
APS.

Изтриване	на	реда
Посредством задействане на този избор на функция се изтрива активния ред на програма 
APS.

Изтриване	на	програмата
Посредством задействане на този избор на функция се изтрива цялата програма APS. 

ВНИМАНИЕ
Една програма APS може да се създаде само, ако не тече програма APS.

Старт	APS
Посредством задействане на този избор на функция се изтрива програмата APS. 
Стартиране на програма APS е възможно само при "Стоп на двигателя".

Стоп	APS
Посредством задействане на този избор на функция се спира програмата APS. Спиране 
на програма APS е възможно само при "Стоп на двигателя".

Бавен	режим	на	работа

ВНИМАНИЕ
Опасност от материални щети Ако при включена машина е активен бавен режим на 
работа, това при самостоятелно програмиране оси може да доведе до материални щети, 
тъй като блокировките при определени обстоятелства няма да сработят!

Затова бавният режим на работа трябва да се извършва още по-прилежно.

Посредством задействане на този избор на функция програмата APS се стартира в бавен 
режим на работа. Бавният режим на работа на програма APS е възможен само при "Стоп 
на двигателя".

След успешен тестови ход на програмата отново трябва да се деактивира бавният режим 
на работа.
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Старт	бавна	работа
Посредством задействане на избор на функция винаги се изпълнява следващата стъпка 
на програма APS. Номерът на реда на следващата стъпка се изобразява с тюркоазен 
цвят. Този избор на функция е активен само в бавен режим на работа.

Назад	към	ред	1
Посредством задействане на този избор на функция се прескача първия ред на програма 
APS. Този бутон е активен само в бавен режим на работа.

Акумулатор
В реда "Акумулатор" се изобразява съдържанието на акумулатора след обработка на 
съответния ред.

Статус	APS	програмиране

В полето под програма APS се показват съобщения за грешки. Освен това номерът на 
реда на грешния ред се изобразява в червено.

Изброяване на съобщенията за статуса

• Програма ok.

• Заповедта е неизвестна.

• Липсва оперант.

• Твърде много операнти.

• Не са необходими данни за операнта.

• Променливата не е налична.

• Цифрова стойност не се позволява при тази заповед.

• Оперант не е валидна верига от знаци.

• Комплексни променливи не са позволени.

• Липсва край на заповедта.

• Променливата може само да се чете.

• Променливата може само да се описва.

• Макс. брой на операции с плаваща запетая надвишен.

• Грешка време за работа: Делене на 0.
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Манипулиране	блокове	данни
В блок данни на изделието се запаметяват "ID на продукта" и данните на програма 
APS. Освен това в блок данни на изделието се запаметява, дали за експлоатацията на 
машината е необходима програма APS (вижте меню обслужване APS 4).

Програма APS и "ID на програмата" се запаметяват в блок данни програма APS (*.aps) 
(вижте Глава 25).

Една програма APS може да се зарежда с потребителско ниво 30. Запаметяване и 
редактиране е възможно само с потребителско ниво 20.

ВНИМАНИЕ
Програмите APS могат да се зареждат само, когато не е активно APS.

Ако е необходима "APS за работа на машината", "ID на продукта" и "ID на програмата" 
трябва да съвпадат.

Включване	на	задвижването
"Задвижването е възможно в следните случаи:

1 Предварителният избор на програма "APS необходим за експлоатация на 
машината" не е активиран и програма APS е изключена.

2 Предварителният избор на програмата "APS необходим за експлоатация на 
машината" е активиран, "ID на продукта" и "ID на програмата" са идентични и 
програма APS е стартирана.

"ID на програмата" и "ID на продукта" могат да бъдат дълги максимално 9 реда 
букви и цифри. Ако се записва програма, напр. за приспособлението за четкане, 
"ID на програмата" може да гласи например "BRUSH". Във всички блокове данни за 
изделието, които се нуждаят от тази програма, ID на продукта трябва да гласи "BRUSH". 
Допълнително при всички тези блокове данни за изделието се посочва, че за целта е 
необходима програма APS.
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Пример	програми	APS:

Пример	1,	работна	светлина
LD  AP1init

NOT

MUL  AP1var01

ST  AP1var02

LD  AP1init

MUL     -1

ADD  AP1var02

ST  AP1var01

LD  AP1init

NOT

MUL  AP1var11

ST  AP1var11

LD  AP1tot_init

NOT

MUL  AP1var12

ST  AP1var12

     !— cyclic part

LD  AP1T01

NOT

ADD  AP1var01

ST  AP1var01

LD     1

ST  AP1T01

LD  AP1var01  !define cycles

GT     15

ADD  AP1var11

ST  AP1var11

MUL     100

ST  AP1actval01

LD  AP1var01  !define cycles total

GT     15

ADD  AP1var12

ST  AP1var12

MUL     100

ST  AP1actval02
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LD  AP1var01

LE     15

MUL  AP1var01

ST  AP1var01

LD  AP1var01

EQ     0

ST  AP1do01

LD  AP1var01

EQ     1

ST  AP1do02

LD  AP1var01

EQ     2

ST  AP1do03

LD  AP1var01

EQ     3

ST  AP1do04

LD  AP1var01

EQ     4

ST  AP1do05

LD  AP1var01

EQ     5

ST  AP1do06

LD  AP1var01

EQ     6

ST  AP1do07

LD  AP1var01

EQ     7

ST  AP1do08

LD  AP1var01

EQ     8

ST  AP1do09

LD  AP1var01

EQ     9

ST  AP1do10

LD  AP1var01

EQ     10

ST  AP1do11

LD  AP1var01
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EQ     11

ST  AP1do12

LD  AP1var01

EQ     12

ST  AP1do13

LD  AP1var01

EQ     13

ST  AP1do14

LD  AP1var01

EQ     14

ST  AP1do15

LD  AP1var01

EQ     15

ST  AP1do16

END

Пример	2,	избивач	за	сърца
     !-----------------------

     !----  corepull  -----

     !-----------------------

     !--- initialisation

LD  AP1var11

ANDN AP1init

ST  AP1var11

LD  AP1var12

ANDN AP1init

ST  AP1var12

LD  AP1var31

ANDN AP1init

ST  AP1var31

LD  AP1var32

ANDN AP1init

ST  AP1var32

     ! test the limit

     ! switches

     ! and generate the

     ! stati

LD  AP1di01
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AND  AP1stat40

ST  AP1stat04

LD  AP1di02

AND  AP1stat40

ST  AP1stat03

LD  AP1stat03

AND  AP1stat04

ST  AP1errcl00

     ! reset step 

     ! variables if

     ! no start 

     ! command

LD  AP1start

ST  AP1var01

LD  AP1var11

AND  AP1var01

ST  AP1var11

LD  AP1var12

AND  AP1var01

ST  AP1var12

     ! determine active 

     ! job

LD  AP1var01  ! job 1

EQ     1

ANDN AP1var12

OR  AP1var11

ST  AP1var11

ANDN AP1nStp

AND  AP1stat40

ST  AP1var11

LD  AP1var01  ! job 2

EQ     2

ANDN AP1var11

OR  AP1var12

ST  AP1var12

ANDN AP1pStp

AND  AP1stat40

ST  AP1var12
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     ! execute job 1

LD  AP1var11  ! job finished?

AND  AP1stat04

ST  AP1var21

LD  AP1var11  ! get access to

     ! pump

ANDN AP1stat04

AND  AP1progsw01

ST  AP1hyd01

LDN  AP1progsw01 ! set status neg.

     ! move act.

OR  AP1pmpacc

AND  AP1var11

ANDN AP1stat04

ST  AP1stat05

     ! execute job 2

LD  AP1var12  ! job finished?

AND  AP1stat03

ST  AP1var22

LD  AP1var12  ! get access to

     ! pump

ANDN AP1stat03

AND  AP1progsw01

ST  AP1hyd02

LDN  AP1progsw01 ! set status pos.

     ! move act.

OR  AP1pmpacc

AND  AP1var12

ANDN AP1stat03

ST  AP1stat06

     ! test if a job is

     ! finished

LD  AP1var21

ANDN AP1var31

ST  AP1var41

LD  AP1var21

ST  AP1var31
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LD  AP1var22

ANDN AP1var32

ST  AP1var42

LD  AP1var22

ST  AP1var32

     ! set status job

     ! finished

LD  AP1stat02

OR  AP1var41

OR  AP1var42

ST  AP1stat02

     ! set status job

     ! active

LD  AP1var11

OR  AP1var12

ST  AP1stat00

     ! activate pump

LD  AP1pmpacc

ST  AP1active

     ! set/reset outputs

LD  AP1stat05

AND  AP1drive_on

ST  AP1do01

LD  AP1stat06

AND  AP1drive_on

ST  AP1do02

END

Пример	3,	контрол	кос	шибър
ШИБЪР

      ! Програма кос шибър

      ! До един за задаване 

      ! Ход трябва да има наличен вход 

      ! или затварящият механизъм ще се спре
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LD  AP1progsw01  ! Предв. избор на програма 1

Зарежда Програмен бутон 1 (избор на обслужване APS 1)

AND  AP1di01   ! Шибър изкаран

и  1.APS вход   Коментар

ST  AP1var01   ! Отметка помощ вход

store  1.APS отметка  Коментар

LD  CU1As   ! Действителен ход затварящ механизъм

Зарежда Страничен затварящ ход Коментар

LE  AP1setval01   ! Зад. стойност контрол на хода

по-малък 1.APS зад. стойност (да се настрои за обслужване APS 1) 

 / еднакъв    (Внимание 300 mm трябва да се въведе с 30.00)

ST  AP1var02   ! Отм. контр.ход под допуск

store  2.APS отметка  Коментар

LD  AP1var01   ! Шибър изкаран

зарежда 1.APS отметка  Коментар

OR  AP1var02   ! Отм. контр.ход под допуск

или  2.APS отметка  Коментар

AND  AP1progsw01  ! Предв. избор на програма 1

и   Програмен бутон 1 (избор на обслужване APS 1)

ST  AP1var03   ! Отметка освобождаване на затваряне

store  3.APS отметка  Коментар

LDN  AP1var03   ! Отметка освобождаване на затваряне

Не зарежда 3.APS отметка Коментар

AND  AP1progsw01  ! Предв. избор на програма

и  Програмен бутон 1 (избор на обслужване APS 1)

ST  CU1nStp   ! Стоп бит затваряне

store Стоп бит затваряне Коментар

ST  AP1errcl01   ! СЪОБЩЕНИЕ ДИАГНОСТИКА

store Съобщение за грешка кл.1 (грешки от клас 1 само се показват)

END     (Край на програмата)
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24	 Userpage	(опция)

24.1 Общо

С помощта на потребителската страница (USP) обслужващото лице може да състави 
собствени екранни страници. Съществува възможността да се копират обекти (текстове, 
зададени стойности, действителни стойности, символи, графики) на съществуващи 
екранни страници в потребителската страница. На обектите в потребителската страница 
може да се даде собствено потребителско ниво. Освен това могат да се въвеждат 
собствени текстове, линии и рамки в потребителската страница. Потребителските 
страници могат да се запаметяват, зареждат и разпечатват.

Редактиране	на	страницата	на	потребителя
За да се състави или промени една страница на потребителя, трябва да се активира този 
предварителен избор на програма. Допълнително долу трябва да се избере, кое действие 
на страницата на потребителя да се изпълни.

Приемане	на	обекти	от	фигура	в	страницата	на	потребителя,	обработка	на	страницата	на	
потребителя

Посредством този предварителен избор в страницата на потребителя могат да се добавят 
обекти от фигури. В страницата на потребителя могат да се изместват и изтриват обекти. 
Към полетата за въвеждане в страницата на потребителя може да се причисли ново 
потребителско ниво.

F24_Userpage-Allgemein_01
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Писане	на	текст	в	потребителската	страница
Посредством този предварителен избор в страницата на потребителя могат да се пишат 
собствени тестове.

Очертаване	на	линия	в	страницата	на	потребителя
Посредством този предварителен избор в страницата на потребителя могат да се чертаят 
линии.

Очертаване	на	рамка	в	страницата	на	потребителя
Посредством този предварителен избор в страницата на потребителя могат да се чертаят 
рамки

Изтриване	на	страницата	на	потребителя	1(2,3)
Посредством задействане на този бутон и следващо потвърждаване се изтрива 
съответната страница на потребителя включително и името на страницата на 
потребителя.

Зареждане	/	запаметяване	на	потребителската	страница
Съставената потребителска страница може да се запамети или съществуващи 
потребителски страници могат да се заредят.

Начин на действие:

• Преминете в меню "Блокове данни" (вижте Глава 25).

• Изберете магнитен носител и вид блок данни "Потребителска страница 1, 2 или 3 
(*.usp)".

• Избор или въвеждане "Име на блока данни".

• Зареждане на потребителска страница:

 Активиране на избор на функция "Зареждане". 
Потребителската страница блок данни се зарежда на избраната потребителска 
страница. Името на потребителската страница блок данни се показва на 
потребителската страница. 

• Запаметяване на потребителска страница:

 Избраната потребителска страница се запаметява като блок данни. Името на 
потребителската страница блок данни се показва на потребителската страница. Ако 
не са запаметени промените в дадена страница на потребителя, това се показва от 
една * в края на името на потребителската страница.

ВНИМАНИЕ
Има обекти, които по причини на техническата безопасност или програмно-технически 
причини не могат да се приемат в потребителската страница. В такива случаи цялото 
меню се блокира за приемане в страницата на потребителя. Това се показва от един 
символ в блока на страницата на потребителя. При това обаче е възможно само 
блокираните обекти от едно меню просто да не могат да се маркират и по този начин и да 
не могат да се приемат в страницата на потребителя.
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24.1.1	 Приемане	на	обекти	от	фигура	в	страницата	на	потребителя

Трябва да е избран предварителен избор на програмата "Редактиране на страницата на 
потребителя" и "Приемане на обекти от фигура в страницата на потребителя, обработка 
на страницата на потребителя".

Начин	на	действие
• Сега преминете на фигурата, от която желаете да приемете обекти в страницата на 

потребителя.

• Фигурата се появява с жълт фон. Това означава, че е активиран режим на 
маркиране. Допълнително в областта на индикаторната лента се показва блок на 
страницата на потребителя.

• Сега обектите могат да се маркират като се кликнат или се издърпа рамка. Могат да 
се маркират обекти от няколко страници.

• Когато желаните обекти са маркирани, преминете в една от трите страници на 
потребителя  (1, 2 или 3)

• Посредством кликване в страницата на потребителя маркираните обекти се копират 
в страницата на потребителя на същото място, както в оригиналната фигура. 
Изключение: Ако е бил маркиран обект, той се копира на мястото, на което е 
кликнато.

Блок	на	страницата	на	потребителя

Тук ке показва броят на маркираните обекти.

Посредством задействане на бутон "Зануляване - добавяне" отново се 
изтриват всички маркировки.

Посредством задействане на този бутон се преминава от режим 
маркиране в нормален режим на въвеждане. Това между другото е 
необходимо, за да може да се обслужват падащите менюта за смяна на 
страници.(напр.: Избивач за сърца 1-4 трябва да се замени с избивач за 
сърца 5-8.)

Посредством задействане на този бутон отново се преминава в режим 
на маркиране.

Ако този символ е засветлен, приемането на обекти от тази страница е 
блокирано.

F24-USP_Menь Objekte markieren_00

F24-USP_Menь Seite editieren_00



Userpage (страница на потребителя)

HB6BG24D
HB6BG24C

608ES/0214ESГлава 24 - 4

24.1.2	 Писане	на	текст	в	потребителската	страница

Трябва да е избран предварителен избор на програмата "Редактиране на страницата на 
потребителя" и "Писане на текст в страницата на потребителя.

Начин	на	действие
• Сега преминете в страницата на потребителя (1, 2 или 3), в която желаете да 

пишете текстове

• Страницата на потребителя се появява с жълт фон. Това означава, че е активиран 
режим на редактиране. Допълнително в областта на индикаторната лента се 
показва блок на страницата на потребителя.

• В блока на страницата на потребителя изберете желания вид шрифт и цвета на 
шрифта.

• Кликнете на мястото, където трябва да бъде въведен текстът.

• Блокът с букви се отваря. Сега въведете желания текст и потвърдете.

УКАЗАНИЕ
В последствие текстът може да се измести в режим "Обработка на страницата на 

потребителя".

Блок	на	страницата	на	потребителя

Посредством задействане на бутон "Нулиране" се преминава м 
режим "Обработка на страницата на потребителя".

Избор на вида на шрифта

Избор на цвета на шрифта

F24-USP_Menь Text_00
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24.1.3	 Очертаване	на	линия	в	страницата	на	потребителя

Трябва да е избор предварителен избор на програмата "Редактиране на страницата на 
потребителя" и "Чертане на линия в страницата на потребителя.

Начин	на	действие
• Сега преминете в страницата на потребителя (1, 2 или 3), в която желаете да 

чертаете линии

• Страницата на потребителя се появява с жълт фон. Това означава, че е активиран 
режим на редактиране. Допълнително в областта на индикаторната лента се 
показва блок на страницата на потребителя.

• В блока на страницата на потребителя изберете желаната дебелина на линията и 
цвета на линията.

• Кликнете момента на старта на линиите и издърпайте линията до желаната 
дължина. Могат да се чертаят отвесни и хоризонтални линии.

УКАЗАНИЕ
В последствие линията може да се измести в режим "Обработка на страницата на 
потребителя".

Блок	на	страницата	на	потребителя

Посредством задействане на бутон "Нулиране" се преминава м 
режим "Обработка на страницата на потребителя".

Избор на дебелината на линията

Избор на цвета на линията

F24-USP_Menь Linie_00



Userpage (страница на потребителя)

HB6BG24D
HB6BG24C

608ES/0214ESГлава 24 - 6

24.1.4	 Очертаване	на	рамка	в	страницата	на	потребителя

Трябва да е избран предварителен избор на програмата "Редактиране на страницата на 
потребителя" и "Чертане на рамка в страницата на потребителя.

Начин	на	действие
• Сега преминете в страницата на потребителя (1, 2 или 3), в която желаете да 

чертаете рамки

• Страницата на потребителя се появява с жълт фон. Това означава, че е активиран 
режим на редактиране. Допълнително в областта на индикаторната лента се 
показва блок на страницата на потребителя.

• В блока на страницата на потребителя изберете желания тип рамка.

• Кликнете момента на старта на рамката и издърпайте рамката до желаната размер.

УКАЗАНИЕ
В последствие рамката може да се измести в режим "Обработка на страницата на 
потребителя".

Блок	на	страницата	на	потребителя

Посредством задействане на бутон "Нулиране" се преминава м 
режим "Обработка на страницата на потребителя".

Избор на типа на рамката

F24-USP_Menь Rahmen_DE00
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24.2	 Обработка	на	потребителска	страница

Трябва да е избран предварителен избор на програмата "Редактиране на страницата на 
потребителя" и "Приемане на обекти от фигура в страницата на потребителя, обработка 
на страницата на потребителя".

Начин	на	действие
• Сега преминете в страницата на потребителя (1, 2 или 3), която трябва да се 

обработи.

• Страницата на потребителя се появява с жълт фон. Това означава, че е активиран 
режим на редактиране. Допълнително в областта на индикаторната лента се 
показва блок на страницата на потребителя.

• Маркирайте обектите, които трябва да се обработват, като ги кликнете или 
издърпате рамка.

• Сега можете да измествате или изтривате маркираните обекти. Към маркираните 
полета за въвеждане може да се причисли ново потребителско ниво.

Блок	на	страницата	на	потребителя

няма функция в режим редактиране

няма функция в режим редактиране

Тук се показва броят на маркираните в страницата на 
потребителя обекти.

Посредством задействане на бутон "Зануляване - редактиране" 
отново се изтриват всички маркировки.

Въвеждане на новото потребителско ниво

Посредством задействане на бутон "Ниво поставяне" към всички 
маркирани обекти се причислява въведеното горе потребителско 
ниво.

Маркираните обекти се изместват на преден или на заден план.

Превключване на режима от мулти-избор на режим изместване. 
Така маркираните обекти могат да се изместват директно с пръст 
на екрана.

Курсорни бутони за изместване на маркираните обекти

Посредством задействане на бутон "Изтриване" се изтриват 
всички маркирани обекти. Изтриването трябва да се потвърди 
допълнително.

F24-USP_Menь editieren_DE00
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F25-Блокове данни_01

25	 Данни

25.1	 Данни

Вие можете да запаметите актуалните стойности на управляващите параметри като блок 
данни на външен магнитен носител (напр.: USB Stick) или вътрешно (хард диск HD). Вие 
можете по всяко време да заредите отново запаметените блокове данни, за да можете да 
работите с намиращите се в тях управляващи параметри.

Допълнително могат още да се запаметят и отново да се заредят съставените 
потребителски страници и конфигурираните индикаторни ленти.

ВНИМАНИЕ
Запаметявайте блоковете данни през редовни интервали от време на други носители 
на информация, например на твърдия диск на компютър. По този начин можете да 
предотвратите загуба на данни.

ВНИМАНИЕ
Никога не обработвайте блоковете данни с помощта на други програми. При това 
блоковете данни могат да бъдат променени по такъв начин, че управлението да не може 
повече да ги прочете. Запаметявайте, зареждайте и изтривайте блоковете данни винаги 
само с помощта на управлението.
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Избор	магнитен	носител
Тук можете да изберете, от къде да изтеглите своите данни и къде желаете да запаметите 
Вашите данни.

Вътрешна	памет
Твърд диск (HD)

Магнитен	носител	USB1	и	USB2
външен магнитен носител

Типове	на	блоковете	данни

Данни	за	изделието	(*.prod)
В този блок данни се запаметяват настройките на изделието. Затова става въпрос за 
настройки на температури, движения, контроли, специални програми и гаранция на 
качеството.

Нагряване	на	цилиндър	Регулационни	стойности	(*.cylpar)
В този блок данни се  запаметяват настройките на параметрите на цилиндъра. (вижте 
Глава 2)

Сервизни	данни	(*.serv)
В този блок данни се запаметяват настройките на машината. Изборът за блок сервизни 
данни е възможен само в потребителско ниво 20. Запаметяването на набора от данни за 
сервизно обслужване в потребителско ниво 20 е възможно само върху информационния 
носител "Вътрешна памет". 

Зареждане на сервизни данни е необходимо само, ако след преинсталация на RPS вече 
няма налични данни.

Данни	диагностика	(*.diag)
В този блок данни се запаметяват настройките на страниците на диагностиката. (вижте 
Глава 22). Изборът за данни диагностика е възможен само в потребителско ниво 20.

Данни	за	обхвата	(*.scope)
В този блок данни се запаметяват настройките на обхвата (вижте също Глава 22). Изборът 
за данни обхват е възможен само в потребителско ниво 20.
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Програми	избивач	за	сърца	(*.coreprg)
В този блок данни се запаметяват програми избивач за сърца (вижте също Глава 9). 
Изборът за програма избивач за сърца е възможен само в потребителско ниво 20.

Userpage	1	(*.usp)
Userpage	2	(*.usp)
Userpage	3	(*.usp)

В този блок данни се запаметява избраната потребителска страница или потребителската 
страница се зарежда в избраната потребителска страница (вижте също Глава 24). 
Изборът на страница на потребителя е възможен само в потребителско ниво 20.

Индикаторна	лента	1	(*.stb)
Индикаторна	лента	2	(*.stb)
Индикаторна	лента	3	(*.stb)
Индикаторна	лента	4	(*.stb)

В този блок данни се запаметява избраната индикаторна лента или се зарежда 
индикаторната лента  (вижте също Глава 21). Изборът на индикаторни ленти е възможен 
само в потребителско ниво 20.

данни	продуктUNIROB	B2(*.R21)
данни	продукт	UNIROB	S	(*.R41)
данни	продукт	UNIROB	E(*.R22)

Вие можете да запомните актуалните параметри на UNIROB B2 / E / S във вид на блок 
данни на носител на информация. Вие можете по всяко време да заредите отново 
запаметените блокове данни на робота, за да можете да работите с намиращите се в тях 
параметри.

В този блок данни се запаметяват комплектната отработка на управляващата 
програма (главната програма, подпрограмата, паралелната програма и параметрите на 
палетизацията) и затворените сектори 1 до 5 на UNIROB.

ВНИМАНИЕ
Типове на блоковете данни UNIROB само при опция "захранване xгарантира" и правилно 
връзка към UNIROB виждат и се активира.

Ако при предаването на блокове данни на робота се появят проблеми, то процесът на 
зареждане / запаметяване може да трае по-дълго време. Той се прекъсва от командата 
тайм-аут (най-късно след 2 минути). Появява се съответното съобщение за неизправност.
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Cервизни	данниUNIROB	B2	(*.R25)
Сервизни	данниUNIROB	S	(*.R45)
Сервизни	данниUNIROB	E	(*.R26)

В този блок данни се запаметяват параметрите на осите и затворените сектори 6 до 10 на 
UNIROB.

Програма	Wittmann	Roboter	1	(2)	(*.wip)	(опция)
Можете да запаметите на машината актуалната програма за обучение на даден блок от 
данни на Wittmann Roboter. Вие можете по всяко време да заредите отново запаметените 
блокове данни на робота, за да можете да работите с намиращите се в тях параметри.

ВНИМАНИЕ
Ако на машината се намират 2 Wittmann Roboter, имената на блоковете данни 
автоматично получават код за разпознаване 1 или 2.

RobDS.1.wip  Програма за обучение на Wittmann Roboter 1

RobDS.2.wip  Програма за обучение на Wittmann Roboter 2

Избор	на	вид	блок	данни
Ако имате правомощия като клиент (потребителско ниво 30), можете да избирате данни за 
продукта и за регулиращите стойности на нагряването на цилиндъра.

Ако имате правомощия за "Сервиз клиенти" (потребителско ниво 20), Вие можете освен 
това да избирате данни диагностика, сервизни данни, данни обхват, програми избивач 
за сърца, потребителска страница и индикаторна лента. Данните за сервиза обаче могат 
само да се зареждат.

Избор	на	блок	данни
Изборът на желания блок данни се извършва посредством кликване в прозорчето за 
избор на файлове.

Избраният блок данни автоматично се вписва в полето за въвеждане: "Име на блок 
данни". Тук можете ръчно за въведете или промените името на блок данни. 

Сега можете да изберете желаната функция (запис данни зареждане, изтриване или 
копиране), като активирате желаното поле.

Статус	на	манипулиране	блок	данни
Под бутона за манипулиране блок данни се показва статуса на провежданата акция.

Последна	функция:
Индикация на последно проведената функция на манипулиране блок данни.
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Последен	зареден	блок	данни
Тук се показва последно зареденият блок данни.

ВНИМАНИЕ
Един обзор на всички последно заредени и запаметени блокове данни ще получите в под-
меню "Общи положения".

Последен	запаметен	блок	данни
Тук се показва последно запаметеният блок данни.

Свободна	памет
Тук се показва, колко свободно място в паметта още е на разположение на избрания 
магнитен носител. Свободната памет се показва в kB.

Функция	блок	данни	зареждане
С тази функция Вие можете да заредите блок данни. Тази функция е възможна от 
потребителски ниво "40".

При зареждане на блок данни отново се проверяват границите Мин/Макс. Ако една 
зададена стойност не е в позволения диапазон, тя се ограничава на Мин / Макс и се 
вписва в дневника. Това се показва под "Статус на манипулиране блок данни".

Постъпете при това по следния начин:

• Избор на магнитен носител.

• Избор на вида на блока данни.

• Избор на блока данни с помощта на прозорчето за избор на файлове.

• Изберете зареждане (при блокове данни с параметрите на машината, които влияят 
на протичането, не е възможно в полуавтоматичен и автоматичен режим).

• Потвърждаване на зареждането 

Функция	съхраняване	данни
С тази функция Вие можете да запаметите даден блок данни.

Постъпете при това по следния начин:

• Избор на вида на блока данни.

• Избор на магнитен носител.

• Впишете или изберете името на блока данни (ако желаете да презапишете стар 
блок данни, можете да го изберете с помощта на прозорчето за кликване на 
файлове).

• Избор на запаметяване.
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ВНИМАНИЕ
Името на този блок данни не може да съдържа специални символи и празни места. За 
името на блока данни можете да зададете до 15 знака.

За знаци в името на блок данни могат да се използват: 

Всички букви и числа. За разделителни знаци могат да се използват свързваща черта (-) и 
долна черта (_).

Специални знаци, които не се използват в името на блок данни могат:

: , ! ( ) [ ] / \ ? . * < > =

Функция	изтриване	блок	данни
Тук могат да се изтриват вече ненужни блокове данни.

Постъпете при това по следния начин:

• Избор на магнитен носител.

• Избор на вида на блока данни.

• Избор на блока данни с помощта на прозорчето за избор на файлове

• Изберете изтриване.

• Изтриване потвърждаване.

Функция	Копиране	блок	данни
По този начин могат да се копират блокове данни.

Постъпете при това по следния начин:

• Избор на магнитен носител.

• Избор на вида на блока данни.

• Избор на блока данни с помощта на прозорчето за избор на файлове.

• Изберете копиране на блок данни.

• Предварително задаване и потвърждаване на целеви магнитен носител и име
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В това меню се показват последно заредените и последно запаметени блокове данни на 
отделните видове блокове данни. 

Зареждане	на	данни	за	продукта	/	запаметяване	на	Wittmann	Roboter	(опция)
При активиран програмен предизбор, "Програмата Wittmann Rобот" се запаметява в 
продуктовия набор данни.

F25-Allgemein_02

25.2	 Общо
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26	 Интра-	/	Интернет	(опция)

26.1	 BDE	-	Обхващане	на	производствените	данни
26.1.1	 BDE	/	Страница	1

Активиране	на	Euromap
Ако се деактивира предварителния избор на програмата, таймерът, който търси Session 
Files, се спира. Таймерът също се спира, ако "Euromap настройки" или "Настройки мрежа 
BDE" не са в изправност.

Ако се активира предварителен избор на програма, инициализирането (връзката с 
мрежата) се извършва отново и таймерът се стартира отново.

Ако пътеката към Session File по време на експлоатация не бъде открита 3 пъти 
последователно, интервалът на таймера се поставя на 1 мин.(причина за това може да 
бъде отделена мрежа). Когато пътеката се открие отново, интервалът се връща на 5 
секунди.

Euromap	Настройки
Име	на	машината

Въвеждане на името на машината.

F26-BDE-Seite1_01
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Пътека	към	файл	machine.ini
Въвеждане на пътеката към файла, на който се намира файл machine.ini.

Пътеката обозначава позицията, на която на хард-диска на главния компютър е запаметен 
файл  machine.ini.

Настройки	мрежа	BDE
Мрежова	пътека

В този ред трябва да се въведе онази пътека, която сочи към позволената директория на 
главния компютър. Тя не трябва да е идентична с директорията на файла machine.ini, а 
може също да бъде висшестояща директория.

Пример:

На главния компютър(напр. \\KTNW2120) се позволява следната директория:

C:\Quality\monitoring\euromap

В този случай от всеки друг компютър с Windows в мрежата се вижда, че е позволена една 
поддиректория с името EUROMAP, няма достъп до C:\ или до C:\Quality.

Потребителско	име 
Потребителска	парола

Въвеждане на име на потребителя и парола на главния компютър.

Приемане	на	настройките
Ако се предприеме промяна в настройките Euromap или на мрежата, тези промени трябва 
да се приемат посредством задействане на този бутон. След приемане на променените 
настройки връзката към водещия компютър се инициализира отново.

Регистриране	на	заявки
При активиране на този предварителен избор на програма заявките (работите) се 
протоколират и в дневника (вижте също глава 28.3).

В левия долен прозорец се показват неизправности и информации за статуса. В десния 
долен прозорец се показват актуално чакащите заявки (задачи).
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26.1.2	 BDE	/	Страница	2

Посредством системата за регистрация на данните за работа могат да се извикат заявки и 
блокове данни от един централен компютър.

Поръчка	No:
Въвеждане на номера на заявката. При поемане или приключване на заявка е необходим 
№ на заявката.

Персонален	No:
Въвеждане на личен №. Прие поемане или приключване на заявка е необходим личният 
№. Обслужващият машината трябва да съобщи на централния компютър, кой поема или 
приключва заявката.

Стартиране	на	заявката
Посредством активиране на този бутон обслужващият машината съобщава на централния 
компютър, че приема заявка.

Преда да се активира този предварителен избор на програма, трябва да се въведе 
желания номер на заявката и личния №.

F26-BDE-Seite2_01
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От централния компютър се изпращат следните производствени данни:

• Номер на заявката

• Номер на артикула

• Номер на пресформата

• Номер на материала

• Зададени бройки

Тези данни автоматично се нанасят във фигурата за данни за производството (виж също 
глава 18).

Приключване	на	актуалната	заявка
Посредством активиране на този бутон обслужващият машината съобщава на централния 
компютър, че е приключил заявка.

Преда да се активира този предварителен избор на програма, трябва да се въведе 
желания номер на заявката и личния №.

От централния компютър отново се изтриват следните производствени данни:

• Номер на заявката

• Номер на артикула

• Номер на пресформата

• Номер на материала

• Зададени бройки

Зареждане	/	запаметяване	на	блок	данни
Вие можете да запаметите актуалните стойности на управляващите параметри като 
блок данни на централен компютър. Вие можете по всяко време да заредите отново 
запаметените блокове данни на централния компютър, за да можете да работите с 
намиращите се в тях управляващи параметри.

ВНИМАНИЕ
При зареждане и запаметяване на блокове данни във връзка с централния компютър 
допълнително освен "Име на блока от данни" е необходимо и въвеждане на личния №.

Ако при предаването на блокове данни се появят проблеми, то процесът на зареждане / 
запаметяване може да трае по-дълго време. Той се прекъсва от командата тайм-аут (най-
късно след 5 минути). Появява се съответното съобщение за неизправност.

Начин на действие:

• Въведете името на блок данни и личния №

• Задействайте бутон зареждане респ. запаметяване.
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26.1.3	 BDE	/	Статус

Необходимо	съдействие
Машинният оператор съобщава чрез активиране на този предизбор на майнфрейм 
(централния процесор), че той има нужда от поддръжка.

Въвеждане	на	машинно	състояние
Машинният оператор съобщава на централния процесор актуалното машинно състояние.

Възможни машинни състояния:

• 0: ... 
На машината не се извършва инсталиране или поддръжка и машината не е в 
празен ход. 
Съответният машинен режим (ръчно, полуавтоматично или автоматично действие) 
се предава автоматично на централния процесор.

• 1: Инсталиране / поддръжка 
Ако на машината се извършват действия по инсталиране или поддръжка, това се 
съобщава на централния процесор чрез въвеждане.

• 2: Празен ход 
Ако машината се намира в празен ход, това се съобщава на централния процесор 
чрез въвеждане.

F26-BDE-Status_01
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Причина	за	производствен	статус
Машинният оператор съобщава на централния процесор продукционното състояние. 
Продукционното състояние е един самостоятелно дефиниран се цифров код.

Индикации	на	статуса
Следните състояния се оценяват и показват от машината. Тези състояния се изпращат не 
централния процесор.

Машинно	състояние
• ? Неопределено машинно състояние

• 0 Машината работи (двигател включен)

• 1 Машината не работи (двигател изключен)

Машинен	режим
• ? Неопределен машинен режим

• A Автоматичен режим избран

• S Полуавтоматичен режим избран

• M Ръчен режим избран

• U Настройващ режим избран

• H Hold to run (автоматично нулиране) режим избран

• C Инсталиране / поддръжка избрани

• I Празен ход избран

Машинните режими A, S, M, U и H ще бъдат само тогава оценени от машинатите и 
изпратени на централния процесор, когато е настроено при "Въвеждане на машинно 
състояние 0: ..."

Малинните режими C и I се оценяват в зависимост от настройката на "Въвеждане на 
машинно състояние" и изпратени на централния процесор.

Обаждане	за	съдействие
• ? Неопределено обаждане за съдействие

• 0 Съдействие не е необходимо

• 2 Необходимо съдействие

Състоянието на обаждането за съдействие е зависимо само от активирането на 
програмния предизбор "Необходимо съдействие".
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Състояние	на	частите
• ? неопределено състояние Лоша част

• 0 последният цикъл не е лош

• 1 последният цикъл е лош

На централния процесор се съобщава състоянието на частите (добри или лоши части) от 
последния цикъл.

Алармено	състояние
• ? Неопределено състояние Аларма

• 0 Няма активна аларма

• 1 Аларма(и) активна(и)

На централния процесор се съобщава състоянието Аларма за актуално съществуващите 
аларми
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26.1.4	 BDE	/	Конфигурация

Управляващ	компютър	-	тип
Тук се показва типът (производителят) на управляващата компютърна система.

0 T.I.G. 
Ако се преминава към този тип управляващ компютър, машината трябва да се 
изключи/включи еднократно с главния прекъсвач, за да се види "BDE / Страница 2". 

1 Стандарт (производител на управл. компютърна система, напр.: IOS, MPDV) 
Наборът от данни се изпраща от управляващия компютър до машините. 
Въвеждането на набора от данни трябва да се извърши ръчно.

2 Стандарт (производител на управл. компютърна система, напр.: IOS, MPDV) 
Наборът от данни се изпраща от управляващия компютър до машините и след това 
се въвежда автоматично. 

F26-BDE-Konfiguration_01
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26.2	 E	Mail	(опция)
26.2.1	 E-Mail	/	Общи	положения

За да можете да изпратите E-Mail, машината трябва да бъде свързана с E-Mail сървъра. 
Настройките се намират в меню Конфигурация.

Въведете E-Mail адреси, "Относно" и евентуално текст на E-Mail. Ако е активиран 
предварителен избор на програма "Приложение: Списък аларми", допълнително се 
нанасят актуално чакащите аларми в този E-Mail. Под текста на E-Mail се показва статус 
на изпращане след изпращането на E-Mails.

Изпращане
Посредством задействане на бутона E-Mail се изпраща на въведения E-Mail адрес.

Автоматично	изпращане	при	изключване	на	автоматичния	режим
Посредством активиране на този предварителен избор на програма при изключване на 
машините в автоматичен режим на работа автоматично се изпраща E-Mail.

F26-Email-Allgemein_02
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Пример	за	email	при	неизправност

email
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26.2.2	 E-Mail	/	Конфигурация

За да се свърже машината с E-Mail сървъра, нанесете тук името на сървъра, името на 
потребителя и паролата на потребителя на E-Mail сървъра.

Под конфигурацията на сървъра се показва протокола за изпращане след изпращане на 
E-Mail.
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26.3	 Мрежа

Могат да се настроят до 4 мрежови устройства (според опцията).

Приемане	на	настройките
След въвеждане на мрежовата пътека, потребителско име и парола на потребител трябва 
да се предприемат нови настройки с този бутон. Зелената отметка показва коректното 
свързване на мрежовото устройството.

ВНИМАНИЕ
Свързват се само мрежови устройства, които се активирани с предварителния избор на 
програма. Не е възможно, в една мрежова пътека да се свържат повече потребители.

F26-Netzwerk_01
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26.4	 Диагностика

Настройки	собствен	компютър	и	мрежа
В тази област се показват настройките на "Automation PC" на машината.

Чрез натискане на този бутон се прави подновяване на показанията на най-важните 
настройки.

Чрез натискане на този бутон се показват общите компютърни настройки и настройки на 
мрежата (команда: ipconfig/all). 

Чрез задействане на този бутон, се показват наличните ИП адреси с ИП-индекса. При 
особени обстоятелства той ще бъде необходим за Wittmann робота. За настройката виж 
"Манипулатор / Wittmann конф" (гл.10.1.3). 

Достъп	на	компютъра	до	мрежата	(Ping)
Въведете в "Име на компютъра или IP адрес" компютъра в мрежата, чиято достъпност 
желаете да проверите. Посредством задействане на бутон "Стартиране на Ping" се 
стартира проверката.

Ping	е компютърна програма, с която може да се провери, дали един определен хост е 
достъпен в IP-мрежата и какво време е необходимо за стигане до него и за връщане.

F26-Diagnose_05
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Активиране	на	VNC
При активирането на програмен предизбор се стартира един VNC сървър. Така може 
от един VNC клиент да се получи достъп до машината. За целта ви е необходимо 
компютърното име или ИП адресът на машината (те се показват на тази страница). При 
свързването на VNC клиентът трябва да бъде зададена паролата "2006".

Препоръчано при Windows операционни системи:  UltraVNC, RealVNC.

Препоръчано при Windows 7 операционни системи:  UltraVNC 1.0.9.6.1 с Vista AddOn

        RealVNC 4.6.0

Препоръчано при Android операционни системи:  androidVNC.
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26.5	 Web	сервиз

Session	Number
Session Number (9-значен код) може да се вземе от горещата линия на Battenfeld. 
Посредством задействане на бутона "Старт" се стартира Web сервиза.

F26-WebService_01
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26.6 Дистанционна	диагностика	/	Remoting	(опция,	поддържана	
до	Master	V06)

По този начин като опция имате възможността по мрежата (TCP/IP, Intra-/Internet) да 
извършите дистанционен достъп до желаната машина. Дистанционен достъп означава, че 
на принципа "Remoting" визуализирането на машината се зарежда на локален компютър 
(компютър за дистанционна поддръжка или компютър в офиса на майстора) и от там има 
пълен достъп до всички функции на машината и на настройките, които могат и да бъдат 
променяни. На машината допълнително получавате информация в зоната на индикация 
на статуса (символ ), че някой се е свързал с дистанционен достъп. Допълнително 
променените стойности с име на компютъра и име на потребителя се протоколират в 
дневника на компютъра.

Необходимият софтуер за използването на тази функционалност може да се получи като 
опция.

Възможните видове достъп ще намерите в описаните по-долу глави.
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26.6.1	 Разширение	на	порта	(port	forwarding)
За да се осъществи дистанционна поддръжка с разширение на порта, трябва да се 
изпълнят следните стъпки.

Деблокиране на порт 5227 (UDP и TCP) от WAN (extern) към LAN (intern). Този порт е 
необходим за софтуера (LogonPad) за осъществяване на трансфер на данни. 

Освен това трябва да се извършат разширения на порта на портове по желание за 
вътрешните IP-адреси на B6-управленията. 

Пример: 

 Външен	IP-адрес	на	Firewall:	 
88.152.54.223

 Вътрешни	IP-адреси	на	управленията: 
B6-управление машина 1: 192.168.1.288 
B6-управление машина 2: 192.168.1.297 
B6-управление машина 3: 192.168.1.299

 Разширения	на	порта: 
Порт 5228 => 192.168.1.288 
Порт 5229 => 192.168.1.297 
Порт 5230 => 192.168.1.299

Ако се извърши достъп до външен IP-адрес на Firewall (88.152.54.223) през един от г.п. 
портове, TCP/IP-пакетът се отвежда към съответното управление. 

Дистанционна 
поддръжка

Firewall с предаване на порт

88.152.54.233

Разширение на порта 5228 Разширение на порта 5229 Разширение на порта 5228

Машина 1 
192.168.1.288

Машина 2 
192.168.1.297

Машина 3 
192.168.1.299
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26.6.2	 Фиксирана	VPN	връзка
За да се установи дистанционна поддръжка посредством фиксирана VPN-връзка, са 
необходими следните предпоставки: 

Firewall с функцията за фиксирани VPN-връзки през IPSEC.

Устройване на VPN тунел между клиента и Battenfeld.

Щом се активира тази VPN-връзка, компютърът за поддръжка има достъп до 
управленията като по вътрешната мрежа. 

Пример с възможни параметри за VPN-връзка: 

 Външни	IP-адреси	на	Firewall:	 
Клиент:   88.152.54.223  (local IP) 
Battenfeld: 212.88.189.98  (remote IP)

 Вътрешен	IP-адрес	на	управленията	(local	Network): 
B6-управление машина 1: 192.168.1.288/32 
B6-управление машина 2: 192.168.1.297/32 
B6-управление машина 3: 192.168.1.299/32

 Вътрешен	IP-адрес	на	компютъра	за	поддръжка	при	Battenfeld	(Remote	
Network): 
172.16.19.65/32

 Кодиране:	 
PreShared-Key: определя се индивидуално. 

 Фаза1:	 	 	 	 	 	 Фаза2: 
Crypto:  3DES    Активиране на PFS 
Hash:  SHA1, MD5   Oakley Group: 1,2 или 5 
Oakley Group: 1,2 или 5   Срок на действие: 700 сек. 
Lifetime:  3600 сек.

Компютър дистанционна поддръжка 
172.16.19.65

Firewall с VPN супорт

88.152.54.223

Машина 1 
192.168.1.288

212.88.189.98

VPN връзка

Машина 2 
192.168.1.297

Машина 3 
192.168.1.299
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26.6.3	 VPN-клиентски	софтуер
Клиентският софтуер VPN трябва да се предостави от клиента. 

Този софтуер се инсталира при Battenfeld на компютър за поддръжка. 

След това както при фиксираното VPN-решение има достъп до управленията. 

VPN тунел

Дистанционна 
поддръжка

Firewall с предаване на порт

Машина 1 
192.168.1.288

Машина 2 
192.168.1.297

Машина 3 
192.168.1.299
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26.7	 K4Web	(опция)
26.7.1	 K4Web	/	K4

В това меню може да бъде обслужвана K4Web системата (IOS).

При К4 се касае за една система за регистриране на машинни данни. В тази система 
се съхраняват данните за настройка на машината, за осигуряване на качеството, за 
предварителната и последствена калкулация - до управление на незакритите позиции. 

Указание

В менюто "Mediacenter / Лента за статуса / Страница 3" в лентата за статуса може да се 
въведе символ за директна смяна на изображенията в това меню (виж глава 21).

F26-K4Web-K4_01
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26.7.2 K4Web	/	Конфигурация

Адрес	K4Web
Тук се задава адресът на K4Уеб-сървъра. Адресът може да бъде променен от 
ползвателско ниво 15 (Сервиз за клиентите IT-ниво).

Чрез задействане на този бутон, се задейства актуализирането на показанието на К4Уеб.

Машинна	ID	K4Web
Тук се задава машиннатa ID. Ако това задавателно поле е празно, ще бъде показана 
обзорната страница на машината в К4Уеб.

Стоп	K4Web
Чрез задействане на този бутон се спира показанието на К4Уеб на машината, т.е. се 
показва една празна страница в меню К4.

Указание:

Ако К4Уеб не е повече необходим, е препоръчително да бъде спрян, тъй като показанието 
на К4Уеб изисква системна мощност, която се освобождава при спирането му.

Старт	K4Web
Чрез задействане на този бутон, К4Уеб се показва отново.

F26-K4Web-Konfiguration_BG00
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F26-WebCam-WebCam_01

26.8	 WebCam
26.8.1	 WebCam	/	WebCam

В това меню може да се разгледа записването на WebCam.

УКАЗАНИЕ
В менюто "Mediacenter / Лента за статуса / Страница 3" в лентата за статуса може да се 
въведе символ за директна смяна на изображенията в това меню (виж глава 21).

ВНИМАНИЕ
Уебкамерата не бива да се затваря с функцията „Exit“ на тази страница. После тя може да 
се стартира отново само чрез главния превключвател Вкл. / изкл.

Ако Уебкамерата не ни е нужна, то тя може да се спре с бутона „Спри уебкамерата” в 
меню „Конфигурация”.
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26.8.2	 WebCam	/	Конфигурация

Адрес	на	WebCam
Тук се въвежда адресът на WebCam. Адресът може да бъде променян над потребителско 
ниво 15 (Обслужване на клиенти ИТ ниво).

Чрез задействане на този бутон се активира обновяване на WebCam.

Спиране	на	WebCam
Чрез задействане на този бутон WebCam се спира. т.е. в менюто "WebCam" се показва 
празна страница.

Указание:

Ако WebCam не е необходима повече, се препоръчва спирането й, тъй като  WebCam 
консумира мощността на системата и чрез спирането и това се прекратява.  

Стартиране	на	WebCam
Чрез задействане на този бутон WebCam стартира отново

F26-WebCam-Konfiguration_01
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26.9	 Браузър

Браузърът представлява меню за разглеждане на уебсайтове, изображения и текстови 
файлове (ASCII). Въведете в реда за въвеждане уеблинка или желаните данни 
(включително линк към данните). Ако уебстраницата или данните бъдат намерени, те 
биват автоматично показани.

Чрез натискане на този бутон се спира показанието на браузъра, т.е. показва се празна 
страница.

Чрез натискането на този бутон браузърът се стратира отново, т.е. уебстраницата или 
данните (виж ред за въвеждане).

Чрез натискане на този бутон се прави подновяване на уебсайта или данните.

УКАЗАНИЕ
В менюто „Медиен център / Индикаторна лента / страница 3“ може да се постави в 
индикаторната линия символ за директен обмен на изображения в това меню (виж глава 
21).

F26-Browser_01
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27	 Принтер

27.1	 Разпечатване	на	данни

УКАЗАНИЕ
В заглавния ред на разпечатките за информация се разпечатва номерът на поръчката, 
който се въвежда в "Данни за производството / Страница 2" (виж главаl 18.1.2).

Отпечатките на страницата и на данните съдържат само данни. Не се отпечатват графики, 
диаграми, символи и колони. Ако това е желано, ползвайте функцията за отпечатка на 
екрана (виж глава А.4).

Разпечатка	на	страница
Тази функция поставя разпечатване на активираните за "Разпечатване на страници" 
менюта.

 Разпечатка за тази страница деактивирана

 Разпечатка за тази страница активирана

Брой	на	активираните	печатни	страници
Тук се показва, как много менюта са активирани за "Разпечатване на страници".

F27-Datenausdruck_01
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Деактивиране	на	всички	печатни	страници
Посредством активиране на този избор на функция се нулират всички активирани за 
разпечатване на страници менюта.

Разпечатване	блок	данни
Тази функция доставя разпечатване на всички данни от даден вид блокове данни. Тук 
изберете желания вид записи данни.

Формат	на	извеждането
Принтер

С тази настройка разпечатването се изпраща до настроения принтер.

PDF
С тази настройка разпечатването се запаметява в PDF файл. Посредством кликване на 
полето за въвеждане се задават предварително магнитният носител и името на файла.

Печат
Посредством активиране на избора на функция се разпечатва настроеното разпечатване 
или се пише във файл. Прогресът на разпечатване на дадена страница се изобразява в 
индикаторната лента в долната част на картината.
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27.2	 Аларма	/	Разпечатване	на	дневник

Списък	на	сигналите	за	тревога
Извежда се списък с актуалните аларми.

Дневник
Извежда се списък с настроените филтри на дневника за даден период. Задайте 
предварително филтриране на дневника и на желания период.

Формат	на	извеждането
Принтер

С тази настройка разпечатването се изпраща до настроения принтер.

PDF
С тази настройка списъкът на аларми (дневник) се запаметява в PDF файл. Посредством 
кликване на полето за въвеждане се задават предварително магнитният носител и името 
на файла.
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TXT
С тази настройка, списъкът на алармите (логбукът) че бъде запаметен в ТЕКСТ файл. 
Посредством кликване на полето за въвеждане се задават предварително магнитният 
носител и името на файла.

Печат
Посредством активиране на избора на функция се издава списък аларми (дневник). 
Прогресът на разпечатване се изобразява в индикаторната лента.
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27.3	 Разпечатване	на	таблицата	за	качествените	показатели

В това меню можете да издадете записите на таблиците с качествени показатели 
и изчислените кодове на статистиката в таблична форма. Издаването може да се 
насочи към принтер или към файл. Функциите на това меню могат да се активират от 
потребителско ниво "40".

Таблица	качествени	показатели	колонка	1	-	6
В падащото меню изберете, от кои колонки в таблица качествени показатели трябва да се 
разпечатва.

Само	анализ
Издава се анализът на таблица качествени показатели.

Само	действителни	стойности
Издава се само по-долу настроения "Брой на редове действителни стойности за 
разпечатване".

F27-Datenausdruck_01
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Действителни	стойности	и	анализ
Издават се анализът и по-долу настроения "Брой на редове действителни стойности за 
разпечатване".

Брой	на	редове	действителни	стойности	за	разпечатване
При избор действителни стойности тук предварително се задават редовете от 
действителни стойности за разпечатване.

ВНИМАНИЕ
Анализът, минималната стойност и максималната стойност на таблицата за качеството се 
изчисляват при разпечатка с помощта на "Брой на задължителните редове за печат".

Режим	печат	за	автоматично	разпечатване
Циклично

При предварителен избор Вие получавате едно редове действителни стойности без 
прекъсване.

Статистическа	извадка
Моля посочете тук броя на машинните цикли между две разпечатки или файлове.

Грешка	в	допуска
При всяко нарушение на допуска на параметри от таблицата с качествени показатели с 
активиран "Анализ" се изпраща разпечатване към принтера и се съставя файл на дискета.

ВНИМАНИЕ
Цикълът трябва да бъде приключен, тъй като разпечатването се стартира едва при 
следващия интервал (едва тогава действително са налични всички действителни 
стойности).

Формат	на	извеждането
Принтер

С тази настройка разпечатването се изпраща до настроения принтер.
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Excel
С тази настройка файловете на таблицата с качествени показатели се запаметява във 
файл Excel. Посредством кликване на полето за въвеждане се задават предварително 
магнитният носител и името на файла.

ВНИМАНИЕ
Могат да се експортират само действителни стойности на всичките 12 колонки.

PDF
С тази настройка файловете на таблицата с качествени показатели се запаметява във 
файл PDF. Посредством кликване на полето за въвеждане се задават предварително 
магнитният носител и името на файла.

Печат
Посредством задействане на бутона ръчно се стартира издаването.
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28	 Аларми

28.1 Списък	с	аларми

Ако на машината се появи неизправност, под заглавния ред се появява алармен ред, в 
който се показва актуалната грешка. 

Посредством кликване върху този алармен ред, се сменя списъкът аларми.

В списък аларми се вписват актуално наличните грешки с дата и часово време. Ако 
дадена аларма се нулира, тя отново се изтрива от списък аларми.

Посредством кликване върху една аларма от списъка аларми, се показва помощта за 
съответната аларма.

Ако Вие не можете сами да отстраните неизправността, информирайте сервизния техник, 
като му съобщите данните за изобразеното алармено съобщение.

Нулиране	системни	аларми
Посредством задействане на бутона се нулират системните аларми. Системните аларми 
са аларми от клас грешки 100 и по-висок.

F28-Alarmliste_01
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Информация	относно	сигналите	за	тревога
Към всеки сигнал за тревога се записва следната информация:

• № (номер на аларма); пред номера на алармата се показва символът на класа на 
грешката.

• Дата (дата и час на появяването на алармата)

• Текст (текст аларма)

• Кат. (клас грешки на настъпилата аларма).

• Стойност.

 Индикация на допълнителна информация към точното описание на даден 
сигнал за тревога. Единицата ("1") в колонката "Информация" означава, че 
няма допълнителна информация за дадения сигнал. Точни сведения относно 
информацията ще намерите в описанието на съответния сигнал за тревога. 

Допълнителната информация се представя при много аларми като биткодирана стойност. 
Тук може да се престави повече информация. Допълнителната информация, както е 
описано в следния пример, следва да се оценява:

Допълнителна информация:

Бит 0, стойност 1: Настройки стационен ежектор 1
Бит 1, стойност 2: Настройки стационен ежектор 2
Бит 2, стойност 4: Настройки стационен ежектор 3
Пример: „Допълнителна информация = 5“ означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на станционния ежектор 1 (стойност 1) и станционния ежектор 3 
(стойност 2).

Класове	грешки
Всяко алармено съобщение е причислено към клас грешки. Класът грешки дефинира 
влиянията върху цикъла и машината при настъпване та аларма. В изброяването на всички 
аларми при всяка отделна аларма се посочва класът грешки. 

 Клас грешки 0 (фонов цвят: червен) 
Настъпването на аларма от клас грешки 0 предизвиква незабавно изключване на 
всички задвижвания.

 Клас грешки 1 (фонов цвят: светлосин) 
Алармата само се показва

 Клас грешки 2 (фонов цвят: жълт) 
Незабавно спиране на автоматичния цикъл. Цикълът се продължава, когато се 
квитира алармата.

 Клас грешки 3 (фонов цвят: жълт) 
Задържане на автоматичния цикъл при край на цикъла. След задействане на старт 
на цикъла (бутон затваряне) се стартира нов цикъл.

 Клас грешки 4 (фонов цвят: жълт) 
Задържане на автоматичния цикъл при край на цикъла и изключване на всички 
задвижвания

 Клас грешки 5 (фонов цвят: оранжев) 
Незабавно изключване на загряването

 Клас грешки 6 (фонов цвят: светлосив) 
Спиране на автоматичния цикъл, когато са извадени всички детайли.
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 Клас грешки 7 (фонов цвят: светлосив) 
Спиране на автоматичния цикъл, когато са извадени всички детайли и изключване 
на вички задвижвания.

 Клас грешки 8 (фонов цвят: светлосив) 
Незабавно спиране на автоматичния цикъл. След задействане на старт на цикъла 
(бутон затваряне) цикълът се продължава.

 Клас грешки 9 (фонов цвят: жълт) 
Спиране на всички машинни движения (с изключение на: автоматична защитна 
решетка) във всички работни режими. Машинното движение може да бъде 
продължено, когато алармата бъде приключена.

 Клас грешки 20 (фонов цвят: розов) 
Аларма от Wittmann Roboter (описание на тези аларми ще намерите в  
Ръководство Wittmann Roboter)

 Клас грешки > 99 (фонов цвят: бял) 
Системни аларми
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28.2	 Статистика	аларми

В статистика аларми се изброяват 14 най-често настъпващи аларми. 

Нулиране	статистика	аларми
Посредством задействане на бутона се нулира статистиката на алармите.

ВНИМАНИЕ
Статистиката на алармите се нулира на главния прекъсвач ВКЛ / ИЗКЛ.

F28-Alarmstatistik_01
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28.3 Дневник

В дневника също се протоколират операциите на машината и на обслужващия. 
Вписванията в дневника са разпределени в групи, които се различават по цвят.

Обяснение на групите в дневника:

Аларми	(цвят	на	текста:	червен	/	сив)
• Настъпване на аларма (цвят на текста: червен)

• Нулиране на аларма (цвят на текста: сив)

Допълнително се протоколира и броят на интервалите в автоматичен режим на работа и 
видът на режима:

• Брой на интервалите при настъпване на аларма (броят на интервалите се нанася 
само в автоматичен режим).

 Показание -1: Появяване на сигнал за тревога в състояние "Задвижване стоп".

 Показание -2: Появяване на сигнал за тревога в ръчен режим.

 Показание -3: Появяване на сигнал за тревога в режим на настройка.

 Показание -4: Появяване на даден сигнал за тревога в режим на настройка по 
време на сервизни работи (само за сервизните техници на фирма Battenfeld).

Посредством кликване върху една аларма от логбука (дневника), се показва помощта за 
съответната аларма.

F28-Logbuch_01
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Управление	на	потребителя	(цвят	на	текста:	зелено)
• Операции на управлението на потребителя, система пароли. 

Прим.: Регистрация на потребител в системата;

Промяна	на	стойности	(цвят	на	текста:	син)
• Промени на зададени стойности.

Блокове	данни	(цвят	на	текста:	тъмно	пурпурен)
• Работа с блокове данни. 

Прим.: Зареждане блок данни, ограничение на стойности.

Разни	(цвят	на	текста:	оранжев)
• Смяна на език.

• EM63 Операции.

• PLC Операции.

• Работа в мрежа.

• Промяна на индикаторна лента.

• Бележки.

• Операции текст на клиенти.

• Операции сензорен екран.

• Въвеждане на дата и часово време.

• Копиране и изтриване на PDF файлове.
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28.4	 Филтър	дневник

Във филтъра на дневника могат да се филтрират протоколираните вписвания в дневника 
по групи в дневника. Изберете с отметка желаното филтриране.

ВНИМАНИЕ
Филтър дневник е копие (моментен запис) на дневника. За да се получи актуалното 
състояние на дневника за филтриране, трябва да се задейства бутон Refresh 
(опресняване). По този начин Вие получавате нов моментен запис на дневника за 
филтриране.

Ако не е активиран филтър, се виждат всички вписвания в дневника. Актуализирането 
тогава се извършва автоматично.

Посредством кликване върху една аларма във филтъра на логбука (дневника), се показва 
помощта за съответната аларма.

F28-Logbuchfilter_02
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Обяснение	на	отделните	филтри	(групи	дневник):

Аларми (цвят на текста: червен / сив)

В дясно до алармения сигнал може да бъде допълнително въведен за филтриране номер 
на алармата. При въвеждане "0" ... се показват всички аларми.

Управление на потребителя (цвят на текста: зелено)

Промяна на стойности (цвят на текста: син)

Блокове данни (цвят на текста: тъмно пурпурен)

Различни

Подробно обяснение на групи дневник ще откриете в Глава 28.3 Дневник.
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28.5	 NC	Грешка
28.5.1	 ЦПУ	неизправности	/	преглед

В това меню се показват неизправностите, разпознати от всички ЦПУ модули. Ако се 
разпознае някаква неизправност, до номера на неизправността се появява символ. 
Чрез кликване върху този символ се преминава директно към подробна индикация на 
неизправността. 

F28-NCFehler-Uebersicht_01
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28.5.2	 ЦПУ	грешки	/	Страница	1

В това меню подробно се показват разпознатите от конструктивни възли NC грешки.

Брой
Тук се показва броя на установените грешки за съответния конструктивен възел NC. 
След потвърждение с бутон "Квитиране NC грешки" се квитира последната настъпила 
неизправност.
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29	 Информация	за	управлението	на	системата

УКАЗАНИЕ
За промени в управлението на системата трябва да се използва външна клавиатура.

29.1	 Освобождаване	от	отговорност
ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОМЕНИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА 
СИСТЕМАТА, ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕ НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ! 

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ДРУГИ ПРОМЕНИ, ОСВЕН ОПИСАНИТЕ ТУК, ТЪЙ КАТО 
ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА  НА ЦЯЛАТА СИСТЕМА.  АКО ВСЕ ПАК   ТОВА СЕ 
СЛУЧИ, ОТ СТРАНА НА  WITTMANN BATTENFELD НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ НИКАКВИ 
РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ.

В СЪМНИТЕЛНИ СЛУЧАИ МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ОТДЕЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
КЛИЕНТИ НА ФИРМА BATTENFELD.

29.2	 Промяна	на	мрежовите	връзки
В това меню за управление на системата може да бъде променен IP адресът на 
машината.

Начин на действие:

•   Чрез натискане на бутона "Мрежови връзки" в меню "Машина / Обща информация / 
Управление на системата (виж глава 1.1.5)" се отваря менюто за управление на системата 
"Network Connections".

•   В това меню със статуса "Connected, Shared" трябва да се отворят Свойства 
(Properties) на мрежовата връзка. За целта поставете курсора върху "Свързване с 
мрежата" и натиснете десния бутон. Отваря се друго меню, в което трябва да отворите 
"Properties".
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•    Така се отваря менюто "Local Area Connection Properties". Сега скролирайте към точка 
(Item) "Internet Protocol (TCP/IP)" и отворете свойствата.

•    Така се отваря менюто "Internet Protocol (TCP/IP) Properties". В това меню могат да 
се променят "IP adress", "Subnet mask" и "Default gateway". При използване на "Remote 
Service" се препоръчва посочването на "fixe (постоянен) IP adress".

•   Сега промените трябва да бъдат потвърдени с "OK".

•   Ако са въведени всички промени в управлението на системата, трябва да се извърши  
"COMMIT и  RESTART System"  (виж тази глава, 29.5)
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29.3	 Промяна	на	името	на	компютъра
В това меню за управление на системата може да бъде променено името на компютъра.

Начин на действие:

•   Чрез натискане на  бутона "Computername" в меню "Машина / Обща информация 
/ Управление на системата (виж глава 1.1.5)" се отваря менюто "System Properties / 
Computername".

•   Чрез натискане на бутона "Change" се отваря менюто за управление на системата 
"Computer Name Changes".

•   Сега въведете в "Computer Name" желаното име на компютъра и потвърдете с "OK". 
(Указание: името не трябва да е използвано вече в мрежата).
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•   Появява се  указание за "RESTART" на компютъра. Потвърдете го с "OK".

•   В менюто за управление на системата "System Properties / Computername" den 
потвърдете новото име на компютъра с "OK".

ВНИМАНИЕ
•   Появява се команда за  "RESTART" на компютъра.  Потвърдете я  с "No", тъй като 
преди "RESTART" трябва да се извърши още един "COMMIT".

•   След извършване на всички промени в управлението на системата, трябва да се 
извършат  "COMMIT и RESTART System"  (виж тази глава, 29.5)
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29.4	 Промяна	на	интернет	опциите
В това меню за управление на системата могат да бъдат променени настройките на 
прокси сървъра.

Начин на действие:

•    Чрез натискане на бутона "Интернет опции" в меню "Машина / Обща информация / 
Управление на системата (виж глава 1.1.5)" се отваря менюто за управление на системата 
"Internet Properties / Connections". Тук можете да извършите настройките за прокси сървър.

•    Чрез натискане на бутона "LAN settings" се отваря менюто за управление на системата 
"Local Area Network (LAN) Settings".

•    За настройване на прокси сървър активирайте чекбокса  "Use a proxy server for your 
LAN". Сега въведете адреса и порта и потвърдете с "OK".
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•    В менюто за управление на системата "Internet Properties / Connections" потвърдете 
настройките за прокси сървър с"OK".

•    Ако са направени всички промени в управлението на системата, трябва да се извърши 
"COMMIT und RESTART System" (виж тази глава, 29.5)
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29.5	 COMMIT	и		RESTART	System
Ако са направени всички желани промени в управлението на системата, трябва да се 
извърши COMMIT и RESTART.

Обяснение:

Операционната система заедно с настройките е инсталирана на защитено срещу 
презапис устройство. За постоянно запазване на промените в управлението на системата, 
трябва да се извърши COMMIT (пренасяне на промените върху защитената от презапис 
система) и RESTART на системата.

Начин на действие:

•    Натиснете бутона "COMMIT und RESTART System" в меню "Машина / Обща 
информация / Управление на системата (виж глава 1.1.5)". Процесът "COMMIT und 
RESTART" се извършва автоматично, след което системата се рестартира автоматично 
отново.

ВНИМАНИЕ
В никакъв случай не изключвайте машината по време на целия процес "COMMIT и 
RESTART".
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AL	 	Опис	на	всички	сигнали	за	тревога

 001      	2	 	 				Загряване	на	цилиндъра:	изключено

1 	2	 Загряване	на	цилиндъра	А:	изключено	
Тази неизправност възниква, когато загряването на цилиндъра (на впръскващото 
устройство А) не е задействувано. Възможните причини за появяване на това 
съобщение за неизправност са следните:
• Прекъсвачът на устройството за загряване не е включен.
• Програмата "Двигател стоп + загряване стоп" е включена, а двигателят не е 

включен.

2 	2	 Загряване	на	инструмента:	изключено
Тази неизправност се появява, когато загряването на инструмента не е задействувано. 
Възможните причини за появяване на това съобщение за неизправност са следните:
• Прекъсвачът на устройството за загряване не е включен.
• Програмата "Двигател стоп + загряване стоп" е включена, а двигателят не е 

включен.

7 	2	 Загряване	на	цилиндъра	В:	изключено
Вижте съобщението за неизправност 1 (впръскващо устройство В).

10 	2	 Загряване	на	цилиндъра	С:	изключено
Вижте съобщението за неизправност 1 (впръскващо устройство С).

11 	1	 Температура	на	цилиндъра	А:	минусов	допуск
Тази неизправност възниква, когато една или няколко зони на нагряване на цилиндъра 
(на впръскващото устройство А) се намират извън настроения отрицателен допуск на 
температурата.
Квитиране: Автоматично, когато всички зони на загряване на цилиндрите се намират в 
границите на този допуск.

12 	1	 Загряване	на	инструмента:	минусов	допуск	
Тази неизправност възниква, когато една или няколко зони на нагряване на 
инструмента (на нагревателните канали) се намират извън настроения отрицателен 
допуск на температурата.
Квитиране: Автоматично, когато всички зони на загряване на инструмента 
(нагревателни канали) се намират в границите на този допуск.

13 	1	 Температура	на	траверсата	А:	минусов	допуск
Тази неизправност възниква, когато температурата на траверсата (на впръскващото 
устройство А) се намира извън настроения отрицателен допуск на температурата.
Квитиране: Автоматично, когато температурата на траверсата се намира в границите 
на този допуск.

14 	1	 Температура	на	масата	А:	минусов	допуск
Тази неизправност възниква, когато температурата на масата (на впръскващото 
устройство А) се намира извън настроения отрицателен допуск на температурата.
Квитиране: Автоматично, когато температурата на масата се намира в границите на 
този допуск.

Съобщение за грешка Клас грешки Текст на грешка
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15 	1	 Температура	на	траверсата	В:	минусов	допуск
Вижте съобщението за неизправност 13 (впръскващо устройство В).

16 	1	 Температура	на	масата	В:	минусов	допуск
Вижте съобщението за неизправност 14 (впръскващо устройство В).

17 	1	 Загряване	на	цилиндъра	В:	минусов	допуск
Вижте съобщението за неизправност 11 (впръскващо устройство В).

18 	1	 Температура	на	траверсата	С:	минусов	допуск
Вижте съобщението за неизправност 13 (впръскващо устройство С).

19 	1	 Температура	на	масата	С:	минусов	допуск
Вижте съобщението за неизправност 14 (впръскващо устройство С).

20 	1	 Загряване	на	цилиндъра	С:	минусов	допуск
Вижте съобщението за неизправност 11 (впръскващо устройство С).

21 	3	 Температура	на	цилиндъра	А:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина

Тази неизправност възниква, когато една или няколко зони на нагряване на цилиндъра 
(на впръскващото устройство А) се намира извън настроения положителен допуск на 
температурата.
Квитиране: Автоматично, когато всички зони на загряване на цилиндрите се намират в 
границите на този допуск.

22 	3	 Загряване	на	инструмента:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина 

Тази неизправност възниква, когато една или няколко зони на нагряване на 
инструмента (на нагревателните канали) се намират извън настроения положителен 
допуск на температурата.
Квитиране: Автоматично, когато всички зони на загряване на инструмента 
(нагревателни канали) се намират в границите на този допуск.

23 	3	 Температура	на	траверсата	А:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина

Тази неизправност възниква, когато температурата на траверсата (на впръскващото 
устройство А) се намира извън настроения положителен допуск на температурата.
Квитиране: Автоматично, когато температурата на траверсата се намира в границите 
на този допуск.

24 	3	 Температура	на	масата	А:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина

Тази неизправност възниква, когато температурата на масата (на впръскващото 
устройство А) се намира извън настроения положителен допуск на температурата.
Квитиране: Автоматично, когато температурата на масата се намира в границите на 
този допуск.

25 	3	 Температура	на	траверсата	В:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина

Вижте съобщението за неизправност 23 (впръскващо устройство В).
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26 	3	 Температура	на	масата	В:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина

Вижте съобщението за неизправност 24 (впръскващо устройство В).

27 	3	 Загряване	на	цилиндъра	В:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина

Вижте съобщението за неизправност 21 (впръскващо устройство В).

28 	3	 Температура	на	траверсата	С:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина

Вижте съобщението за неизправност 23 (впръскващо устройство С).

29 	3	 Температура	на	масата	С:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина

Вижте съобщението за неизправност 24 (впръскващо устройство С).

30 	3	 Загряване	на	цилиндъра	С:	плюсов	допуск
 1 при вертикална машина

Вижте съобщението за неизправност 21 (впръскващо устройство С).

31 	1	 Загряване	на	цилиндъра	А:	понижение	на	температурата
Тази грешка се появява, когато понижението на температурата (на шприц-агрегат 
А) е ръчно включено и задействувано или е включена програмата "Понижаване на 
нагряването при стоп на двигателя", а двигателят не е включен.
Температурите се понижават до достигането на нова еднаква зададена стойност на 
температурата, която може да се настрои свободно.
Квитиране: Изключете понижението на температурата.

32 	1	 Загряване	на	инструмента:	понижение	на	температурата
Тази грешка се появява, когато понижението на температурата е ръчно включено и 
задействувано или програмата "Понижаване на нагряването при стоп на двигателя" 
е активна, а двигателят не е включен. Температурите се понижават до достигането 
на нова еднаква зададена стойност на температурата, която може да се настрои 
свободно.
Квитиране: Изключете понижението на температурата.

33 	1	 Температура	на	траверсата	А:	понижение	на	температурата
Тази грешка се появява, когато понижението на температурата (на шприц-агрегат 
А) е ръчно включено и задействувано или е включена програмата "Понижаване на 
нагряването при стоп на двигателя", а двигателят не е включен. Температурите се 
понижават до достигането на нова зададена стойност на температурата, която може да 
се настрои свободно.
Квитиране: Изключете понижението на температурата.

34 	1	 Температура	на	масата	А:	понижение	на	температурата
Тази грешка се появява, когато понижението на температурата (на шприц-агрегат 
А) е ръчно включено и задействувано или е включена програмата "Понижаване на 
нагряването при стоп на двигателя", а двигателят не е включен. Температурите се 
понижават до достигането на нова зададена стойност на температурата, която може да 
се настрои свободно.
Квитиране: Изключете понижението на температурата.

35 	1	 Температура	на	траверсата	В:	понижение	на	температурата
Вижте съобщението за неизправност 33 (впръскващо устройство В).



Изброяване на алармите

HB6BGALI
HB6BGALH

0313ES/0114ESГлава AL - 4

36 	1	 Температура	на	масата	В:	понижение	на	температурата
Вижте съобщението за неизправност 34 (впръскващо устройство В).

37 	1	 Загряване	на	цилиндъра	В:	понижение	на	температурата
Вижте съобщението за неизправност 31 (впръскващо устройство В).

38 	1	 Температура	на	траверсата	С:	понижение	на	температурата
Вижте съобщението за неизправност 33 (впръскващо устройство С).

39 	1	 Температура	на	масата	С:	понижение	на	температурата
Вижте съобщението за неизправност 34 (впръскващо устройство С).

40 	1	 Загряване	на	цилиндъра	С:	понижение	на	температурата
Вижте съобщението за неизправност 31 (впръскващо устройство С).

41 5	 Загряване	на	цилиндъра	А:	контрол	на	максималната	температура
Тази неизправност възниква, когато една от зоните на нагряване на цилиндъра (на 
впръскващото устройство А) превиши максималната температура. При възникване на 
тази неизправност се изключва регулируемият участък.
Възможни причини: Нагревателната лента е дефектна.
Квитиране: Автоматично, когато действителната температура стане по-ниска от 
максималната.

42 5	 Загряване	на	инструмента:	контрол	на	максималната	температура
Тази неизправност възниква, когато една от зоните на нагряване на инструмента 
(нагревателните канали) превиши максималната температура. При възникване на тази 
неизправност се изключва регулируемият участък.
Възможни причини: Нагревателната лента е дефектна.
Квитиране: Автоматично, когато действителната температура стане по-ниска от 
максималната.

43 5	 температура	траверси	A:	контрол	на	макс.	температура
Тази неизправност възниква, когато загряването на траверсата (на впръскващото 
устройство А) превиши максималната температура. При възникване на тази 
неизправност се изключва регулируемият участък.
Възможни причини: Нагревателната лента е дефектна.
Квитиране: Автоматично, когато действителната температура стане по-ниска от 
максималната.

44 5	 температура	маса	A:	контрол	на	максималната	температура
Тази неизправност възниква, когато температурата на масата (на впръскващото 
устройство А) превиши максималната температура. При възникване на тази 
неизправност се изключва регулируемият участък.
Възможни причини: Нагревателната лента е дефектна.
Квитиране: Автоматично, когато действителната температура стане по-ниска от 
максималната.

45 5	 Температура	на	траверсата	B:	контрол	на	макс.	температура
Вижте съобщението за неизправност 43 (впръскващо устройство В).

46 5	 Температура	на	масата	В:	контрол	на	макс.	температура
Вижте съобщението за неизправност 44 (впръскващо устройство В).



Изброяване на алармите

HB6BGALI
HB6BGALH
0313ES/0114ES Глава AL - 5

47 5	 Загряване	на	цилиндъра	В:	контрол	на	макс.	температура
Вижте съобщението за неизправност 41 (впръскващо устройство В).

48 5	 Температура	на	траверсата	C:	контрол	на	макс.	температура
Вижте съобщението за неизправност 43 (впръскващо устройство С).

49 5	 Температура	на	масата	С:	контрол	на	макс.	температура
Вижте съобщението за неизправност 44 (впръскващо устройство С).

50 5	 Загряване	на	цилиндъра	C:	контрол	на	макс.	температура
Вижте съобщението за неизправност 41 (впръскващо устройство С).

51 	1	 Загряване	на	цилиндъра	А:	активирано	обучение
Тази неизправност възниква, когато най-малко един регулируем участък на цилиндъра 
(на впръскващото устройство А) се намира в режима на обучение за "Изучаване на 
регулиращите компоненти".
Квитиране: Осъществява се след завършване на процеса на обучение или изключване 
на режима на обучение.

52 	1	 Загряване	на	инструмента:	активирано	обучение
Тази неизправност възниква, когато най-малко един регулируем участък на 
инструмента се намира в режима на обучение за "Изучаване на регулиращите 
компоненти".
Квитиране: Осъществява се след завършване на процеса на обучение или изключване 
на режима на обучение.

53 	1	 Температура	на	траверсата	А:	активирано	обучение
Тази неизправност възниква, когато регулируемият участък за температурата на 
траверсата (на впръскващото устройство А) се намира в режима на обучение за 
"Изучаване на регулиращите компоненти".
Квитиране: Осъществява се след завършване на процеса на обучение или изключване 
на режима на обучение.

54 	1	 Температура	на	масата	А:	активирано	обучение
Тази неизправност възниква, когато регулируемият участък за температурата 
на масата (на впръскващото устройство А) се намира в режима на обучение за 
"Изучаване на регулиращите компоненти".
Квитиране: Осъществява се след завършване на процеса на обучение или изключване 
на режима на обучение.

55 	1	 Температура	на	траверсата	В:	активирано	обучение
Вижте съобщението за неизправност 53 (впръскващо устройство В).

56 	1	 Температура	на	масата	В:	активирано	обучение
Вижте съобщението за неизправност 54 (впръскващо устройство В).

57 	1	 Загряване	на	цилиндъра	В:	активирано	обучение
Вижте съобщението за неизправност 51 (впръскващо устройство В).

58 	1	 Температура	на	траверсата	С:	активирано	обучение
Вижте съобщението за неизправност 53 (впръскващо устройство С).
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59 	1	 Температура	на	масата	С:	активирано	обучение
Вижте съобщението за неизправност 54 (впръскващо устройство С).

60 	1	 Загряване	на	цилиндъра	С:	активирано	обучение
Вижте съобщението за неизправност 51 (впръскващо устройство С).

61 	1	 Загряване	на	цилиндъра	А:	счупване	на	сондата
Тази неизправност възниква, когато една или няколко от зоните на нагряване на 
цилиндъра (на впръскващото устройство А) сигнализират счупване на сонда. При 
възникване на тази неизправност се изключва регулируемият участък.
Квитиране: Осъществява се след отстранение на счупената сонда. Главен прекъсвач 
на загряващото устройство - изкл./вкл.

62 	1	 Загряване	на	инструмента:	счупване	на	сондата
Тази неизправност възниква, когато една или няколко от зоните на нагряване на 
инструмента сигнализират счупване на сонда. При възникване на тази неизправност се 
изключва регулируемият участък.
Квитиране: Осъществява се след отстранение на счупената сонда. Главен прекъсвач 
на загряващото устройство - изкл./вкл.

63 	1	 Температура	на	траверсата	А:	счупване	на	сондата
Тази неизправност възниква, когато температурната зона на траверсата (на 
впръскващото устройство А) сигнализира счупване на сонда. При възникване на тази 
неизправност се изключва регулируемият участък.
Квитиране: Осъществява се след отстранение на счупената сонда. Главен прекъсвач 
на загряващото устройство - изкл./вкл.

64 	1	 Температура	на	масата	А:	счупване	на	сондата
Тази неизправност възниква, когато температурната зона на масата (на впръскващото 
устройство А) сигнализира счупване на сонда. При възникване на тази неизправност се 
изключва регулируемият участък.
Квитиране: Осъществява се след отстранение на счупената сонда. Главен прекъсвач 
на загряващото устройство - изкл./вкл.

65 	1	 Температура	на	траверсата	В:	счупване	на	сондата
Вижте съобщението за неизправност 63 (впръскващо устройство В).

66 	1	 Температура	на	масата	В:	счупване	на	сондата
Вижте съобщението за неизправност 64 (впръскващо устройство В).

67 	1	 Загряване	на	цилиндъра	В:	счупване	на	сондата
Вижте съобщението за неизправност 61 (впръскващо устройство В).

68 	1	 Температура	на	траверсата	С:	счупване	на	сондата
Вижте съобщението за неизправност 63 (впръскващо устройство С).

69 	1	 Температура	на	масата	С:	счупване	на	сондата
Вижте съобщението за неизправност 64 (впръскващо устройство С).

70 	1	 Загряване	на	цилиндъра	С:	счупване	на	сондата
Вижте съобщението за неизправност 61 (впръскващо устройство С).
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71 	1	 Загряване	на	цилиндъра	А:	късо	съединение
Тази неизправност възниква, когато една или няколко от зоните на нагряване на 
цилиндъра (на впръскващото устройство А) сигнализират късо съединение. При 
възникване на тази неизправност се изключва регулируемият участък.
Квитиране: Главен прекъсвач на загряващото устройство - изкл./вкл.

72 	1	 Загряване	на	инструмента:	късо	съединение
Тази неизправност възниква, когато една или няколко от зоните на нагряване на 
инструмента сигнализират късо съединение. При възникване на тази грешка се 
изключва регулируемият участък.
Допълнителна информация: 
Стойност 20 - 60: Загряване на пресформата зона 1 - 41
Стойност 77 - 95: Загряване на пресформата зона 42 - 60
Квитиране: Главен прекъсвач на загряващото устройство - изкл./вкл.

73 	1	 Температура	траверси	A:	Късо	съединение.
Тази неизправност възниква, когато температурната зона на траверсата (на 
впръскващото устройство А) сигнализира късо съединение. При възникване на тази 
неизправност се изключва регулируемият участък.
Квитиране: Главен прекъсвач на загряващото устройство - изкл./вкл.

74 	1	 Температура	маса	A:	Късо	съединение.
Тази неизправност възниква, когато температурната зона на масата (на впръскващото 
устройство А) сигнализира късо съединение. При възникване на тази неизправност се 
изключва регулируемият участък.
Квитиране: Главен прекъсвач на загряващото устройство - изкл./вкл.

75 	1	 Температура	на	траверсата	В:	Късо	съединение.
Вижте съобщението за неизправност 73 (впръскващо устройство В).

76 	1	 Температура	на	масата	В:	Късо	съединение.
Вижте съобщението за неизправност 74 (впръскващо устройство В).

77 	1	 Загряване	на	цилиндъра	В:	Късо	съединение.
Вижте съобщението за неизправност 71 (впръскващо устройство В).

78 	1	 Температура	на	траверсите	C:	Късо	съединение.
Вижте съобщението за неизправност 73 (впръскващо устройство С).

79 	1	 Температура	на	масата	С:	Късо	съединение.
Вижте съобщението за неизправност 74 (впръскващо устройство С).

80 	1	 Загряване	на	цилиндъра	C:	Късо	съединение.
Вижте съобщението за неизправност 71 (впръскващо устройство С).

82 	1	 Нагревателен	канал:	Пускова	схема	активна
Това съобщение се появява, когато нагревателният канал (загряване на инструмента) 
работи по пусковата схема. Това означава, че нагревателният канал се загрява с 
намалена мощност до пусковата температура.
Квитиране: Извършва се автоматично при достигане на пусковата температура.
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91 	1	 Загряване	на	цилиндъра	А:	Неправилна	зададена	стойност
Тази неизправност възниква, когато температурната разлика между зададената и 
действителната стойност в режима на обучение (на впръскващото устройство А) е по-
малка от 70 °C (126 °F).
Квитиране: Увеличете зададената стойност.

92 	1	 Загряване	на	инструмента:	Неправилна	зададена	стойност
Тази неизправност възниква, когато температурната разлика между зададената и 
действителната стойност в режима на обучение на загряването на инструмента е по-
малка от 70 °C (126 °F).
Квитиране: Увеличете зададената стойност.

93 	1	 Температура	траверси	A:	Неправилна	зададена	стойност
Тази неизправност възниква, когато температурната разлика между зададената и 
действителната стойност в режима на обучение на температурната зона на траверсата 
(на впръскващото устройство А) е по-малка от 70 °C (126 °F).
Квитиране:Увеличете зададената стойност.

94 	1	 Температура	маса	A:	Неправилна	зададена	стойност
Тази неизправност възниква, когато температурната разлика между зададената и 
действителната стойност в режима на обучение на температурната зона на масата (на 
впръскващото устройство А) е по-малка от 70 °C (126 °F).
Квитиране: Увеличете зададената стойност.

95 	1	 Температура	на	траверсата	В:	Неправилна	зададена	стойност
Вижте съобщението за неизправност 93 (впръскващо устройство В).

96 	1	 Температура	на	масата	В:	Неправилна	зададена	стойност
Вижте съобщението за неизправност 94 (впръскващо устройство В).

97 	1	 Загряване	на	цилиндъра	В:	Неправилна	зададена	стойност
Вижте съобщението за неизправност 91 (впръскващо устройство В).

98 	1	 Температура	на	траверсите	C:	Неправилна	зададена	стойност
Вижте съобщението за неизправност 93 (впръскващо устройство С).

99 	1	 Температура	на	масата	С:	Неправилна	зададена	стойност
Вижте съобщението за неизправност 94 (впръскващо устройство С).

100 	1	 Загряване	на	цилиндъра	C:	Неправилна	зададена	стойност
Вижте съобщението за неизправност 91 (впръскващо устройство С).

107 	0	 Грешка	захранващо	напрежение	24	V
Тази неизправност възниква, когато е открит проблем в захранването с напрежение 
24  V.
Възможни причини: 
Предпазителят е задействан, грешка захранващ блок включване;
Квитиране: Осъществява се чрез натискане на бутона "Задвижване старт" или 
"Задвижване стоп", когато се отстрани грешката.
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108 	0	 Грешка	управление	на	напрежението
Тази грешка се появява, когато управляващото напрежение на втория захранващ блок 
е излязло от строя.
Възможни причини: Предпазителят или защитата на двигателя на втората мрежова 
част задействани.
Квитиране: Автоматично, когато грешката е отстранена.

109 	1	 Предв.	Предупреждение:	Вкл.чрез	часовник	за	вкл.след	уикен.
Това съобщение за грешка се появява, когато за кратко е включен механизъм 
(загряване, двигател или периферия) от седмичния прекъсвач-таймер. Допълнително 
в менюто на седмичния прекъсвач-таймер отляво до "механизъм за включване" като 
статус се показва, за кой механизъм става въпрос.
Квитиране: Автоматично, когато съответният механизъм е активиран от седмичния 
прекъсвач-таймер.

110 	0	 Конфигурационна	грешка	серво	ос
Тази грешка се появява, когато оста покаже не достоверно състояние.
Допълнителна информация: Номерът на оста на въпросната ос. Оста може да се 
определи като този номер на оста се въведе на страницата за диагностика на оста. 
Възможни причини: 
• Серво-двигателят не е подвързан и не е поставен глух щекер.
• Серво-двигателят е подвързан и е поставен глух щекер.
• Глухият щекер е поставен и предварителният избор на програмата на съответната 

ос е активиран (въртящ механизъм, развинтващ механизъм ..).
• Прекъсване на кабел в глухия щекер.
• Дефект на датчика на серво-мотора.
Квитиране: Автоматично, когато неизправността се отстрани.

111 	1	 Цикълът	на	машината	е	спрян
Докато е активирано това съобщение за неизправност, автоматичният цикъл не се 
продължава повече.
Допълнителна информация:
Стойност 1:  от EM67 - интерфейс манипулиране 1 (DI)
Стойност 1001: от EM67 - интерфейс манипулиране 2 (DI)
Стойност 2001: от EM67 - интерфейс манипулиране 3 (DI)
Стойност 3001:  на GBA интерфейс 1.
Стойност 4001:  на GBA интерфейс 2.
От манипулирането сигнал "Спиране на цикъла на машината" е на HIGH и машината 
чака при край на цикъла в основно положение, този сигнал отново да се смени на 
LOW. През това време могат да се отварят предпазни устройства, без цикъла да се 
прекъсне.
Квитиране: Автоматично, когато сигналът "Спиране на цикъла на машината" от 
манипулиране се смени на LOW
Стойност 2: общ край на производството (напр. ръчен/автоматичен край на 
производството)
Стойност 3: Последователност изключване активна (автоматика) ) -> клас грешки 4,7,...
Стойност 4: Фиксатор изваждане от формата (ежектор напред, старт на 
манипулирането)
Стойност 5: Ръчен стоп на производството веднага
Стойност 6: Спиране на цикъла посредством клас грешки 3, който може да се квитира
Стойност 7: Спиране на цикъла посредством клас грешки 8, който може да се квитира
Стойност 8: Спиране на цикъла посредством клас грешки 2, който не може да се 
квитира
Стойност 9: Спиране на цикъла посредством контрол на температурата
Стойност 10: Спиране на цикъла посредством безопасно положение на шприц-
агрегата, ежектора
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Стойност 11: Блокиране на масата на пресформата (без деблокиране на движение на 
масата на пресформата).
Стойност 12:Спиране на цикъла посредством впръскване
Стойност 13:Резерва
Стойност 14:Спиране на цикъла посредством затварящия механизъм
Стойност 15:Цикълът спрян от липсата на освобождаване Затваряне от робот
Стойност 16:Цикълът спрян от WFC
Квитиране: Автоматично, цикъл стартов импулс или когато не е избран предварително 
вид режим автоматика.

112 	2	 Пресформата	да	не	се	деблокира	за	напълно	автоматичен	режим
Това съобщение за неизправност се появява, когато е бил активиран напълно 
автоматичен режим на работа с помощта на функционалния бутон на пулта за 
управление и не е активиран предварителен избор на програма "Пресформа 
деблокирана за пълна автоматика". Ако трябва да се оперира при пълно-автоматично 
действие, трябва да бъде активиран програмният предизбор "Освобождаване 
на инструмента за пълна автоматика" от меню "Общо машина / сигурност / общи 
положения" (виж също глава 1.6.1).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

113 	1	 DFEC	помпа:	Предв.	предупреждение	температура
Това съобщение за грешка се появява, когато температурата та електрониката на 
помпата надвишава 85 °C (185 °F).
Допълнителна информация: 1-10: Номер на помпата, при която е настъпила 
грешката.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

114 	1	 Неизправност	на	устройството	за	кондициониране	на	въздуха	в	
разпределителния	шкаф
Това съобщение се появява, когато се сигнализира неизправност на устройството за 
кондициониране на въздуха в разпределителния шкаф. 
Възможни причини:
• Превишение на настроената температура (стандартна настройка в завода-

производител на 35 єС) с повече от 5 єС.
• Неизправност в нагнетателната циркулационна система.
• Замърсяване на външните филтриращи ленти.
Квитиране: При наличие на свръхтемпература и неизправност на филтъра последната 
автоматически се квитира веднага щом се отстрани неизправността. Неизправността 
в нагнетателната циркулационна система трябва да се анулира чрез натискане на 
клавиша "Reset".

115 	0	 Комуникационна	грешка	с	UNIROB	E/S
Тази неизправност възниква, когато връзката с робота е прекъсната. 
Квитиране: Осъществява се чрез натискане на клавиша "Задвижване старт" или 
"Задвижване стоп".

116 	1	 Интерфейс	на	манипулатора:	неправилен	режим	на	работа
Хоризонтална машина: Това указание се появява, когато във визуализиращата система 
е активирана програмата "Манипулиране", но роботът е изключен чрез интерфейса 
DIopm, а машината е включена в автоматичен режим. Това означава, че машината би 
произвеждала без управление на манипулирането. Това съобщение е предназначено 
за оператора.
Квитиране: Извършва се автоматично, когато роботът се задействува отново или се 
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прекрати автоматичният режим на работа на машината.
Вертикална машина: Индикация на сигнални състояния - на интерфейс манипулиране 
- биха могли да доведат до проблеми.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 1, стойност 2: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 2, стойност 4: Интерфейс манипулиране 3.
Това указание се появява, когато програма Манипулиране е активирана във 
визуализирането, но роботът е изключен чрез интерфейса (DIopm), машината е 
включена в автоматичен режим, но автоматичният режим на работа може да се 
изпълни само с активиран интерфейс. Това означава, че машината би произвеждала 
без управление на манипулирането. Това съобщение е предназначено за оператора.
Квитиране: Извършва се автоматично, когато роботът се задействува отново или се 
прекрати автоматичният режим на работа на машината.
Допълнителна информация:
Бит 3, стойност 8: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 6, стойност 64: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 9, стойност 512: Интерфейс манипулиране 3.
Това указание се показва, когато при сигнал "Заложна част извадена" още е имало 
налични заложни части в пресформата. Статус "Заложни части" се нулира и долната 
част на пресформата е отново празна.
Квитиране: Когато се поставят нови заложни части или при освобождаване на 
движението на масата на пресформата.
Допълнителна информация:
Бит 4, стойност 16: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 7, стойност 128: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 10, стойност 1024: Интерфейс манипулиране 3.
Това указание се показва, когато при сигнал "Заложна част поставена" още е имало 
налични отливки в пресформата.
Квитиране: Сваляне на отливки и поставяне на нови заложни части.

117 	0	 Интерфейс	за	манипулации:	натиснато	е	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ
Тази неизправност се появява, когато след „Задвижване вкл.“ двете вериги за 
АВАРИЙНО СПИРАНЕ не са логическа „1“, т.е. трябва да се натисне АВАРИЙНО 
СПИРАНЕ на робота.

118 	0	 Интерфейс	за	манипулации:	грешка	във	веригата	за	АВАР.		 	 	
	 	 	 СПИРАНЕ
Тази неизправност се появява, когато след „Задвижване вкл.“ едната от двете вериги 
за АВАРИЙНО СПИРАНЕ не е логическа „1“.
Допълнителна информация
Като допълнителна информация се изпраща „1“ или „2“ за съответната верига за  
АВАРИЙНО СПИРАНЕ.
Квитиране: Осъществява се чрез натискане на клавиша "Задвижване старт" или 
"Задвижване стоп".

119 	1	 Нарушение	на	връзката	с	Key	Card	(клавишната	платка)	№:
Тази неизправност възниква, когато се открие нарушение във връзката с Key Card 
(клавишната платка) на четящото устройство. 
Възможни причини: Повреда на кабела, липсва на захранване, неправилно 
управление.
Допълнителна информация:
32001 Адресът на ReadData (четене на данни) или WriteData (запис на данни) е 
равен на 0
32002 Отсъствие на връзка с четящото устройство.
32003 Антената на четящото устройство не може да се включи.
32004 Антената на четящото устройство не може да се изключи.
32005 Обратният отговор от GetSystemInfo е грешен.
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32006 Отсъствие на платка във "Програмиране на Key Card".
32007 Обратният отговор от ReadSingleBlock е грешен.
32008 Платката е извадена по време на "Програмиране на Key Card", платката 
трябва пак да се постави.
32009 Обратният отговор от WriteSingleBlock е грешен.

120 	1	 Грешка	при	предаването	на	блока	данни	от	робота.
Това съобщение за неизправност се появява, когато е неуспешно предаването на 
блока данни от робота.
Възможни причини: Проблеми, обусловени от връзката с робота.
Квитиране: Извършва се автоматично след успешно предаване на данните.
Допълнителна информация:
Стойност 96: Timeout NET2000 / драйвер.
Стойност 97: Timeout VIS / управляваща команда.
Стойност 98: Timeout (превишение на лимита време) в резултат на управлението на 
робота.. 
Възможни причини: Роботът е в автоматичен режим на работа. В автоматичен режим 
не е възможно да се въвеждат данните на робота.
Стойност 199: Timeout от управлението на робота при предаването на блока данни.
>2000: неизправност при обработката на темпоралния блок данни в RPS (вижте 
документацията на burtrap-lib).

121 	1	 Температура	на	маслото	1:	+	толеранс
Тази неизправност възниква, когато температурата на хидравличното масло (в 
помпената система 1) превишава настроената максимална стойност (60 °C, 140 
°F) (предварителна предупредителна сигнализация). Двигателят се изключва при 
достигане на температура 65 °C, 149 °F. Възможно е двигателят отново да се пусне, за 
да се охлади (проверете охладителния кръг).
Квитиране: В ръчен режим квитирането се извършва при достигане на правилната 
температура на маслото.

122 	4	 Температура	на	маслото	1:	-	толеранс
 7 при вертикална машина
Тази неизправност възниква, когато температурата на хидравличното масло (в 

помпената система 1) все още не е достигнала настроената минимална стойност (40 
°C, 104 °F) или пък след еднократно подгряване на маслото неговата действителна 
температура пак е паднала под минималната 35 °C, 95 °F (подгрейте маслото и отново 
стартирайте). При възникване на тази неизправност се блокират всички движения на 
машината.
Квитиране: В автоматичен режим квитирането се извършва при достигане на 
правилната температура на маслото.

123 	1	 Температура	на	маслото	1:	Повреда	на	сондата.
Тази неизправност възниква, когато сондата за маслото (във помпената система 1) 
сигнализира счупване на сонда. При възникване на тази неизправност се изключва 
регулируемият участък.
Квитиране: След отстранение на счупената сонда двигателят се изключва и включва.

124 	1	 Температура	на	маслото	1:	контрол	на	максималната	температура
Тази неизправност възниква, когато регулируемият участък за загряването (в помпена 
система 1) превишава максималната температура (70 °C, 158 °F). При възникване на 
тази неизправност се изключва задвижването.
Квитиране: Автоматично, когато действителната температура стане по-ниска от 
максималната.
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125 	1	 Температура	на	маслото	2:	+	толеранс
Вж. съобщение за неизправност 121 (помпена система 2).

126 	4	 Температура	на	маслото	2:	-	толеранс
Вж. съобщение за неизправност 122 (помпена система 2).

127 	1	 Температура	на	маслото	2:	Повреда	на	сондата.
Вж. съобщение за неизправност 123 (помпена система 2).

128 	1	 Температура	на	маслото	2:	контрол	на	максималната	температура
Вж. съобщение за неизправност 124 (помпена система 2).

129 	1	 Температура	на	маслото	3:	+	толеранс
Вж. съобщение за неизправност 121 (помпена система 3).

130 	4	 Температура	на	маслото	3:	-	толеранс
Вж. съобщение за неизправност 122 (помпена система 3).

131 	1	 Температура	на	маслото	3:	Повреда	на	сондата.
Вж. съобщение за неизправност 123 (помпена система 3).

132 	1	 Температура	на	маслото	3:	контрол	на	максималната	температура
Вж. съобщение за неизправност 124 (помпена система 3).

133 	0	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	0
Тази неизправност възниква, когато е обусловена от програмата APS (Variable 
AP1errcl0). Квитирането също трябва да се дефинира в програмата APS.

134 	1	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	1
Вижте съобщението за неизправност 133 (Variable AP1errcl1).

135 	2	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	2
Вижте съобщението за неизправност 133 (Variable AP1errcl2).

136 	3	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	3
Вижте съобщението за неизправност 133 (Variable AP1errcl3).

137 	4	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	4
Вижте съобщението за неизправност 133 (Variable AP1errcl4).

138 5	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	5
Вижте съобщението за неизправност 133 (Variable AP1errcl5).

139 	6	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	6
Вижте съобщението за неизправност 133 (Variable AP1errcl6).

140 	7	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	7
Вижте съобщението за неизправност 133 (Variable AP1errcl7).
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141 	0	 Прекалено	висока	температура	на	шкаф	1
Тази неизправност възниква, когато контролното устройство за температурата на 
разпределителния шкаф (стандартен разпределителен шкаф) е извън настроения 
допуск на температурата (60 °C, 140 °F). При възникване на тази неизправност се 
изключват двигателят и загряването.
Квитиране: Извършва се автоматично, когато действителната температура падне под 
максималната.

142 	1	 Температура	на	шкаф	1	Предупреждение
Тази неизправност възниква, когато контролното устройство за температурата на 
разпределителния шкаф (стандартен разпределителен шкаф) е извън настроения 
диапазон за предварителна предупредителна сигнализация (55 °C, 131 °F).
Квитиране: Извършва се автоматично, когато действителната температура падне под 
тази за предварителна предупредителна сигнализация.

143 	0	 Прекалено	висока	температура	на	шкаф	2
Вижте съобщението за неизправност 141 (допълнителен разпределителен шкаф).

144 	1	 Температура	на	шкаф	2	Предупреждение
Вижте съобщението за неизправност 142 (допълнителен разпределителен шкаф).

145 	4	 Контрол	на	налягането	на	охлаждащата	вода
Тази неизправност възниква, когато устройството за контрол на охлаждащата вода 
сигнализира падане на налягането в продължение на повече от 5 секунди (за да 
подтисне краткотрайни колебания на налягането). Действащият цикъл се завършва и 
машината се изключва.
Необходимото налягане се настройва непосредствено на устройството за контрол на 
охлаждащата вода.
Квитиране:Извършва се, когато се премине на ръчен режим и налягането на 
охлаждащата вода е правилно.

146 	0	 APS	Фатална	грешка
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

147 	0	 APS	Делене	на	0
Тази неизправност възниква, когато при изпълнението на активната програма APS е 
направен опит за "делене на 0". Грешният програмен ред се маркира с червения номер 
на реда.
Квитиране: Квитирането се извършва чрез престартиране на коригиранта програма 
APS.

148 	0	 APS	Грешно	скалиране	на	аналоговите	входове	и	изходи	на	APS	респ.	
неправилна	конфигурация	на	помпата
Тази неизправност възниква, когато не е възможно скалирането на аналоговите 
входове и изходи на APS или конфигурацията на помпата в APS е неправилно 
настроена.
Квитиране: Квитирането се извършва след коригиране на скалирането на аналоговите 
входове и изходи или след корекция на конфигурацията на помпата в APS.

149 	0	 APS	режим	на	работа	APS	респ.	неправилно	ID	на	изделието
Тази неизправност възниква, когато са налице следните причини:
• Програмата APS е пусната, въпреки че не е необходимо (необходимостта от 

настройка на програмата APS за работа на машината е деактивирана).
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• Програмата APS не е пусната, въпреки че е необходимо (необходимостта от 
настройка на програмата APS за работа на машината е активирана).

• Програмата APS е необходима (необходимостта от настройка на програмата APS за 
работа на машината е активирана), но "Програма ID" и "Изделие ID" са различни.

Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

150 	2	 Инструментът	не	е	затворен
Тази неизправност възниква, когато е избрана програмата "Приспособление за 
изтегляне на носещата греда" и инструментът не е затворен.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се достигне пътната 
маркировка "Инструментът е затворен"

151 	2	 Активиране	на	изтеглянето	на	носещата	греда
Това съобщение за неизправност показва, че е активирана програмата 
"Приспособление за изтегляне на носещата греда".
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато програмата се завърши или 
деактивира.

152 	2	 Защитната	решетка	на	приспособлението	за	изтегляне	на	носещата	греда	
е	отворена.
Тази неизправност възниква, когато е отворена защитната решетка на 
приспособлението за изтегляне на носещата греда.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след затварянето на защитната 
решетка.

153 	2	 Изтеглянето	на	носещата	греда	не	е	завършено	правилно
Тази неизправност възниква, когато настройката е изоставена и програмата 
"Приспособление за изтегляне на носещата греда" не е завършена правилно.
Възможни причини: 
• Приспособлението за изтегляне на носещата греда не се намира в изходно 

положение.
• Блокировката е затегната.
• Подвижната плоча е отслабена.
• Приспособлението за отвинтване е здраво затегнато.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отвеждане в изходно 
положение.

154 	0	 Контрол	на	крайните	прекъсвачи	на	приспособлението	за	изтегляне	на	
носещата	греда
Хидрозадвижването се изключва при появяване на това съобщение за неизправност.
Възможни причини: Двата крайни прекъсвача са задействувани едновременно 
(недостатъчен път, неизправност на крайните прекъсвачи).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и натискане на клавиша "Машина - стоп".

155 	1	 Нивото	на	консистентното	мазилно	вещество	в	централната	система	за	
мазане	е	прекалено	ниско
Тази неизправност възниква, когато нивото на запълване е прекалено ниско или 
кратковременно е било прекалено ниско.
Квитиране: Допълнете консистентно мазилно вещество, спазвайки указанията в 
ръководството за експлоатация. Квитирането се извършва след отстранение на 
причината за неизправността и натискане на клавиша "Машина - стоп".
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156 	1	 Неизправност	в	системата	за	централно	мазане
Това съобщение за неизправност се появява, когато по време на интервала на 
мазане прекъсвачът за повишение на налягането не включва в настроения диапазон 
на контролното време или е прекалено ниско нивото на консистентното мазилно 
вещество в системата за централно мазане.
Допълнителна информация:
1: Сигналът от пневматичния превключвател е бил подаден още преди да е започнал 

цикълът на мазане.
2: Повишението на налягането не се извършва в предписаното за него време.
3: Пневматичният превключвател не изменя своето състояние след изтичане времето 

на паузата (времето между циклите на мазане).
Квитиране: Проверете пневматичния превключвател и запасния резервоар в системата 
за централно мазане с консистентно мазилно вещество. Пуснете ръчно цикъла.

157 	1	 Защитата	на	двигателя	на	системата	за	централно	мазане	с	консистентно	
мазилно	вещество	е	задействувана
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на двигателя е 
задействуван.
Възможни причини:
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.

158 	0	 АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	на	външен	уред
При появата на това съобщение за неизправност се изключва хидравличното 
задвижване.
Допълнителна информация:
Стойност 1: АВАРИЙНО СПИРАНЕ на ООЗ интерфейс 1 е натиснато
Стойност 2: АВАРИЙНО СПИРАНЕ на ООЗ интерфейс 2 е натиснато
Възможна причина:
• Натиснато е АВАРИЙНО СПИРАНЕ Манипулации.
• Няма глух щепсел в манипулатора.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

159 	3	 Неизправност	на	апарата	за	дозиране
Това съобщение за неизправност се появява, когато има неизправност на външния 
апарат за дозиране (вижте Ръководството за експлоатация на външния апарат за 
дозиране). При появяване на това съобщение за неизправност не може да стартира 
нов цикъл на машината.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Апарат за дозиране на впръскващото устройство А.
Бит 1, стойност 2: Апарат за дозиране на впръскващото устройство В.
Бит 2, стойност 4: Апарат за дозиране на впръскващото устройство С.

160 	1	 Защитата	на	двигателя	с	встроен	редуктор	е	задействувана
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на двигателя е 
задействуван.
Възможни причини:
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.
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161 	1	 Проверете	налягането	на	трансмисионното	масло
Това съобщение за неизправност се появява, когато налягането на трансмисионното 
масло падне под настроената стойност.
Възможни причини:
• Двигателят с встроен редуктор е неизправен.
• Проверете нивото на трансмисионното масло.
• Пневматичният превключвател е неизправен.
• Пневматичният превключвател е неправилно настроен.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

162 	1	 Неизправност	на	вентилатора	на	серводвигателя
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на двигателя е 
задействуван.
Възможни причини:
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

163 	1	 Неизправност	на	вентилатора	на	преобразувателя
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на двигателя е 
задействуван.
Възможни причини:
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

164 	1	 Липсва	деблокировка	на	преобразувателя
Това съобщение за неизправност се появява, когато преобразувателят не разрешава 
деблокировката.
Възможни причини:
• Падане на напрежението или повреда на кабела на преобразувателя.
• Проверете преобразувателя.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

165 	8	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	8
Вижте съобщението за неизправност 133 (Variable AP1errcl8).

166 	9	 APS	Неизправност,	обусловена	от	оператора,	категория	9
Вижте съобщението за неизправност 133 (Variable AP1errcl9).

167 	0	 APS	не	е	инсталирана	на	машината.
Това съобщение за неизправност се появява, когато е необходима програма APS 
за въвеждане на даден блок данни (параметри) на изделието, а машината не е 
окомплектована с необходимото за това допълнително оборудване. Експлоатацията на 
машината с този блок данни е невъзможна.
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168 	0	 Контрол	на	крайните	прекъсвачи	/	съединител	на	изхвърляча
Хидрозадвижването се изключва при появяване на това съобщение за неизправност.
Възможни причини: Двата крайни прекъсвача са задействувани едновременно 
(недостатъчен път, неизправност на крайните прекъсвачи).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и натискане на клавиша "Машина - стоп".

169 	2	 Съединителят	на	изхвърляча	не	е	затегнат.
Това съобщение за неизправност се появява, когато съединителят на изхвърляча не е 
затегнат.
Възможни причини: Крайните прекъсвачи са неизправни или неправилно настроени. 
Клавишът "Освободи съединителя на изхвърляча" е натиснат.
Квитиране: Затегнете съединителя на изхвърляча.

170 	1	 Шприц-агрегат	А	не	е	в	задна	крайна	позиция
Това съобщение за неизправност се появява, когато в режим на работа Mouldfix 
впръскващото устройство не се намира в задна крайна позиция.
Квитиране: Върнете впръскващото устройство съвсем назад.

171 	2	 Mouldfix:	програмата	Mouldfix	е	активирана
Това съобщение за неизправност показва, че е активирана програмата "Mouldfix - 
затягане/освобождаване".
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се изключи програмата 
"Mouldfix - затягане/освобождаване".

172  2	 Mouldfix:	Неподвижната	плоча	не	е	затегната
Това съобщение за неизправност се появява, когато съгласно Mouldfix неподвижната 
плоча не е затегната.
Възможни причини: Крайните прекъсвачи са неизправни или неправилно настроени. 
Бил е задействан бутон "Неподвижната плоча Mouldfix е освободена“.
Квитиране: Затегнете неподвижната плоча Mouldfix.

173 	1	 Mouldfix:	Предпазна	функция
Това съобщение за неизправност се появява, когато в режим Mouldfix защитният 
прекъсвач на затварящата плоча остане задействуван след освобождаване на 
затварящата плоча в диапазона за Mouldfix на предпазния път на инструмента.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Предпазна функция 
Бит 1, стойност 2: Не е задействан крайният прекъсвач на затварящата плоча
Бит 2, стойност 4: Не е задействан крайният прекъсвач на плочата на дюзите 

174 	2	 Mouldfix:	Подвижната	плоча	не	е	затегната
Това съобщение за неизправност се появява, когато съгласно Mouldfix подвижната 
плоча не е затегната.
Възможни причини: Крайните прекъсвачи са неизправни или неправилно настроени. 
Клавишът "Mouldfix - освободи подвижната плоча" е натиснат.
Квитиране: Затегнете подвижната плоча Mouldfix.

175 	1	 Монтажната	височина	не	е	достигната
Това известие за грешка се появява, когато актуалната монтажна височина на 
инструмента не отговаря на зададената (виж глава 3.2).
Квитиране: Въведете правилната монтажна височина на инструмента или настройте 
правилната монтажна височина на инструмента с помощта на приспособлението за 
регулиране на монтажната височина.
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176 	1	 Mouldfix:	Контролно	време	задействано
Това съобщение за неизправност се появява, когато "Mouldfix - затягане или 
освобождаване" не е завършена в настроения диапазон на контролното време.
Възможни причини:
• Крайните прекъсвачи са неизправни или неправилно настроени.
• Проверете налягането в режим "Mouldfix - затягане/освобождаване".
• Настроеното контролното време е твърде недостатъчно.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се изключи програмата 
"Mouldfix - затягане/освобождаване".

177  2	 Mouldfix:	Неподвижна	плоча	контрол	на	налягането
Това съобщение за неизправност се появява, когато действителното блокирано 
налягане за неподвижната плоча Mouldfix падне под настроеното (50 bar / 725 psi).
Възможни причини:
• Пневматичните превключватели са неизправни или неправилно настроени.
• Бил е задействан бутон "Неподвижната плоча Mouldfix е освободена“.
Квитиране: отстраняване на причината за повредата и затягане на неподвижната плоча 
Mouldfix.

178 	2	 Mouldfix:	Подвижна	плоча	контрол	на	налягането
Това съобщение за неизправност се появява, когато действителното блокирано 
налягане за подвижната плоча Mouldfix падне под настроеното (50 bar / 725 psi).
Възможни причини:
• Пневматичните превключватели са неизправни или неправилно настроени.
• Клавишът "Mouldfix - освободи подвижната плоча" е натиснат.
Квитиране: Отстранете причината за неизправността и затегнете подвижната плоча 
Mouldfix.

179 	0	 Mouldfix:	контрол	на	крайните	прекъсвачи
Това съобщение за неизправност се появява, когато в предписаното контролно време 
един от двата пневматични превключвателя не се задействува при затягането респ. не 
"се отпуска" при освобождаването.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и натискане на клавиша "Машина - стоп".

180 	0	 Времето	"Станционен	изхвърляч	напред"	е	извън	допуска
Тази неизправност възниква при превишение на зададените времена "Станционен 
изхвърляч напред" и активиране на съответната контролна програма. Двигателят 
се изключва. Зададената стойност и контролната програма се намират в меню 
"Производствени данни / Контроли / Пресформа / Станция".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Стационен изхвърляч 1.
Бит 1, стойност 2: Стационен изхвърляч 2.
Бит 2, стойност 4: Стационен изхвърляч 3.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на станционния изхвърляч 1 (стойност 1) и станционния 
изхвърляч 2 (стойност 2).

181 	0	 Времето	"Станционен	изхвърляч	назад"	е	извън	допуска
Тази неизправност възниква при превишение на зададените времена "Станционен 
изхвърляч назад" и активиране на съответната контролна програма. Двигателят 
се изключва. Зададената стойност и контролната програма се намират в меню 
"Производствени данни / Контроли / Пресформа / Станция".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Стационен изхвърляч 1.
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Бит 1, стойност 2: Стационен изхвърляч 2.
Бит 2, стойност 4: Стационен изхвърляч 3.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на станционния изхвърляч 1 (стойност 1) и станционния 
изхвърляч 2 (стойност 2).

182 	0	 Маса	на	пресформата	Индекс	време	извън	допуска
Тази неизправност възниква при превишение на предварително зададените фиксирани 
времена. Двигателят се изключва. При многократно възникване на тази изправност се 
обърнете към сервизната служба на фирма Battenfeld.
Възможни причини:
• Крайният прекъсвач е неизправен.
• Индексните вентили са неизправни.

183 	0	 Неизправност	на	хардуерната	верига	на	предпазното	устройство
Това съобщение за неизправност се появява, когато помощните контактори за 
прекъсване на веригите за тока на клапаните са отпаднали от опасни движения 
(контактори на впръскващото или затварящото устройство), въпреки че не е 
активирано никое от защитните устройства (напр. защита срещу пръски, защитна 
решетка, светлинна завеса, АВАРИЙНО СПИРАНЕ). Този контрол е активен, само 
когато задвижването вече работи.
Допълнителна информация (при 1-канален АВАРИЕН СТОП):
Стойност 1: защитните устройства (защитна решетка, АВАРИЙНО СПИРАНЕ) са ок, но 
помощните контактори не са се задействали.
Стойност 2: едно от защитните устройства (защитна решетка или АВАРИЙНО 
СПИРАНЕ) е било прекъснато, но обратният сигнал от помощните контактори е 
логическа "0" (помощният контактор не е отпаднал).
Стойност 3: Програма за поддръжка на цилиндъра
Стойност 4: Поддръжка на цилиндъра: Ключовият прекъсвач не е в необходимата 
позиция
Стойност 5: Поддръжка на цилиндъра: Контрол на ключовия прекъсвач
Стойност 6: Поддръжка на цилиндъра: Капак шприц-агрегат отворен
Допълнителна информация (при 2-канален АВАРИЕН СТОП):
Бит 0 и 10: Помощни защити - защитна решетка под напрежение (Контрол-контакт в 
покой)
Бит 00, стойност 01: Осигурителен кръг верига за управление.
Бит 01, стойност 02: Осигурителен кръг защитни врати
Бит 02, стойност 04: Осигурителен кръг защитна решетка
Бит 03, стойност 08: Осигурителен кръг програма за поддръжка на цилиндъра
Бит 04, стойност 16: Осигурителен кръг магнитни държащи плочи
Бит 10, стойност 1024: Осигурителен кръг защитна стъпването постелка
Бит 5: Помощни защити - защитна решетка без напрежение (Контрол-контакт в покой)
Бит 05, стойност 32: Осигурителен кръг ОК
Бит 06, стойност 64: Програма за поддръжка на цилиндъра
Бит 07, стойност 128: Поддръжка на цилиндъра: Ключовият прекъсвач не е в 
необходимата позиция
Бит 08, стойност 256: Поддръжка на цилиндъра: Резерва
Бит 09, стойност 512: Поддръжка на цилиндъра: Капак шприц-агрегат отворен
Квитиране: Осъществява се чрез натискане на клавиша "Стоп" или "Старт".

184 	1	 APS	Оста	е	блокирана	от	програмата	APS
Тази неизправност възниква, когато една от осите е спряна от програмата APS 
(наименование на променливите величини на осите: nStp или pStp) и е активирана 
избраната програма "Анализът на неизправността за оста е блокиран от APS".
Допълнителна информация:
Стойност 1: Отрицателната посока на движението е блокирана.
Стойност 2: Положителната посока на движението е блокирана.
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185 	1	 USER:	Оста	е	блокирана	от	програмата	USER
Тази неизправност възниква, когато една от осите е спряна от програмата USER 
(оператор) и е активирана избраната програма "Анализът на неизправността за оста е 
блокиран от APS".
Допълнителна информация:
Стойност 1: Отрицателната посока на движението е блокирана.
Стойност 2: Положителната посока на движението е блокирана.

186 	0	 IO	Грешка	комуникация
Тази грешка се появява, когато се открие грешка в комуникацията към модулите IO. 
Възможни причини: Съединението с клемите на IO на Манипулиране LC / UNIPICK P5 
е прекъснато или изобщо не е било свързано.
Квитиране: Отстранете причината за неизправността и изключете и отново включете 
програмата "Манипулиране LC / UNIPICK P5".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: IO-модул 1.
Бит 1, стойност 2: IO-модул 2.
Бит 2, стойност 4: IO-модул 3.
Бит 3, стойност 8: IO-модул 4.
Бит 4, стойност 16: IO-модул 5.

187 	2	 Неправилна	зададена	стойност	Q	при	впръскване
Тази неизправност възниква, когато е установено, че една от зададените стойности на 
обемния поток впръсквана маса (Q) е по-голяма от максималния обемен поток (Qmax).
Когато високоскоростното впръскване се деактивара, максималният обемен поток 
впръсквана маса (Qmax) се намалява. Показанието на тази неизправност се появява 
в случая, когато в резултат на това една или няколко зададени стойности на обемния 
поток впръсквана маса Q са по-високи от сегашния поток Qmax.
Квитиране:: Коригирайте зададените стойности.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

188 	1	 Декомпресионният	път	е	по-голям	от	максималния
Тази неизправност възниква, когато вследствие на декомпресията бъде превишен 
максималният път на леярския плунжер. Проверете настроения декомпресионен обем 
и количеството на актуалната налична маса.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

189 	2	 Застъпване	на	стойностите	за	пътя	при	операция	"Стационен	изхвърляч	
напред"
При въвеждането на даден параметър "Стационен изхвърляч напред - профил" 
е допуснато застъпване на стойностите за пътя. Зададеният път трябва да бъде 
непрекъснато нарастващ по посока на движението.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато застъпването на стойностите 
за пътя е отстранено.
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Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Стационен изхвърляч 1.
Бит 1, стойност 2: Стационен изхвърляч 2.
Бит 2, стойност 4: Стационен изхвърляч 3.
Пример:"Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на станционния изхвърляч 1 (стойност 1) и станционния 
изхвърляч 2 (стойност 2).

190 	2	 Застъпване	на	стойностите	за	пътя	при	операция	"Стационен	изхвърляч	
назад"
Вижте съобщението за грешка 189 (Профил стационарен ежектор назад).

191 	2	 Застъпване	на	стойностите	за	пътя	при	операция	"Отваряне"	
При въвеждане стойностите за пътя е допуснато застъпване на същите при 
изпълнение на движението на отваряне. Зададеният път трябва да бъде непрекъснато 
нарастващ по посока на движението.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато застъпването на стойностите 
за пътя е отстранено.

192 	2	 Застъпване	на	стойностите	за	пътя	при	операция	"Затваряне"
Вижте съобщението за грешка 191 (Профил затваряне).

193 	2	 Застъпване	на	стойностите	за	пътя	при	операция	"Впръскващо	
устройство	напред"
При въвеждането на даден параметър "Впръскващо устройство напред - профил" 
е допуснато застъпване на стойностите за пътя. Зададеният ход трябва да бъде 
непрекъснато спадащ по посока на движението.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато застъпването на стойностите 
за пътя е отстранено.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

194 	2	 Застъпване	на	стойностите	за	пътя	при	операция	"Впръскващо	
устройство	назад"
Вижте съобщението за грешка 193 (Профил шприц-агрегат назад).

195 	2	 Застъпване	на	стойностите	за	пътя	при	операция	"Изхвърляч	напред"
При въвеждането на даден параметър "Изхвърляч напред - профил" е допуснато 
застъпване на стойностите за пътя (при машини с маса на пресформата и горен 
ежектор). Зададеният път трябва да бъде непрекъснато нарастващ по посока на 
движението.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато застъпването на стойностите 
за пътя е отстранено.

196 	2	 Застъпване	на	стойностите	за	пътя	при	операция	"Изхвърляч	назад"
Вижте съобщението за грешка 195 (Профил ежектор назад).
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197 	2	 Застъпване	на	стойностите	за	пътя	при	операция	"Впръскване"
При въвеждането на даден профил на впръскване е допуснато застъпване на 
стойностите за обема. Въведената стойност на обема (V) трябва да бъде непрекъснато 
спадаща по посока на движението.
Квитиране:Квитирането се извършва автоматично, когато застъпването на стойностите 
за обема е отстранено.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

198 	2	 Застъпване	на	стойностите	на	времето	за	поддържане	под	налягане
При въвеждането на даден профил на поддържане под налягане е допуснато 
застъпване на стойностите за време. Въведената стойност за времето трябва да бъде 
непрекъснато нарастваща.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато застъпването на стойностите 
за времето е отстранено.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

199 	2	 Застъпване	на	стойностите	при	операция	"Дозиране"
При въвеждането на даден профил на дозиране е допуснато застъпване на 
стойностите на обема. Въведената стойност на обема (V) трябва да бъде непрекъснато 
нарастваща по посока на движението.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато застъпването на стойностите 
за обема е отстранено.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

200 	1	 Формата	не	е	отворена
Тази неизправност възниква, когато затварящият механизъм не е отворен при 
стартиране на друго движение.
Квитиране: Затварящият механизъм ръчно се отвежда в позиция "Инструментът е 
отворен".

201 	1	 Изхвърлячът	не	се	е	върнал
Тази неизправност възниква, когато изхвърлячът (при машините с кръгла маса - 
напречен изхвърляч на детайли) не се е върнал в изходна позиция при стартиране на 
друго движение.
Квитиране: Изхвърлячът ръчно се отвежда в позиция "Изхвърляч назад".
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202 	4	 Времето	на	затваряне	е	извън	допуска.
Тази неизправност възниква при превишение на зададеното време за затваряне и 
активирана контролна програма. Задвижването се изключва. Зададената стойност и 
контролната програма се намират в меню "Производствени данни / Контроли".

203 	1	 Предпазната	система	на	инструмента	е	задействувана
 3 при вертикална машина

Тази неизправност възниква, когато се установи, че от пътната маркировка "Предпазна 
система на инструмента - път" нататък затварящият механизъм е бил състояние на 
покой.
Възможни причини:
• В инструмента е заседнал детайл.
• Инструментът е неизправен.

204 	4	 Времето	за	пълнене	е	извън	допуска.
Тази неизправност възниква при превишение на зададеното време за пълнене 
(време на впръскване) и активирана контролна програма. Задвижването се изключва. 
Зададената стойност и контролната програма се намират в меню "Производствени 
данни / Контроли".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример:"Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

205 	4	 Времето	на	дозиране	е	извън	допуска.
Тази неизправност възниква при превишение на зададеното време на дозиране и 
активирана контролна програма. Задвижването се изключва. Зададената стойност и 
контролната програма се намират в меню "Производствени данни / Контроли".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

206 	4	 Времето	на	отваряне	е	извън	допуска
Тази неизправност възниква при превишение на зададеното време на отваряне и 
активирана контролна програма. Задвижването се изключва. Зададената стойност и 
контролната програма се намират в меню "Производствени данни / Контроли".

207 	0	 1.	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	е	задействано
Тази неизправност се появява при натискане на бутона 1 "АВАР. СПИРАНЕ".
Квитиране: автоматично, когато бутонът "АВАРИЙНО СПИРАНЕ" е освободен.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се деблокира клавишният 
авариен изключвател.

208 	1	 Предната	защитна	решетка	е	била	отворена
Защитната решетка е отворена. При появяване на това съобщение за неизправност са 
блокирани всички движения на машината.
Квитиране: Затворете защитната решетка и проверете крайните прекъсвачи.
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209 	2	 Топлозащитното	приспособление	е	било	отворено
Топлозащитното приспособление не е затворено. При появяване на това съобщение за 
неизправност са блокирани всички движения на машината.
Квитиране: Затворете топлозащитното приспособление и проверете крайните 
прекъсвачи.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Защита срещу шприцоване 1 (обслужваща страна отпред)
Бит 1, стойност 2: Защита срещу шприцоване 2 (обслужваща страна отпред)
Бит 2, стойност 4: Вертикална защита срещу шприцоване

210 	0	 Топлозащитно	приспособление	-	контрол	на	крайните	прекъсвачи
При проверката на положенията на крайните прекъсвачи е открита неизправност.
Възможни причини:
• Крайният прекъсвач е неизправен.
• Повреда на кабела.

211 	0	 Защитата	на	двигателя	на	задвижване	1	е	задействувана.
Това съобщение за неизправност възниква, когато е задействуван или изключен 
защитният автомат на двигателя (на задвижване 1).
Възможни причини:
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.

212 	1	 Масленият	филтър	1	е	замърсен.
Това съобщение за неизправност се появява, когато е задействуван пневматичният 
превключвател на филтъра (в помпената система 1). Това не влияе върху 
изпълнението на програмата на машината; само се появява показание на 
замърсяването на филтъра.
Квитиране: Сменете филтриращия елемент.

213  0 Нивото	на	маслото	1	недостигнато	/	превишено
Това съобщение за грешка се появява, когато нивото на масло (на помпена система 1) 
е прекалено ниско (високо) или краткотрайно е било прекалено ниско (високо).
Квитиране: Допълнете масло в съответствие с указанията в ръководството за 
експлоатация. Ако нивото на масло е прекалено високо, трябва да бъде извадено 
масло от резервоара. Квитирането се извършва автоматично след отстранение на 
причината за неизправността и натискане на клавиша "Машина - стоп".
Допълнителна информация:
Стойност 1: Нивото на маслото е твърде ниско
Стойност 10: Нивото на масло е твърде високо

214 	4	 Изключване	на	брояча	-	зададеният	брой	доброкачествени	детайли	е	
достигнат

 7 при вертикална машина
Това съобщение за неизправност се появява, когато се достигне настроеният 

брой доброкачествени отливки и е активирана програмата "Изключване на брояча на 
детайлите".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Вътрешен брояч за изделия на машината
Бит 1, стойност 2: Външен брояч за изделия (опция)
 Квитиране: Превключете машината на ръчен режим и отново въведете броя на 
доброкачествените детайли или върнете брояча на детайлите в изходно положение.
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215 	1	 Задвижване	1	стоп
Това съобщение за неизправност се появява, когато задвижването не е включено.

216 	0	 проверка	на	всички	бутони	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ
Това съобщение за неизправност се появява при включване на главния прекъсвач на 
машината.
Ако с машината е свързан ООЗ (ограничител на опасната зона), трябва да бъдат проверени 
и бутоните за АВАРИЙНО СПИРАНЕ на съответния ООЗ.
Квитиране: чрез еднократно натискане и освобождаване на всеки бутон "АВАРИЙНО 
СПИРАНЕ" това съобщение за неизправност се изтрива, ако устройството за 
АВАРИЙНО СПИРАНЕ функционира нормално.
Допълнителна информация:
Бит 0, Стойност 1: Провери АВАРИЙНО СПИРАНЕ 1.
Бит 1, Стойност 2: Провери АВАРИЙНО СПИРАНЕ 2.
Бит 2, Стойност 4: Провери АВАРИЙНО СПИРАНЕ 3.
Бит 3, Стойност 8: Провери АВАРИЙНО СПИРАНЕ 4.
Бит 4, Стойност 16: Провери АВАРИЙНО СПИРАНЕ 5.
Бит 5, Стойност 32: Провери АВАРИЙНО СПИРАНЕ 6.
Бит 6, Стойност 64: Провери АВАРИЙНО СПИРАНЕ 7.
Пример: доп. информация = 5 означава, че трябва да се проверят АВАРИЙНО 
СПИРАНЕ 1 (стойност 1) и АВАРИЙНО СПИРАНЕ 3 (стойност 4)

217 	4	 Времето	за	"Впръскващо	устройство	напред"	е	извън	допуска
Тази неизправност възниква при превишение на зададеното време "Впръскващо 
устройство напред" и активирана контролна програма. Двигателят се изключва. 
Зададената стойност и контролната програма се намират в меню "Производствени 
данни / Контроли".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

218 	4	 Времето	за	"Впръскващо	устройство	назад"	е	извън	допуска
Тази неизправност възниква при превишение на зададеното време "Впръскващо 
устройство назад" и активирана контролна програма. Двигателят се изключва. 
Зададената стойност и контролната програма се намират в меню "Производствени 
данни / Контроли".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

219 	4	 Времето	за	"Изхвърляч	напред"	е	извън	допуска
Тази неизправност възниква при превишение на зададеното време "Изхвърляч 
напред" (при машини с маса на пресформата и горен ежектор) и активирана контролна 
програма. Двигателят се изключва. Зададената стойност и контролната програма се 
намират в меню "Производствени данни / Контроли".
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220 	4	 Времето	за	"Изхвърляч	назад"	е	извън	допуска
Тази неизправност възниква при превишение на зададеното време "Изхвърляч 
назад" (при машини с маса на пресформата и горен ежектор) и активирана контролна 
програма. Зададената стойност и контролната програма се намират в меню 
"Производствени данни / Контроли".

223 	4	 Устройството	за	контрол	на	цикъла	е	задействувано
Тази неизправност възниква при превишение на зададеното време на цикъла и 
активирана контролна програма. Двигателят се изключва. Зададената стойност и 
контролната програма се намират в меню "Производствени данни / Контроли".

224 	4	 Броят	на	лошокачествените	детайли	в	поредица	е	превишен
 7 при вертикална машина
Тази неизправност възниква при превишение на зададения "Брой на 

лошокачествените детайли в поредица". Това означава, че се контролира, дали 
настроеният брой от лошокачествени детайли са произведени един след друг (кратък 
контрол на работния процес). Зададената стойност и контролната програма се намират 
в меню "Производствени данни / Контроли".

225 	4	 Броят	на	лошокачествените	детайли	в	серия	от	1000	броя	превишава	
допустимата	стойност

 7 при вертикална машина
Тази неизправност възниква, когато се превиши зададеният "Брой на 

лошокачествени детайли в серия от 1000 броя". Това означава, че се контролира 
броя на лошокачествените детайли за периода, в който се произвеждат 1000 детайла 
(продължителен контрол на работния процес).  Зададената стойност и контролната 
програма се намират в меню "Производствени данни / Контроли".

226 	1	 Надзор	на	успоредност	на	затварящата	единица/кутиите	налягане
Тази грешка призтича, когато минимум една кутия за налягане се намира извън 
успоредност. 
Възможни причини:
Затварящата плоча изкривена, тъй като е затегнат много малък инструмент.
Липсва успоредност на инструмента. 
Допълнителна информация:
Стойност 1000: Мониторинг за успоредност на кутия за налягане 1 
Стойност 1001: Мониторинг за успоредност на кутия за налягане 2
Стойност 1002: Мониторинг за успоредност на кутия за налягане 3
Стойност 1003: Мониторинг за успоредност на кутия за налягане 4

227  1 Впръск.	Интеграл	извън	допуска
Тази неизправност възниква при превишение на параметъра "Допуск на интеграла" и 
активирана контролна програма. Произведената в този момент отливка се окачествява 
като "лошокачествена". Зададената стойност, допустимите граници и контролната 
програма се намират в меню „Впръскване / Интеграл“.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).
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228 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	1	задействан
Тази неизправност възниква, когато при активиран контрол на кривите за групово 
разпространение на крива за групово разпространение 1 е настъпило снижение 
под настроените допуски или превишение на същите по отношение на кривата 
на зададените стойности в графиката на криви за групово разпространение. 
Произведената в този момент отливка се окачествява като "лошокачествена". 
Зададените стойности и контролната програма се намират в меню "Графика 
действителни стойности / Крива за групово разпространение".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

229 	0	 Задействуван	контрол	на	монтажната	височина	с	крайните	прекъсвачи
Двата крайни прекъсвача на устройството за регулиране на монтажната височина са 
задействувани. Задвижването се изключва.
Квитиране: Проверете крайните прекъсвачи "Минимална монтажна височина" и 
"Максимална монтажна височина". Квитирането се извършва автоматично след 
отстранение на причината за неизправността.

230 	1	 Минималната	монтажна	височина	е	достигната
Достигната е минималната монтажна височина. По-нататъшното намаляване на 
монтажната височина е невъзможно и блокирано.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след като крайният прекъсвач 
излезе от диапазона на минималната монтажна височина.

231 	1	 Максималната	монтажна	височина	е	достигната
Достигната е максималната монтажна височина. По-нататъшното увеличаване на 
монтажната височина е невъзможно и блокирано.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след като крайният прекъсвач 
излезе от диапазона на максималната монтажна височина.

232 	1	 Силата	на	затваряне	е	прекалено	ниска
Действителната стойност на минималната сила на затваряне е паднала под 
допустимата стойност при активирано регулиране на силата на затваряне. Цикълът е 
прекъснат и не е направен опит за повишение на силата на затваряне. В този случай 
автоматично се извършва нов цикъл.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато действителната стойност на 
силата на затваряне се намира в настроеното допусково поле.

233 	1	 Силата	на	затваряне	е	прекалено	голяма
Действителната стойност на максималната сила на затваряне е превишила 
допустимата стойност при активирано регулиране на силата на затваряне. В края на 
цикъла силата на затваряне се намалява автоматично.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато действителната стойност на 
силата на затваряне отново се намира в настроеното допусково поле.
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234 	4	 Контрол	на	времето	за	дозиране	-	материал
 7 при вертикална машина
Тази неизправност се появява, когато през удвоеното време за охлаждане (при 

"Режим на едновременна работа дозиране" въведеният контрол на времето за 
дозиране, виж 7.1.2) не се достигне обемът на дозиране. Ако обемът на дозиране 
не бъде достигнат през настроеното време за охлаждане, времето за охлаждане се 
стартира отново. Ако след изтичане на второто време за охлаждане (при "Режим на 
едновременна работа дозиране" въведеният контрол на времето за дозиране) обемът 
на дозиране все още не е достигнат, цикълът приключва. Следва „Двигател стоп“ и 
показва съобщение за авария. Ако обемът на дозиране се достигне през второто 
време за охлаждане (при "Режим на едновременна работа дозиране" въведеният 
контрол на времето за дозиране) цикълът продължава коректно.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

235 	1	 Впръскващото	устройство	А	не	е	в	безопасно	положение
Тази неизправност възниква, когато впръскващото устройство (А) не е в безопасно 
положение при стартиране на дадено друго движение (затварящ механизъм или маса 
на пресформата) или стартиране на автоматическия цикъл. Безопасното положение се 
настройва откъм страната на шприц-агрегат А под "Шприц-агрегат защитен път".
Квитиране: Дюзите се връщат назад в ръчен режим.

236 	1	 Леярският	плунжер	А	не	се	е	върнал
Тази неизправност възниква, когато при стартиране на дадено друго движение 
леярският плунжер (на впръскващото устройство А) не се намира в положение 
"Леярският плунжер се е върнал" (обемът на дозираната маса е достигнат или 
декомпресионният обем 2 е достигнат, ако същият е активиран). Когато се появи това 
съобщение за неизправност, автоматическият цикъл не стартира.
Начин на отстранение: В ръчен режим поставете леярския плунжер в позиция 
"Леярският плунжер се е върнал" (дозиране).

237 	1	 Неизправност	на	транспортьора	за	материала
Транспортьор за материала - стандартна схема:
Тази неизправност възниква, когато е превишено времето за контрол на материала 
от момента "Старт - транспорт на материала" до достигане на крайния прекъсвач 
"Достигнато ниво на материала". Транспортьорът за материала се изключва.
Транспортьор за материала с интервали:
Тази неизправност възниква, когато крайният прекъсвач "Достигнато ниво на 
материала" не е задействуван в границите на параметъра "Брой интервали на 
транспортьора за материал". Транспортьорът за материала се изключва.
Транспортиране на материала - успоредно с дозирането:
Тази неизправност възниква, когато крайният прекъсвач "Достигнато ниво на 
материала" не е напускан в границите на параметъра "Брой интервали на 
транспортьора за материала". В този случай транспортьорът за материала се 
изключва.
Възможни причини:
• Няма материал.
• Няма сгъстен въздух или неговото налягане е твърде ниско.
• Материалът (восъкът) е на бучки.
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Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Транспортьор за материала - впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Транспортьор за материала - впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Транспортьор за материала - впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че има неизправност в 
транспортьорите на материала за впръскващото устройство А (стойност 1) и 
впръскващото устройство В (стойност 2).
Квитиране: Квитирането се извършва чрез изключване и включване на трансопротьора 
за материала на главния пулт.

238 	1	 Темпериращ(и)	уред(и):	Неизправност
Тази неизправност възниква, когато един от темпериращите уреди е подал сигнал за 
неизправност. Ако показанието на тази неизправност все още си стои, а контролното 
време е изтекло, то впръскването се блокира.
Възможни причини:
• Нивото на горивото е паднало под предписаното.
• Защитата на двигателя (в темпериращия уред) е задействувана.
• Грешка в конфигурацията на протокола ARBURG.
• Нарушение на връзката с протокола ARBURG.
• Темпериращият уред е изключен от управлението B6 (няма допълнителна 

информация).
Допълнителна информация:
258: Frame-драйверът не е зареден.
3008: Frame-драйверът не е зареден.
8072: Предаден е неправилен буфер.
8078: Препълване на предавателния буфер.
8079: Буферът е неизправен при приемането.
8210 до 8241: Неизправен буфер.
8251: Устройството (Device) не е отворено.
20010: Въведен е невалиден адрес на абоната.
20011: Невалидна Frame-дължина.
20012: Невалидна проверка CRC (на достоверността на програмата).
20013: Frame identity error (грешка във Frame-идентификацията).
20014: Нарушение на връзката.
20015: Устройството не отговаря.
20016: Нарушение на съединението или неправилно въведен мрежов адрес.
20017: Неправилна зададена стойност.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

239 	0	 Неизправност	при	нарастване	на	затварящата	сила
Тази неизправност възниква, когато нарастването на затварящата сила не е протекло 
правилно за определено настроено време (сервиз). Операцията затваряне се 
прекратява.
Квитиране:Квитирането се извършва автоматично при превключване на ръчен режим 
или при правилно протичане на нарастването на затварящата сила.
Възможни причини: 
a) При коляно-лостовите машини:
 Крайният прекъсвач "Затварящата сила е нараснала" е неизправен или монтажната 

височина на формата е настроена на много нисък размер.
b) При централната хидравлична уредба:
 При затваряне не се достига предписаното налягане.
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240 	0	 Контролът		на	крайните	положения	на	сърцето	е	задействан	
Тази неизправност се появява, когато бутоните за крайните положения за "Сърцето е 
извадено" и "Сърцето е поставено" на едно и също сърце са натиснати едновременно. 
При появата на тази неизправност двигателят се изключва. При възникване на тази 
неизправност се изключва двигателят.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Издърпвач на сърца на отливки 1.
Бит 1, стойност 2: Издърпвач на сърца на отливки 2.
Бит 2, стойност 4: Издърпвач на сърца на отливки 3.
Бит 3, стойност 8: Издърпвач на сърца на отливки 4.
Бит 4, стойност 16: Издърпвач на сърца на отливки 5.
Бит 5, стойност 32: Издърпвач на сърца на отливки 6.
до
Бит 11, стойност 2048: механиз.придвиж.сърце матриц. 12
Пример: "Допълнителна информация = 5" означава, че има неизправност в издърпвача 
на сърца на отливки 1 (стойност 1) и издърпвача на сърца на отливки 3 (стойност 4).
Квитиране: след отстраняване на причината за повредата и натискане на „Двигател 
старт“ или „Двигател стоп“.

241 	5	 Не	е	избрано	впръскващо	устройство
Тази неизправност възниква, когато на ръчния пулт не е избрано впръскващо 
устройство.
Квитиране: Квитирането се извършва след като се избере най-малко едно впръскващо 
устройство.

242 	1	 Издърпвачът	на	сърца	на	отливки	не	отговаря	на	стартово	условие
Тази неизправност възниква, когато не е изпълнено стартовото условие при стартиране 
на съответния издърпвач на сърца на отливки. Стартовото условие зависи от номера 
на програмата за настроения издърпвач на сърца на отливки.
Допълнителна информация: Допълнителната информация засяга номера на оста 
на издърпвача на сърца на отливки. Издърпвачът на сърца на отливки може да се 
определи като този номер на оста се въведе на страницата за диагностика на оста.
Пример: Показанието СР1 означава издърпвач на сърца на отливки 1, когато на 
страницата за диагностика на оста е въведен номерът на оста 11.

243 	2	 Интерфейс:	Предварителен	избор	не	възможен
Тази неизправност възниква, когато е избрана неопределена програмна настройка. 
Възможните програмни настройки са описани в раздел 10.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след избиране на правилната 
програмна настройка.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 1, стойност 2: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 2, стойност 4: Интерфейс манипулиране 3.

244 	0	 Манипулиране	при	вземането:	контрол	на	крайните	прекъсвачи
Тази неизправност възниква, когато едновременно са задействувани крайните 
прекъсвачи за "Изходна позиция" и "Крайна позиция" за дадена ос. При възникване на 
тази неизправност се изключва двигателят.
Квитиране: Проверете крайните прекъсвачи.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Мониторинг краен изключвател четка: Четка не е сложена и е поставено 
крайно или основно положение
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Стойност 2: Мониторинг краен изключвател Изхвъргач средна плоча: Изхвъргач средна 
плоча не е сложен и е поставено крайно или основно положение
Стойност 3: Програмата е активна, но не е сложен уред 
Стойност 4: Двата уреда сложени 
Стойност 5: контрол на крайните прекъсвачи: Крайно и основно положение поставени 
едновременно

245 	1	 Манипулиране	при	вземането:	Контрол	на	детайлите
Тази неизправност възниква, когато след изтичане на времето "Време за захващане на 
детайлите" крайните прекъсвачи не подават сигнал за изправност "ОК" (детайлът не е 
изваден). При възникване на тази неизправност се изключва автоматическият цикъл.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

246 	1	 Управление	на	манипулирането	при	изваждане:	отсъствие	на	изходна	
позиция
Тази неизправност възниква, когато при "Старт затваряне" изваждащото устройство не 
се намира в изходна позиция (всички оси трябва да се намират в изходна позиция).
Квитиране: Поставете изваждащото устройство в изходна позиция.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: не е налице освобождаване на затварянето
Бит 1, стойност 2: Не е налице освобождаване на отварянето 
Бит 2, стойност 4: Не е налице освобождаване на   ежектор напред
Бит 3, стойност 8: Не е налице освобождаване на   ежектор назад
Бит 4, стойност 16: Не е налице освобождаване на   на масата на инструмента
Бит 5, стойност 32: Не е налице освобождаване на   прибиране  на група сърца на  
   матрицата 1
Бит 6, стойност 64: Не е налице освобождаване на   изваждане на група сърца на  
   матрицата 1
Бит 6, стойност 128: Не е налице освобождаване на   прибиране  на група сърца на  
   матрицата 2
Бит 8, стойност 256: Не е налице освобождаване на   изваждане на група сърца на  
   матрицата 2
Бит 9, стойност 512: Не е налице освобождаване на   прибиране  на група сърца на  
   матрицата 3
Бит 10 , стойност 1024: Не е налице освобождаване на   изваждане на група сърца на  
   матрицата 3
Бит 11, стойност 2048: Не е налице освобождаване на   прибиране  на група сърца на  
   матрицата 4
Бит 12, стойност 4096: Не е налице освобождаване на   изваждане на група сърца на  
   матрицата 4

247  7	 	Максималната	сила	на	затваряне	е	превишена
Тази неизправност възниква, когато по време на впръскването действуващата сила на 
затваряне надхвърли максималната сила на затваряне с 10 %. Машината се изключва в 
края на цикъла.
Квитиране: Намалете шприцоващото / следналягенето.

248 	0	 Задвижването	е	блокирано	
Задвижването е блокирано от ключовия прекъсвач на ръчния пулт или от престоя при 
ACOPOS. По такъв начин се блокира пускането на двигателя.
Допълнителна информация: 
Бит 0, стойност 1: Задвижването е блокирано с ключ-прекъсвача на главния пулт.
Бит 1, стойност 2: Задвижването е блокирано в резултат на престоя на ACOPOS. 
Престоят се установява чрез многократно включване и изключване в кратки интервали.
Квитиране: Деблокирайте задвижването от ключовия прекъсвач на ръчния пулт, 
Автоматично след изтичане на престоя.
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249 	2	 UNIPICK	P5:	отсъствие	на	изходна	позиция
Тази неизправност възниква, когато UNIPICK P5 не се намира в изходна позиция 
(всички оси трябва да се намират в изходна позиция).
Допълнителна информация за хоризонтална машина:
Cтойност  1: Когато при "Старт затваряне" UNIPICK P5 не се намира в изходна позиция.
Стойност 2: Когато програмата UNIPICK P5 не е активирана и оста "У" не се намира в 

изходна позиция.
Стойност 3: Контрол на крайните прекъсвачи за оста "У".
Допълнителна информация за вертикална машина:
Ако при старт на цикъла UNIPICK P5 не се намира в изходна позиция.
Бит 0, стойност 1: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 1, стойност 2: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 2, стойност 4: Интерфейс манипулиране 3.
Когато програмата UNIPICK P5 не е активирана и оста "У" не се намира в изходна 
позиция.
Бит 3, стойност 8: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 6, стойност 64: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 9, стойност 512: Интерфейс манипулиране 3.
Контрол на крайните прекъсвачи за оста "У".
Бит 4, стойност 16: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 7, стойност 128: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 10, стойност 1024: Интерфейс манипулиране 3.
Квитиране: Поставете изпълняващото устройство в изходна позиция.

250 	4	 Неправилно	превключване	на	поддържането	под	налягане
 3 при вертикална машина

Това съобщение за неизправност се появява, когато е настроено превключване на 
поддържането под налягане в зависимост от пътя или налягането, а управлението 
обаче се превключва в зависимост от времето (не е достигната точката на 
превключване в диапазона "Време за превключване на поддържането под 
налягане"). След появяване на това съобщение за неизправност в автоматичен 
режим се завършва започнатият цикъл и текущата отливка се окачествява като 
"лошокачествена". След това управлението изключва машината.
Квитиране: Автоматично - при превключване на ръчен режим.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

252 	1	 Разпръскването	е	активно
Това съобщение за неизправност е активирано по време на цялата операция на 
изпръскване. Допълнителната информация показва, разпръскването на кой шприц-
агрегат е активно.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.

253 	4	 Неизправност	в	регулирането	на	силата	на	затваряне
Тази неизправност възниква, когато не е било възможно автоматично да се коригира 
силата на затваряне след многократни опити при активирана програма "Регулиране на 
силата на затваряне".
Квитиране: Автоматично - при превключване на ръчен режим.
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254 	3	 Достигнат	брой	на	операциите	на	предпазната	система	на	инструмента
Тази неизправност възниква, когато след многократен опит за затваряне на 
инструмента се достигне броят на работните операции на предпазната система на 
инструмента. Машината спира в изходна позиция.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при превключване на ръчен режим 
или след натискане на клавиша "Цикъл старт (затваряне)".

255 	6	 Загряването	на	цилиндъра	е	изключено	от	седмичния	прекъсвач-таймер
При активирана програма "Седмичен прекъсвач-таймер" и избран "Нагревателен блок, 
който трябва да се включи" сигналът за тази неизправност действува дотогава, докато 
не се достигне стартовото време и загряването на цилиндъра не се задействува или 
времето на спиране не изключи загряването на цилиндъра.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при активирано загряване на 
цилиндъра или изключване на програмата "Седмичен прекъсвач-таймер" или 
"Нагревателен блок, който трябва да се включи".

256 	6	 Загряването	на	инструмента	е	изключено	от	седмичния	прекъсвач-таймер
При активирана програма "Седмичен прекъсвач-таймер" и избран "Нагревателен блок, 
който трябва да се включи" сигналът за тази неизправност действува дотогава, докато 
не се достигне стартовото време и загряването на инструмента не се задействува или 
времето на спиране не изключи загряването на инструмента.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при активирано загряване на 
инструмента или изключване на програмата "Седмичен прекъсвач-таймер" или 
"Нагревателен блок, който трябва да се включи".

257 	7	 Двигателят	е	изключен	от	седмичния	прекъсвач-таймер
При активирана програма "Седмичен прекъсвач-таймер" и избран "Моторен блок, 
който трябва да се включи" сигналът за тази неизправност действува дотогава, докато 
не се достигне стартовото време и не се задействува задвижването. Двигателят не се 
изключва при достигане на времето за изключване.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при пуснато задвижване или 
изключване на програмата "Седмичен прекъсвач-таймер" или "Моторен блок, който 
трябва да се включи".

258 	6	 Периферията	е	изключена	от	седмичния	прекъсвач-таймер
При активирана програма "Седмичен прекъсвач-таймер" и избран "Перифериен блок, 
който трябва да се включи" сигналът за тази неизправност действува дотогава, докато 
не се достигне стартовото време и периферията не се задействува или времето за 
спиране не изключи периферийните устройства.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при активирана периферия или 
изключване на програмата "Седмичен прекъсвач-таймер" или "Перифериен блок, който 
трябва да се включи".

259 	1	 				Пресформата	не	е	затворена
Тази неизправност се появява, когато при стартиране на някакво движение (напр. 
„Дюза напред“) формата не се намира в позицията "Формата затворена и затварящата 
сила създадена" или силата за дюзите не е създадена.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 001, общо (Затварящата сила не е създадена)
Бит 1, стойност 002, за Старт впръскване A в пресформата (Силата за дюзите не е 
създадена)
Бит 2, стойност 004, за Старт впръскване В в пресформата (Силата за дюзите не е 
създадена)
Бит 3, стойност 008, за Старт впръскване С в пресформата (Силата за дюзите не е 
създадена)
Бит 4, стойност 016, резерва
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Бит 5, стойност 032, резерва 
Бит 6, стойност 064, резерва
Бит 7, стойност 128, за задействане на блокиращия механизъм Tandemmould 
(Затварящата сила не е създадена)
Отстраняване: Приведете затварящото устройство в позиция "Формата затворена и 
затварящата сила създадена" създайте сила за дюзите;

260 	2	 Възможна	е	само	една	програма	за	управление	на	манипулатора
Тази неизправност възниква, когато са активирани програмите "Управление на 
манипулатора - интерфейс" и "Управление на манипулирането при изваждане".
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при изключване на една от двете 
програми.

261 	1	 Неизправност	в	контактора	на	главното	задвижване
Тази неизправност възниква, когато контакторът на главното задвижване не 
превключва правилно в правилно настроен интервал от време или е прекъсната 
хардуерната верига (аварийно изключване на манипулирането).
Допълнителна информация при серво-електрически машини:
Бит 0, стойност 1: няма обратен отговор от "Двигател вкл.", при KEB липсва EPL 
връзка.
Бит 1, стойност 2: Закъснението при отпускане на пусковата блокировка (контур 
безопасност затварящ механизъм) е много голямо.
Бит 2, стойност 4: Закъснението при отпускане на пусковата блокировка (контур 
безопасност затварящ механизъм) е много малко.
Бит 3, стойност 8: Закъснението при отпускане на пусковата блокировка (контур 
безопасност шприц-агрегат) е много голямо.
Бит 5, стойност 32: Вход "Задвижване вкл" има грешно състояние
Възможна причина: Повредена защита, веригата АВАРИЙНО СПИРАНЕ е отворена, 
безинерционният диод на помощния контактор е дефектен (ако е в наличност).
Отстраняване на неизправността: смяна на защитата, проверка на веригата 
АВАРИЙНО СПИРАНЕ, смяна на безинерционния диод.

262 	0	 Проверка	на	предпазната	лайсна
Това съобщение за неизправност се появява при ново включване на машината с 
помощта на главния прекъсвач. При появяване на това съобщение за неизправност са 
блокирани всички движения.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Предпазна лайсна 1.
Бит 1, стойност 2: Предпазна лайсна 2.
Бит 2, стойност 4: Предпазна лайсна 3.
Бит 3, стойност 8: Предпазна лайсна 4.
Пример: "Допълнителна информация = 5" означава, че има неизправност в 
предпазната лайсна 1 (стойност 1) и предпазната лайсна 3 (стойност 4).
Квитиране: Предпазната лайсна трябва да се задействува еднократно. Съобщението 
за неизправност се анулира след еднократното задействуване за проверка на 
предпазната лайсна.

263 	1	 Включен	режим	на	настройка	по	време	на	провеждане	на	сервизни	
работи
Режимът на настройка по време на провеждане на сервизни работи е необходим само 
при първоначалното пускане на машината в експлоатация и за сервизни цели.
Внимание Експлоатацията на машината с тази програма при известни условия може 
да доведе до повреда на машината.
Квитиране:
Изключете режима на настройка по време на провеждане на сервизни работи или 
режима настройки.
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264 	2	 Неизправност	при	зануляване	на	затварящия	механизъм
Възникването на тази неизправност означава, че затварящият механизъм е 
неправилно поставен в нулево положение. Движението може да се извърши само в 
режим настройки. 
Възможни причини: Пътят "Формата е отворена" е прекалено дълъг или пътят нулево 
положение е неправилно отработен.
Начин на отстранение: Квитирането се извършва автоматично след правилно 
регулиране на нулевото положение в режим настройки или след намаление на 
дължината пътя "Формата е отворена".

265 	2	 Неизправност	при	зануляване	на	впръскващото	устройство
Възникването на тази неизправност означава, че впръскващото устройство е 
неправилно поставено в нулево положение. Движението може да се извърши само в 
режим настройки.
Възможни причини: Пътят "Впръскващо устройство назад" е прекалено дълъг или 
пътят нулево положение е неправилно отработен.
Начин на отстранение: Квитирането се извършва автоматично след правилно 
регулиране на нулевото положение в режим настройки или след намаление на 
дължината пътя "Впръскващо устройство назад".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример:
"Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят съответните 
настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото устройство В 
(стойност 2).

266 	2	 Неизправност	при	зануляване	на	изхвърляча
Възникването на тази неизправност означава, че изхвърлячът е неправилно поставен в 
нулево положение. Движението може да се извърши само в режим настройки. 
Възможни причини: Пътят "Изхвърляч напред" е прекалено дълъг или пътят нулево 
положение е неправилно отработен.
Начин на отстранение: Квитирането се извършва автоматично след правилно 
регулиране на нулевото положение в режим настройки или след намаление на 
дължината на пътя "Изхвърляч напред".

267 	1	 Програмата	за	промиване	е	активирана
Показанието на тази неизправност с допълнителна информация "1" означава, че се 
обезвъздушава цилиндърът на затварящия механизъм.
Показанието на тази неизправност с допълнителна информация "8" означава, че се 
промива помпата.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Тази неизправност възниква, когато в режим настройки е достигнат 
моментът "Формата е затворена", а клавишът "Затваряне" е натиснат; тогава за 
цилиндъра на затварящия механизъм се активира така наречената "Програма за 
промиване" (обезвъздушаване на цилиндъра на затварящия механизъм).
Бит 3, стойност 8: Тази неизправност възниква, когато е активирана една от 
програмите за промивка на помпата (вж. фиг. "Хидравлична уредба"). Докато се 
отработва програмата за промиване на помпата машината не може да извършва 
никакви движения.
Квитиране:
Бит 0, стойност 1: Квитирането се извършва автоматично, когато операторът престане 
да натиска клавиша "Затвори".
Бит 3, стойност 8: Квитирането се извършва автоматично, след като се деактивират 
всички програми за промивка на помпата.
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268 	2	 Действителната	монтажна	височина	на	инструмента	е	по-малка	от	
минимално	допустимата
Настроената пътна точка "Минимална монтажна височина на инструмента" е под 
допустимата, движението на затваряне се изключва, по-нататъшните затварящи 
операции са блокирани. Това изключване е в интерес на безопасността на машината.
Това съобщение за неизправност също се появява при машини с вертикален затварящ 
механизъм и система EES, когато минималният път EES е по-малък от допустимата 
величина (проверете настройките на EES).
Квитиране: Отворете страната на затваряне и след това проверете настроените пътни 
точки за затварящото движение и затварящия профил.

269 	1	 Неизправност	при	настройване	на	датата	и	астрономическото	време
Тази неизправност възниква, когато е зададен невалиден формат време или дата. 
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

270 	1	 Недостатъчен	сгъстен	въздух
Тази неизправност възниква, когато системата за захранване със сгъстен въздух е 
излязла от строя или подава недостатъчно налягане.
Допълнителна информация за вертикална машина:
Бит 0, стойност 1: Сгъстен въздух машина
Бит 1, стойност 2: Сгъстен въздух периферия 1 (Манипулиране 1)
Бит 2, стойност 4: Сгъстен въздух периферия 2 (Манипулиране 2)
Бит 3, стойност 8: Сгъстен въздух периферия 3 (Манипулиране 3)
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се достигне настроеното 
ниво на налягането.

271 	1	 Предпазната	лайсна	е	задействувана
Тази неизправност възниква, когато е задействувана предпазната лайсна на защитната 
клетка.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Предпазна лайсна 1.
Бит 1, стойност 2: Предпазна лайсна 2.
Бит 2, стойност 4: Предпазна лайсна 3.
Бит 3, стойност 8: Предпазна лайсна 4.
Пример: "Допълнителна информация = 5" означава, че има неизправност в 
предпазната лайсна 1 (стойност 1) и предпазната лайсна 3 (стойност 4).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато лайсната се освободи.

272 	1	 Системата	EES	е	извън	допуска
 2 при вертикална машина 

Тази неизправност възниква, когато действителната стойност на пътя на 
ексцентриковата система на впръскване е извън настроения допуск на зададената 
стойност. Всички движения на впръскващото устройство се прекратяват докато 
агрегатът не се настрои правилно.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на EES-впръскващо устройство А (стойност 1) и EES-
впръскващо устройство В (стойност 2).
Квитиране: Коригиране на зададената стойност или поставяне на впръскващото 
устройство в правилна по височина позиция.
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273 	1	 Контролният	уред	за	налягането	на	впръскване	е	задействуван
Тази неизправност възниква, когато по време на впръскването действителната 
стойност на налягането превиши максимално допустимата разрешена стойност на 
налягането (кривата за ограничаване на налягането в диаграмата на впръскване).
В зависимост от предварително избраната програма машината се изключва при 
"край на цикъла" или детайлите от този цикъл се окачествяват като лошокачествени 
(Настройките вижте в глава 18 / Контроли).
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).
Възможни причини:
• Кривата за ограничение на налягането е настроена много ниско.
• Ако това не е възможно (тя е на максимум), проверете скоростта на впръскване.
• Вискозност на материала.

274 5	 Или	изобщо	не	е	поставено	впръскващо	устройство,	или	поставеното	
впръскващо	устройство	е	неправилно
На вилковото съединение не е поставено впръскващо устройство или са поставени 
няколко такива. Двигателят се изключва.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Впръскващ агрегат А не е поставен.
Стойност 2: Поставени са 2 впръскващи агрегата.
Стойност 3: Впръскващ агрегат B не е поставен.
Стойност 4: Поставени са 2 впръскващи агрегата.
Стойност 5: Неправилно впръскващо устройство 1.
Стойност 6: Неправилно впръскващо устройство 1.
Стойност 7: Неправилно впръскващо устройство 2.
Стойност 8: Неправилно впръскващо устройство 2.
Квитиране: Коригирайте вилковото съединение на впръскващото устройство.

275 	2	 Забавена	деблокировка	-	допуск	загряване	на	цилиндъра
След първоначалното загряване шприц-цилиндърът се деблокира едва след 
изтичането на твърдо настроеното време "Забавено деблокиране -допуск нагряване на 
цилиндъра".
Обяснение: За да се осигури оптимално, хомогенно прогряване на материала, 
деблокировката на впръсквателния цилиндър се извършва със задържане.

276 	4	 Контролът	на	налягането	на	вакуумния	вентил	е	задействуван
 7 при вертикална машина
Тази неизправност възниква, когато при активирана програма "Вакуумният вентил 

е включен, с контрол на налягането" вакуумният пневматичен превключвател не се е 
задействувал правилно след изтичане на времето "Междинен стоп".
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при следващата затваряща 
операция или превключване на ръчен режим.

277 	4	 Контролът	на	времето	на	вакуумния	вентил	е	задействан
 7 при вертикална машина
Тази неизправност възниква, когато при активирана програма "Вакуумният вентил 

е включен, с контрол на времето" вакуумният пневматичен превключвател не се е 
задействувал правилно след изтичане на времето "Междинен стоп".
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при следващата затваряща 
операция или превключване на ръчен режим.
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278 	1	 Грешка	при	регулиране	маса	на	пресформата
Това съобщение за неизправност се появява, когато се открие неизправност, дължаща 
се на отклонение от траекторията. В ръчен или автоматичен режим задвижването се 
изключва.
Квитиране:
Задвижването може да се пусне отново в режим настройки и масата се отвежда в 
крайна позиция. Квитирането се извършва автоматично, когато изчезне показанието на 
грешката, обусловена от отклонението от траекторията.
Допълнителна информация:
Стойност 1: при стартиране на движението на масата е открита неизправност, 
дължаща се на отклонение от траекторията.
Стойност 2: По време на движението на масата е открита неизправност, дължаща се 
на отклонение от траекторията.

279 	1	 Темпериращ(и)	уред(и):	+/-	толеранс	
Тази неизправност възниква, когато действителната стойност на даден темпериращ 
уред е извън настроения допуск. Ако показанието на тази неизправност все още си 
стои, а контролното време е изтекло, то впръскването се блокира.
Този сигнал за неизправност се появява също така при изпълнение на функцията 
"Понижение на температурата".
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато всички темпериращи уреди 
са в границите на допуска и нито една от функциите "Понижаване на температурата" 
не е активирана.

280 	0	 Неизправност	на	хидравличен	предпазен	вентил
Когато защитната решетка се отваря или затваря, хидравличният предпазен вентил 
трябва правилно да включва за определено постоянно време. В противен случай 
задвижването се изключва.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично чрез отваряне и затваряне на 
защитната решетка и правилно включване на предпазния вентил.

281 	1	 Защита	от	изпадане	/	везни	за	изпаднали	детайли
Това съобщение за неизправност се появява при активирана програма "Защита 
от изпадане / везни за изпаднали детайли", ако по време на паузата отливката не 
премине през фотоклетката. Ако това не е така, това съобщение за неизправност също 
се появява.
Това съобщение за неизправност се появява също така и в съчетание с контролни 
везни за изпаднали отливки.
Възможни причини:
• Настроеното време на паузата е твърде недостатъчно.
• Фотоклетката е неизправна.
• Шахтата за изпаднали детайли е препълнена.
Квитиране: Автоматично - при превключване на ръчен режим.

282 	1	 Инструментът	е	напръскан.
Тази неизправност възниква, когато инструментът се отвори по време на впръскването.
Възможни причини:
• Силата на затваряне е много малка или нула.
• Зануляването на затварящия механизъм е извършено недоброкачествено.
Квитиране: Автоматично - при превключване на ръчен режим.
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283 	4	 Регулиране	на	добавка	маса:	+/-	толеранс
 7 при вертикална машина
Тази неизправност възниква, когато при активирано регулиране на наличната маса 
се превиши "Максималната коригираща стойност". Машината се изключва в края на 
цикъла.
Възможни причини: Въведена е неправилна "Максимална коригираща стойност" - 
формовъчното гнездо е замръзнало.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).
Квитиране: Автоматично - чрез превключване на ръчен режим и впръскване.

284 	3	 Смущение	на	оцветяващата	единица
Появява се при смущение на оцветяващия уред.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Функционално смущение оцветяващ уред 1
Бит 1, стойност 2: Ниво на материала оцветяващ уред 1
Бит 2, стойност 4: Функционално смущение оцветяващ уред 2
Бит 3, стойност 8: Ниво на материала оцветяващ уред 2
Бит 4, стойност 16: Функционално смущение оцветяващ уред 3
Бит 5, стойност 32: Ниво на материала оцветяващ уред 3

285 	1	 Транспортна	система	-	номер	на	неизправността:
Тази неизправност възниква, когато има неизправност в транспортната система.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Не работи.
Стойност 2: Защита на двигателя.

286 	1	 Неизправност	в	съединителя	на	изхвърляча
Тази неизправност възниква, когато крайният прекъсвач не се задействува при 
"Освобождаване на съединителя на изхвърляча" или сигнализира, че е задействуван 
при "Блокиране на съединителя на изхвърляча".
Възможни причини:
• Недостатъчен сгъстен въздух.
• Проблеми с механичната част.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато състоянието на крайния 
прекъсвач е правилно.

287 	1	 Блокировката	не	е	изкарана
Тази неизправност възниква, когато при затваряне или отваряне не се задействуват 
безконтактните датчици "Блокировъчният цилиндър не е в деблокировъчно 
положение". 
Възможни причини: Безконтактните датчици са неизправни. Положението на 
блокировките действително не е правилно.
Необходими мерки: Проверете безконтактните датчици. Изкарайте блокировките в 
режим настройки.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато безконтактните датчици са в 
изправно състояние.
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288 	1	 Блокировката	не	е	вкарана
Тази неизправност възниква, когато в процеса на създаване на високо налягане не се 
задействуват безконтактните датчици "Блокировките на са в блокировъчно положение".
Възможни причини: Безконтактните датчици са неизправни. Положението на 
блокировките действително не е правилно.
Необходими мерки: Проверете безконтактните датчици. Вкарайте блокировките в 
режим настройки.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато безконтактните датчици са в 
изправно състояние.

289 	1	 Датчикът	за	налягане	не	е	в	необходимото	положение
Тази грешка се появява, когато датчиците за налягане на са в правилното си 
положение при вкарване или изкарване на блокировките. Ако заключването на кутиите 
за налягане не може да бъде отворено, активирайте "Аварийна програма отваряне" 
(вж. глава 3.1.7).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато датчиците за налягане 
заемат правилно положение.

290 	1	 Контрол	на	положението	на	диференциалните	вентили
Тази неизправност възниква, когато диференциалният вентил за задействуване на 
датчиците за налягане не включва правилно.
Възможни причини: Вентилът е неизправен. Необходими мерки: Проверете вентила.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато вентилът включва правилно.

291 	1	 Монтажната	височина	е	по-голяма	от	максималната	стойност
Тази неизправност възниква, когато при автоматизираното пресмятане на монтажната 
височина на инструмента е определена стойност на същата, която е по-голяма от 
максималната допустима монтажна височина за тази машина.
Възможни причини: Инструментът е преоразмерен.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при нов старт на пресмятането на 
монтажната височина на инструмента.

292 	0	 Ремонтната	врата	1	е	отворена
293 	0	 Ремонтната	врата	2	е	отворена
294 	0	 Ремонтната	врата	3	е	отворена

Тази неизправност възниква, когато е била отворена т. н. ремонтната врата 1, която се 
използва при техническото обслужване и поддържане. Задвижването се изключва.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след затваряне на ремонтната 
врата.

295 	0	 Ремонтна	врата	-	контрол	на	крайните	прекъсвачи
Тази неизправност възниква, когато в цикъла на отваряне респ. затваряне на 
ремонтната врата е открито неправилно положение на крайните прекъсвачи или 
спомагателните контактори. Задвижването не може да се пусне.
Квитиране: Проверете крайните прекъсвачи и тяхното закрепване. Квитирането се 
извършва автоматично, когато крайните прекъсвачи се поставят в правилното им 
положение.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Неизправност ремонтна врата 1 
Бит 1, стойност 2: Неизправност ремонтна врата 2 
Бит 2, стойност 4: Неизправност ремонтна врата 3 
Бит 3, стойност 8: Неизправност ремонтна врата 4 
Бит 4, стойност 16: Неизправност ремонтна врата 5 
Бит 5, стойност 32: Неизправност ремонтна врата 6 
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Пример: 
Допълнителна информация = 5 означава, че е възникнала "Неизправност ремонтна 
врата 1 (стойност 1)" и "Неизправност ремонтна врата 3 (стойност 4)".

296 	4	 Време	Маса	на	пресформата	наляво	/	по	посока	обратна	на	
часовниковата	стрелка	извън	допуска
Тази грешка се появява при превишение на зададеното време "Маса на пресформата 
наляво / по посока обратна на часовниковата стрелка" и активирана контролна 
програма. Двигателят се изключва. Зададената стойност и контролната програма се 
намират в меню "Контроли / Пресформа / Станция"(вижте глава 18).

297 	4	 Време	Маса	на	пресформата	надясно	/	по	посока	на	часовниковата	
стрелка	Време	извън	допуска
Тази грешка се появява при превишение на зададеното време "Маса на пресформата 
надясно / по посока на часовниковата стрелка" и активирана контролна програма. 
Двигателят се изключва. Зададената стойност и контролната програма се намират в 
меню "Контроли / Пресформа / Станция"(вижте глава 18).

298 	1	 Контрол	на	механичното	защитно	устройство	за	затварянето
Тази неизправност възниква, когато механичното предпазно устройство за затварянето 
не заема своето правилно положение след изтичане на определено време.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Неизправност при блокиране.
Бит 1, стойност 2: Неизправност при освобождаване.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато защитното устройство за 
затварянето заеме правилно положение.

299 	0	 Контрол	на	хидравличното	защитно	устройство
Тази неизправност възниква, когато хидравличният предпазен вентил не заема своето 
правилно положение след изтичане на определено време. Задвижването се изключва.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Неизправност при затваряне на предпазния клапан.
Бит 1, стойност 2: Неизправност при отваряне на предпазния клапан.
Квитиране: Квитирането се извършва чрез натискане на клавиша "Стоп" или "Старт".

300 	0	 Init-грешка	в	програмите	за	издърпвачите	на	сърца	на	отливки
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.
Указание : При интерпретацията на модула данни за издърпвача на сърца на отливки е 
направена грешка.
Допълнителна информация:
Стойност = група х 100 + програма.
Стойност 60000: Грешен номер на програмата или страницата.
Стойност 60001: Оста не съществува.

301 	0	 Препълване	на	програмите	за	издърпвачите	на	сърца	на	отливки
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD. Допълнителна 
информация относно тази неизправност Вие можете да намерите в менюто "Издърпвач 
на сърца на отливки - диагностика" (вж. раздел 9).
Указание При интерпретацията на програмните данни за издърпвача на сърца на 
отливки е възникнала грешка.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Твърде много междинни стопове на ос.
Стойност 2: Твърде много програми от тип "напред" на ос.
Стойност 3: Твърде много програми от тип "назад" на ос.
Стойност 4: Твърде много програми от тип "успоредно" на ос.
Стойност 5: Твърде много програми от тип "серийно с успор. усл." на ос.
Стойност 10: Грешно стартово условие.
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Стойност 11: Грешен номер на бит.
Стойност 12: Твърде много контролни операции на ос.
Стойност 13: Твърде много външни контролни операции на ос.
Стойност 14: Номерът на програма не съществува (липсва запис на модула данни).
Стойност 15: Грешно блокировъчно условие.
Стойност 16: Контролната променлива величина не е намерена.
Стойност 17: Номерът на програмата е невъзможен.
Стойност 18: Твърде много програмни редове.
Стойност 19: Опорната ос не съществува.

302 	1	 Контрол	на	програмите	за	издърпвачите	на	сърца	на	отливки
Тази неизправност възниква, когато при стартиране на някакво друго движение 
издърпвачът на сърца на отливки не е заел правилно положение и по такъв начин е 
блокирал това движение. Допълнителна информация относно тази неизправност Вие 
можете да намерите в менюто "Издърпвач на сърца на отливки - диагностика" (вж. 
раздел 9).
Допълнителна информация: Номер на оста на издърпвача на сърца на отливки. 
Издърпвачът на сърца на отливки може да се определи като този номер на оста се 
въведе на страницата за диагностика на оста.
Пример: Показанието СР1 означава издърпвач на сърца на отливки 1, когато на 
страницата за диагностика на оста е въведен номерът на оста 11.
Квитиране: Поставете издърпвача на сърца на отливки в крайна позиция.

303 	1	 Шахтата	на	изхвърляча	е	отворена
Тази неизправност се появява, когато е отворена защитната врата на шахтата на 
изхвърляча. Движението на изхвърляча е блокирано.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се затвори защитната врата 
на шахтата на изхвърляча.

304 	0	 Проверка	на	предната	защитна	решетка
Това съобщение за неизправност се появява при ново включване на машината с 
помощта на главния прекъсвач. При появяване на това съобщение за неизправност са 
блокирани всички движения.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Затварянето на защитната решетка трябва да бъде проверено
Бит 1, стойност 2: Отварянето на защитната решетка трябва да бъде проверено
Бит 7, стойност 128: Осигурителният вентил трябва да бъде проверен
Квитиране: Защитната решетка трябва правилно да се отвори и затвори по един 
път. Съобщението за неизправност се анулира след еднократното задействуване за 
проверка на крайните прекъсвачи на защитната решетка.
Стартът на задвижването се деблокира след като тази проверка бъде извършена 
правилно.

305 	0	 Контролното	устройство	на	защитната	решетка	е	задействано
Това съобщение се появява, когато крайните прекъсвачи на защитната решетка 
сигнализират неизправност.
Допълнителна информация: 
Бит 0, стойност 1: При затваряне на предната осигурителна решетка е установена 
грешка на токовата верга на осигурителното управление.
Бит 1, стойност 2: При оттваряне на предната осигурителна решетка е установена 
грешка на токовата верга на осигурителното управление.
Бит 2, стойност 4: При затваряне на задната осигурителна решетка е установена 
грешка на токовата верга на осигурителното управление.
Бит 3, стойност 8: При отваряне на задната осигурителна решетка е установена грешка 
на токовата верга на осигурителното управление.
Бит 4, стойност 16: При затваряне на защитата срещу изпръскване 1 е установена 
грешка на токовата верга на осигурителното управление.
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Бит 5, стойност 32: При отваряне на защитата срещу шприцоване 1 е установена 
грешка на токовата верга на осигурителното управление.
Бит 6, стойност 64: При отваряне на предната защитна решетка не се задейства 
прекъсвачът за пусковата блокировка.
Бит 7, стойност 128: При отваряне на задната защитна решетка не се задейства 
прекъсвачът за пусковата блокировка.
Бит 8, стойност 256: При затворена предна защитна решетка се задейства прекъсвачът 
за пусковата блокировка.
Бит 9, стойност 512: При затворена задна защитна решетка се задейства прекъсвачът 
за пусковата блокировка.
Бит 10, стойност 1024: При затваряне на защитата срещу изпръскване 2 е установена 
грешка на токовата верга на осигурителното управление.
Бит 11, стойност 2048: При отваряне на защитата срещу шприцоване 2 е установена 
грешка на токовата верга на осигурителното управление.

Възможни причини: Крайният прекъсвач е неизправен.

306 	0	 Контролното	устройство	на	защитната	решетка	е	задействано
Това съобщение се появява, когато крайните прекъсвачи на защитната решетка 
сигнализират неизправност.
Допълнителна информация за вертикална машина:
Бит 0, стойност 1: Защитна решетка 1.
Бит 1, стойност 2: Защитна решетка 2.
Бит 2, стойност 4: Защитна решетка 3.
Бит 3, стойност 8: Защитна решетка 4
Бит 4, стойност 16: Защитна решетка 5
Бит 5, стойност 32: Защитна решетка 6
Възможни причини: Крайният прекъсвач е неизправен.

307 	0	 Контролно	устройство	на	защитната	решетка	-	спомагателни	контактори
Това съобщение за неизправност се появява, когато спомагателните контактори 
за контрол на защитната решетка не включват правилно в течение на постоянно 
настроеното време.
Възможни причини: Спомагателният контактор е неизправен.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Неизправност при затваряне на предната защитна решетка.
Бит 1, стойност 2: Неизправност при отваряне на предната защитна решетка.
Бит 2, стойност 4: Неизправност при затваряне на задната защитна решетка.
Бит 3, стойност 8: Неизправност при отваряне на задната защитна решетка.
Бит 4, стойност 16: Неизправност при затваряне на топлозащитното приспособление.
Бит 5, стойност 32: Неизправност при отваряне на топлозащитното приспособление.
Бит 6, стойност 64: Неизправност при затваряне на ремонтната врата.
Бит 7, стойност 128: Неизправност при отваряне на ремонтната врата.
Бит 8, стойност 256: Грешка при затваряне на защитата срещу шприцоване 2.
Бит 9, стойност 512: Грешка при отваряне на защитата срещу шприцоване 2.

308 	1	 Калибрирането	на	пътя	е	невъзможно
Тази неизправност възниква, когато в процеса на калибрирането или въведените 
данни са били еднакви, или пък пресметнатото наново усилване не се намира във 
валидния диапазон. Процесът на калибриране е бил прекъснат, данните не са приети 
от системата за управление.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след успешно завършване на 
калибрирането или след като главният прекъсвач е изключен и включен.

309 	1	 Калибрирането	на	налягането	не	е	възможно
Вж. съобщението за неизправност 308.
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310 	0	 Неизправност	при	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ
Появява се, когато положението на прекъсвача на двата помощни контактора за 
АВАРИЙНО СПИРАНЕ не съвпада с електрическото управление.
Квитиране: Извършва се чрез натискане на клавиша "Стоп".

311 	0	 2.	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	е	натиснат
Вж. съобщението за неизправност 207.

312 	0	 3.	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	е	натиснат
Вж. съобщението за неизправност 207.

313 	0	 4.	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	е	натиснат
Вж. съобщението за неизправност 207.

314 	1	 Впръскващото	устройство	С	не	е	в	безопасно	положение
Вж. съобщението за неизправност 235.

315 	1	 Леярският	плунжер	С	не	се	е	върнал
Вж. съобщението за неизправност 236.

316 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	1
317 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	2
318 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	3
319 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	4
320 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	5
321 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	6

Това съобщение за неизправност се появява, когато е постъпил сигнал за превишение 
на даден допуск от съответната колонка в таблицата с качествените показатели. 
Анализът на лошокачествените детайли съгласно таблицата с качествените 
показатели е активиран само при включена програма "Анализ".

322 	2	 Конфигурационни	грешки	относно	пресоването	/	вентилирането
Тази неизправност възниква, когато преди пресоването настъпи вентилиране, 
обусловено от стартовите настройки за пресоване и вентилиране.

323 	4	 Нивото	на	маслото	в	системата	за	централно	мазане	е	твърде	ниско
 7 при вертикална машина
Тази неизправност възниква, когато нивото на маслото в системата за централно 

мазане е твърде ниско или кратковременно е паднало под допустимата стойност. 
Движенията на затварящия механизъм са блокирани.
Възможни причини:
• Ниво на маслото в резервоара на помпата по-ниско от необходимото.
• Сензор или сигнален кабел може би са повредени.
Необходими мерки: Долейте масло. При необх. да се провери кабела на сензора за 
нивото на маслото.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и натискане на клавиша "Машина - стоп".



Изброяване на алармите

HB6BGALI
HB6BGALH

0313ES/0114ESГлава AL - 46

324 	4	 Неизправност	в	системата	за	централно	мазане
 7 при вертикална машина
Това съобщение за неизправност се появява, когато по време на интервала на 

мазане прекъсвачът за повишение на налягането не включва в настроения диапазон 
на контролното време или е прекалено ниско нивото на маслото в системата за 
централно мазане.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Сигналът от пневматичния превключвател е бил подаден още преди да е 
започнал цикълът на мазане.
Стойност 2: Повишението на налягането не се осъществява в предписаното време за 
нарастване на налягането (сервиз).
Стойност 3: Пневматичният превключвател не е изменил своето състояние след 
времето на паузата (времето между циклите на мазане).
Квитиране: Проверете пневматичния превключвател и запасния резервоар в системата 
за централно мазане. Пуснете ръчно цикъла на мазане.

325 	0	 Проверка	на	топлозащитното	приспособление
Това съобщение за неизправност се появява при всяко ново включване на машината с 
помощта на главния прекъсвач.
Квитиране: Топлозащитното приспособление трябва правилно да се отвори и 
затвори по един път. Съобщението за неизправност се анулира след еднократното 
задействуване с цел проверка на крайните прекъсвачи.
Стартът на задвижването се деблокира след като тази проверка бъде извършена 
правилно.

326 	1	 Забавено	изключване	в	края	на	цикъла
Тази неизправност възниква при забавено изключване на машината с помощта на 
контролна програма. Двигателят се изключва след достигане на "Времето на задръжка 
на изключването в края на цикъла". Този сигнал за неизправност се появява в течение 
на времето на задръжка. Зададената стойност и контролната програма се намират под 
функционалния клавиш "Производствени параметри" и многофункционалните клавиши 
"Контрол".

327 	1	 Mouldfix:	незатегнато
Тази неизправност възниква, когато няма затягане на Mouldfix на затварящата плоча 
или плочата на дюзата.
Възможни причини: Крайните прекъсвачи са неизправни или неправилно настроени. 
Клавишът "Освободи Mouldfix" е натиснат.
Квитиране: Mouldfix: да се затегне.

328 	0	 Mouldfix:	проверка	на	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ
Това съобщение за неизправност се появява при включване на машината. 
Квитиране:  Чрез еднократно натискане на бутона "АВАРИЙНО СПИРАНЕ" това 
съобщение за неизправност се изтрива, ако устройството за АВАРИЙНО СПИРАНЕ 
функционира нормално (проверка на устройството за АВАРИЙНО СПИРАНЕ).

329 	0	 Mouldfix:	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	е	натиснат
Тази неизправност се появява при натискане на бутона "АВАРИЙНО СПИРАНЕ" или 
ако веригата на АВАРИЙНО СПИРАНЕ е прекъсната някъде.

330 	1	 Mouldfix:	лявата	защитна	решетка	е	отворена
331 	1	 Mouldfix:	дясната	защитна	решетка	е	отворена

Тази неизправност възниква, когато е била отворена една от защитните решетки 
Mouldfix. При появяване на това съобщение за неизправност са блокирани всички 
движения на масата Mouldfix.
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Блокировката на страната на пръскане и затваряне може да се извърши само в 
отворено състояние. При появяване на това съобщение за неизправност са блокирани 
всички движения на масата Mouldfix. Блокировката на страната на пръскане и 
затваряне може да се извърши само в случая, когато сменната маса не се намира в 
лява крайна позиция и е отворена лявата защитна врата или пък сменната маса не се 
намира в дясна крайна позиция и е отворена дясната защитна врата.
Квитиране: Mouldfix - затворете защитната решетка.

332 	0	 Mouldfix:	проверка	на	защитната	решетка
Това съобщение за неизправност се появява при ново включване на машината.
Квитиране: Защитната решетка трябва правилно да се отвори и затвори по един 
път. Съобщението за неизправност се анулира след еднократното задействуване за 
проверка на крайните прекъсвачи на защитната решетка.
При появяване на това съобщение за неизправност са блокирани всички движения.

333 	1	 Mouldfix:	действащият	инструмент	е	грешен
Номерът на инструмента, намиращ се в производството, не съвпада с настройката 
"Действащ инструмент".
Възможни причини:
• Грешен инструмент.
• Грешен блок данни.
• Грешен избор на инструмента (действащ инструмент)
• Кодиращият щекер X93 не е поставен (индикация "0").
• Неправилно кодиране на инструмента (диодни мостчета в кодиращия щекер).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при наличие на съвпадение между 
избрания (действащия) инструмент и кодировката на инструмента (действащия).

334 	1	 Mouldfix:	пасивният	инструмент	е	грешен
Инструментът на сменната маса не е този, който е нужен за следващата смяна на 
инструмента. Проверката се извършва след достигане на "диференциалния" брой 
"Старт смяна на данните на детайла".
Възможни причини:
• Погрешен инструмент в позиция за смяна.
• Грешен избор на инструмента (пасивен инструмент).
• Кодиращият щекер X93 не е поставен (индикация "0").
• Неправилно кодиране на инструмента (диодни мостчета в кодиращия щекер).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при наличие на съвпадение между 
избрания (пасивния) инструмент и кодировката на инструмента (пасивния).

335 	0	 Контрол	на	крайните	прекъсвачи	на	въртящия	механизъм
Тази неизправност възниква, когато едновременно са натиснати крайните прекъсвачи 
на "Въртящият механизъм е вляво" и "Въртящият механизъм е вдясно". При 
възникване на тази неизправност се изключва двигателят.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

336 	1	 Mouldfix:	Времето	за	смяна	на	пресформата	е	извън	допуска
Тази неизправност възниква, когато автоматичната смяна на инструмента не може да 
се извърши за твърдо настроено време.
Възможни причини:
• Няма сгъстен въздух.
• Затегателният елемент не се отваря.
• Липсва крайна позиция.
Квитиране: Автоматично - при превключване на ръчен режим.
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337 	1	 Темпериращ(и)	уред(и):	контрол	на	максималната	температура
Тази неизправност възниква, когато един или няколко темпериращи уреда са 
достигнали настроената зададена стойност за "Макс. температура".
Зададената стойност е дадена на фиг. "Темпериращи уреди - настройване"
Квитиране: Проверете темпериращия уред. На екрана изключете загряващото 
устройство или темпериращия уред.

338 	2	 Грешка	при	множествено	компонентни	настройки
Тази грешка се появява, когато е извършена грешна настройка при предварителния 
избор на програма на множ. компоненти (вижте фигура Настройки множ. компоненти).
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: когато е активиран изборът на програма "Метод "Сандвич", 
"Запълване" или "Интервал", но действа само едно впръскващо устройство.
Бит 1, стойност 2: aко са деактивирани всички предв. избрани програми за "Шприц-
агрегат активен в автоматичен режим на работа", това означава, че не е активиран 
шприц-агрегат за автоматичен режим на работа.
Бит 2, стойност 4: ако е бил деактивиран съответният предварителен избор на 
програма за "Шприц-агрегат монтиран", а шприц-агрегатът е включен с помощта на 
бутона от ръчния пулт.
Бит 3, стойност 8: ако съответният шприц-агрегат не може да спази избрания 
предварително приоритет при старта. (напр.: шприц-агрегат не активен, или 
последователността на приоритета при впръскване няма смисъл).
Бит 4, стойност 16: няма дефиниран приоритет при старта (пръскане на интервали); Не 
е дефинирано шприц-бутало с приоритет при старта "1".
Бит 5, стойност 32: ако е деактивиран предварителният избор на програма за "Шприц-
агрегат последователно" и шприц-агрегатите не са разработени за паралелен режим.
Бит 6, стойност 64: ако съответният шприц-агрегат не може да спази избрания 
предварително приоритет при потегляне. (напр.: шприц-агрегат не активен, или 
последователността на приоритета при потегляне няма смисъл).
Бит 7, стойност 128: ако е активиран предварителният избор на програмата за "Шприц-
агрегат последователно" и не са дефинирани различни приоритети при старта.
Бит 8, стойност 256: Не е възможен приоритет при старта, тъй като се шприцова в 
различни пресформи.
Бит 9, стойност 512: Не е възможен приоритет при старта, тъй като се шприцова в една 
и съща пресформа.
Бит 10, стойност 1024: Приоритет на потегляне и приоретет на шприцоване не могат да 
бъдат различни при интервално шприцоване
Бит 11, стойност 2048: Приоритетт на стартиране за шприцоващата единицата 
невъзможен (Combiform)
Бит 12, стойност 4096: Приоритетът на потегляне не може да е по-висок от приоретета 
на шприцоване
Бит 13, стойност 8192: Комбиформова програма не е възможна, тъй като IP шприцоват 
на различни станции
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправност.

339 	0	 Проверка	на	задната	защитна	решетка	
Вж. съобщението за неизправност 304.

340 	1	 Задната	защитната	решетка	е	отворена
Вж. съобщението за неизправност 208.

341 	1	 Масата	на	пресформата	не	е	в	позиция
Тази неизправност възниква, когато масата не се намира в крайна позиция или пък 
индексът няма дефинирана крайна позиция.
Квитиране: Поставете масата в необходимата позиция.
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342 	1	 Станционният	изхвърляч	1	не	се	е	върнал
Тази неизправност възниква, когато съответният изхвърляч не се е върнал в изходна 
позиция при стартиране на друго движение.
Квитиране: Стационният изхвърляч ръчно се отвежда в положение "назад".

343 	1	 Станционният	изхвърляч	2	не	се	е	върнал
Вж. съобщението за неизправност 342.

344 	1	 Станционният	изхвърляч	3	не	се	е	върнал
Вж. съобщението за неизправност 342.

345 	9	 Грешка	при	конфигурацията	причисляване	Стационарен	ежектор
Появява се, когато има многократно присвояване на номера на стационарен ежектор 
в меню "Маса на пресформата / Конфигурация" или когато не е дадена валидна 
дефиниция на типа ежектор (ежектор за поставяне или снемане). В този случай се 
блокират всички движения.

Указание: Като допълнителна информация се показва едно четирицифрено число, 
при което на местото та 1000-те ("X") се показва номера на ежектора, а на 100-те ("Y") 
номера на станцията. Местото на10-те и единиците ("FF") тогава декларира грешката в 
конфигурацията. 
Допълнителна информация:
Стойност XYFF: Стационарен ежектор "Х" на станция "Y" - има грешка при 

конфигурацията "FF"  
Стойност XY01: .........- вече причислена към станция A (двойно използвана)
Стойност XY02: .........- вече причислена към станция B (двойно използвана)
Стойност XY03: .........- вече причислена към станция C (двойно използвана)
Стойност XY04: .........- вече причислена към станция D (двойно използвана)
Стойност XY05: .........- вече причислена към станция E (двойно използвана)
Стойност XY06: .........- вече причислена към станция F (двойно използвана)
Стойност XY07: .........- няма дефиниция на типа на ежектора
Стойност XY08: .........- Програмата на ежектора е изключена
Стойност XY09: .........- Възможна програма на ежектора само с дефиниция на снемане/

поставяне
Стойност XY10: .........- Възможна програма на ежектора само с опция многократно 

поставяне
Стойност XY11: .........- Възможна програма на ежектора само с опция поставяне 

междинен стоп
Стойност XY12: .........- Програмата на ежектора се нуждае от минимум 2 цикъла 

поставяне
Стойност XY90: .........- Ежектор с този номер не съществува

Прим.: 1304 -> стационарният ежектор 1 на станция 3 е вече причислен към станция D.
Квитиране: Автоматично след отстраняване на грешки

346 	9	 Грешка	при	конфигурацията	причисляване	Избивач	за	сърца
Появява се, когато има многократно присвояване на номера на избивачи за сърца в 
меню "Маса на пресформата / Конфигурация пресформа". В този случай се блокират 
всички движения.
Указание: Като допълнителна информация се показва едно четирицифрено число, при 
което на местото та 1000-те ("X") се показва номера на причисленото сърце, а на 100-
те ("Y") номера на пресформата. Местото на10-те и единиците ("FF") тогава декларира 
грешката в конфигурацията. 
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Допълнителна информация:
Стойност XYFF: "X". Избивач за сърца за пресформа "Y" - има грешка при 

конфигурацията "FF" 
Стойност XY00: .........- вече причислена към горната част на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY01: .........- вече причислена към долната част 1 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY02: .........- вече причислена към долната част 2 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY03: .........- вече причислена към долната част 3 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY04: .........- вече причислена към долната част 4 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY05: .........- вече причислена към долната част 5 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY06: .........- вече причислена към долната част 6 на пресформата (двойно 
използвана)
Стойност XY90: .........- не съществува избивач за сърца с този номер

Прим.: 2103 -> 2. сърце за долната част на пресформата 1 е вече причислено към 
долна част на пресформата 3 (двойно използване)
Квитиране: Автоматично след отстраняване на грешки

347 	9	 Грешка	конфигурация	Маса	на	пресформата
Тази грешка се появява, когато е настъпила грешка в комуникацията в меню "Маса на 
пресформата / Конфигурация" при настройките на долните части на пресформата или 
на станциите.

Указание: Като допълнителна информация се показва едно четири цифрено число, 
при което на местото та 1000-те ("X") се показва номера на масата на пресформата, а 
на 100-те ("Y/Z") номера на станцията/ на пресформата. Местото на10-те и единиците 
("FF") тогава декларира грешката в конфигурацията
Допълнителна информация: 
Стойност XYFF: Маса на пресформата "X": Станция "Y" - има грешка при 

конфигурацията "FF" 
Стойност XZFF: Маса на пресформата "X": Пресформа "Z" - има грешка при 

конфигурацията "FF" 
Стойност XZ01: .........- не може да достигне станция за снемане
Стойност XZ02: .........- не може да достигне станция за поставяне
Стойност X003: .........- няма активна долна част на пресформа
Стойност X004: .........- няма активирана станция за снемане
Стойност XY05: .........- не дефинирано като обслужваща станция или станция 

манипулиране 1
Стойност XY06: .........- не дефинирано като обслужваща станция или станция 

манипулиране 2
Стойност XY07: не е дефинирана като упр. станция или почистваща станция 1 
Стойност XZ08: .........- не възможна последователност на станция поставяне
Стойност XZ09: .........- Твърде много цикли на поставяне (възможни макс. 9 цикъла на 

поставяне)
Стойност XZ10: .........- не възможна последователност на станция снемане
Стойност XZ11: .........- Твърде много цикли на снемане (възможни макс. 9 цикъла на 

снемане)
Стойност X012: ......... - При опция Система с магнитни затегателни плочи станция A  

     не може да се дефинира като станция за снемане
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Стойност X013: ......... - При опция Система с магнитни затегателни плочи станция A  
     не може да се дефинира като станция за поставяне

Стойност XY14: ......... - не може да се дефинира като допълнителна станция за  
     снемане (двойно използвана)

Стойност XY15: ......... - не може да се дефинира като допълнителна станция за  
     поставяне (двойно използвана)

Стойност XY16: ......... - Долната част на пресформата не може да се изключи  
     напълно.

Стойност XY17: ......... - Долната част на пресформата 3 не може да произвежда с  
     долната част на пресформата 5 и 6.

Стойност XY18: ......... - не е дефинирана като упр. станция или ст. за манипулиране 3 
Стойност XZ19: ......... - Долната част на инструмента Z не може да действа на  

     станция E, F
Стойност XZ20: ......... - Долната част на инструмента Z не може да действа на  

     станция B, C, D
Стойност XZ21: ......... - прекалено много въртящи единици активирани
Прим.: 1202 -> ........... - Маса на пресформата 1: ДЧ на пресформата 2 не може да  
    достигне станция за поставяне

348 	1	 Контрол	на	позицията	Маса	на	пресформата
Тази неизправност възниква, когато няма съответствие между датчика за преместване 
(селсин-датчик) и безконтактния датчик (в опората на масата).
Допълнителна информация (за масата за пресформата):
Стойност 1: Масата е позиционирана, но на долната страна на масата не пристига 

сигнал от безконтактния датчик.
Стойност 2: Сигналът от безконтактния датчик не се изменя при движение на масата.
Стойност 3: Дефектен селсин датчик; Внимание: По-нататъшна експлоатация 

възможна само в режим Настройки (уведомете сервизната служба Battenfeld).
Допълнителна информация (за външно въртящо устройство):
Стойност 1: Масата е позиционирана, но позицията не е дефинирана (няма данни за 

ъглите).
Стойност 2: Масата е позиционирана отново, но позицията на ъглите е без промяна. 

(Да се уведоми производителят на въртящото устройство).
Квитиране:Задвижването може да се пусне отново в режим настройки и масата се 
отвежда в крайна позиция. Квитирането се извършва автоматично, когато показанието 
на тази неизправност изчезне. При стойност 3 с повторно нулиране на селсин-датчика.

349 	0	 Проверка	на	светлинната	завеса
Тази неизправност възниква след включване на машината с главния прекъсвач и 
изисква еднократна проверка на светлинната завеса.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Светлинна завеса 1.
Бит 1, стойност 2: Светлинна завеса 2.
Бит 2, стойност 4: Светлинна завеса 3.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
светлинната завеса 1 (стойност 1) и светлинната завеса 2 (стойност 2).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след еднократно пробиване на 
светлинната завеса и квитиране.
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350 	1	 Прекъсната	светлинна	завеса.
Тази неизправност възниква, когато светлинната завеса е пробита на дадено място.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Светлинна завеса 1.
Бит 1, стойност 2: Светлинна завеса 2.
Бит 2, стойност 4: Светлинна завеса 3.
Пример:
"Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят светлинната 
завеса 1 (стойност 1) и светлинната завеса 2 (стойност 2).
Квитиране: Извършва се чрез задействане на "Цикъл старт" или "Двигател старт".

351 	1	 Издърпвач	на	сърца	на	отливки	без	блокировки
Това съобщение се появява, когато е активиран изборът на програмата "Старт-стопен 
режим без блокировки (режим настройки)". В този случай няма активирани блокировки 
за издърпвача на сърца на отливки.

352 	1	 Маса	на	пресформата	Диапазон	на	осцилиране
Тази неизправност възниква, когато масата не се намира във валидния диапазон 
на осцилиране. Диапазонът на осцилиране може да се види м меню "Маса на 
пресформата".
Квитиране: Задвижването може да се пусне отново в режим настройки и масата се 
отвежда в крайна позиция. Квитирането се извършва автоматично, когато показанието 
на тази неизправност изчезне.

353 	2	 Липса	на	датчик	за	налягане	вътре	във	формата
Тази неизправност възниква, когато е избрано превключване на поддържането под 
налягане в зависимост от налягането във вътрешността на формата, а на машината 
не е поставен датчик за налягане вътре във формата. Впръскването е блокирано до 
момента, в който се избере друг вид превключване на налягането.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Липса на датчик за налягане вътре във формата на впръскващо 
устройство А.
Бит 1, стойност 2: Липса на датчик за налягане вътре във формата на впръскващо 
устройство B.
Бит 2, стойност 4: Липса на датчик за налягане вътре във формата на впръскващо 
устройство C.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при избора на друг вид 
превключване на налягането.

354 	2	 Липса	на	датчик	за	налягането	на	масата
Тази неизправност възниква, когато е избрано превключване на поддържането под 
налягане в зависимост от налягането на масата и на машината не е поставен датчик за 
налягане на масата. Впръскването е блокирано до момента, в който се избере друг вид 
превключване на налягането.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност1: Липса на датчик за налягане на масата на впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност2: Липса на датчик за налягане на масата на впръскващо устройство В.
Бит 2, стойност4: Липса на датчик за налягане на масата на впръскващо устройство C.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при избора на друг вид 
превключване на налягането.

355 	1	 Впръскващото	устройство	С	е	в	сервизна	позиция
Вж. съобщението за неизправност 384.
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356 	1	 Неправилен	блок	параметри	на	впръскването
Тази неизправност възниква, когато в режим на работа с "Многократни блокове 
данни" актуалният ("дозировъчният") блок данни не съответства на долната част на 
инструмента във впръсквателната станция. Операцията впръскване се блокира.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Бит 3, стойност 8: Шприц-агрегат А и В шприцоват в същата станция, но имат различни 
шприц-параметри на дозиране.
Бит 4, стойност 16: Шприц-агрегат А и C шприцоват в същата станция, но имат 
различни шприц-параметри на дозиране.
Бит 5, стойност 32: Шприц-агрегат B и C шприцоват в същата станция, но имат 
различни шприц-параметри на дозиране.
Бит 6, стойност 64: Шприцоваща единица A - допълване дозировката e невъзможно, 
тъй като обемът на дозировка е превишен
Бит 7, стойност 128: Шприцоваща единица B - допълване дозировката e невъзможно, 
тъй като обемът на дозировка е превишен
Бит 8, стойност 256: Шприцоваща единица C - допълване дозировката e невъзможно, 
тъй като обемът на дозировка е превишен
Квитиране: Ръчен режим: Завъртете кореспондиращата долна част на инструмента 
във впръсквателната станция. Автоматичен режим: Квитиране с "Цикъл старт", 
автоматично поставяне на правилната долна част на инструмента.
Квитиране Бит 6-8: Добавъчният обем на дозиране трябва да бъде шприцован 
минимум под новата целева позиция (новия обем на дозиране)

357 	0	 Спирателният	кран	на	помпата	е	затворен
Това съобщение за неизправност се появява, когато спирателният кран на помпата не 
е отворен. В този случай хидравличната уредба не позволява да се включи.
Квитиране: Квитирането се извършва след отваряне на спирателния кран.

358 	0	 Спирателният	кран	в	тръбопровода	към	резервоара	е	затворен.
Това съобщение за неизправност се появява, когато не е отворен спирателният кран в 
тръбопровода към резервоара. В този случай хидравличната уредба не позволява да 
се включи.
Квитиране: Квитирането се извършва след отваряне на спирателния кран.

359 	0	 Спирателният	кран	на	впръскващото	устройство	е	затворен
Това съобщение за неизправност се появява, когато не е отворен спирателният кран 
на впръскващото устройство. В този случай хидравличната уредба не позволява да се 
включи.
Квитиране: Квитирането се извършва след отваряне на спирателния кран.

360 	3	 Темпериращият	уред	е	изключен	от	седмичния	прекъсвач-таймер
  6 при вертикална машина
При активирана програма "Седмичен прекъсвач-таймер" и избран "Нагревателен блок, 
който трябва да се включи" сигналът за тази неизправност действува дотогава, докато 
не се достигне стартовото време и темпериращите уреди не се задействуват или 
времето на спиране не изключи темпериращите уреди.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при активирани темпериращи уреди 
или изключване на програмата "Седмичен прекъсвач-таймер" или "Нагревателен блок, 
който трябва да се включи".
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361 	1	 Последователност	потегляне	активна
Тази съобщение се появява, когато е активирана програмата "Последователност 
на потегляне". Предварителният избор на програма се намира в меню "Маса на 
пресформата / Край на производството", глава 11.  Не се шприцоват детайли и не се 
позиционират позиции за зареждане. Цикълът продължава дотогава, докато не се 
изхвърлят (избият от формата) всички части.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Последователност потегляне активна.
Бит 1, стойност 2: При изключване на брояча на детайлите.
Бит 2, стойност 4: Посредством аларми с клас грешки 6.
Бит 3, стойност 8: Посредством аларми с клас грешки 7.
Бит 4, стойност 16: Специална последователност на придвижване, следният цикъл  
   шприцоване блокиран (напр.: мониторинг на материала)
Бит 5, стойност 32: Специална последователност на придвижване, следният цикъл  
   шприцоване блокиран
Бит 6, стойност 64: Производствен край на манипулацията въведен
Квитиране: Автоматично, повече информации вижте в глава A.10 Протичане на 
програмата.

362 	1	 Леярският	плунжер	С	не	е	отпред
Вж. съобщението за неизправност 386.

363 	1	 Задвижване	3	стоп
Вж. съобщението за неизправност 215.

364 	0	 Защитата	на	двигателя	на	задвижване	3	е	задействувана.
Вж. съобщението за неизправност 211.

365 	1	 Инструментът	е	пълен
Тази неизправност възниква, когато вече е впръсквано в дадена позиция на масата 
на пресформата, намираща се във впръсквателната станция, без обаче да бъдат 
извадени / ежектирани детайлите с помощта на станцията на ежектора.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Отливката още не е свалена от шприц-агрегат А.
Бит 1, стойност 2: Отливката още не е свалена от шприц-агрегат B.
Бит 2, стойност 4: Отливката още не е свалена от шприц-агрегат C.
Бит 10, стойност 1024: все още не всички части са свалени от шприц-агрегат A.
Бит 11, стойност 2048: все още не всички части са свалени от шприц-агрегат B.
Бит 12, стойност 4096: все още не всички части са свалени от шприц-агрегат С.
Квитиране (с маса на пресформата): Инструментът, намиращ се във впръсквателната 
станция трябва да се обърне по посока на станцията за изваждане и детайлът да се 
извади с помощта на изхвърляча.
Квитиране (без маса на пресформата): извадете частта посредством ежектора.
Ако частта е вече извадена, задействайте ключа "Частите извадени" (виж глава 11.4.1)

366 3	 Липса	на	инструмент
Тази неизправност възниква, когато формата трябва да се затвори, а в затварящата 
станция не се намира долна част на инструмент.
Тази неизправност възниква, когато е включено движението "Стационен изхвърляч 
напред", а в изхвърлящата станция няма долна част на инструмент.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Бит 3, стойност 8: Стационен изхвърляч 1.
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Бит 4, стойност 16: Стационен изхвърляч 2.
Бит 5, стойност 32: Стационен изхвърляч 3.
Бит 6, стойност 64: Ежектор 1 (горен ежектор)
Бит 7, стойност 128: Използвайте механизма за придвижване на сърцето на матрицата 
като ежектор (при Tandemmould).
Възможни причини: Неправилна конфигурация на масата на пресформата (долната 
част не е избрана).

367 	1	 Клапанната	линеаризация	за	впръскване	е	активирана
Тази неизправност възниква, когато е била активирана автоматичната клапанна 
линеаризация.

368 	0	 Ремонтната	врата	4	е	отворена
369 	0	 Ремонтната	врата	5	е	отворена
370 	0	 Ремонтната	врата	6	е	отворена

Вж. съобщението за неизправност 292.

371 	1	 Предпазител	на	плочата	на	ежектора	/	Предпазител	на	плочата	на	
пресформата	
(при стандартни машини)
Тази неизправност възниква, когато изхвърлячът е заел позиция "Изхвърляч назад", 
а не е задействуван крайният прекъсвач за предпазното устройство на плочата на 
изхвърляча.
Възможни причини: 
• Зануляването на изхвърляча не е правилно.
• Крайни прекъсвачи за предпазното устройство на плочата на изхвърляча.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се задействува крайният 
прекъсвач.

371 	1	 Предпазител	на	плочата	на	ежектора	/	Предпазител	на	плочата	на	
пресформата
(при вертикални машини)
Тази грешка се появява, когато плочата на ежектора не е достигнала своята задна 
позиция и е въведено движение (затваряне, избивачи за сърца, маса на пресформата). 
Възможни причини: 
• Не е задействан крайният прекъсвач на предпазителя на плочата на пресформата
• Неправилно причисляване за предпазителя на плочата на пресформата.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се задействува крайният 
прекъсвач.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Предпазител на плочата на пресформата на долната част на пресформата 
1.
Стойност 2-6: Описанието на неизправността е аналогично на това за стойност 1, но се 
отнася за долната част на инструментите 2...6.
Стойност 10: Предпазител на плочата на пресформата на горната част на 
пресформата.
Стойност 21: Мониторинг по правдоподобност на осигурителя на 
инструменталната плоча върху долната част на инструмент 1.
Стойност 22-26:  Описанието на неизправността е аналогично на това за стойност 
21, но се отнася за долната част на инструментите 2...6.
Стойност 30:  Надзор по приемливост Предпазител на плочата на пресформата 
на горната част на пресформата.
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372 	1	 Airmould	/	Aquamould	Номер	на	грешката:
Допълнителната информация, показана под този сигнал за тревога, се разшифрова 
както е обяснено по-нататък.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Отсъствие на деблокировка на уред Airmould за отваряне на инструмента
Стойност 2: Отсъствие на деблокировка на уред Airmould за впръскване.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато от уреда Airmould постъпят 
сигнали за деблокировка.

373 	0	 Init-грешка	на	вход/изход	FLEX	I/O
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

374 	1	 Защитата	на	двигателя	за	охлаждане	на	филтрирането	е	задействувана
Това съобщение за неизправност се появява, когато е задействувана защитата на 
двигателя за филтриране в спомагателната линия.

375 	1	 Защитата	на	вентилатора	с	независимо	задвижване	1	е	задействувана.
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитата на двигателя на 
вентилатора с независимо задвижване е задействувана.

376 	1	 Защитата	на	вентилатора	с	независимо	задвижване	2	е	задействувана.
Вж. съобщението за неизправност 375.

377 	0	 Защитата	на	двигателя	на	задвижване	2	е	задействувана.
Вж. съобщението за неизправност 211.

378 	0	 Термозащитата	на	двигателя	на	задвижване	1	е	задействувана.
379 	0	 Термозащитата	на	двигателя	на	задвижване	2	е	задействувана.
380 	0	 Термозащитата	на	двигателя	на	задвижване	3	е	задействувана.

Това съобщение за неизправност се появява, когато е задействуван позисторният 
контрол на задвижването.
Възможни причини: Претоварване на задвижването.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и натискане на клавиша "Машина - стоп".

381 	0	 Филтърът	във	всмукателната	линия	1	е	замърсен
382 	0	 Филтърът	във	всмукателната	линия	2	е	замърсен

Тази неизправност възниква, когато се задействува прекъсвачът за ниско налягане на 
филтър 1 във всмукателната линия. При възникване на тази неизправност се изключва 
двигателят.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след смяна на филтъра.

383 	1	 Смяна	на	работния	филтър
Тази неизправност възниква, когато се задействува пневматическият прекъсвач 
на филтъра в линията за високо налягане. Това не влияе върху изпълнението на 
програмата на машината; само се появява показание на замърсяването на филтъра в 
линията за високо налягане.
Квитиране: Сменете филтриращия елемент.
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384 	1	 Впръскващото	устройство	А	е	в	сервизна	позиция
385 	1	 Впръскващото	устройство	В	е	в	сервизна	позиция

Тази неизправност възниква, когато впръскващото устройство е превишило 
максималния път при връщането си назад с помощта на програмата за смяна на шнека 
и след това се прави опит леярският плунжер да се върне назад.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато действителният път на 
впръскващото устройство стане по-малък от максималния.

386 	1	 Леярският	плунжер	А	не	е	отпред
387 	1	 Леярският	плунжер	В	не	е	отпред

Тази неизправност възниква, когато впръскващото устройство трябва да се върне 
съвсем назад с помощта на програмата за смяна на шнека и леярският плунжер не се 
намира отпред.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато леярският плунжер се 
намира отпред и отново се прави опит впръскващото устройство да се върне съвсем 
назад с помощта на програмата за смяна на шнека.

388 	1	 Неизправност	на	помпата	DFE
Тази неизправност възниква, когато електронният блок на помпата е подал сигнал за 
наличието на неизправност при включено задвижване.
В този случай могат да се появят следните неизправности:
• Действителната стойност на налягането е по-малка от -0,5 V или по-голяма от +11,5 

V.
• Действителната стойност на ъгъла на завъртане е по-малка от -11,5 V или по-

голяма от +11,5 V.
• Грешката на регулирането на налягането по-продължително от 1 секунда надхвърля 

± 5 %.
• Грешката на регулирането на ъгъла на завъртане по-продължително от 1 секунда 

надхвърля ± 2,5 %.
• Действителната стойност на вентила е по-малка от -11,5 V или по-голяма от +11,5 V.
• Действителната температура в корпуса е превишила максималната допустима 

стойност 80 °C (176 °F).
• Симетричността на вътрешните напрежения в регулиращия вентил е извън 

граничната стойност.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Помпа DFE 1.
Бит 1, стойност 2: Помпа DFE 2.
Бит 2, стойност 4: Помпа DFE 3.
Пример:
"Допълнителна информация = 3" означава, че помпите DFE 1 (стойност 1) и DFE 2 
(стойност 2) са излъчили сигнал за налична неизправност.

389 	1	 Масленият	филтър	3	е	замърсен.
Вж. съобщението за неизправност 212.

390 	1	 Спирателният	кран	на	филтриращата	помпа	не	е	отворен
Това съобщение за неизправност се появява, когато не е отворен спирателният кран 
на филтриращите помпи.
Квитиране: Квитирането се извършва след отваряне на спирателния кран.



Изброяване на алармите

HB6BGALI
HB6BGALH

0313ES/0114ESГлава AL - 58

391 	3	 Грешка	в	инициализацията	на	MRI
Тази неизправност възниква, когато не е било възможно да се намери интерфейс MRI 
(Mould - Robot - Interpolation / леярски - робот - интерполация).
Възможни причини: Управлението на машината не е свързано с управлението на 
робота. Проверете връзката с робота.
Квитиране: След изключване на програмата.

392 	0	 Нарушение	на	работния	диапазон	MRI
При потапянето по време на движението на отваряне роботът е навлязъл в защитната 
зона.
Възможни причини: Проверете скоростта на робота и евентуално я намалете или 
увеличете скоростта на отваряне на затварящата плоча.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

393 	2	 Защитната	врата	1	е	отворена
Тази неизправност възниква, когато се отвори защитната врата 1. Всички движения на 
осите веднага се блокират. При това не се изключва хидравлична уредба.
Квитиране: Ръчен режим и режим настройки: Квитирането става автоматично след 
затваряне на защитната врата.
Автоматичен режим: Прекъснатият цикъл продължава след затваряне на защитната 
врата и натискане на клавиша "Цикъл старт".

394 	2	 Защитната	врата	2	е	отворена
395 	2	 Защитната	врата	3	е	отворена
396 	2	 Защитната	врата	4	е	отворена

Вж. съобщението за неизправност 393.

397 	2	 Отваряне	защитна	врата	Периферия/ООЗ
 1 при хоризонтална машина

Това съобщение за грешка възниква, когато е отворена защитната врата на 
периферията (напр.: GBA) или не е квитирана. Всички движения на осите веднага се 
блокират. При това не се изключва хидравлична уредба.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Защитна врата на периферията 1.
Бит 1, стойност 2: Защитна врата на периферията 2.
Бит 2, стойност 4: Защитна врата на периферията 3.

Квитиране: Ръчен режим и режим настройки: Квитирането става автоматично след 
затваряне на защитната врата.
Автоматичен режим: Прекъснатият цикъл продължава след затваряне на защитната 
врата и натискане на клавиша "Цикъл старт“.

398 	0	 Нивото	на	маслото	3	е	паднало	под	допустимото
Вж. съобщението за неизправност 213.

399 	0	 Защитна	врата	-	контрол	на	крайните	прекъсвачи
Това съобщение за грешка се появява, когато при отваряне или затваряне на 
защитната(ите) врата(и) е открито неправилно положение на крайните прекъсвачи. 
Задвижването веднага се изключва или не може да се включи. Всяка защитна врата 
се контролира от 3 крайни прекъсвача, като за това обикновено се използват крайните 
прекъсвачи 1 и 2.
Сигналите от крайните прекъсвачи се възприемат от управлението като валидни, 
когато двата входящи сигнала са или активирани, или деактивирани. Всички други 
състояния водят до активирането на този сигнал за тревога.
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Квитиране: Проверете крайните прекъсвачи и тяхното закрепване. Квитирането се 
извършва автоматично, когато са правилни двете положения на крайните прекъсвачи 
(за проверка отворете и затворете защитната врата).
Допълнителна информация:
Бит 1, стойност 2: Неизправност на защитната врата 1.
Бит 2, стойност 4: Неизправност на защитната врата 2.
Бит 3, стойност 8: Неизправност на защитната врата 3.
Бит 4, стойност 16: Неизправност на защитната врата 4.
Бит 5, стойност 32: Неизправност на защитната врата 5
Бит 6, стойност 64: Неизправност на защитната врата 6
Бит 7, стойност 128: Неизправност на защитната врата 7
Бит 8, стойност 254: Неизправност на защитната врата 8
Пример: "Допълнителна информация = 6" означава, че е възникнала "Неизправност на 
защитната врата 1 (стойност 2)" и "Неизправност на защитната врата 2 (стойност 4)".

400 	0	 Неизправност	при	алокацията	на	паметта
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.
Допълнителна информация за променливите величини MEMSTATUS и MEM_ERR_STR 
можете да получите в заданието Task "err_neu1".
Допълнителна информация: Цифри 0 и 1: Номер на ос, задаваема функция 
(taskfunktion)
00 maintask, main_cp, main_clc, ex_128 и т.н.
01..80 Номер на ос при задание (task) на осите (при грешка get_axis - тук между 
другото се въвежда 0 и за task на осите (ако get_axis не подаде обратно номер на ос).
81..90 Задания (tasks) за помпите
91..94 Резерва
95 act/ass tasks
96 Загряване
97 Задание (task) на опциите
98 QT, AG, EC ...
99 pan_clc, vwd_clc
Цифра 2: Тип на заданието (task)
1 clc-task
2 con-task
3 org-task
4 други задания (task) на осите (например hp_xcon, cu_pof1....)
5 Общи задания (task)
Цифри 3 и 4: пореден номер (започва с 1) (например: за да може при няколко алокации 
на паметта да бъде определено мястото на грешката в същия INIT- UP).
Поредното номериране започва за всеки вид грешка с 1 (ако например в едно задание 
task се появят няколко грешки IO и MEM, то тогава поредното номериране започва 
както за грешките IO, така и за тези на MEM при 0).
Пример: Er_[402] = 01302 -> грешка при алокация на паметта (грешка 402), con - task 
на ос с номер 2, на първо място в task, където тази грешка може да се появи (може да 
се вземе директно от Sourcecode).

401 	0	 Грешка	при	четене	на	данни	от	модул	данни
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.
Допълнителна информация: Вж. съобщение за неизправност 400.

402 	0	 Не	е	намерен	модул	данни
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.
Допълнителна информация: Вж. съобщение за неизправност 400.
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403 	1	 Буферната	батерия	е	празна
При появяване на тази грешка главният прекъсвач на машината не бива изобщо да се 
изключва или само за кратко време (макс. 10 сек.).
Информация за смяната на батерията: виж глава "Преглед и поддържане".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Батерията на backplane (шина на обратната стена) е празна или 
липсва.
Бит 1, стойност 2: Батерията / акумулатора на процесора (CPU) са празни или липсват.
Бит 2, стойност 4: Батерията / акумулаторът на изваждащата се платка на слот 1 е 
празна или липсва.
Бит 3, стойност 8: Батерията / акумулаторът на изваждащата се платка на слот 2 е 
празна или липсва.

404 	1	 Грешка	в	алокирането	NC
Тази грешка се появява, когато задвижването не е било открито.
Възможни причини:
• Грешка при полагане на кабели.
• грешен номер на възела.
• Няма налично задвижване.

405 	0	 Грешка	в	комуникацията	CAN
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

406 	0	 Системна	тревога	406
407 	0	 Системна	тревога	407
408 	0	 Системна	тревога	408
409 	0	 Системна	тревога	409
410 	0	 Системна	тревога	410

Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

411 	1	 Масленият	филтър	2	е	замърсен.
Вж. съобщението за неизправност 212.

412  0 Нивото	на	маслото	2	недостигнато	/	превишено
Вж. съобщението за неизправност 213.

413 	1	 Задвижване	2	стоп
Вж. съобщението за неизправност 215.

414 	0	 Лентовият	транспортьор	не	е	свързан
Тази неизправност възниква, когато интерфейсът за транспортьора не е установил 
наличието на транспортьор.
Възможни причини: Транспортьорът не е свързан или интерфейсните сигнали не са 
съвместими.

415 	3	 Неизправност	на	вентилатора	PVC
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на двигателя е 
задействуван или е изключен. Автоматичният режим се прекратява в края на цикъла.
Внимание
Цилиндърът на шнека не се охлажда.
Възможни причини:
• Един от вентилаторите PVC е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.
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416 	0	 Вентил	/	затваряне	-	Y0->S134
Тази неизправност възниква, когато положението на вентила "Y0 - затваряне, S134" 
с електрически контрол не съвпадне с електрическото му управление в течение на 
твърдо настроени интервали от време.
Указание: САЩ: Y0 означава вентил SOL 0
   S134 означава краен прекъсвач PRS 134
Квитиране: Контрол на хидравличната верига на вентила, електромонтажа на вентила, 
включително и крайните прекъсвачи.

417 	0	 Вентил	/	отваряне	-	Y0->S234
Тази неизправност възниква, когато положението на вентила "Y0 - отваряне, S234" 
с електрически контрол не съвпадне с електрическото му управление в течение на 
твърдо настроени интервали от време.
Указание: САЩ: Y0 означава вентил SOL 0
   S234 означава краен прекъсвач PRS 234.
Квитиране: Контрол на хидравличната верига на вентила, електромонтажа на вентила, 
включително и крайните прекъсвачи.

418 	0	 Вентил	/	затваряне	-	Y293->Y1->S34
Тази неизправност възниква, когато положението на вентила "Y1 - затваряне / 
отваряне - S34" с електрически контрол не съвпадне с електрическото му управление 
в течение на твърдо настроени интервали от време. За операцията затваряне е 
необходимо допълнително да се задействува хидравличният предпазен вентил Y293, 
за да се извърши последователно комутиране на контактната система на вентил "Y1 - 
затваряне / отваряне".
Указание: САЩ: Y293 означава вентил SOL 293
   Y1 означава вентил SOL 1
   S34 означава краен прекъсвач PRS 34
Квитиране: Контрол на хидравличната верига на вентила, електромонтажа на вентила, 
включително и крайните прекъсвачи.

419 	0	 Вентил	/	отваряне	-	Y0->Y1->S34
Тази неизправност възниква, когато положението на вентила "Y1 - затваряне / отваряне 
- S34" с електрически контрол не съвпадне с електрическото му управление в течение 
на твърдо настроени интервали от време. За операцията отваряне е необходимо 
допълнително да се задействува хидравличният предпазен вентил Y0 - отваряне", за 
да се извърши последователно комутиране на контактната система на вентил "Y1 - 
затваряне / отваряне". Задействането на хидравличния предпазен клапан Y293 не е от 
значение за операция отваряне.
Указание: САЩ: Y0 означава вентил SOL 0
   Y1 означава вентил SOL 1
   S34 означава краен прекъсвач PRS 34
Квитиране: Контрол на хидравличната верига на вентила, електромонтажа на вентила, 
включително и крайните прекъсвачи.

420 	0	 Вентил	на	масата	на	пресформата	-	Y294->S334
Тази неизправност възниква, когато положението на вентила "Y294 - завъртане, S334" 
с електрически контрол не съвпадне с електрическото му управление в течение на 
твърдо настроени интервали от време.
Указание: САЩ: Y294 означава вентил SOL 294
   S334 означава краен прекъсвач PRS 334
Квитиране: Контрол на хидравличната верига на вентила, електромонтажа на вентила, 
включително и крайните прекъсвачи.
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421 	1	 Отворена	защитна	решетка
Защитната решетка е отворена. При появяване на това съобщение за неизправност са 
блокирани всички движения на машината.
Допълнителна информация за вертикална машина:
Бит 0, стойност 1: Защитна решетка 1.
Бит 1, стойност 2: Защитна решетка 2.
Бит 2, стойност 4: Защитна решетка 3.
Квитиране: Затворете защитната решетка и проверете крайните прекъсвачи.

422 	1	 Нарушение	на	контактната	точка	на	дюзата
Тази неизправност възниква, когато по време на впръскването се наруши контактът на 
дюзата на впръскващото устройство. Операцията впръскване се прекратява.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).
Възможни причини:
• Контактната точка на дюзата е настроена на много малка стойност.
• Леярският канал е замръзнал (нагревателният канал не е включен).
Квитиране: Автоматично - при превключване на ръчен режим.

423 	1	 Механично	предпазно	устройство	за	затварянето	Y55->S615	(ляво)
Тази неизправност възниква, когато положението на цилиндъра на предпазното 
устройство (ляво) не съвпадне с управлението на вентила в течение на твърдо 
настроени интервали от време.
Указание: САЩ: Y55 означава вентил SOL 55
   S615 означава краен прекъсвач PRS 615
Квитиране: Контрол на пневматичната верига на вентила, електромонтажа на вентила, 
включително и крайните прекъсвачи за цилиндъра на предпазното устройство за 
затварянето.
Указание: Механичното предпазно устройство на затварянето блокира, когато е налице 
едно от следните условия:
• Главното задвижване е изключено.
• Отворено топлозащитно приспособление.
• Отворена защитна решетка.
• Прекъсната светлинна завеса.
• АВАРИЙНО СПИРАНЕ натиснат.
По време на операция отваряне деблокира механичното предпазно устройство за 
затваряне.

424 	1	 Механично	предпазно	устройство	за	затварянето	Y55->S616	(дясно)
Тази неизправност възниква, когато положението на цилиндъра на предпазното 
устройство за затваряне (дясно) не съвпадне с управлението на вентила в течение на 
твърдо настроени интервали от време.
Указание: САЩ: Y55 означава вентил SOL 55
   S616 означава краен прекъсвач PRS 616
Квитиране и указание: Вж. съобщението за неизправност 423.

425 	1	 Задна	крайна	позиция	на	впръскващото	устройство	не	е	достигната
Тази грешка настъпва, когато не е достигнато задното крайно положение (позиция на 
разпръскване) на шприц-агрегата и не бива да се въвежда разпръскване.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
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Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).
Квитиране: Ръчно поставете впръскващото устройство в задна крайна позиция.

426 	1	 Контактната	точка	на	дюзата	не	е	достигната
Тази неизправност възниква, когато при "Старт впръскване" впръскващото устройство 
не е достигнало контактната точка на дюзата.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример:
"Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят съответните 
настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото устройство В 
(стойност 2).
Квитиране: Впръскващото устройство ръчно се отвежда в положение "Контактна точка 
на дюзата".

427 	0	 Контрол	на	впръскващото	устройство	посредством	спомагателни	
контактори
Тази неизправност възниква, когато под действието на опасни движения 
спомагателните контактори за прекъсване на токовата верига на вентилите не 
сработват в течение на твърдо настроени интервали от време или се намират (са се 
намирали) в неправилно комутационно положение.
Възможни причини:
• Спомагателният(е) контактор(и) е(са) дефектен(и).
• Неизправност в контакторното управление (проверете апаратурата).
• Неизправност в контролната верига на спомагателните контактори (проверете 

апаратурата).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се отстрани неизправността 
или настъпи изправно състояние.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: Помощни защити под напрежение, осигурителен кръг на веригата 
за управление от страната на шприцоване.
при VM, кръгла маса, странично плъзгаща маса:
Бит 01, стойност 02: Помощни защити под напрежение, осигурителен кръг защитни 
врати или защита срещу изпръскване.
Бит 02, стойност 04: Помощни защити не под напрежение, осигурителен кръг защитни 
врати или защита срещу изпръскване.
при V, кръгла маса, напред плъзгаща маса:
Бит 01, стойност 02: Помощни защити под напрежение, осигурителен кръг защитни 
врати, защита срещу изпръскване, защитна решетка, магнитна затегателна система.
Бит 02, стойност 04: Помощните защити не са под напрежение, осигурителен кръг 
защитни врати, защита срещу изпръскване, защитна решетка, магнитна затегателна 
система
При хоризонтален шприц-агрегат:
Бит 02, стойност 04: Помощни защити под напрежение, защита срещу шприцоване
Бит 03, стойност 04: Помощни защити под напрежение, защита срещу шприцоване 2
Бит 04, стойност 04: Помощни защити под напрежение, вертикална защита срещу 
шприцоване
Бит 07, стойност 04: Помощни защити не под напрежение, осигурителен кръг ОК
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428 	0	 Контрол	на	затварящия	механизъм	посредством	спомагателни	
контактори
Тази неизправност възниква, когато под действието на опасни движения 
спомагателните контактори за прекъсване на токовата верига на вентилите не 
сработват в течение на твърдо настроени интервали от време или се намират (са се 
намирали) в неправилно комутационно положение.
Възможни причини:
• Спомагателният(е) контактор(и) е(са) дефектен(и).
• Неизправност в контакторното управление (проверете апаратурата).
• Неизправност в контролната верига на спомагателните контактори (проверете 

апаратурата).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се отстрани неизправността 
или настъпи изправно състояние.
Допълнителна информация:
HU-клетка Деактивиране на светлинната бариера
LB: Фотоклетка
Бит 00, стойност 01: Помощни защити под напрежение, осигурителен кръг на веригата 
за управление откъм страната на затваряне.
при вертикална затваряща единица:
Бит 01, стойност 02: Помощни защити под напрежение, осигурителният кръг откъм 
страната на затваряне не е ОК
Бит 02, стойност 04: Помощни защити не под напрежение, осигурителният кръг откъм 
страната на затваряне е ОК
Бит 03, стойност 08: Помощни защити не са под напрежение, осигурителният кръг 
откъм страната на затваряне е ОК, работен контакт
Бит 04, стойност 16: LB1: HW-грешка насилствено доведени контакти (HU-клетка)
Бит 05, стойност 32: LB2: HW-грешка насилствено доведени контакти (HU-клетка)
Бит 06, стойност 64: LB3: HW-грешка насилствено доведени контакти (HU-клетка)
При хоризонтален шприц-агрегат:
Бит 01, стойност 02: Помощни защити под напрежение, осигурителен кръг защитни 
врати
Бит 04, стойност 16: Помощни защити под напрежение, осигурителен кръг защитна 
решетка или светлинна бариера
Бит 05, стойност 32: Помощни защити под напрежение, осигурителен кръг магнитна 
затегателна система
Бит 06, стойност 64: Помощни защити не под напрежение, осигурителен кръг ОК
Бит 07, стойност 128: Помощни защити под напрежение, осигурителен кръг защитна 
стъпването постелка

429 	0	 Проверка	на	защитната	решетка
Това съобщение за неизправност се появява при ново включване на машината с 
помощта на главния прекъсвач. При появяване на това съобщение за неизправност са 
блокирани всички движения.
Допълнителна информация за вертикална машина:
Бит 0, стойност 1: Защитна решетка 1
Бит 1, стойност 2: Защитна решетка 2
Бит 2, стойност 4: Защитна решетка 3
Квитиране: Защитната решетка трябва правилно да се отвори и затвори по един 
път. Съобщението за неизправност се анулира след еднократното задействуване за 
проверка на крайните прекъсвачи на защитната решетка.
Стартът на задвижването се деблокира след като тази проверка бъде извършена 
правилно.
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430 	0	 Конфигурацията	на	осцилирането	е	неправилна
Това съобщение за неизправност се появява, когато предварителният избор 
на програмата за осцилиране (в меню "Маса на пресформата") не съвпада с 
предварителния избор "Маса на пресформата деблокирана за превъртащ режим на 
работа" (в меню "Машина Общи положения / Сигурност").
Квитиране:Квитирането се извършва автоматично след избиране на правилната 
програма.

431 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	7
432 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	8
433 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	9
434 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	10
435 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	11
436 	1	 Допуск	в	таблицата	с	качествените	показатели	-	колонка	12

Вж. съобщението за неизправност 316.

437 	1	 Неизправност	"затварящ	механизъм	-	междинен	стоп"
438 	1	 Неизправност	"изхвърляч	-	междинен	стоп"

Тази неизправност възниква, когато позицията на междинен стоп се намира извън 
профила на движението. Движението не стартира.
Контрол: Проверка на позициите на междинен стоп (стартов път на издърпвача на 
сърца на отливки, път до междинен стоп на манипулатора).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след коригиране на позицията на 
междинен стоп и повторно стартиране на движението.

439 	1	 Неизправност	"впръскващо	устройство	-	междинен	стоп"
Вж. съобщението за неизправност 437.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).

440 	1	 Неизправност	"леярски	плунжер	-	междинен	стоп"
Вж. съобщението за неизправност 437.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Леярски плунжер на впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Леярски плунжер на впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Леярски плунжер на впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на леярския плунжер на впръскващото устройство А (стойност 
1) и на леярския плунжер на впръскващото устройство В (стойност 2).

441 	1	 Неизправност	"станционнен	изхвърляч	-	междинен	стоп"
Вж. съобщението за неизправност 437.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Стационен изхвърляч 1.
Бит 1, стойност 2: Стационен изхвърляч 2.
Бит 2, стойност 4: Стационен изхвърляч 3.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на станционния изхвърляч 1 (стойност 1) и станционния 
изхвърляч 2 (стойност 2).
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442 	1	 Грешка	Междинен	стоп	на	масата	на	пресформата
Вж. съобщението за неизправност 437.

443 	1	 Впръскващото	устройство	В	не	е	в	безопасно	положение
Вж. съобщението за неизправност 235.

444 	1	 Леярският	плунжер	В	не	се	е	върнал
Вж. съобщението за неизправност 236.

445 	1	 Въртящият	механизъм	не	е	в	необходимата	позиция
Тази грешка се появява, когато при Старт затваряне въртящият механизъм 
не е достигнал дясна или лява крайна позиция и от интерфейса няма сигнал 
"Освобождаване въртяща пресформа" (+24 V DC).
Квитиране: Ръчно поставете въртящия механизъм в необходимата позиция.

446 	1	 Спирателният	клапан	на	компресора	не	е	отворен
Тази неизправност възниква, когато не е отворен спирателният кран между 
хидравличната помпа на хидравличния ресивер и хидравличния резервоар. 
Хидравличният двигател се изключва. 
Квитиране: Отваряне на спирателния кран и блокиране и деблокиране на бутона с 
гъбовидна глава АВАРИЙНО СПИРАНЕ или чрез натискане на бутона "Задвижване 
стоп".

447 	0	 Защитата	на	двигателя	на	компресора	е	задействана
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на двигателя 
е задействуван или е изключен. Автоматическият цикъл спира в края на цикъла и 
главното задвижване се изключва.
Възможни причини:
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.

448 	4	 Защита	на	двигателя	на	вакуумната	помпа
 7 при вертикална машина
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на 

двигателя е задействуван или е изключен. Автоматическият цикъл спира в края на 
цикъла и главното задвижване се изключва.
Възможни причини:
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.

449 	4	 Защита	на	двигателя	за	охлаждане	на	разпределителния	шкаф
 7 при вертикална машина
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на 

двигателя е задействуван или е изключен. Автоматическият цикъл спира в края на 
цикъла и главното задвижване се изключва.
Възможни причини:
• Устройството за кондициониране на въздуха е неизправно.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.

450 	0	 Този	възел	вече	го	има
Това съобщение за грешка се появява, когато номерът на възела за програмиране 
вече е наличен. 
Преди програмиране на новия номер на възел се проверява, дали програмируемият 
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номер на даден възел е вече наличен.
Възможни причини: За програмирането евентуално е избран неправилен канал.
Допълнителна информация:
10000 + x: Номер на възела в мрежа 1.
20000 + x: Номер на възела в мрежа 2.
Пример: Допълнителна информация 10005 означава, че възел № 5 вече съществува в 
мрежата.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп". След това трябва да се 
повтори предварително избраната програма.

451 	1	 Данните	за	обекта	не	са	правилни,	номер	на	възела:
Всички операции задаване на параметри се провеждат в контролера с помощта на 
таблици с параметри. Ако даденият параметър не е могъл да бъде прочетен или 
написан, се появява тази грешка.
Допълнително се генерира грешка 457, с номера на възел на датчика.
Допълнителна информация:
10000 + вписване в таблицата: Номер на вписването в таблицата за мрежа 1.
20000 + вписване в таблицата: Номер на вписването в таблицата за мрежа 2.
Квитиране: При задействане на бутон "Задвижване стоп". Предварителният избор на 
програма трябва да се повтори.

452 	0	 Конфигурацията	на	CAN	е	неправилна
Това съобщение за грешка се появява, когато е налице грешка в конфигурацията на 
софтуера.
Допълнителна информация:
10100 - Грешка конфигурация модул данни, грешна дефиниция на възел - мрежа 1.
20100 - Грешка конфигурация модул данни, грешна дефиниция на възел - мрежа 2.
10000 + канал (канал: 1...10) - Грешка конфигурация модул данни, липсваща PDO 
дефиниция мрежа 1.
20000 + канал (канал: 1...10) - Грешка конфигурация модул данни, липсваща PDO 
дефиниция мрежа 2.
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

453 	0	 Датчик	за	преместване:	Аварийна	грешка	код	№
Има налична фатална неизправност в CAN - датчика за преместване. Машината се 
изключва незабавно. Точното описание на неизправността се появява в меню "CAN - 
датчик за преместване" в реда "CAN - неизправности / състояние".
Допълнително се генерира грешка 454, с номера на възела на датчика, който е 
предизвикал аварийно съобщение.
Възможни причини:
• Работа извън границите на измервателния обхват.
• Дефектен магнит (вижте описанието Аварийни грешки).
• Нарушение на връзката.
Допълнителна информация:
Номер грешка аварии:
0001hex - 0001dec: CAN-контролер: Препълване на буфера за данни
0101hex - 257dec: CAN Error State Set: CAN-контролерът се намира в режим Error-
Passive.
0201hex - 513dec: Шината CAN е изкл. CAN-контролерът не е в готовност.
0003hex - 003dec: RX-Queue: Препълване
0004hex - 004dec: TX-Queue: Препълване.
0005hex - 005dec: Отказ Node-Guarding.
0006hex - 006dec: Няма магнит в диапазона на измерване или броят на магнитите е 
грешен.
0007hex - 007dec: Скорост при датчик за положението 1 твърде бърза (невалидни 
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стойности).
0107hex - 263dec: Скорост при датчик за положението 2 твърде бърза (невалидни 
стойности).
0207hex - 519dec: Скорост при датчик за положението 3 твърде бърза (невалидни 
стойности).
0307hex - 775dec: Скорост при датчик за положението 4 твърде бърза (невалидни 
стойности).
0008hex - 008dec: Датчик за положението 1 извън работния диапазон.
0108hex - 264dec: Датчик за положението 2 извън работния диапазон.
0208hex - 520dec: Датчик за положението 3 извън работния диапазон.
0308hex - 776dec: Датчик за положението 4 извън работния диапазон.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутон "Хидравлика ИЗКЛ".

454 	0	 Датчик	за	преместване:	Аварийна	грешка	възел	№
Това съобщение за неизправност се появява, когато CAN - датчикът за преместване е 
изпратил съобщение за неизправност чрез Emergency Objekt.
Поради големия брой на съобщенията за неизправности след дефиницията на CAN - 
OPEN неизправностите се показват в текстов формат в менюто "Датчик CAN" в реда 
"CAN - неизправности / състояние".
Допълнително се генерира грешка 453, с аварийната информация на датчика, който е 
предизвикал аварийното съобщение  
Допълнителна информация:
10000 + x: Номер на възела на датчика в мрежа 1.
20000 + x: Номер на възела на датчика в мрежа 2.
Пример: Допълнителна информация 10005 е възел № 5 на датчика за хода в мрежа 1.
Квитиране:Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

455 	0	 Грешка	при	четене	датчик	възел	номер
Това съобщение за неизправност се появява, когато CAN - датчикът за преместване е 
изпратил съобщение за неизправност чрез Emergency Objekt.
Поради големия брой на съобщенията за неизправности след дефиницията на CAN - 
OPEN неизправностите се показват в текстов формат в менюто "Датчик CAN" в реда 
"CAN - неизправности / състояние".
Допълнително се генерира грешка 453, с аварийната информация на датчика, който е 
предизвикал аварийното съобщение  
Допълнителна информация:
10000 + x: Номер на възела на датчика в мрежа 1.
20000 + x: Номер на възела на датчика в мрежа 2.
Пример: Допълнителна информация 10005 е възел № 5 на датчика за хода в мрежа 1.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

456 	0	 Програмирането	на	възлите	е	активирано
Това съобщение за грешка се появява, когато е стартирано програмирането на номера 
на възела.
Допълнителна информация:
10000: Програмиране в мрежа 1 е стартирано.
20000 Програмиране в мрежа 2 е стартирано.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след успешно завършване на 
програмирането. Ако програмирането е съдържало грешки, операцията трябва да се 
повтори.
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457 	0	 Неизправност	-	програмиране	на	възлите
Всички операции задаване на параметри се провеждат в контролера с помощта на 
таблици с параметри. Ако даденият параметър не е могъл да бъде прочетен или 
написан, се появява тази грешка (вижте грешка 451).
Допълнителна информация:
10000 + x, където х е номерът на възела на датчика в мрежа 1
20000 + x, където х е номерът на възела на датчика в мрежа 2
Квитиране: Квитирането се извършва чрез задействане на бутон “Задвижване стоп“. 
Предварителният избор на програма трябва да се повтори.

458 	0	 Mapping	не	е	правилен
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

459 	0	 Грешка	при	инициализацията	на	CAN
Това съобщение за грешка се появява, когато при ново пускане на контролера е 
възникнала грешка при инициализиране. Точен анализ на грешките е възможен на 
страна "Диагностика".
Възможни причини:
• Няма CAN интерфейс.
• Грешка в конфигурацията.
• Мрежова грешка.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността. Контролера трябва да се рестартира (главен прекъсвач).

460 	1	 Контрол	на	детайлите
Това съобщение за грешка се появява, когато сигналът за контрол на детайлите не е 
наличен при старт на масата на пресформата. Движението на масата на пресформата 
се блокира.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато отново пристигне сигнал за 
контрол на детайлите.

461 	4	 Контрол	на	материала
 4 при вертикална машина
Това съобщение за неизправност се появява, когато е превишено времето за 

контрол на материала в едно или няколко впръскващи устройства.
Машината се спира в края на цикъла.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че е сработило устройството за 
контрол на материала във впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след извършване на настроения 
брой разпръсквателни ходове.

462 	1	 BDE	Timeout	-	управляваща	команда
Това съобщение за неизправност се появява, когато предаването на поръчки или 
блокове данни в съчетание със централния процесор е причинило превишение на 
зададеното време или е било неуспешно.
Възможни причини: Проблеми с мрежата (системата), централния процесор или 
връзката между тях.
Квитиране: Автоматично, след 10 секунди.
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Допълнителна информация:
Стойност 1: При получаване на поръчка.
Стойност 2: При завършване на поръчката.
Стойност 3: При запаметяване на блоковете данни.
Стойност 4: При зареждане на блоковете данни.

463 	1	 BDE	състояние	на	предаването
Това съобщение за неизправност се появява, когато предаването на задания или 
блокове данни в съчетание със централния процесор е било неуспешно.
Възможни причини: Проблеми с мрежата (системата), централния процесор или 
връзката между тях.
Квитиране: Автоматично, след 10 секунди.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Недопустима управляваща команда.
Стойност 2: Грешка при предаването на данните.
Стойност 3: Липсва поръчка.
Стойност 4: Поръчката е блокирана.
Стойност 5: Липсва актуална поръчка.
Стойност 6: Блокът данни е налице.
Стойност 7: Блокът данни не е налице.
Стойност 8: Блокът данни е блокиран.
Стойност 97: Timeout NET2000 / драйвер.
Стойност 98: Timeout VIS / управляваща команда.
Стойност 99: Timeout BDE - управляваща команда.
>2000: Неизправност при обработката на темпоралния блок данни в RPS (вижте 

документацията на burtrap-lib).

464 	1	 BDE	-	липсва	параметър
Това съобщение за неизправност се появява, когато в централния процесор не са 
въведени необходимите параметри при получаване или предаване на поръчки, при 
зареждане или запаметяване на блокове данни.
Квитиране: Автоматично, след 10 секунди.
Допълнителна информация:
Стойност 101: Няма номер на поръчката или личен номер (при зареждане или 
приключване на поръчките).
Стойност 102: Няма наименование на блока данни или личен номер (при зареждане 
или запаметяване на блоковете данни в съчетание с централния процесор).

465 	1	 Нивото	на	материала	е	много	ниско
Това съобщение за неизправност се появява, когато равнището на материала в 
леяковата чаша е паднало под минимално допустимото.
Квитиране: Автоматично, когато се допълни материал.

466 	1	 Филтриращ	агрегат	в	спомагателния	поток:	Замърсен	филтър
Това съобщение за неизправност се появява, когато филтърът е замърсен. Това не 
влияе върху изпълнението на програмата на машината; само се появява показание на 
замърсяването на филтъра.
Квитиране: Сменете филтриращия елемент.
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467 	2	 Не	е	достигнато	налягането	на	притискане	на	дюзата
Това съобщение за неизправност се появява, когато агрегатът на дюзата се намира 
в зоната на контактната точка на дюзата, но настроеното налягане за притискане на 
дюзата не може да бъде достигнато в течение на 5 секунди.
Възможни причини: Проверете настройката на налягането на хидравличната помпа.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се достигне налягането на 
притискане на дюзата.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 001, Впръскващо устройство A: Силата на системата дюци не е 
достигната
Бит 1, стойност 002, Впръскващо устройство B: Силата на системата дюци не е 
достигната
Бит 2, стойност 004, Впръскващо устройство C: Силата на системата дюци не е 
достигната
Бит 3, стойност 008, Резерва
Бит 4, стойност 016, Резерва
Бит 5, стойност 032, за стратиране шприцоването на A в инструмента (силата на 
системата дюзи не е изградена)
Бит 6, стойност 064, за стратиране шприцоването на A в инструмента (силата на 
системата дюзи не е изградена)
Бит 7, стойност 128, за стратиране шприцоването на C в инструмента (силата на 
системата дюзи не е изградена)
Бит 8, стойност 256: Резерва
Бит 9, стойност 512: Впръскващо устройство А: Предизбраната сила на системата дюзи 
не може да бъде достигната, поради избраната много малака затваряща сила
Бит 10, стойност 1024: Впръскващо устройство B: Предизбраната сила на системата 
дюзи не може да бъде достигната, поради избраната много малака затваряща сила
Бит 11, стойност 2048: Впръскващо устройство C: Предизбраната сила на системата 
дюзи не може да бъде достигната, поради избраната много малака затваряща сила

468 	1	 Затварящи	инструмента	дюзи
Това съобщение за грешка се подава, когато при шприцоване не е заложена 
затваряща инструмента дюза.
Ако е налична само една затварящи инструмента дюза, това съобщение не се появява, 
тъй като тази затварящи инструмента дюза може да се използва като стрелка (за 
разпределяне на формовъчната маса в леярските канали).
Възможни причини: Неправилна настройка на затварящи инструмента дюзи. Винаги 
трябва да бъде избран програмен бутон за отваряне на затварящи инструмента дюзи.
Нагревателен канал извън "-" толеранс
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

469 	1	 Блокиращата	дюза	не	е	отворена
Това съобщение за неизправност се появява, когато не е достигнат крайният прекъсвач 
"Блокиращата дюза е отворена".
Възможни причини:
• Крайният прекъсвач е неизправен.
• Входът е неизправен.
• Настроеното налягане за отваряне на блокиращата дюза е много ниско.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.
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470 	1	 Педалната	подложка	е	задействувана
Това съобщение за неизправност се появява при стъпване върху педалната подложка 
или когато контролните входове не включват правилно в течение на постоянно време.
Възможни причини: Проверете контролните входове.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

471 	1	 Проверете	затварящата	блокировка	на	защитната	решетка
Това съобщение за неизправност се появява, когато контролното реле и контролните 
входове не включват правилно в течение на постоянно време.
Възможни причини:
• Проверете контролното реле.
• Проверете контролните входове.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

472 	1	 Неизправност	във	вентила	MOOG
Хидрозадвижването се изключва при появяване на това съобщение за неизправност.
Възможни причини:
• Проверете контролното реле.
• Проверете контролните входове.
• Проверете вентилите Moog.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

473 	0	 Fail-Safe	(отказобезопасен)	вентил	-	изхвърляч	/	сърца	на	отливки
Хидрозадвижването се изключва при появяване на това съобщение за неизправност.
Възможни причини:
• Контролното реле и контролният вход не включват правилно в течение на постоянно 

време.
• Проверете контролното реле.
• Проверете контролния вход.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

474 	1	 Контрол	/	защитно	реле	-	защитна	решетка
Това съобщение за неизправност се появява, когато релето и входът за функцията 
движение при отворена защитна решетка не включват правилно в течение на 
постоянно време.
Възможни причини:
• Проверете контролното реле.
• Проверете контролния вход.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

475 	1	 Реле	-	деблокировка	на	датчика	за	налягане
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитното реле за функцията 
"позициониране на датчика за налягане в процеса на манипулиране при вземането " не 
включва правилно в течение на постоянно време.
Възможни причини:
• Проверете релето.
• Проверете контролния вход.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.
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476 	0	 Краен	прекъсвач	-	проверка	на	блокировката
Хидрозадвижването се изключва при появяване на това съобщение за неизправност.
Възможни причини: Двата крайни прекъсвача са задействувани едновременно 
(недостатъчен път, неизправност на крайните прекъсвачи).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

477 	1	 Проверете	предпазителя	от	загряване	на	двигателя
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на двигателя е 
задействуван.
Възможни причини:
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.

478 	2	 Ограничителят	на	защитната	решетка	е	отворен
При появяване на това съобщение за неизправност се блокират всички движения на 
затварящия механизъм.
Възможни причини:
• Отворен носещ елемент на защитната решетка.
• Крайният прекъсвач е неизправен.
• Проверете релето.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на 
неизправността и еднократно затваряне на защитната решетка за оператора.

479 	1	 Зареден	е	блок	данни	от	по-стара	версия
Това съобщение за неизправност се появява, когато сте заредили блок данни от по-
стара версия. Като допълнителна информация се появява типът на блока данни. 
Молим Ви да проверите всички настройки на Вашия тип блок данни, включително и 
правилната версия на блока данни на машината.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Заредена е по-стара версия на блока данни за изделието.
Стойност 2: Заредена е по-стара версия на блока сервизни данни.
Параметри на изделието версия 1:
• Профил на контрола на налягането при впръскване.
• Сили, действащи при затваряне / отваряне.
• Сили, действащи при движение на изхвърляча напред / назад.
Параметри на изделието версия 2:
Параметри на изделието версия 3:
• Настройка на осигуряването на инструмента
Параметри на изделието версия 4:
• Приемане на старите осигурителни данни на инструмента, контрол на 

осигуряването на инструмента
Параметри на изделието версия 5:
• Настройката на стария мониторинг на инструмента няма да бъде приета за 

новия мониторинг на инструмента. Тази настройки трябва да бъдат обезателно 
контролирани (ако е налична опцията "мониторинг на инструмента").

Сервизни данни версия 2-6:
Изключване и включване на машината. В резултат на тези операции сервизните 

данни автоматически се прекопирват. Сега вече може да се запамети целият блок 
сервизни данни.

Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след всяко превключване на 
режима на работа.
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500 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	1
501 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	2
502 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	3
503 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	4
504 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	5
505 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	6
506 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	7
507 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	8
508 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	9
509 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	10
510 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	11
511 	1	 Предупреждение	толеранс	Таблица	за	качеството-графа	12

Това съобщение за неизправност се появява, когато е постъпил сигнал за превишение 
на предварителната сигнализация от съответната колонка в таблицата с качествените 
показатели.

512 	2	 Контрол	/	клавиш	за	съгласие
При появяване на това съобщение за неизправност се спират всички движения на 
затварящия механизъм.
Възможни причини: Клавишът за съгласие е неизправен или е натиснат при 
извършване на операция затваряне.

513 	1	 Ръчно	въвеждане	на	"край	на	производството"
При появяване на това съобщение за неизправност е била въведена ръчно командата 
за край на производството. Реакцията на ръчния производствен край се дефинира в 
менюто "Инструментна маса/Производствен край" (виж глава 11.4.3).
Допълнителна информация: (само при вертикални машини)
Стойност 1: Без последователност потегляне.
Стойност 2: С последователност потегляне.
Стойност 4: С последователност потегляне.
Стойност 8: СТОП на цикъла веднага.
Квитиране: Автоматично след продължаване на автоматичния цикъл Повече 
информации вижте в глава A.10 Протичане на програмата.

514 	1	 Задна	защитна	решетка	-	квитиране
Тази неизправност възниква, когато се отвори задната защитната решетка за 
оператора.
Квитиране: Квитирането се извършва чрез натискане на клавиша "Квитиране защитна 
решетка - затворена обратна страна".

515 	2	 Контактът	с	магнита	на	дюзата	е	нарушен
Това съобщение за неизправност се появява, когато нарастването на силата във 
впръскващото устройство (натиска на дюзата) е започнало преждевременно и по такъв 
начин е нарушен контактът с магнита на дюзата.
Възможни причини:
• Зануляването на впръскващото устройство не е правилно.
• Препятствия по пътя на преместване на дюзата.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.



Изброяване на алармите

HB6BGALI
HB6BGALH
0313ES/0114ES Глава AL - 75

516 	1	 Хидравличният	ресивер	не	е	празен
Това съобщение за неизправност се появява, когато хидравлична уредба е изключена 
и веднага след това е включена отново, а налягането в хидравличния ресивер все още 
не е паднало.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, ако не се натисне бутон 
"Задвижване старт" или се понижи налягането в хидравличния акумулатор.

517 	0	 Неизправност	във	вентила	MOOG	на	затварящия	механизъм
Хидравлична уредба се изключва при появяване на това съобщение за неизправност.
Възможни причини:
• Проверете контролния вход.
• Проверете вентилите Moog.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

518 	0	 Грешка	при	четенето	/	възел	CAN1	->
Когато възникне тази неизправност, машината незабавно се изключва.
Възможни причини: Съединението CAN с масата на пресформата / селсин датчика е 
прекъснато.
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

519 	1	 Неизправност	в	диференциалния	вентил	на	затварящия	механизъм
Тази неизправност възниква, когато диференциалният вентил на затварящия 
механизъм не включва правилно.
Възможни причини: Вентилът е неизправен. 
Необходими мерки: Проверете вентила.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато вентилът включва правилно.

520 	0	 Грешка	NC	на	затварящия	механизъм	(грешка	CU)
521 	0	 Грешка	NC	от	затварящия	механизъм	(грешка	NU)
522 	0	 Грешка	NC	от	изхвърляча	(грешка	ЕU)
523 	0	 Грешка	NC	от	леярския	плунжер	(грешка	IP)
524  0 NC	грешка	дозираща	единица	(мултипл.	грешка)
525 	0	 Грешка	NC	от	манипулатора	(грешка	HU)
526 	0	 Грешка	NC	от	въртящия	механизъм	(грешка	ТТ)
527  0 NC	грешка	дозиращи	бутала	(MP	грешка)
528 	0	 Грешка	NC	от	издърпвача	на	сърца	на	отливки	(грешка	CP)
529 	0	 Грешка	NC	маса	на	пресформата	(грешка	RT)
530 	0	 Грешка	NC	от	станционния	изхвърляч	(грешка	RE)

Това съобщение за неизправност се появява, когато има една или няколко 
неизправности в сервоусилвателя на съответния механизъм. Отварянето на 
предпазната решетка не е възможно при NC грешка (изисквана от Германска 
асоциация за техническа инспекция функция за безопасност). 
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Ос 1 (напр.: Стационарен ежектор 1)
Бит 1, стойност 2: Ос 2 (напр.: Стационарен ежектор 2)
Бит 2, стойност 4: Ос 3 (напр.: Стационарен ежектор 3)
Квитиране: Квитирането се извършва чрез натискане на клавиша "Квитиране на 
грешките в NC" (цифровото програмно управление).
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531 	1	 Параметрите	NC	са	изменени	->	изключване/включване	на	двигателя
Това съобщение за неизправност се появява, когато параметрите на задвижването се 
изменят при включен регулатор. Изменените параметри се приемат от системата за 
управление чрез изключване и включване на двигателя и започват да действат.

532 	1	 Контрол	NC	-	регулатор	за	синхронно	въртене
Това съобщение за неизправност се появява, когато осите на впръскване са в 
наклонено положение. Коригирането на осите на двете впръскващи устройства става 
при извършване на следващото движение впръскване или декомпресия.
Възможни причини:
• Отказ на едно от задвижванията.
• Повредени шпиндели.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след коригиране на осите на двете 
впръскващи устройства.

533 	1	 Селектиране	на	отделно	движение	NC	IP
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

534 	1	 Позиционирането	на	датчиците	за	налягане	е	задействано
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

535 	1	 Устройството	за	регулиране	на	монтажната	височина	е	задействано
Това съобщение за грешка се появява, когато е стартирано едно от устройствата 
за регулиране на монтажната височина (вижте меню "Машина Общи положения / 
Нулиране / HM2P").
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след завършване на регулирането 
на монтажната височина.

536 	1	 Затваряне	на	формата	и	потвърждение
Това съобщение за грешка се появява по време на регулирането на монтажната 
височина (вижте меню "Машина Общи положения / Нулиране / HM2P"). Операторът 
получава команда да затвори инструмента в ръчен режим.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след като инструментът се затвори.

537 	1	 Размерът	на	пресформата	е	много	малък	=>	нова	монтажна	височина
Това съобщение за грешка се появява, когато е въведена твърде малка височина на 
пресформата (допуск > 10 mm) за устройството за регулиране на монтажната височина 
(вижте меню "Машина Общи положения / Нулиране / HM2P").
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след нов старт на устройството за 
регулиране на монтажната височина.

538 	1	 Размерът	на	пресформата	е	много	голям	=>	нова	монтажна	височина
Това съобщение за грешка се появява, когато е въведена твърде голяма височина на 
пресформата (допуск > 10 mm) за устройството за регулиране на монтажната височина 
(вижте меню "Машина Общи положения / Нулиране / HM2P").
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след нов старт на устройството за 
регулиране на монтажната височина.

539 	1	 Монтажна	височина:	Корекция	след	отваряне
Това съобщение за грешка се появява след завършване на регулирането на 
монтажната височина (вижте меню "Машина Общи положения / Нулиране / HM2P"). 
Управлението проверява дали е правилна монтажната височина и прави нова 
корекция, ако е необходимо.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след завършване на проверката.
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540 	1	 Термошкаф	1:	+/-	толеранс
541 	1	 Термошкаф	2:	+/-	толеранс
542 	1	 Термошкаф	3:	+/-	толеранс
543 	1	 Термошкаф	4:	+/-	толеранс
544 	1	 Термошкаф	5:	+/-	толеранс
545 	1	 Термошкаф	6:	+/-	толеранс
546 	1	 Термошкаф	7:	+/-	толеранс
547 	1	 Термошкаф	8:	+/-	толеранс

Това съобщение за неизправност се появява, когато действителната стойност на 
темпериращ уред 1 е извън настроения допуск. Ако показанието на тази неизправност 
все още си стои, а контролното време е изтекло, то впръскването се блокира.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато темпериращият уред се 
намира в допустимия диапазон.

548 	0	 Сериозна	неизправност	на	задвижването
Това съобщение за неизправност се появява, когато има прекъсване на връзката със 
задвижването или задвижването не може да се спре.
Възможни причини:
• Шината CAN-Bus е прекъсната.
• Грешка на софтуера на задвижването.
• Неизправна силова част на задвижването.
• Допуските на скоростите са настроени твърде близо (настройват се само в сервиз).
Квитиране: Квитирането се извършва след отстраняване на причината за 
неизправността и задействане на бутон "Задвижване старт".

549 	0	 Неуспешна	проверка	на	спирачките
Тази неизправност се появява, когато е неизправна спирачката на двигателя на една от 
осите.
Допълнителната информация ще Ви покаже коя ос е засегната.
Допълнителна информация: Номерът на оста на въпросната ос. При въвеждане на 
този номер на оста в меню "Диагностика / PLC / Ос" може да се установи оста.
Квитиране: След включване на двигателя.

550 	0	 Неизправност	на	бързодействащото	спирачно	устройство
Това съобщение за неизправност се появява, когато има разлика в действителното 
и зададеното състояние на входа на бързодействуващото спирачно устройство на 
ACOPOS.
Допълнителна информация: Първите два знака (xxх) от допълнителната информация 
определят въпросната ос. Третият знак (ххx) определя номера на ACOPOS, ако се 
задвижва една ос от няколко ACOPOS. 
Указание: При въвеждане на номера на оста в меню "Диагностика / PLC / Ос" може да 
се установи оста.
Възможни причини: Повреда на кабела, неизправности във веригата от предпазни 
устройства.
Отстраняване на неизправността: Квитирането се извършва автоматично след 
отстранение на причината за неизправността.
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551 	0	 Неизправност	в	пусковата	блокировка
Това съобщение за неизправност се появява, когато има разлика между зададеното и 
действителното състояние на пусковата блокировка на входа на ACOPOS.
Допълнителна информация: Първите два знака (xxх) от допълнителната информация 
определят въпросната ос. Третият знак (ххx) определя номера на ACOPOS, ако се 
задвижва една ос от няколко ACOPOS. 
Указание: При въвеждане на номера на оста в меню "Диагностика / PLC / Ос" може да 
се установи оста.
Възможни причини: Повреда на кабела, неизправности във веригата от предпазни 
устройства.
Отстраняване на неизправността: Квитирането се извършва автоматично след 
отстранение на причината за неизправността.

552 	1	 Грешка	главна	защита
Това съобщение за неизправност се появява, когато има разлика между зададеното и 
действителното състояние на главния контакт.
Възможни причини: Прекъсване на кабел, повреден главен прекъсвач.
Отстраняване на неизправността: Квитирането се извършва автоматично след 
отстранение на причината за неизправността.

553 	1	 Превишение	на	скоростта	при	поддържане	под	налягане
Тази неизправност възниква, когато впръскването става с прекалено малка буферна 
маса. За да се избегне презанижаването на минималния път, се ограничава обемният 
поток на впръскваната маса. Сега няма повече възможност за правилно регулиране на 
поддържането под налягане.
Възможни причини: прекалено малка буферна маса или разпръскване в ръчен режим 
на работа
Отстраняване на неизправността:
Увеличаване на обема на дозираната маса

554 	1	 Лентовият	транспортьор	е	запълнен
Тази неизправност възниква, когато детайлите върху транспортьора се натрупват до 
контролната светлинна бариера в края на лентата.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Интерфейс манипулиране 1:
Бит 1, стойност 2: Интерфейс манипулиране 2:
Бит 2, стойност 4: Интерфейс манипулиране 3:
Квитиране: Разтоварете лентовия транспортьор.

555 	1	 Резе	на	защитната	решетка
Тази неизправност възниква, когато защитната решетка е затворена, обаче не е 
задействан безконтактният датчик, който се намира зад дръжката на защитната 
решетка. В този случай е блокирано движението затваряне - отваряне.
Възможни причини: Резето на защитната решетка не е фиксирано в гнездото. Крайните 
прекъсвачи са неизправни или неправилно настроени.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

556 	1	 Лентов	транспортьор	-	позицията	за	поставяне	не	е	свободна
Тази неизправност възниква, когато зоната на поставяне при манипулирането върху 
лентовия транспортьор не е свободна (контролира се от фотоклетка). Манипулаторът 
не поставя детайла, докато не се отстрани неизправността.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Интерфейс манипулиране 1:
Бит 1, стойност 2: Интерфейс манипулиране 2:
Бит 2, стойност 4: Интерфейс манипулиране 3:
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Квитиране: Разтоварете лентовия транспортьор.

557 	0	 Обходна	зона	около	защитната	решетка	/	светлинна	завеса
Стойност на доп. информация <= 100: Тази неизправност възниква, когато при 
деактивиране на защитната решетка или светлинната завеса се е появила 
неизправност в контрола на позиционирането на съответните помощни контактори. 
Ако е деактивирано дадено защитно устройство, то в такъв случай трябва да се 
активират съответните контактори. В резултат на това хидродвигателят се изключва! 
Допълнителната информация посочва засегнатата светлинна завеса или защитна 
решетка:
Бит 0, стойност 001: Светлинна завеса / защитна решетка 1.
Бит 1, стойност 002: Светлинна завеса / защитна решетка 2.
Бит 2, стойност 004: Светлинна завеса / защитна решетка 3.
Бит 3, стойност 008: Клетка манипулиране 1.
Бит 4, стойност 016: Клетка манипулиране 2.
Бит 5, стойност 032: Клетка манипулиране 3.
Квитиране: Автоматично, след като отново бъде регистрирана правилната позиция на 
спомагателните контактори. 
Стойност на доп. информация > 100: Тази грешка се появява, когато грешката в 
конфигурацията за обходно включване на предпазното устройство се получава от 
менюто на съответната машинна ос. В резултат на това хидродвигателят се изключва!
От допълнителната информация можете да установите засегнатата ос на машината:
Информация за стойността 200 - 299: Обходно включване за предв. избраната станция 
по причини на техниката на безопасност не е възможно.
Стойността на допълнителната информация се съставя от актуалния номер на оста 
плюс стойността на преместване 200.
Пример: Информация за стойността 215
Номер на оста = 15 (напр.: Избивач за сърца 1)
Информация за стойността 100 - 199:
Обходно включване за предв. избраната посока на движение по причини на техниката 
на безопасност не е възможно.
Стойността на допълнителната информация се съставя от актуалния номер на оста 
плюс стойността на преместване 100.
Пример: Информация за стойността 115. Номер на оста = 15 (напр.: Избивач за сърца 
1)
Квитиране: Отстраняване на грешка в конфигурацията в съответното меню на оси. 

558 	1	 Няма	външно	разрешение	за	"Изхвърляч	напред	/	назад"
Тази неизправност възниква, когато изхвърлячът иска да стартира, обаче не е 
активиран външен разрешаващ сигнал от долна част на инструмент / от горна част на 
инструмент.
Допълнителната информация посочва засегнатата долна част на инструмент или горна 
част на инструмент:
Стойност 1: Долна част 1.
Стойност 2: Долна част 2.
Стойност 3: Долна част 3.
Стойност 4: Долна част 4.
Стойност 5: Долна част 5.
Стойност 6: Долна част 6.
Стойност 7: Горна част
Квитиране: Автоматично, след като сигналът отново се активира или се задвижи 
масата на пресформата.
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559 	1	 Неизправност	в	рапръсквателния	клапан
Тази неизправност възниква, когато в течение на определено време (макс. 4 сек.) във 
всяка посока на движение не се достига една от позициите на краен прекъсвач на този 
топлозащитен клапан или шибър. Движението на впръскващото устройство (напред и 
назад) се блокира.
Възможни причини:
• Повреден краен прекъсвач.
• Клапанът заяжда или се движи трудно.
• Управлението на вентила или пневматична уредба е повредено.
Квитиране: Автоматично, след отстраняване на проблема.

560 	0	 Контрол	на	позицията	на	ос	с	номер
Тази грешка се появява, когато една ос (затварящ механизъм шприц-агрегат)
провежда значителни промени на позицията, макар че не се задейства активно. 
В този случай веднага се изключва задвижващият двигател уредба. Освен това 
се извършва надзор на позицията 0mm (колянов лост вкаран) след изграждане на 
затваряща сила (допълнителна информация се вижда само в логбука). 
Допълнителна информация: Допълнителната информация посочва засегнатите номера 
на осите (което е важно за сервизните техници на Battenfeld). 
Допълнителна информация в логбука:
В логбука се показва допълнителна информация в скоби:
(1): Движение по време на деактивирана ос; двигателят ще бъде изключен
(2): При превишаване на позицията на толеранса 2mm: Стоп при Цикъл Край
(3): При недостигане на позицията на толеранса 2mm: цикълът се прекъсва (опасност 
от свръх задействане на коляновия лост)
(4)  При недостигане на позицията на толеранса 1mm или превишаване на позицията 
на толеранса 1mm: цикълът продължава
Възможни причини: Вентилът за направлението на дадена ос не е в състояние на 
покой.
Квитиране: При следващия старт на машината (бутон "Задвижване Старт").
Преди това обаче причината за проблема трябва да е била отстранена, за да се 
избегнат повреди на инструмента или на системите на манипулатора!

561 	1	 Ос	Z	не	е	в	изходна	позиция
Тази неизправност възниква, когато е започнато дадено движение на оста Y към 
позицията за вземане, а оста Z не е в изходна позиция.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 1, стойност 2: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 2, стойност 4: Интерфейс манипулиране 3.
Квитиране: Поставете оста в изходна позиция.

562 	1	 Ос	Z	не	е	в	крайна	позиция
Тази неизправност възниква, когато е започнато дадено движение на оста Y към 
позицията за поставяне, а оста Z не е в крайна позиция.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 1, стойност 2: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 2, стойност 4: Интерфейс манипулиране 3.
Квитиране:Поставете оста в крайна позиция.



Изброяване на алармите

HB6BGALI
HB6BGALH
0313ES/0114ES Глава AL - 81

563 	1	 Ос	Y	не	е	в	изходна	позиция
Тази неизправност възниква, когато при дадено движение на оста Z оста Y не се 
намира в правилна позиция.
Допълнителна информация за хоризонтална машина:
Стойност 1: Когато е започнато дадено движение на оста Z към крайна позиция, а оста 
Y не е в изходна позиция.
Стойност 2: Когато е започнато дадено движение на оста Z към изходна позиция, а 
оста Y не е в изходна позиция.
Допълнителна информация за вертикална машина:
Бит 0, стойност 1: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 1, стойност 2: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 2, стойност 4: Интерфейс манипулиране 3.
Квитиране: Поставете оста в изходна позиция.

564 	1	 Изменена	е	монтажната	височина
При опцията "Увеличена монтажна височина" е възможно с помощта на ключ-
прекъсвача да се превключва между двете монтажни височини.
По време на първоначалното пускане в експлоатация трябва да бъдат установени 
двете постоянни мерки (капак/чаша). За тази цел трябва да се позиционира датчикът 
за налягане веднъж с монтирания капак и втори път с монтираната чаша.
При използване на капака ключът-прекъсвач трябва да подава на входа 8.6 един 
"low-сигнал", а при използване на чашата - един "high-сигнал". При всяка смяна на 
състоянието на ключа-прекъсвач се появява това тревожно съобщение. При това 
двигателят се изключва.
Квитиране: При задействане на бутон "Задвижване стоп".

565 	1	 Проверете	макс.	път	на	отваряне
Тази неизправност възниква, ако бъде избрана прекалено голяма стойност за пътната 
отметка "Инструмент отворен". При смяна на монтажната височина тази пътна отметка 
се проверява. Докато се показва това съобщение за неизправност, "Отваряне на 
инструмента" е възможно само в режим на регулиране.
Квитиране: Автоматично, чрез въвеждане на правилна зададена стойност.

566 	1	 Температура	на	маслото	4:	+	толеранс
Вж. съобщение за неизправност 121 (помпена система 4).

567 	4	 Температура	на	маслото	4:	-	толеранс
Вж. съобщение за неизправност 122 (помпена система 4).

568 	1	 Температура	на	маслото	4:	Повреда	на	сондата.
Вж. съобщение за неизправност 123 (помпена система 4).

569 	1	 Температура	на	маслото	4:	контрол	на	максималната	температура
Вж. съобщение за неизправност 124 (помпена система 4).

571  2   Грешка	в	зададената	стойност	на	затварящата	единица	-	v
Тази грешка се появява, ако е разпозната зададена стойност на скорост на затваряне 
или отваряне (v) по-голяма от максималаната скорост на затваряне респ. отваряне 
(vmax).
Ограничаване на максималната скорост на затваряне респ. отваряне (vmax) се 
предизвиква чрез промяна на конфигурацията на помпата (виж глава 1.5.3).
Квитиране: Коригирайте зададените стойности.
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572  3   Започнато	външно	регистриране	на	колизия
Съобщението за грешка показва задействане на външния контрол за колизия. 
Това може да стане посредством надвишаване на зададения ход на контрол или 
задействането на контролен краен прекъсвач. 
Допълнителна информация: Регистрирането на колизия е било направено посредство 
следните контроли:
Стойност 1: надвишаване на хода на контрол чрез 1. страна на инжектиране.
Стойност 2: надвишаване на хода на контрол чрез 2. страна на инжектиране.
Стойност 4: надвишаване на хода на контрол чрез 3. страна на инжектиране.
Стойност 8: надвишаване на хода на контрол чрез затварящата страна. 
Стойност 16: Задвижване на контролния краен прекъсвач чрез 1. страна на 
инжектиране.
Стойност 32: Задвижване на контролния краен прекъсвач чрез 2. страна на 
инжектиране.
Стойност 64: Задвижване на контролния краен прекъсвач чрез 3. страна на 
инжектиране.
Стойност 128: Задействане на крайния контролен прекъсвач чрез затварящата страна, 
в случай че е налице краен прекъсвач. 
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на грешката.

573  0 Грешка	ежекторна	програма:	Ежекторът	е	демонтиран
Тази грешка се случва, ако ежекторът е бил демонтиран (предварителен избора на 
програмата „Ежектор демонтиран“ е активиран, виж Ежектор / Общи положения / 
страница 2 и е била активирана програма за ежектора (виж Ежектор/ Общи положения 
/ Страница 1)
Квитиране: Активиране на предварителен избор на програма „без ежектор“.

574 	2		 Защитната	врата	5	е	отворена
575 	2		 Защитната	врата	6	е	отворена
576 	2		 Защитната	врата	7	е	отворена
577 	2		 Защитната	врата	8	е	отворена

Вж. съобщението за неизправност 393.

578 	0	 Надзор	на	краен	превключвател	защитна	врата	Периферия/ООЗ
Вж. съобщението за неизправност 399.
Допълнителна информация:
Бит 1, стойност 2: Грешка Периферия/ООЗ Защитни врати 1
Бит 2, стойност 4: Грешка Периферия/ООЗ Защитни врати 2
Бит 3, стойност 8: Грешка Периферия/ООЗ Защитни врати 3

579 	1	 Помпена	система:	изискваното	количество	много	голямо
Тази неизправност се появява, когато 2 оси едновременно изискват количество от 
помпата и това сумарно количество е по-голямо от максималния дебит на помпата. 
Напр.: Ако тази неизправност се появи при "Впръскване едновременно със създаване 
на затваряща сила", трябва да се намали или скоростта на впръскване или скоростта 
на създаване на затваряща сила.
Квитиране: Намаляване на изискваното количество или промяна на поредността на 
двете оси по време.

617 	0	 Контрол	на	Въртящ	механизъм	индекс
Тази грешка се появява, когато фиксаторът на делителния механизъм няма коректна 
позиция или се блокира. При възникване на тази грешка се изключва задвижването.
Допълнителна информация (хидравличен въртящ механизъм):
Бит 0, стойност 1: Време за контрол "Изкарване на фиксатора на делителния 
механизъм" надвишено.
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Бит 1, стойност 2: Време за контрол "Вкарване на фиксатора на делителния 
механизъм" надвишено.
Бит 2, стойност 4: Контрол краен прекъсвач фиксатор на делителния механизъм; 
крайният прекъсвач за вкарване и изкарване на фиксатора на делителния механизъм е 
натиснат едновременно.
Допълнителна информация (серво-електричен въртящ механизъм):
Бит 10, стойност 1024: Време за контрол "Изкарване на фиксатора на делителния 
механизъм" надвишено.
Бит 11, стойност 2048: Време за контрол "Вкарване на фиксатора на делителния 
механизъм" надвишено.
Бит 12, стойност 4096: Контрол краен прекъсвач фиксатор на делителния механизъм; 
крайният прекъсвач за вкарване и изкарване на фиксатора на делителния механизъм е 
натиснат едновременно.
Възможни причини:
• Позициите на крайния прекъсвач не са коректни или крайният прекъсвач е 

дефектен.
• Фиксаторът на делителния механизъм е блокиран.
Квитиране: Квитирането се извършва след отстраняване на причината за 
неизправността и задействане на бутон "Задвижване старт".

620 	0	 Блокираща	дюза	-	контрол	на	крайния	прекъсвач
Това съобщение за неизправност се появява, когато крайният прекъсвач и контролното 
реле не се включат правилно в рамките на едно постоянно време.
Стойност 1, избира се "Отваряне на блокиращата дюза". Крайният прекъсвач 
"Блокиращата дюза е затворена" не е свободен. Контролното реле не отпуска. 
Стойност 2, "Затваряне на блокиращата дюза" е задействувано. Крайният прекъсвач 
"Блокираща дюза е затворена" не е задействан. Контролното реле не притегля. 
Стойност 3, крайните прекъсвачи "Блокиращата дюза е отворена" и "Блокиращата 
дюза е затворена" са задействани едновременно. 
Стойност 4, крайните прекъсвачи "Блокиращата дюза е отворена" или "Блокиращата 
дюза е затворена" не са задействани след възбуждане на съответните движения.
Възможни причини:
• Проверете крайните прекъсвачи.
• Проверете контролното реле.
• Проверете контролните входове.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

621 	4	 Ниво	на	маслото	-	шпиндел	на	впръскващото	устройство
Това съобщение за неизправност се появява, когато нивото на маслото в шпиндела 
на впръскващото устройство е прекалено ниско. Операцията на впръскващата ос е 
възможна само в режим на настройка.
Квитиране: Допълнете масло в съответствие с указанията в ръководството за 
експлоатация. Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината 
за неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

622 	0	 Защита	на	двигателя	-	активирана	монтажна	височина
Тази неизправност възниква, когато защитният автомат на двигателя на устройството 
за регулиране на монтажната височина е задействуван или е изключен.
Възможни причини:
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.
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623 	0	 Защитата	на	електрическите	вериги	на	задвижванията	е	задействана
Тази неизправност възниква, когато е задействан защитният прекъсвач за 
електрическите вериги на задвижването.
Възможни причини: Повредено задвижване.

624 	1	 Нулиране	на	датчика	за	налягане	на	масата	препоръчително
Това предупреждение се появява, когато зададената температура на зоната на 
загряване на дюзата се промени с повече от 10 °C (50 °F).
В такъв случай трябва да се почака, докато се достигне зададената температура, и 
след това трябва да се нулира датчика за налягане на масата.
Квитиране: Автоматично, след нулиране на датчика за налягане на масата или чрез 
преминаване към автоматичен режим на работа.

625 	4	 Неизправност	-	модул	"бяла	зона"
Тази неизправност възниква, когато в режим на работа с автоматично регулиране 
вентилаторът е задействуван постоянно с над 99,0 % в продължение на около 16 
минути. При "Край на цикъла" машината спира и задвижването се изключва.
Възможни причини:
• Повреда на кабела.
• Замърсен филтър.
Квитиране: При задействане на бутон "Задвижване старт/стоп".

626 	1	 При	регулиране	на	налягането	на	масата	не	се	препоръчва	NDU.
Това предупреждение се появява, когато машината с поддържане под налягане 
на впръскването се регулира с помощта на датчик за налягането на масата и за 
критерий за превключване на поддържането под налягане е избран "Старт, зависим 
от налягането на впръскване". Препоръчва се за критерий за превключване на 
поддържането под налягане да се избере "Старт в зависимост от налягането на 
масата". 

627 	2	 Застъпване	на	стойностите	на	пътя	-	процеп	на	щампата
Тази неизправност възниква, когато процепът на щампата е по-малък от точката от 
пътя, зададена в програма "Формата е затворена". Цикълът спира при появяване на 
съобщение за неизправност.
Квитиране: Автоматично, след отстраняване на погрешно въведената стойност.

629 	1	 Развинтващото	устройство	не	е	на	позиция
Тази грешка се появява, когато развинтващият механизъм при Старт на затварянето 
не е достигнал крайното дясно или ляво положение и от интерфейса няма сигнал 
"Освобождаване на развинтващото устройство" (+24 V DC).
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1:  Развинтващ механизъм 1
Бит 1, стойност 2: Развинтващ механизъм 2
Квитиране: Поставете ръчно развинтващото устройство в необходимата позиция.

630 	3	 Airmould-	/	Aquamould	модул	не	е	изкаран
Това съобщение за тревога се появява, когато един от впръскващите блокове не е в 
позиция "Впръскващият модул е отзад".
Допълнителната информация посочва засегнатите Airmould-модули:
Бит 0, стойност 1: Модул Airmould 1.
Бит 1, стойност 2: Модул Airmould 2.
Бит 2, стойност 4: Модул Airmould 3.
Бит 3, стойност 8: Модул Airmould 4.
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Квитиране: Изберете меню "Специални програми / Airmould / Aquamould / Ръчно" и 
поставете впръскващите модули в изходна позиция. След това Вие можете отново да 
стартирате автоматичен цикъл.

631 	3	 Airmould-	/	Aquamould	модули	Контрол	крайни	прекъсвачи
Тази неизправност възниква, когато са задействани едновременно безконтактните 
датчици "Впръскващият модул е отпред" и "Впръскващият модул е отзад".
Възможни причини: Има неправилна настройка или е повреден някой безконтактен 
датчик.
Квитиране: Проверете настройката или сменете повредения безконтактен датчик. 
Изберете след това менюто "Специални програми / Airmould / Aquamould / Ръчно" и 
поставете впръскващия модул в позиция "Впръскващият модул е изкаран". След това 
Вие можете отново да стартирате автоматичен цикъл.

632 	1	 Контрол	на	налягането	Airmould	/	Aquamould	ръчно
Този сигнал за тревога се появява, когато впръскващите модули за задействани за 
почистване и налягането на азота в точката на присъединяване "А" на "Airmould - 
регулиращ мономодул или регулиращ модул на налягането" превиши 10 bar (145 psi).
Проверете следното:
• Правилно ли са присъединени към интерфейса регулиращият мономодул или 

регулиращият модул на налягането Airmould.
• Не са ли задръстени отворите на впръскващите модули.
Ако причината не е в тези две точки, може би има неизправност в датчика на налягане. 
Това можете да разпознаете по това, че манометърът на съответния Airmould - 
регулиращ мономодул или регулиращ модул на налягането, не показва налягането 
на азота, макар че в менюто "Airmould - регулатор 1...4" се появява действителна 
стойност.

633 	2	 Налягането	на	Airmould	/	Aquamould	е	прекалено	високо
Този сигнал за тревога се появява, когато регулаторът на налягането в Airmould - 
регулиращ мономодул или регулиращ модул на налягането, е изключен и налягането 
на азота в точката на присъединяване "А" на "Airmould - регулиращ мономодул или 
регулиращ модул на налягането" превиши 10 bar (145 psi).
Проверете следното:
• Правилно ли са присъединени към интерфейса регулиращият мономодул или 

регулиращият модул на налягането Airmould.
• Изключени ли са всички неинсталирани Airmould - регулиращи мономодули или 

регулиращи модули за налягането.
Ако причината не е в тези две точки, може би има неизправност в датчика на налягане. 
Това можете да разпознаете по това, че манометърът на съответния Airmould - 
регулиращ мономодул или регулиращ модул на налягането, не показва налягането 
на азота, макар че в менюто "Airmould - регулатор 1...4" се появява действителна 
стойност.
Допълнителната информация посочва засегнатите Airmould-блокове:
Стойност 1: Модул Airmould 1.
Стойност 2: Модул Airmould 2.
Стойност 3: Модул Airmould 3.
Стойност 4: Модул Airmould 4.
Внимание
Не правете ремонти на датчика за налягане!
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.
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634 	1	 Контрол	на	налягането	Регулатор	Airmould-	/	Aquamould
Това алармено съобщение се появява при активирано "Контролно налягане" (меню 
"Специални програми / Airmould / Aquamould /регулиращ модул за налягането"), когато  
налягането на азота спадне прекалено много. Проверете за теч съответните резбови 
съединения, тръбопроводите за азот и др.
Допълнителната информация посочва засегнатите Airmould-модули:
Бит 0, стойност 1: Модул Airmould 1.
Бит 1, стойност 2: Модул Airmould 2.
Бит 2, стойност 4: Модул Airmould 3.
Бит 3, стойност 8: Модул Airmould 4.

635 	3	 Липсва	разрешение	за	отваряне	от	Airmould	/	Aquamould
Няма разрешение от Airmould за отваряне на инструмента.
Възможни причини: Налягането на азота в точката на присъединяване "A" на 
регулиращия мономодул или регулиращия модул на налягането Airmould е превишило 
10 bar (145 psi).
Впръскващите модули не са изкарани. Има неправилна настройка или е повреден 
някой безконтактен датчик.
Проверете настройката или сменете повредения безконтактен датчик. Изберете 
след това менюто "Ръчен режим Airmould" и поставете впръскващия модул в позиция 
"Впръскващият модул е изкаран".
Квитиране: Автоматично, ако има разрешаващ сигнал от Airmould.

636 	3	 Липсва	разрешение	за	впръскване	от	Airmould	/	Aquamould
Няма разрешение от Airmould за впръскване.
Възможни причини: Впръскващите модули не са вкарани. Има неправилна настройка 
или е повреден някой безконтактен датчик.
Проверете настройката или сменете повредения безконтактен датчик. 
Квитиране: Автоматично, ако има разрешаващ сигнал от Airmould.

637 	3	 Airmould-	/	Aquamould	модул	не	е	в	стартова	позиция
Това съобщение за тревога се появява, когато даден впръскващ модул не е на позиция 
"Airmould-модулът е отпред".
Възможни причини: Има неправилна настройка или е повреден някой безконтактен 
датчик.
Квитиране: Проверете настройката или сменете повредения безконтактен датчик.

638 	1	 Неизправност	в	модул	X67
Това съобщение се появява заедно с номера на възела в случай, че има неизправност 
в модул X67 (късо съединение, прекъсване на проводник...).
По-точни данни за причината можете да намерите в диагностиката X67(Диагностика 
страница 6).  
Възможни причини: Прекъсване на захранването на шината X2X / 24V, поставен 
модул с неправилен тип, превишен / презанижен измервателен обхват, прекъсване на 
проводник, претоварване / късо съединение;
Квитиране: Автоматично, когато причината се отстрани. 

639 	0	 Мястото	на	модула	X67	е	променено
Модул X67 се идентифицира по позицията му в шината X2X. Ако са разменени или 
сменени модули X67, то в такъв случай възниква тази неизправност.
По този начин се избягва случайната размяна на модулите.
Възможни причини: Модулите са разменени или сменени.
Квитиране: Възстановете първоначалното състояние или натиснете клавиша за 
квитиране на страницата за диагностика на X67.
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640 	1	 Не	е	присъединен	въртящ	механизъм
Тази неизправност възниква, когато въртящият механизъм е демонтиран.
• Задействани са клавишите за завъртане на въртящия механизъм надясно или 

наляво.
• Превключва се в автоматичен режим на работа и е активирана програмата "Въртящ 

механизъм".
Квитиране: Автоматично, когато неизправността се отстрани.

641 	0	 X67	FirmwareUpdate,	машината	да	не	се	изключва
Тази грешка се появява, когато след Изкл/Вкл на главния прекъсвач е установена 
разлика във встроената програма за комуникация X67. Трябва да се извърши 
обновяване на модули X67. В това време машината не може да се изключва (главен 
прекъсвач).
Възможни причини: Модулите са разменени или сменени.
Допълнителна информация: X67 Номер на модул

642 	0	 X67	Обновяване	встроени	програми	готово.	Машина	изкл/вкл
Обновяването на встроените програми на всички модули е приключило успешно. 
Модулите X67 трябва да се рестартират, за да се активират новите встроени програми, 
поради това машината трябва да се изключи и отново да се включи.

643 	0	 X2X	Нарушение	на	съединението
Тази грешка се появява, когато в текущ режим вече не може да се задейства модул 
X67. Машината се изключва незабавно, изходите на всички модули X67 се поставя на 0 
и се спира шина X67. 
Възможни причини:
• няма захранване 24V.
• няма връзка на шината.
Квитиране: Посредством "Рестарт X2X" на страна диагностика 6. Ако след рестарт на 
шина X67 отново е установена грешка, шината отново се спира.
Допълнителна информация: X67 Номер на модул

644 	1	 Грешка	в	измерването	на	енергията
Тази неизправност възниква, когато е открита грешка в измерването на енергията.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Неизправност напрежение измервателен канал L1 на клема 1. Тази 
неизправност настъпва, когато измереното напрежение между L1 на клема 1 и N е под 
стойността от 10V. Неизправността се анулира автоматично, когато напрежението е 
превишило 10 V.
Бит 1, стойност 2: Неизправност напрежение измервателен канал L2 на клема 1. 
Описание - вж. бит 0.
Бит 2, стойност 4: Неизправност напрежение измервателен канал L3 на клема 1. 
Описание - вж. бит 0.
Бит 3, стойност 8: Неизправност напрежение измервателен канал L1 на клема 2. 
Описание - вж. бит 0.
Бит 4, стойност 16: Неизправност напрежение измервателен канал L2 на клема 2. 
Описание - вж. бит 0.
Бит 5, стойност 32: Неизправност напрежение измервателен канал L3 на клема 2. 
Описание - вж. бит 0.
Бит 7, стойност 128: - Грешка Node Guarding (няма комуникация с клемата). Тази 
неизправност възниква, когато липса сигналът Node Guarding и автоматично се 
замества с правилен сигнал Node Guarding. 
Отстраняване на неизправността: Проверете проводника на шината между RPS и 
клемния контролер. Проверете настройките на номера на възела и скоростта на 
предаване на данни в Baud.
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Бит 8, стойност 256: - Грешка в конфигурацията на регистъра. Тази неизправност 
възниква, когато не е възможен запис във вътрешните клемни регистри. Тази грешка 
се анулира автоматично след нов старт на управлението и успешен запис в регистъра. 
Ако повторният опит не е успешен, сменете клемата.

645 	1	 Неизправност	Teachen	Y-ос
Тази неизправност възниква, когато един започнат ход за обучение (Teachen) на оста 
Y се квитира с грешка от уреда "Festo SPC 11". Тази неизправност винаги трябва да се 
анализира с помощта на цифровото показание на уреда "Festo SPC 11" (вж. глава 5 от 
документацията на Festo SPC11SYS-D.pdf, показания на стойностите E01 до E015).
Допълнителна информация:
Хоризонтална машина: Стойност 1:
Вертикална машина:
Бит 0, стойност 1: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 1, стойност 2: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 2, стойност 4: Интерфейс манипулиране 3.
грешка по време на автоматичен ход за обучение за позиции P01, P02 (вж. също 
документацията на Festo SPC11SYS-D, глава 5).
Хоризонтална машина: Стойност 2:
Вертикална машина:
Бит 3, стойност 8: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 6, стойност 64: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 9, стойност 512: Интерфейс манипулиране 3.
Грешка при ход за обучение за позиции P03, P04. Режимът за обучение на Festo SPC 
11 не може да бъде активиран (вж. също документацията на Festo SPC11SYS-D, глава 
5).
Хоризонтална машина: Стойност 3: 
Вертикална машина:
Бит 4, стойност 16: Интерфейс манипулиране 1.
Бит 7, стойност 128: Интерфейс манипулиране 2.
Бит 10, стойност 1024: Интерфейс манипулиране 3.
Грешка при ход за обучение за позиции P03, P04. Оста Z не се намира в крайно 
положение 1 или 2.  В този случай не е допустимо обучение на оста Y за позиции P03, 
P04. 
Отстраняване на неизправността: Прекратете процеса на обучение, поставете оста Z в 
правилна позиция и след това започнете отново процеса на обучение за оста Y.
Хоризонтална машина: Стойност 4:
Вертикална машина:
Бит 5, стойност 32: Интерфейс манипулиране 1:
Бит 8, стойност 256: Интерфейс манипулиране 2:
Бит 11, стойност 2048: Интерфейс манипулиране 3:
Грешка при ход за обучение за позиции P03, P04. Не може да се запамети нова 
позиция на Festo SPC 11. 
Квитиране: Повторете процеса на обучение (вж. документацията на Festo 
SPC11SYS-D.pdf, глава 5). 
Квитиране: Автоматично, когато неизправността е отстранена (вж. документацията на 
Festo SPC11SYS-D.pdf, глава 5) или функцията "Обучение на оста Y" е изключена във 
VIS.

646 	0	 Предпазен	краен	прекъсвач	на	впръскващо	уст-во
Това съобщение за неизправност се появява, когато измервателната система за пътя 
на преместването за "Дюза" и "Шнек" (една измервателна система за двете движения 
на преместване) сигнализира, че "Максималната пътна маркировка е задмината". 
Стойност 1, крайният прекъсвач е задействан: Дюзата се е върнала прекалено много 
назад. Предпазният краен прекъсвач е задействан. Движенията "Връщане на шнека" 
и "Връщане на дюзата" са блокирани. Хидравличното задвижване се изключва. 
Стойност 2, крайният прекъсвач е задействан, а "Дюзата" още върви назад: След 
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повторно включване на хидравличното задвижване "Дюзата" (без управление) все още 
продължава да се движи назад. Хидравличното задвижване се изключва отново.
Стойност 3, крайният прекъсвач е задействан, а "Шнекът" още върви назад: След 
повторно включване на хидравличното задвижване "Шнекът" (без управление) все 
още продължава да се движи назад. Хидравличното задвижване се изключва отново. 
Стойност 4, крайният прекъсвач е задействан, а "Дюзата"или "Шнекът" за четвърти път 
е продължила да се връща назад: След повторно (пето) включване на хидравличното 
задвижване "Дюзата" (без управление) все още продължава да се движи назад. 
Хидравличното задвижване се изключва окончателно.
Стойност 5, задействан е краен изключвател; хидравличното задвижване е включено: 
Хидравличното задвижване отново е включено (клавиш "Задвижване старт"). Дюзата 
или шнекът не са придвижени напред; крайният прекъсвач е все още задействуван.
Възможни причини:
• Крайният прекъсвач е неизправен.
• Бинарният вход на управлението е дефектен.
• Повреда на кабела.
• Вентилът е неизправен.
Внимание
Ако това съобщение за неизправност се появи с допълнителната информация 
"Стойност 4", съществува сериозна опасност инжекционният възел да излезе от 
направляващите шини!
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.
Квитиране: Съобщението за неизправност се квитира с клавиша "Задвижване стоп" (но 
не и при това съобщение за неизправност със стойност 4).
В течение на 5 секунди след стартиране на управлението и контролното устройство на 
защитната решетка клавишът "Задвижване старт" трябва да се задействува, а дюзата 
и шнекът  да се отдалечат от крайния прекъсвач (по посока към плочата на дюзата). 

647 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	Неизправност	сервизни	данни
Това съобщение за грешка се появява, когато пренасянето та сервизните блокове 
данни към помпите съдържа грешки.
Допълнителна информация:
4000: Грешка при пренасяне на параметри към помпите.
30000: Грешен блок данни: Броят на запаметените в блок данни помпи е по-малък от 
броя на помпите в машината.
XXXXX: Други грешки при пренасяне на блок данни.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстраняване след 
отстраняване на неизправността и повторна зареждане на блоковете данни.

648 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	Авария	-	Неизправност		Kn.№
Това съобщение за грешка се появява, когато помпа DFEC е изпратила съобщение 
за грешка чрез авариен обект. Въз основа на множеството съобщения за грешки по 
дефиниция CAN -OPEN, грешките се показват допълнително в меню "Диагностика / 
CAN помпа".
Допълнително се генерира грешка 689, с аварийната информация на помпата, която е 
предизвикал аварийно съобщение.
Допълнителна информация: 1-10: Номер на възел на помпата.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".
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649 	0	 CanOpen	участниците	биват	инициализирани
Това съобщение за грешка се появява, когато мрежата CAN е инициализирана 
след включване на контролера. Хидравликата не може да се включи, докато тече 
операцията.
Допълнителна информация:
10000 - CanOpen - Инициализиране датчик за преместване мрежа 1 активен 
20000 - CanOpen - Инициализиране датчик за преместване мрежа 2 активен 
50000 - CanOpen - Инициализиране DFEC Помпи мрежа 1 активно
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато е приключило 
инициализирането на всички мрежи. 

650 	1	 Неизправност	от	общ	характер	в	CanOpen	Master
Тази неизправност възниква, когато CanOpen Master не е могъл да бъде 
инициализиран.
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.
Възможни причини: Проблеми със софтуера.
Квитиране: Автоматично, когато неизправността се отстрани.

651 	1	 Неизправност	INIT	CanOpen	Slave
Тази неизправност възниква, когато CanOpen Slave не е могъл да бъде инициализиран.
Допълнителна информация: Апаратура, която е причинила неизправността. (номер на 
възела)
Възможни причини: Неправилни параметри, вътрешни неизправности в управляващите 
модули;
Квитиране: Автоматично, когато неизправността се отстрани.

652  	1	 Неизправност	Node	Guarding	термошкаф
Тази неизправност възниква, когато няма прием на NG от Slave. 
Допълнителна информация: Апаратура, която е причинила неизправността. (номер на 
уреда)
Възможни причини: Прекъсната е мрежовата връзка с уреда (с неговия номер).
Квитиране: Автоматично, когато неизправността се отстрани.

653 	1	 Темпериращият	уред	не	е	в	дистанционен	режим	(Remote	Mode)
Тази неизправност възниква, когато уредът се намира в ръчен режим (вж. т. 
"Диагностика"). 
Допълнителна информация: Апаратура, която е причинила неизправността. (номер на 
уреда)
Възможни причини: Направен е опит да се предадат команди за дистанционно 
управление или изменение на зададените стойности към уред, който се намира в 
ръчен режим на управление.
Квитиране: Автоматично, когато неизправността се отстрани.

654 	1	 Изпразване	на	темпериращ	уред	по	причина	на	безопасност
Тази неизправност възниква, когато стартирана процедура на изпразване по причина 
на безопасност е квитирана от уреда с неизправност. 
Допълнителна информация: Апаратура, която е причинила неизправността. (номер на 
уреда)
Възможни причини: Този режим не се поддържа от уреда,
Вътрешна неизправност на уреда;
Квитиране: Автоматично, когато неизправността се отстрани или се изключи 
съответната функция.
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655 	1	 Неизправност	на	темпериращия	уред	-	предаване	SDO
Тази неизправност възниква, когато предаването SDO се потвърждава от подчинения 
елемент Slave с неизправност. 
Допълнителна информация: Апаратура, която е причинила неизправността. (номер на 
уреда)
Възможни причини:
Прекъсната е мрежовата връзка с уреда (с неговия номер).
Квитиране: Автоматично, когато неизправността се отстрани.

656 	0	 CAN	Датчици	за	преместване:	Неизправност	Node	Guarding
Това съобщение за грешка се появява, когато е настъпила грешка Node Guarding.
Възможни причини:
• Няма CAN интерфейс.
• Мрежова грешка.
Допълнителна информация:
10000 + x: Номер на възела на датчика в мрежа 1.
20000 + x: Номер на възела на датчика в мрежа 2.
Пример: Допълнителна информация 10005 е възел № 5 на датчика за хода в мрежа 1.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

657 	1	 Толеран.	на	калибрирането	е	надхвърлена/ниска
Това съобщение за грешка се появява, когато при сравнение на действителното и 
зададеното налягане на помпата разликата е извън настроения допуск.
Допълнителна информация:
1-10: Номер на помпата, при която е настъпила грешката.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността. Калибрирането на DMU трябва да се рестартира.

658 	0	 1.	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ		Врата	ограничител	на	опасната	зона
Това съобщение за неизправност се появява, когато се отвори защитната врата в 
ограждението на опасната зона или същата не е затворена правилно.
Възможни причини:
• Защитната врата в ограждението на опасната зона не е затворена.
• Крайният прекъсвач не е задействуван.
• Крайният прекъсвач е неизправен.
• Повреда на кабела.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстраняване на 
неизправността респ. затваряне на защитната врата.

659 	1	 Активирано	постепенно	загряване
Това съобщение за неизправност се появява, когато е активирана програмата "Активно 
постепенно загряване до достигане на зададената стойност".
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато програмата се завърши.

660 	1	 Предпазител	на	плочата	на	ежектора	от	страната	на	затваряне
Ежекторната плоча се задвижва чрез единия избивач за сърца на затварящата плоча.
Тази неизправност възниква, когато е нарушен сигналът на крайния прекъсвач 
"Предпазно устройство на плочата на избутвача" в крайна позиция на механизма 
за придвижване на сърцето на матрицата (Механизмът за придвижване на сърцето 
на матрицата е вкаран / изваден). Сигналът на крайния прекъсвач за позиция 
"Механизмът за придвижване на сърцето на матрицата е вкаран" трябва да е активен 
(1), а за позиция "Механизмът за придвижване на сърцето на матрицата е изваден" 
сигналът трябва да бъде неактивен (0).
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Възможни причини:
• Крайният изключвател в инструмента е дефектен.
• Активиран е грешен избивач за сърца (виж меню "Защита на ежекторната плоча").
• Не е отстранен шунтиращият мост в щекера.
Квитиране: Автоматично, при правилни параметри на сигнала.

661 	1	 Защита	на	ежекторната	плоча	от	страната	на	дюзите
Ежекторната плоча се задвижва чрез единия избивач за сърца на плочата с дюзите.
Тази неизправност възниква, когато е нарушен сигналът на крайния прекъсвач 
"Предпазно устройство на плочата на избутвача" в крайна позиция на механизма 
за придвижване на сърцето на матрицата (Механизмът за придвижване на сърцето 
на матрицата е вкаран / изваден). Сигналът на крайния прекъсвач за позиция 
"Механизмът за придвижване на сърцето на матрицата е вкаран" трябва да е активен 
(1), а за позиция "Механизмът за придвижване на сърцето на матрицата е изваден" 
сигналът трябва да бъде неактивен (0).
Възможни причини: 
• Крайният изключвател в инструмента е дефектен.
• Активиран е грешен избивач за сърца (виж меню "Защита на ежекторната плоча").
• Не е отстранен шунтиращият мост в щекера.
Квитиране: Автоматично, при правилни параметри на сигнала.

662 	1	 Затварящата	сила	твърде	малка	(по-малка	"-допуск")
Тази грешка се появява, когато настроената затваряща сила без предварително 
избрания "-Допуск" е по-ниска от необходимото. 
Впръскването се спира в автоматичния цикъл. По този начин се предотвратява 
прекомерното шприцоване на пресформата.
Възможни причини: 
• Настройката на помпата не е коректна. Да се провери повишаването на 

затварящата сила в ръчен режим на работа.
• Теч в една притискателна подложка. Повишената затваряща сила не се задържа и 

спада твърде бързо.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично със старт на нов машинен цикъл; 
смяна на режима на работа (напр. в ръчен режим на работа) или "Стоп на двигателя".

663 	4	 Затварящата	сила	твърде	голяма	(по-голяма	"	+	допуск")
Тази грешка се появява, когато настроената затваряща сила плюс предварително 
избрания "+ Допуск" се надвиши. Автоматичният режим на работа се прекратява с 
"Край на цикъла".
Възможни причини: 
• Зададените стойности не са коректно предварително избрани.
• Промени в автоматичния цикъл, които предизвикват повишаване на налягането на 

шприцоване и по този начин повишават силата в пресформата (напр. поради отказ 
на нагревателен канал или на дюза в нагревателен канал).

Квитиране: Автоматично със старт на нов машинен цикъл; смяна на режима на работа 
(напр. в ръчен режим на работа) или "Стоп на задвижването".

664 	1	 Затварящо	налягане	ходов	цилиндър	затварящ	механизъм	твърде	малко
Тази грешка се появява, когато при затваряне на пресформата в автоматичен режим 
на работа не може да се повиши затварящото налягане. Това налягане държи на 
ходова точка "Формата е затворена" пресформата затворена, за да гарантира сигурна 
операция на блокиране. По този начин се предотвратява пресформата да се отвори 
отново (напр. от пружиниране в пресформата).
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Възможни причини:
• Монтажната височина на пресформата е настроена твърде ниско.
• Теч в ходовия цилиндър (затварящ цилиндър).
• Дефектни сензори за налягане.
Необходими мерки:
Изберете "Ръчен режим на работа". Проверете повишаването на налягането на 
ходовия цилиндър при "Пресформа затворена".
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

665 	2	 Трешка	сензори	налягане	12B02/12B03
Тази грешка се появява, когато действителната стойност на тези сензори е извън 
позволения диапазон. 
Допустимият диапазон се намира между - 1 bar / - 15 psi и 350 bar / 5076 psi (= 
максимален работен диапазон на сензора).
Възможни причини: Дефектни сензори за налягане.
Необходими мерки:
• Проверка на сензор налягане
• Нова калибриране или смяна.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

666 	3	 Честотен	преобразувател	защитна	решетка	/	Монтажна	височина	Въртящ	
момент	по-голям	Макс.
Тази грешка се появява, когато честотният преобразувател е достигнал максималния 
въртящ момент. Показаната стойност на това съобщение за неизправност (1 - 3, вижте 
списъка на алармите) указва за функцията, при която е създадена тази грешка.
Стойност 1 = Устройство за регулиране на монтажната височина
Стойност 2 = Защитна решетка 1 ("SGM Страница 1" = Затварящият механизъм се 
намира вляво, шприц-агрегатът отдясно на обслужващия).
Стойност 3 = Защитна решетка 2 ("SGM Страница 2" = Впръскващото устройство се 
намира отляво, а затварящият механизъм - отдясно)
Възможни причини:
• Регулирането на монтажната височина или защитната решетка е трудно подвижно.
• Дефектни задвижващ двигател или предавка.
Квитиране: Автоматично с деактивиране на функцията.

667 	2	 Контрол	на	максималното	налягане	ходов	цилиндър
Един от двата сензора е надвишил максимално допустимия диапазон (при стандарт = 
245 bar / 3553 psi).
Възможни причини:
• Твърде високо налягане в ходовия цилиндър и силно спиране; проверете 

предварително зададените стойности.
• Работният диапазон на сензора е изместен, сензорът да се калибрира отново.
Квитиране: Квитирането се извършва след отстраняване на причината за 
неизправността и задействане на бутон "Машина стоп".
Допълнителна информация: Ако номерът на оста. Оста може да се определи като този 
номер на оста се въведе на страницата за диагностика на оста.
Пример: Показанието СР1 означава издърпвач на сърца на отливки 1, когато на 
страницата за диагностика на оста е въведен номерът на оста 11.
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668 	2	 Трешка	сензори	налягане	45B01/46B01
Тази грешка се появява, когато се надвиши разликата на двата сензора за налягане 
3 bar / 44 psi (вижте меню "Диагностика / HM2P"), при повишена затваряща сила и не 
активна притискателна подложка.
Възможни причини:
• Налягането в притискателните подложки е различно, да се провери налягането 

(манометър, уред за измерване на налягане), да се проверят хидравличните 
компоненти.

• Измервателният диапазон на даден датчик налягане се е изместил, необходимо 
нулиране на датчик налягане.

Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

669 	2	 Диференц.	грешка	наляг.	сензори	45B01/46B01
Тази грешка се появява, когато при повишаване на затварящата сила се надвишава 
разликата между двата сензора за налягане 20 bar / 290 psi (вижте меню "Диагностика 
/ HM2P").
Възможни причини:
• Теч на една или повече притискателни подложки, да се провери притискателната 

подложка.
• Дефектен вентил, неравномерно повишаване на налягането; да се проверят 

вентилите.
• Сензорите за налягане не са коректно калибрирани или дефектни, да се проверят 

сензорите, при необх. да се калибрират.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

670 	2	 Макс.превишаване	на	налягането	сензори	налягане	45B01/46B01
Един от двата сензора е надвишил максимално допустимия диапазон (при стандарт 
350 bar / 5076 psi).
Възможни причини:
• Твърде високо налягане в цилиндъра на притискателната подложка, да се проверят 

предварително зададените стойности и вентилите.
• Работният диапазон на сензора е изместен, сензорите да се калибрират отново.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

671 	2	 Трешка	наляг.сензори	45B02/46B02
Тази грешка се появява, когато при не активирани притискателни подложки се 
надвишава разликата между двата сензора за налягане 3 bar / 44 psi (вижте меню 
"Диагностика / HM2P). 
Възможни причини:
• Налягането в притискателните подложки е различно, да се провери налягането 

(манометър, уред за измерване на налягане), да се проверят хидравличните 
компоненти.

• Измервателният диапазон на даден датчик налягане се е изместил, необходимо 
нулиране на датчик налягане.

Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".
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672 	2	 Диференц.	грешка	наляг.	сензори	45B02/46B02
Тази грешка се появява, когато при повишаване на отварящата сила се надвишава 
разликата между двата сензора за налягане 20 bar / 290 psi (вижте меню "Диагностика 
/ HM2P).
Възможни причини:
• Теч на една или повече притискателни подложки, да се провери притискателната 

подложка.
• Дефектен вентил, неравномерно повишаване на налягането; да се проверят 

вентилите.
• Сензорите за налягане не са коректно калибрирани или дефектни, да се проверят 

сензорите, при необх. да се калибрират.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

673 	2	 Макс.превишаване	на	налягането	сензори	налягане	45B02/46B02
Един от двата сензора е надвишил максимално допустимия диапазон (при стандарт = 
350 bar / 5076 psi).
Възможни причини:
• Твърде високо налягане в цилиндъра на притискателната подложка, да се проверят 

предварително зададените стойности и вентилите.
• Работният диапазон на сензора е изместен, сензорът да се калибрира отново.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

674 	0	 Контрол	налягане	Захр.тръбопров.S511задействан
Тази грешка се появява, когато сигналът на този краен прекъсвач ("SGM страница 1", 
горе) на "Предварителния предпазител на притискателната подложка" не е активен (0).
Възможни причини:
• Регулирането на монтажната височина не е коректно настроено. Колонките влизат в 

буталата (притискателната подложка) твърде дълбоко в притискателната подложка. 
Малко преди механичното крайно положение (капак) на притискателната подложка 
се задейства крайният прекъсвач (механичен).

• Налягането на страната на буталото на притискателната подложка е твърде високо. 
Максималното налягане се контролира и при необх. задейства крайния прекъсвач, 
да се проверят предварително зададените стойности в диапазона за сигурност на 
пресформата, при необх. да се проверят вентилите.

• Дефектен електрически монтаж на проводници. Може би има повреден кабел. 
Сигналът на крайния прекъсвач не е постоянен "1". Да се провери електрическия 
монтаж на кабели.

Квитиране: Изберете "Режим за настройване". Натиснете (и задръжте) прекъсвача 
с ключ "АВАРИЙНО СПИРАНЕ шунтиране". Натиснете бутона "Задвижване старт" 
(включете хидравликата). Натиснете бутона "Пресформа отваряне" (преместете 
„възглавничката“ в посока "Закрепваща повърхност плоча на дюзите"). Отворете леко 
затварящата плоча.
Отпуснете прекъсвача с ключ "АВАРИЙНО СПИРАНЕ шунтиране". Изберете "Ръчен 
режим". Преместете затварящата плоча в позиция "формата отворена". Стартирайте 
новия цикъл.

675 	0	 Контрол	налягане	Захр.тръбопров.S521	задействан
Тази грешка се появява, когато сигналът на този краен прекъсвач ("SGM страница 2", 
горе) на "Предварителния предпазител на притискателната подложка" не е активен (0).
Вижте също съобщение за грешка 674.
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676 	0	 Контрол	налягане	Захр.тръбопров.S531	задействан
Тази грешка се появява, когато сигналът на този краен прекъсвач ("SGM страница 1", 
долу) на "Предварителния предпазител на притискателната подложка" не е активен (0).
Вижте също съобщение за грешка 674.

677 	0	 Контрол	налягане	Захр.тръбопров.S541	задействан
Тази грешка се появява, когато сигналът на този краен прекъсвач ("SGM страница 2", 
долу) на "Предварителния предпазител на притискателната подложка" не е активен (0).
Вижте също съобщение за грешка 674.

678 	1	 	Защита	срещу	предв.	пуск	на	„възглавничката“.	S511..S541	св.	с	мост
Това съобщение се появява, когато се натисне прекъсвачът с ключ "АВАРИЙНО 
СПИРАНЕ шунтиране" („Възглавничка“ предварителен пуск). За тази цел виж 
съобщение за неизправност 674.
Квитиране: Автоматично, с деактивиране (отпускане) на прекъсвача с ключ.

679 	1	 Нарушение	гран.	стойности	ход	притиск.	подложка	(s<0)
Тази грешка се появява, когато колонките при затваряне на пресформата притискат 
буталата (на притискателните подложки) твърде дълбоко в притискателните подложки. 
Буталата са достигнали диапазона на безопасност. Стойността в индикацията (вижте 
меню "Диагностика / HM2P") е активна (зелено) и е спаднала под стойността "0".
Възможни причини: Регулирането на монтажната височина е настроено грешно, да се 
провери настройката.
Квитиране: Изберете "Режим настройки". Притискателната подложка с функция 
"Отваряне на пресформата" придвижете в посока "Работна повърхност на плочата на 
дюзата". Вижте за целта също съобщение за грешка 674.

680 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	Грешка	Master	Init.
Това съобщение за грешка се появява, когато CanOpen софтуер Master не е могъл да 
бъде изцяло инициализиран.
Възможни причини: 
• Грешка при инициализиране на CAN.
• Грешна конфигурация на софтуер.
• Дефектен хардуер.
Допълнителна информация:
1000: CanOpen Master не е могъл да бъде инициализиран (org -Task)
3000: CanOpen Master не е могъл да бъде инициализиран (Master -Task)
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността. Контролера трябва да се рестартира.

681 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	Грешка	Node	Guarding	№помпа
Това съобщение за грешка се появява, когато е настъпила грешка Node Guarding.
Допълнителна информация:
1 - 10: Номер на възела, отговаря на номера на помпата.
Възможни причини:
• Няма CAN интерфейс.
• Мрежова грешка.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".
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682 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	Инициализационна	грешка
Това съобщение за грешка се появява, когато мрежа CanOpen не е могла да бъде 
изцяло инициализирана.
Възможни причини: 
• Грешка при инициализиране на CAN.
• Грешна конфигурация на софтуер.
• Дефектен хардуер.
Допълнителна информация: 
500, 501, 1000: Грешна конфигурация на софтуер.
1101 - 1110 (последните 2 числа са номерата на помпите): 
• Помпата не можа да бъде инициализирана.
• Общо инициализиране.
2000: Софтуерна грешка при конфигурация Master / Slave.
2001 - 2010 (последните 2 числа са номерата на помпите):
• Помпата не можа да бъде инициализирана.
• Инициализиране Master / Slave.
3001 - 3010 (последните 2 числа са номерата на помпите):
• Помпата не можа да бъде инициализирана.
• Инициализиране на комуникацията.
4000: Блокове параметри на помпата не можаха да се пренесат.
6000: Регистър Emcy не е могъл да бъде прочетен.
Възможни причини:
• Хардуерът на помпата е дефектен
• Мрежова грешка.
Квитиране: При допълнителна информация <>2000, <>4000 и <>6000 се извършва 
квитиране автоматично след отстраняване на причината за смущението и задействане 
на бутон "Хидравлика ИЗКЛ". В други случаи обърнете се моля към сервизната служба 
на фирма BATTENFELD.

683 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	Грешка	в	конфигурацията
Това съобщение за грешка се появява, когато при конфигурацията на помпата е 
настъпила грешка.
Възможни причини: 
• Грешка при Конфигурация на CAN.
• Грешна конфигурация на софтуер.
Допълнителна информация: 1000, 1500: Грешка в конфигурацията на софтуера.
Квитиране: Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

684 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	статус	SDO
Това съобщение за грешка се появява, когато една телеграма SDO не е могла да бъде 
обработена без грешка.
Допълнителна информация:
Стандартизиране номера на грешка:
1: Няма грешка: Операцията е приключила без грешки.
51300: CANopen() Грешка: FUB CANopen() достави грешен статус (да се съблюдава 
дневника за грешки).
51301: Inv. Тип данни: Типът на дадена променлива в PDO-конфигурация не се 
признава.
51302: Nil-Pointer: Pointer на pdoInf_s; структурата на даден Drive е нула.
51303: Nil-Pointer: Pointer на drvInf_s; структурата на даден Drive е нула.
51304: Inv. Job Id: Неизвестна задача поета като заявка.
51305: Timeout: Няма отговор от Slave (адресът стои в .errorData).
51306: Nil-Pointer: Pointer на данните е нула.
51307: Inv. Тип запитване: Неизвестно запитване поето като заявка (само писане и 
четене).
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51308: Функция активна: SDO запитване още стои (няма грешка).
51309: Стъпкова грешка: Вътрешна грешка: Функция операторска машина.
51310: Конфиг. спряна: Конфигурацията е спряна от намеса на потребителя (няма 
грешка).
51311: Функция активна: Конфигурацията още е активна (няма грешка).
51312: Функция активна: NMT командата още е активна (няма грешка).
51313: Функция активна: Sync-телеграмата още е активна (няма грешка).
51314: PDO манипулиране активно: PDO манипулирането не е активно, тъй като броят 
на Drive за цикъл е нула.
51315: Inv. PDO дължина: Общата дължина на TX-PDO Mapping е по-голяма от 8 Byte.
51316: Inv. PDO дължина: Общата дължина на RX-PDO Mapping е по-голяма от 8 Byte.
51317: Nil-Pointer: Pointer на Root Table на Drive.
51318: Функция активна: Nodeguard-запитване още е активно (няма грешка).
51319: PV Грешка: Конфигурираното PV не може да се използва (да се внимава за 
правилния вид данни).
51320: Inv. Формат данни: Посоченият формат данни е невалиден (ев. 0); да се 
провери конфигурацията.
51321: Slave е зает: Задействаният Slave е зает и в момента не е на разположение за 
трансфер на параметри.
51322: Грешка по време на заетост: По време на запитването за заетост е настъпила 
грешка в Slave.
51323: Inv. PDO номер: Номерът на PDO, който трябва да се поиска с RTR, е нула.
51324: Функция активна: RTR командата още е активна (няма грешка).
51325: LMT Грешка: Получен грешен код в служба LMT от Slave; LMT-грешни кодове 
стоят в данните.
51326: Грешен спецификатор на команди LMT: Получен спецификатор на команди от 
Slave е различен от изпратения.
51327: Буфер на данни твърде малък: Предаденият буфер на данни е твърде малък за 
полученото LMT-съобщение.
51328: Функция активна: LMT командата още е активна (няма грешка).
51329: Невалиден Node Id: Предаденият Node Id (.drvAdr) е по-голям от най-големият 
срещащ се Node Id в проекта.
51330: Array твърде малък: Използваният за конфигурация PDO-Array структурен Array 
има твърде малко елементи (за Slave е необходим един елемент).
51331: CANqueue() Грешка: FUB CANqueue() достави грешен статус (да се съблюдава 
addInfo на coMaster-структурата, напр.: cm.addInfo).
51332: Няма свободен порт: Няма свободен порт CANopen за канализиране (макс. 8).
51333: Фактор скалиране е 0: Фактор скалиране от 0 не се допуска (делене на 0).
51334: Името е твърде дълго: Посоченото име на API-функция е твърде дълго (мас. 
32).
51335: Функция активна: Функция Consume Heart Beat е заета (няма грешка).
51336: CANxnode() Грешка: FUB CANxnode() достави грешен статус (да се съблюдава 
дневника за грешки). Появява се в момента само, когато се активира "Producer Heart 
Beat Protocol".
Не стандартизирани номера на грешки:
10: Станцията е заета. Slave се обслужва в момента.
11: Inv. Дължина: Предадената дължина на данните е твърде малка за получената 
телеграма (да се провери .sizeOfData).
12: SDO acknowledge: Получени грешки от SDO acknowledge.
13: SDO acknowledge: SDO acknowledge е невалиден (получен отговор за изискване 
на втори Master).
14: SDO toggle bit: Грешка в SDO toggle bit (Изпращане и получаване).
15: Inv. Дължина: Дължината на данните за изпращане е по-голяма от 
действителната.
17: TX-SDO: Предадената дължина на данните е твърде малка за получената 
телеграма (да се провери .sizeOfData).
65534: enable = 0: Извикана функция с enable = 0.
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Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп". Мрежата се инициализира 
отново.

685 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	писане/четене	парам.	№
Това съобщение за грешка се появява, когато писането или четенето на параметрите 
не е могло да бъде обработено без грешки.
Допълнителна информация:
1000 - 1015: Грешка при четене на параметри (1000 + номера на параметъра).
2000 - 2015: Грешка при писане на параметри (2000 + номера на параметъра).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп". Мрежата се инициализира 
отново:

686 	0	 DFEC	Параметри	на	помпата	Иниц.:	Хидравлика	ИЗКЛ!
Това съобщение за грешка се появява, когато е активно инициализирането, 
запаметяването на параметрите или калибрирането на DMU. Хидравликата се 
изключва.
Допълнителна информация:
1: Инициализиране след включване на машината.
2: Параметрите се изпращат към помпата.
10: DMU калибриране е активно.
Квитиране:Квитирането се извършва автоматично след завършване на цикъла.

687 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	Грешка	калибриране
Това съобщение за грешка се появява, когато e настъпила грешка при калибрирането 
на DMU или на калибрирането на вентила.
Допълнителна информация:
Статус калибриране:
0x0000 - Калибриране готово и ok.
0x0001 - Калибриране тече.
0x0002 - Операция калибриране вече е стартирана.
0x1000 - Грешка калибриране (преместване на DMU извън допуска).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп". Калибрирането трябва да 
се рестартира.

688 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	Грешка	SDO
Това съобщение за грешка се появява, когато една телеграма SDO не е могла да бъде 
обработена без грешка.
Допълнителна информация:
144: Четене на стойността за системното налягане грешно.
208: Писане на стойността за системното налягане грешно.
119: Четене на стойността за PowerLimit грешна.
188: Писане на стойността за PowerLimit грешно.
1 -10 или 501 - 510 (xx1 - x10): Грешно сравнение на стойности.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността. Функцията трябва да се рестартира.
При допълнителна информация 500 до 510 се извършва квитиране автоматично след 
отстраняване на причината за смущението и задействане на бутон "Задвижване Стоп".
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689 	0	 Грешка	DFEC	помпа:	Неизправност	авария
Това съобщение за грешка се появява, когато е получена аварийна телеграма.
Допълнително се генерира грешка 648 с данни за номера на помпата.
Възможни причини:
• Прекъсване на кабел захранващо напрежение
• Грешка в регулирането на помпата.
• Температурата на помпата е твърде висока.
• Нарушение на връзката.
Допълнителна информация:
0x0000 00000dez: Error Reset или No Error.
0x3101 12545dez: Свръх-напрежение (> 37V).
0x3102 12546dez: Понижено напрежение (< 19V).
0x4200 16896dez: Предупреждение за температура (прибл. 85°C).
0x4201 1689 dez: Граничната стойност на температурата е надвишена (прибл. 
95°C).
0x8101  33025dez: CAN Overflow.
0x8102  33026dez: CAN Guard Fail.
0xFF01 65281dez: Грешка в регулирането.
0xFF02 65282dez: Прекъсване на кабел вентил.
0xFF03 65283dez: Прекъсване на кабел ъгъл на завъртане.
0xFF04 65284dez: Прекъсване на кабел DMU-вход 1.
0xFF05 65285dez: Прекъсване на кабел DMU-вход 2.
0xFF06 65286dez: Прекъсване на кабел DMU-вход 3.
0xFF07 65287dez: Прекъсване на кабел DMU-вход 4.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

690 0	 Референциране	на	затварящата	страна
При първоначално пускане в експлоатация на машината или смяна на датчик за 
преместване затварящата страна трябва да се доведе до механичната нулева точка 
(без форма). След това трябва да се референцира (виж сервизна стр. "Затварящ 
механизъм / BA“).

691 	0	 Впръскващо	бутало	основна	настройка
След Изкл./Вкл. на  главния прекъсвач на впръскващото бутало трябва да се извърши 
основна настройка в режим за настройване. За целта натиснете бутона  „Впръскване“ 
или „Дозиране“, за да стартирате автоматична основна настройка (при това впр. 
устройство трябва да е повдигнато и цилиндърът да е нагрят). Докато не се извърши 
основната настройка,  движенията на впръскващото бутало и автоматичният режим на 
работа са блокирани. 
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.

692  	1	 Грешка	в	комуникацията	с	Roboter
Тази грешка настъпва, когато е настъпила грешка в комуникация CAN.
Възможни причини:
• Кабелът не е поставен.
• Roboter е изключен.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Манипулиране 1.
Бит 1, стойност 2: Манипулиране 2.
Бит 2, стойност 4: Манипулиране 3.
Квитиране: Автоматично, когато грешката е отстранена.
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693 	0	 Основна	настройка	на	впръскващото	устройство
След Изкл./Вкл. на  главния прекъсвач, на впръскващото устройство трябвя да се 
извърши основна настройка в режим за настройване. За целта натиснете бутона  
„Впръскващо устройство“ напред или назад, за да стартирате автоматична основна 
настройка. Докато не се извърши основната настройка,  движенията на впръскващото 
бутало и автомат. режим на работа са блокирани. 
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: впръскващо устройство A.
Бит 1, стойност 2: впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: впръскващо устройство C

694  1 Ежектор	не	отговаря
Тази грешка настъпва, когато автоматичното калибриране на 2. датчик за преместване 
(потенциомер) не е затворен.
Остраняване: Да се задейства най-малко половината от максималния път на ежектора.

695 	0	 Референциране	монтажната	височина
При първично въвеждане в експлоатация на машината или при смяна на пътен датчик, 
трябва да се референцира момтажната височина. Коляновия лост да се изтегли 
напълно. Сега да се измери разстоянието между затварящата плоча и плочата на 
дюзите. Измерената стойност е зададена стойност за референцирането.

698  1 IO	линк	грешка	на	предаването
Тази грешка се появява, когато се открие грешка в комуникацията към модулите IO 
линк към динстанционния сензор. 
Възможни причини: Връзката към IO  линк дистанционен сензор е прекъсната или не е 
била направена.

699  1 Спирачно	съпротивление	(гореща	зона)	неактивно: 
Редуцирано	ускорение
Тази неизправност се появява, когато съпротивлението на спирането не е 
задействувано. Възможни са повече редуцирани ускорения на движенията.
Възможни причини:
• Загряването на цилиндъра е изключено

700	 	 Превкл.Поддърж.	под	нал.чрез	подчин.превключв.
[Класът грешки може да се настрои]
Тази грешка се появява, когато е предизвикано превключване на поддържане под 
налягане от превключване на Slave, т.е. критерия за превключване на поддържане под 
налягане на превключването на Master не е изпълнен. Настройката на превключване 
на Slave се намира в меню "Поддържане под налягане/ Общи положения / 
Превключване на Slave" (вижте Глава 6). Реакцията (клас грешки) се настройва 
"Производствени данни / Контроли / страница 4" (вижте Глава 18).
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Квитиране: Автоматично, след успешно превключване на Master.

701 	1	 Конфигурационна	грешка	FID
Тази грешка се появява, когато е активирано зависимо от вътрешното налягане на 
формата превключване та поддържане под налягане, но няма активен датчик за 
вътрешно налягане на формата. 
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Възможни причини:
• принадлежащият датчик за вътрешно налягане на формата е изключен (вижте меню 

"Поддържане под налягане / датчик за вътрешно налягане на формата", Глава 6)
• Причисляване FID Master / Slave не е активно поради въвеждане на "0" (вижте меню 

"Поддържане под налягане / Общи положения Избор FID", Глава 6).
• Датчик за вътрешно налягане във формата, зависим от пресформата е активиран 

(вижте "Поддържане под налягане / Общи положения / Избор FID, Глава 6). При 
активна долна част на пресформата не е причислен датчик за вътрешно налягане 
на формата (вижте Глава 11, конфигурация на масата на пресформата).

Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Квитиране: Автоматично, след коригиране на причисляването на датчика за вътрешно 
налягане на формата.

702 	1	 Автоматичното	зануляване	ос	е	активно
Това съобщение за грешка се появява, когато е активно автоматичното нулиране на 
оси (вижте Глава 4).
Квитиране: Автоматично, след приключване на автоматичното нулиране на оста.

703 	1	 Темпериращ(и)	уред(и):	Понижение	на	температурата
Тази грешка се появява, когато понижението на температурата е ръчно включено и 
задействувано или е включена програмата "Понижаване на нагряването при стоп на 
двигателя" е активна, а двигателят не е включен.
Температурите се понижават до достигането на нова еднаква зададена стойност на 
температурата, която може да се настрои свободно.
Квитиране: Изключете понижението на температурата.

704 	3	 Контрол	издърп.сърца	на	отл.в	цикъл	край	квит.
Тази грешка се появява, когато е програмиран контрол на избивача за сърца с реакция 
на грешка "Изход/Край" (вижте програми избивач за сърца, Глава 9). Алармата 
предизвиква спиране на автоматичния цикъл при край на цикъла.
Квитиране: След задействане на цикъл старт (бутон затваряне). Стартира се нов 
цикъл.

705 	8	 Контрол	издърп.	сърца	на	отл.	веднага	квитир.
Тази грешка се появява, когато е програмиран контрол на избивача за сърца с реакция 
на грешка "Край/Изход" (вижте програми избивач за сърца, Глава 9). Алармата 
предизвиква незабавно спиране на автоматичния цикъл. 
Квитиране: След задействане на цикъл старт (бутон затваряне). Цикълът се 
продължава. Освен това с този контрол се рестартира контролът на избивача за сърца 
при задействане на старт на цикъла, така че е възможно продължаване в автоматичен 
режим на работа. 

706 	4	 Спиране	Контрол	издърп.	сърца	при	цикл.	край
Тази грешка се появява, когато е програмиран контрол на избивача за сърца с 
реакция на грешка "Стоп/Край" (вижте програми избивач за сърца, Глава 9). Алармата 
предизвиква спиране на автоматичния цикъл при край на цикъла и изключване на 
всички задвижвания. 
Квитиране: посредством превключване на режима на работа



Изброяване на алармите

HB6BGALI
HB6BGALH
0313ES/0114ES Глава AL - 103

707 	1	 Сонтрол	на	краен	прекъсвач	издърпв.Сърц.отл.
Тази грешка се появява, когато при активиран "Контрол краен прекъсвач за избивач за 
сърца  е вкаран(изкаран)" е извършена промяна на състоянието на краен прекъсвач 
избивач за сърца при не активирано движение на избивача за сърца. Реакцията 
на тази аларма се настройва в меню "Разширена настройка избивач за сърца" под 
"Анализ на клас грешки".
Квитиране: Зависи от настройката "Анализ клас грешки" за тази аларма.
При настройка "Стоп на цикъла" след задействане на старт на цикъла (бутон 
затваряне). 
При настройка "Изключване на двигателя" посредством задействане на бутон "Старт 
или стоп на машината".

708 	1	 Постоянен	размер	не	достигнат
Тази неизправност възниква, ако в ръчен режим на работа блокиращите палци не 
могат да се вкарат в жлебовете за застопоряване.
Възможни причини: Преди повишаването на затварящото усилие манометричният 
модул или затварящата плоча не са в правилното положение "Заключване на 
блокировката".
Квитиране: Отделете и отново наместете затварящата плоча. Ако същото съобщение 
за неизправност се появи отново, монтажната височина на инструмента трябва да се 
регулира наново.

709 	1	 Регулирането	на	монтажна	височина	е	прекъснато
Тази неизправност възниква, ако бъде прекъснато автоматичното регулиране на 
монтажната височина.
Възможни причини: Програма "Старт на регулирането на монтажната височина" е 
деактивирана, или е натиснат клавишът "Затваряне на инструмента".
Квитиране: Автоматично, след като се активира програмата "Старт на регулирането на 
монтажната височина".

710 	1	 Определянето	на	постоянния	размер	е	прекъснато
Тази неизправност възниква, ако управлението не е успяло да изчисли правилното 
положение (постоянния размер) за вкарване на блокиращите палци в жлебовете за 
застопоряване.
Квитиране: Автоматично, когато се рестартира определянето на постоянния размер.

711 	0	 Грешка	магнит	на	предпазната	врата
Тази грешка се появява, когато вътрешното измерване на тока на магнитите даде 
грешна стойност. След появата на тази грешка се изисква проверка на защитната 
решетка.
Възможни причини:
• Един или повече дефектни магнити.
• Повреда на кабела.
• Управляващото напрежение е твърде високо или твърде ниско.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: измереният ток е твърде нисък
Бит 1, стойност 2: Грешка на входа на тока
Квитиране: Автоматично, след успешна проверка на защитната решетка.

712 	1	 Пресичане	път	движения	сърце
Това предупреждение се появява, когато даден избивач на сърца е в движение и се 
стартира още веднъж от друга програма избивач за сърца. Движението на избивача 
за сърца обаче въпреки това се продължава нормално. Настройките на избивача за 
сърца би трябвало да се контролират и коригират.
Квитиране: Автоматично, след 5 секунди.
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713 	1	 Налягане	шприцване	/	доп.наляг.	прекал.високо
Тази грешка се появява, когато на една или повече температурни зони на цилиндъра са 
въведени повече от 350 C (662 F) и профилна стойност шприц-налягане/ поддържане 
под налягане над границата на шприц-налягане за максимална температура (T > 350 C 
/ 662 F). Впръскването и поддържането под налягане се блокират.
Допълнителна информация:
Ако е наличен 2. блок шприц-параметри, той също трябва да се провери.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
Пример: "Допълнителна информация = 3" означава, че трябва да се проверят 
съответните настройки на впръскващото устройство А (стойност 1) и впръскващото 
устройство В (стойност 2).
Квитиране: Автоматично, след коригиране на въвеждането.

714 	0	 Въртящото	у-во	трябва	да	бъде	референцирано
Тази грешка се появява, когато стойности отброяване на даден серво-електричен 
въртящ механизъм са били променени или е предизвикан студен старт на контролера. 
Допълнителна информация: Посочва номера на оста на въпросната ос.
Указание: При въвеждане на този номер на оста в меню "Диагностика / PLC / Ос" може 
да се установи оста.
Квитиране: Автоматично, след референциране на въртящия механизъм.

715 	0	 Контрол	краен	прекъсвач	у-во	за	развинтване
Тази грешка се появява, когато едновременно се задействат крайните прекъсвачи на 
"Развинтващ механизъм вляво" и "Развинтващ механизъм вдясно". При възникване на 
тази неизправност се изключва двигателят.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1:  Развинтващ механизъм 1
Бит 1, стойност 2: Развинтващ механизъм 2
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

716 	1	 Изхвъргача	не	е	в	безопасно	положение
Тази грешка се появява, когато при активиран въртящ механизъм ежекторът при старта 
на друго движение (затваряне или въртящ механизъм) или стартиране на автоматичен 
цикъл не е в безопасно положение. Безопасното положение се настройва в меню 
„Ежектор“ под “Ежектор защитен път“.
Квитиране: Ежекторът да се върне назад ръчно.

717 	2	 Покритието	на	шнека	съединител	е	отворено
Това смущение се появява, когато покриващият капак над съединителя на шнека е 
отворен. При наличие на тази грешка са блокирани всички движения на машината. 
Квитиране: Автоматично с коректно поставяне на покриващия капак. 

718 	1	 Хардуерверига	магнитни	държащи	плочи	(патронници)
Това съобщение за грешка се появява, когато осигурителната верига на машината е 
затворена (защитна решетка) и няма освобождаване от системата магнитни държащи 
плочи. 
Квитиране: след отстраняване на причината за неизправност и задействане на 
Двигател старт/стоп
Допълнителна информация:
MCS... Системата магнитни държащи плочи
Бит 0-6: Помощни защити - защитна решетка под напрежение
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Бит 0, стойност 1: Машинна осигурителна верига - освобождаване на магнитната 
държаща система активно
Бит 1-6: Помощните защити MCS са под напрежение (мониторингов работен контакт)
Бит 1, стойност 2: MCS-осигурителна верига - липсва освобождаване, смяна на 
инструмента активна
Бит 2, стойност 4: MCS-осигурителна верига - освобождаване, смяна на инструмента 
активна
Бит 3, стойност 8: MCS-осигурителна верига - канал 1: Освобождаване магнитизиране/
демагнитизиране на стягащата система
Бит 4, стойност 16: MCS-осигурителна верига - канал 1: Липсва освобождаване 
магнитизиране/демагнитизиране на стягащата система
Бит 5, стойност 32: MCS-осигурителна верига - канал 2: Освобождаване 
магнитизиране/демагнитизиране на стягащата система
Бит 6, стойност 64: MCS-осигурителна верига - канал 2: Липсва освобождаване 
магнитизиране/демагнитизиране на стягащата система

743 	1	 Сблъскване	агрегати	на	дюзата
На шприц-агрегата има допълнителен краен прекъсвач, който контролира 
сблъскването на шприц-агрегатите. Ако е задействан този краен прекъсвач, 
движенията на шприц-агрегатите се блокира в посоката на сблъскването.

744 	0	 5.	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	е	натиснат
Вж. съобщението за неизправност 207.

745 	0	 6.	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	е	натиснат
Вж. съобщението за неизправност 207.

746 	0	 7.	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	е	натиснат
Вж. съобщението за неизправност 207.

747 	0	 8.	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ	е	натиснат
Вж. съобщението за неизправност 207.

748 	1	 				Неизправност	сушилня
Появила се е неизправност в интегрираната сушилня Wittmann. номерът на тази 
неизправност можете да отчетете и квитирате в меню "Сушилня".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: сушилня 1.
Бит 1, стойност 2: сушилня 2.

749 	1	 Няма	изходна	позиция	фунията	за	материал
Тази грешка се появява, когато фунията за материала не е в позиция поемане. 
Блокира се движението на дюзата напред.
Квитиране: Протича автоматично, когато фунията за материал се намира в позиция 
поемане.

750 	2	 Грешка	система	за	измерв.	Преместван.	на	ос	№:
Тази грешка се появява, когато контролът на грешки, дължащи се на отклонение от 
траекторията задейства затварящия механизъм.
Възможни причини:
• Системата за измерване на хода за затварящия механизъм не е в изправност.
• При задействана функция "Затваряне" или "Отваряне" затварящата плоча остава да 

стои (механично блокирана или грешка на вентил затварящ механизъм).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".
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751 	2	 Условие	за	стоп	на	оста	активно
Тази грешка се появява, когато е спряна една от осите затваряща плоча, 
притискателна подложка или монтажна височина на пресформата / блокиране.
Възможни причини: Не коректни състояния на работа (напр. избрано затваряне, но не 
е изкарана блокировката).
Квитиране: Автоматично с приключване на задействането на тази ос.

752 	2	 Максим.	Сила	на	притискане	превишена
Тази грешка се появява, когато при впръскване се надвиши максимално допустимата 
затваряща сила. Тази максимална (пасивна) сила на притискане при затварящи сили 
възлиза на до 13000 kN + 10 %, над това само още + 5 %. По причини на безопасността 
SGM се спира веднага.
Възможни причини:
• Зададените стойности не са коректно предварително избрани (напр. процесът на 

впръскване е твърде бърз при гъст материал).
• Промени в автоматичния цикъл, които предизвикват повишаване на налягането на 

шприцоване и по този начин повишават силата в пресформата (напр. поради отказ 
на нагревателен канал или на дюза в нагревателен канал).

Квитиране: Квитирането се извършва автоматично със задействане на бутон "стоп на 
машината".

753 	0	 Проверете	датчика	на	налягане	система	помпи№:
Съобщението за грешка се появява, когато е дефектен даден датчик налягане.
Стойност 1001: Помпена система 1 - Датчик за налягане 1. Действителната стойност на 
налягането на Датчика за налягане <= 0. Хидравличното задвижване се изключва.
Стойност 1002: Помпена система 1 - Датчик за налягане 2. Действителната стойност на 
налягането на Датчика за налягане <= 0. Хидравличното задвижване се изключва.
Стойност 1003: Помпена система 1 - Датчик за налягане 1 и 2. Ако е активно движение 
на затварящата страна, действителната стойност на налягането се обхваща директно 
на затварящия блок. При това отклонението на двата датчика налягане не може да 
бъде над 20 bar / 290 psi. При по-голямо отклонение хидравличното задвижване се 
изключва.
Стойност 2001: Помпена система 2 - Датчик за налягане 1. Действителната стойност на 
налягането на датчика за налягане <= 0. Хидравличното задвижване се изключва.
Възможни причини:
• Дефектен датчик за налягане.
• Дефектен аналогов вход.
• Прекъсване на кабел към датчик налягане.
• Допълнително при стойност 1003: Затварящият блок се разделя от манипулирането 

с хардуера.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично със задействане на бутон 
"Задвижване стоп".

754 	1	 Нужно	зануляване	WKZ,Монтажната	височина	прем.
Тази грешка се появява, когато монтажната височина е изместена с повече от 2 mm 
/ 0.08 inch. На потребителя се обръща внимание на това, че затварящата страна 
трябва отново да се "нулира". За да се избегнат повреди на пресформата, функцията 
"Затваряне" е възможна само в "Режим настройки".
Възможни причини:Регулирането на монтажната височина е изместено с повече от 2 
mm / 0.08 inch.
Квитиране: Автоматично след "Нулиране" на пресформата.
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755 	1	 Смазване	с	маслоB392	прекал.мн.	смазочни	цикли
Това съобщение за грешка се появява, когато сензор B392 ("Машина за леене под 
налягане страница 1", Затваряща плоча) по време на контролното време провежда 
повече смазочни цикли от сензор B393 ("Машина за леене под налягане страница 
2", Затваряща плоча). Допустимата разлика на смазочните цикли (на двата сензора) 
е посочена в режим на настройка по време на сервизни работи (само за сервизните 
техници на Battenfeld).
"SGM Страница 1" = Операторът стои пред обслужващите елементи на SGM. 
Затварящият механизъм се намира отляво, а впръскващото устройство - отдясно.
Възможни причини: Един или повече маркучи между дозатора за смазване и точката за 
смазване са прекъснати. Смазващият материал може да излиза без противоналягане.
Квитиране: Стартиране на централно смазване с масло в "Ръчен режим на работа". 
Проверете тръбопроводите на системата за смазване. Сменете дефектния маркуч.

756 	1	 Смазване	с	маслоB393	прекал.мн.	смазочни	цикли
Това съобщение за грешка се появява, когато сензор B393 ("Машина за леене под 
налягане страница 1", Затваряща плоча) по време на контролното време провежда 
повече смазочни цикли от сензор B392 ("Машина за леене под налягане страница 
2", Затваряща плоча). Допустимата разлика на смазочните цикли (на двата сензора) 
е посочена в режим на настройка по време на сервизни работи (само за сервизните 
техници на Battenfeld). "SGM Страница 2" = Операторът стои пред обслужващите 
елементи на SGM. Впръскващото устройство се намира отляво, а затварящият 
механизъм - отдясно.
Възможни причини: Един или повече маркучи между дозатора за смазване и точката за 
смазване са прекъснати. Смазващият материал може да излиза без противоналягане.
Квитиране: Стартиране на централно смазване с масло в "Ръчен режим на работа". 
Проверете тръбопроводите на системата за смазване. Сменете дефектния маркуч.

757 	1	 Смазване	с	маслоB392	прек.малко	смазочни	цикли
Това съобщение за грешка се появява, когато сензор B392 ("Машина за леене под 
налягане страница 1", Затваряща плоча) по време на контролното време провежда 
по-малко смазочни цикли от сензор B393 ("Машина за леене под налягане страница 
2", Затваряща плоча). Допустимата разлика на смазочните цикли (на двата сензора) 
е посочена в режим на настройка по време на сервизни работи (само за сервизните 
техници на Battenfeld).
"SGM Страница 1" = Операторът стои пред обслужващите елементи на SGM. 
Затварящият механизъм се намира отляво, а впръскващото устройство - отдясно.
Възможни причини: Един или повече маркучи между дозатора за смазване и точката за 
смазване са запушени или притиснати. Смазващият материал не може да се пренася 
до точката на смазване или това става много бавно.
Квитиране: Стартиране на централно смазване с масло в "Ръчен режим на работа". 
Проверете тръбопроводите на системата за смазване. Сменете дефектния маркуч.

758 	1	 Смазване	с	маслоB393	прек.малко	смазочни	цикли
Това съобщение за грешка се появява, когато сензор B393 ("Машина за леене под 
налягане страница 1", Затваряща плоча) по време на контролното време провежда 
по-малко смазочни цикли от сензор B392 ("Машина за леене под налягане страница 
2", Затваряща плоча). Допустимата разлика на смазочните цикли (на двата сензора) 
е посочена в режим на настройка по време на сервизни работи (само за сервизните 
техници на Battenfeld).
"SGM Страница 1" = Операторът стои пред обслужващите елементи на SGM. 
Затварящият механизъм се намира отляво, а впръскващото устройство - отдясно.
Възможни причини: Един или повече маркучи между дозатора за смазване и точката за 
смазване са запушени или притиснати. Смазващият материал не може да се пренася 
до точката на смазване или това става много бавно.
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Квитиране: Стартиране на централно смазване с масло в "Ръчен режим на работа". 
Проверете тръбопроводите на системата за смазване. Почистване на задръстения 
маркуч. Сменете дефектния маркуч.

759 	2	 Защита	двигат.с-ма	цент.смаз.маз.в-во	задейст.
Тази грешка се появява, когато защитният автомат на двигателя е задействуван.
Възможни причини: 
• Двигателят е неизправен.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

760  2 Отворена	ремонтна	врата	на	плочата	на	дюзата
Това съобщение за грешка се появява, когато ремонтната врата ("SGM страница 2") 
се отваря или не е коректно затворена. "SGM Страница 2" = Операторът стои пред 
обслужващите елементи на SGM. Впръскващото устройство се намира отляво, а 
затварящият механизъм - отдясно.
Възможни причини:
• Ремонтната врата не е затворена.
• Да се провери позицията на контролния прекъсвач.
• Да се провери полагането на кабели.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след затварянето на ремонтната 
врата. 

761 	2	 Проверка	на	главна	защита	инвертор	защитна	решетка	/	Монтажно	
височина
Тази грешка се появява, когато по време на вътрешното време за контрол, след 
включване на хидравличните задвижвания, главната защита на инвертора (регулиране 
на монтажната височина и задвижване на защитната решетка) не е активно.
Възможни причини:
• Дефектна защита.
• Да се провери полагането на кабели.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

762 	2	 Неизправност	Преобразувател	защитна	решетка	/	монтажна	височина
Тази грешка се появява, когато по време на вътрешното време за контрол, след 
включване на хидравличните задвижвания, освобождаването на инвертора 
(регулиране на монтажната височина и задвижване на защитната решетка) не е 
активно.
Възможни причини:
• Главната защита е дефектна.
• Дефектен инвертор.
• Да се провери полагането на кабели.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността и задействане на бутона "Задвижване стоп".

763 	0	 Контролно	реле	стъпенка	/	предпазна	решетка
Това съобщение за грешка се появява, когато контролното реле (K681 и K511) и 
контролните входове не включват правилно в течение на постоянно време.
Стойност 1, Реле K681: Ако се появи съобщение за грешка 271 ("Предпазна лайсна 
задействана") за 1 секунда се задейства реле K681. Сега защитната врата може 
да се отвори, предпазната лайсна е свободна. Едновременно (в разстояние на 400 
ms) контролният вход на реле K681 трябва да промени състоянието си. Ако това не 
стане, се показва съобщение за грешка 633. След изтичане на времето релето отново 
пада и контролният вход на реле K681 отново трябва да промени своето състояние в 
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продължение на 400 ms.
Стойност 2, Реле K511: Ако реле K511 тръгне, в продължение на 400 ms контролният 
вход на реле K511 трябва да промени състоянието си. Ако релето отново отпадне, 
контролният вход на реле K511 отново трябва да промени своето състояние за 400 ms. 
Възможни причини:
• Проверете контролното реле.
• Проверете контролните входове.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично със задействане на бутон 
“Задвижване стоп“.

764 	1	 Неизправност	MOOG-вентил	шприцбутало	L-стойност
Съобщението за грешка се появява, когато при отворена защитна решетка се извърши 
движение на шприц-буталото, механизъм L (агрегат за напречно подаване) без 
задействане.
Стойност 1: Шприц-буталото на механизъм L вече се е придвижило напред. 
Хидравличното задвижване се изключва.
Стойност 2: Вентил Moog на шприц-буталото е изгубило електрическото статично 
напрежение. Хидравличното задвижване се изключва.
Възможни причини:
• Дефектен вентил.
• Дефектен аналогов изход.
• Прекъсване на кабел към вентила.
• Допълнително при стойност 2: Електрическото статично напрежение, което трябва 

да държи вентил Moog в позиция 0 , се е променил + / - 0,3 Volt.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично със задействане на бутон 
“Задвижване стоп“.

765 	1	 Обслужващия	да	провери	предпазната	решетка
Съобщението за грешка се появява, ако по време на движение на защитната решетка 
се задейства бутонът за противоположна посока или ако се задействат едновременно 
двата бутона за затваряне и отваряне на защитната решетка.
Стойност 1: Контрол на бутон Защитна решетка на стандартната обслужваща страна. 
Съответното движение на защитната решетка се прекъсва.
Стойност 2: Контрол на бутон Защитна решетка на стандартната задна страна. 
Съответното движение на защитната решетка се прекъсва.
Възможни причини:
• Дефектен обслужващ бутон.
• Входът е неизправен.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично със задействане на бутон 
"Затваряне защитна решетка" или "Отваряне защитна решетка".

769 	2	 Грешка	с-ма	с	магн.	затег.	плочи
Тази грешка се появява, когато външното управляващо устройство на магнитните 
плочи не съобщава освобождаване на машината.
Възможни причини: Вж. инструкцията за експлоатация на магнитната система за 
затягане.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато двете магнитни плочи се 
затегнат правилно.

770 	1	 Предв.	предупреждение	ниво	на	маслото
Това съобщение за грешка се появява, когато нивото на маслото е под нивото на 
предварителното предупреждение.
Квитиране: Допълнете масло в съответствие с указанията в ръководството за 
експлоатация. Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината 
за неизправността.
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771 	4	 Няма	налягане	на	маслото	във	филтърната	помпа
Това съобщение за неизправност се появява, когато хидравличният маслен прекъсвач 
във веригата на вторичния ток за филтриране и охлаждане на хидравличното масло е 
отпаднал. Хидравл. задвижване се изключва след края на цикъла, но най-късно 40 sec 
след появата на това съобщ. за неизправност. 
Възможна причина:
• рециркулационната помпа е изключена
• рециркулационната помпа е повредена
• прекъснат кабел
• хидравличният маслен прекъсвач е повреден 
Квитиране: Квитирането се извършва след отстраняване на причината за 
неизправността и натискане на бутона "Машина стоп".

776 	1	 Надвишена	сила	на	отваряне
Това съобщение за грешка се появява, когато е надвишена силата на отваряне.

777 	0	 Защита	на	двигателя	преобразувател	защитна	решетка	/	монтажна	
височина	задействана
Това съобщение за неизправност се появява, когато защитният автомат на двигателя е 
задействуван или е изключен.
Възможни причини:
• Дефектен инвертор.
• Защитният автомат на двигателя е неправилно настроен.

780 	0	 Обща	неизправност	на	помпата	Смяна	на	помпата
Тази грешка се появява при смяна на хидравличната помпа.
Квитиране: Калибриране на DFEC-помпи. (в. Сервизен наръчник)

785  1 Защита	на	инструмента	станция	А
786  1 Защита	на	инструмента	станция	B
787  1 Защита	на	инструмента	станция	C
788  1 Защита	на	инструмента	станция	D
789  1 Защита	на	инструмента	станция	E
790  1 Защита	на	инструмента	станция	F

Това съобщение за грешка се появява, когато на съответната станция е налице 
контролна грешка на опция контрол на пресформата.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: Контрол на инструмента група 1
Бит 01, стойност 02: Контрол на инструмента група 2
Бит 02, стойност 04: Контрол на инструмента група 3
Бит 03, стойност 08: Контрол на инструмента група 4
Бит 04, стойност 16: Контрол на инструмента група 5
Бит 05, стойност 32: Контрол на инструмента група 6
Бит 06, стойност 64: Един мониторинг е причислен към няколко групи крайни 
изключватели на същата станция. 
Бит 07, стойност 128: Грешка на конфигурацията на мониторинговите програми 
(допълнителна информация към станцията)

791 	1	 Контрол	на	инструмента	долна	част	1
792 	1	 Контрол	на	инструмента	долна	част	2
793 	1	 Контрол	на	инструмента	долна	част	3
794 	1	 Контрол	на	инструмента	долна	част	4
795 	1	 Контрол	на	инструмента	долна	част	5
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796 	1	 Контрол	на	инструмента	долна	част	6
Това съобщение за грешка се появява, когато на съответната долна част на 
пресформата е активна контролна грешка на опция контрол на пресформата.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: Контрол на инструмента група 1
Бит 01, стойност 02: Контрол на инструмента група 2
Бит 02, стойност 04: Контрол на инструмента група 3
Бит 03, стойност 08: Контрол на инструмента група 4
Бит 04, стойност 16: Контрол на инструмента група 5
Бит 05, стойност 32: Контрол на инструмента група 6
Бит 06, стойност 64: Един мониторинг е причислен към няколко групи крайни 
изключватели на същата долната част на инструмента.

797  1 Контрол	върху	шалтера	на	инструмента
Двата крайни прекъсвачи на двойката прекъсвачи в групата са активирани и HIGH.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: Контрол на инструмента група 1
Бит 01, стойност 02: Контрол на инструмента група 2
Бит 02, стойност 04: Контрол на инструмента група 3
Бит 03, стойност 08: Контрол на инструмента група 4
Бит 04, стойност 16: Контрол на инструмента група 5
Бит 05, стойност 32: Контрол на инструмента група 6

798 	1	 Контрол	на	вътрешно	налягане	форма
Това съобщение за грешка се появява, когато на даден контролен канал FID (опция) е 
надвишена гранична стойност.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 0001: Канал за следене 1.
Бит 01, стойност 0002: Канал за следене 2.
Бит 02, стойност 0004: Канал за следене 3.
Бит 03, стойност 0008: Канал за следене 4.
Бит 04, стойност 0016: Канал за следене 5.
Бит 05, стойност 0032: Канал за следене 6.
Бит 06, стойност 0064: Канал за следене 7.
Бит 07, стойност 0128: Канал за следене 8.
Информация Повече информации можете да получите от интегрирания монитор за 
диагностика.

799 	3	 Впръскване	цикъл	е	бил	прекъснат
Това съобщение за грешка се появява, когато по време на цикъл впръскване се спре 
шприц-буталото. След това цикълът се продължава с дозиране.

800 	1	 Контрол	време	изваждане	от	формата(мин/макс)
Това съобщение за грешка се появява, когато съответното време за изваждане от 
формата не е достигнато (min) / или е надвишено (max).
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: Инструмент долна част 1.
Бит 01, стойност 02: Инструмент долна част 2.
Бит 02, стойност 04: Инструмент долна част 3.
Бит 03, стойност 08: Инструмент долна част 4.
Бит 04, стойност 16: Инструмент долна част 5.
Бит 05, стойност 32: Инструмент долна част 6.
Информация: Алармата за минималния контрол на времето за изваждане от формата 
се активира само в ръчен режим на работа или в режим настройки.



Изброяване на алармите

HB6BGALI
HB6BGALH

0313ES/0114ESГлава AL - 112

801 	2	 ВМ	глав.загряване:	изключено
805 	2	 Отоплителни	контури:	изключено
806 	2	 Охладителни	контури:	изключено
807 	2	 Контролни	контури:	изключено

Вж. съобщението за неизправност 1.

811 	1	 ВМ	глав.загряване:	-	толеранс
815 	1	 Отоплителни	контури:	-	толеранс
816 	1	 Охладителни	контури:	-	толеранс
817 	1	 Контролни	контури:	-	толеранс

Вж. съобщението за неизправност 11.

821 	3	 ВМ	глав.загряване:	+	толеранс
825 	3	 Отоплителни	контури:	+	толеранс
826 	3	 Охладителни	контури:	+	толеранс
827 	3	 Контролни	контури:	+	толеранс

 6 при вертикална машина
Вж. съобщението за неизправност 21.

831 	1	 ВМ	глав.загряване:	Понижение	на	температурата
835 	1	 Отоплителни	контури:	Понижение	на	температурата
836 	1	 Охладителни	контури:	Понижение	на	температурата
837 	1	 Контролни	контури:	Понижение	на	температурата

Вж. съобщението за неизправност 31.

841 5	 ВМ	глав.загряване:	контрол	на	максималната	температура
845 5	 Отоплителни	контури:	контрол	на	максималната	температура
846 5	 Охладителни	контури:	контрол	на	максималната	температура
847 5	 Контролни	контури:	Контрол	максимална	температура

 1 при вертикална машина
Вж. съобщението за неизправност 41.

851 	1	 ВМ	глав.загряване:	Активирано	обучение
855 	1	 Отоплителни	контури:	Активирано	обучение
856 	1	 Охладителни	контури:	Активирано	обучение
857 	1	 Контролни	контури:	Активирано	обучение

Вж. съобщението за неизправност 51.

861 	1	 ВМ	глав.загряване:	Повреда	на	сондата.
865 	1	 Отоплителни	контури:	Повреда	на	сондата.
866 	1	 Охладителни	контури:	Повреда	на	сондата.
867 	1	 Контролни	контури:	Повреда	на	сондата.

Вж. съобщението за неизправност 61.

871 	1	 ВМ	глав.загряване:	късо	съединение
875 	1	 Отоплителни	контури:	късо	съединение
876 	1	 Охладителни	контури:	късо	съединение
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877 	1	 Контролни	контури:	късо	съединение
Вж. съобщение за неизправност 71 (ВМ глава)

891 	1	 ВМ	глав.загряване:	Неправилна	зададена	стойност
895 	1	 Отоплителни	контури:	Неправилна	зададена	стойност
896 	1	 Охладителни	контури:	Неправилна	зададена	стойност
897 	1	 Контролни	контури:	Неправилна	зададена	стойност

Вж. съобщението за неизправност 91.

902 	1	 Превишение	на	времето	блокировка
Това съобщение за грешка се появява, когато се задейства времето за контрол за 
движението за блокиране. Ако заключването на кутиите за налягане не може да бъде 
отворено, активирайте "Аварийна програма отваряне" (вж. глава 3.1.7).
Възможни причини:
Монтажната височина е твърде малка.
Механизмът заяжда.

903 	1	 Блокиране	не	възможно	(грешно	калибриране	или	нулиране)
Ако възникне това съобщение за грешка, не е възможно блокиране. Моля извършете 
ново калибриране или ново нулиране.
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

911 	3	 Ниво	външ.	темпериращ.	носител	(вещество)
Това съобщение за грешка се появява, когато даден външен темпериращ кръг (опция) 
е активиран и нивото на темпериращия материал е твърде ниско.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 0001: Темпериращ кръг 1.
Бит 01, стойност 0002: Темпериращ кръг 2.
Бит 02, стойност 0004: Темпериращ кръг 3.
и т.н.

912 	3	 Защита	на	двигателя	външ.	темпериращи	зони
Това съобщение за грешка се появява, когато даден външен темпериращ кръг (опция) 
е активиран и защитата на двигателя на този темпериращ кръг не е задействана.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 0001: Темпериращ кръг 1.
Бит 01, стойност 0002: Темпериращ кръг 2.
Бит 02, стойност 0004: Темпериращ кръг 3.
и т.н.

913 	3	 Неизправност	външ.	темпериращи	зони
Това съобщение за грешка се появява, когато даден външен темпериращ кръг 
(опция) е активиран и е налице общо смущение (напр.: свръх-температура) на този 
темпериращ кръг.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 0001: Темпериращ кръг 1.
Бит 01, стойност 0002: Темпериращ кръг 2.
Бит 02, стойност 0004: Темпериращ кръг 3.
и т.н.
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914 	9	 Грешка	при	конфигурацията	причисляване	Темперираща	зона
Това съобщение за грешка се появява, когато има многократно присвояване на 
темпериращи зони в меню "Маса на пресформата / Конфигурация пресформа".

Указание: Като допълнителна информация се показва едно четирицифрено число, при 
което на местото та 1000-те ("X") се показва номера на причислената темперираща 
зона, а на 100-те ("Y") номера на пресформата. Местото на10-те и единиците ("FF") 
тогава декларира грешката в конфигурацията. 
Допълнителна информация:
Стойност XYFF: "X". Темперираща зона за пресформа "Y" - има грешка при 

конфигурацията "FF" 
Стойност XY00 .........- вече причислена към горната част на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY01: ........- вече причислена към долната част 1 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY02: ........- вече причислена към долната част 2 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY03: ........- вече причислена към долната част 3 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY04: ........- вече причислена към долната част 4 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY05: ........- вече причислена към долната част 5 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY06: ........- вече причислена към долната част 6 на пресформата (двойно 

използвана)
Стойност XY90: ........- не съществува темперираща зона с този номер
Стойност XY91: ........- не е възможна темперираща зона с този номер

Прим.: 1304 -> 1. темперираща зона долна част на пресформата 3 е вече причислена 
към долна част на пресформата 4 (двойно използване) 
Квитиране: Автоматично след отстраняване на грешки

915 	1	 Предв.	предупреждение	транспортна	лента
Тази неизправност възниква, когато се прекъсне последният светлопровод на 
транспортната лента.

916 	1	 Макс.диап.	регул.	E-EES	достигнат
Това съобщение за грешка се появява, когато е достигнат максималният предел на 
регулиране на система EES.

917 	1	 Мин.диап.	регул.	E-EES	достигнат
Това съобщение за грешка се появява, когато е достигнат минималния предел на 
регулиране на система EES.

918  	1	 Контрол	време	Cellmould
Това съобщение за грешка се появява, когато е надвишено времето за контрол на 
Cellmould. Поради това Cellmould е прекъснат.
Квитиране: Автоматично, при край на дозирането.

919  6 Шалтер	за	налягането	на	флуидния	инжектор	контролно	налягане
Това съобщение за грешка се появява, когато пневматичният превключвател съобщи 
за загуба на налягане във пневматиката. Изискването контролно налягане за отваряне 
на инжектора не е налице. Цикълът на машината се приключва в автоматичен режим.
Квитиране: Автоматично, когато пневматичният превключвател отново съобщи за 
налягане.
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920 	1	 Налична	важна	бележка,	моля	прочетете	и	потвърдете	!
Това съобщение за грешка се появява, когато има налична записка с важност "Висока". 
Не може да се стартира нов автоматичен цикъл. Едва когато записката се маркира 
като "Записка прочетена", може да се стартира нов автоматичен цикъл (вижте меню 
"Медиен център / Бележник").

921 	1	 Дозиране	интегр.	извън	допуска
Вж. съобщението за неизправност 227.

922 	1	 Контрол	достоверност	от	Старт	/	Стоп	затварящи	инструмента	дюзи
Това съобщение за неизправност се появява, когато не е коректна достоверността 
на точките за старт и стоп при каскадна схема, т.е. ако трябва да се затвори една 
затварящи инструмента дюза, трябва да се отвори друга такава.
Допълнителна информация:
Стойност XYFF: "X" поредица параметри на шприцоване: 0 е параметър на  

    шприцоване 1, 1 е параметър на шприцоване 2
	 		 	 	 "Y" Профилна грешка №
	 		 	 	 "FF" номер на затварящата инструмента дюза
Стойност X0FF: неопределен
Стойност X1FF: Спирателен път преди стартовия път (спиране преди отваряне)
Стойност X2FF: Спиращо време преди стартовото време (отваряне преди спиране)
Стойност X3FF: Стартовият параметър зависим от пътя (много малък)
     Трябва най-малко една затварящи инструмента дюза да е  

    отворена преди стартиране на шприцоването
Стойност X4FF: Стартовият параметър зависим от пътя (много голям ... >0)
     Трябва най-малко една затварящи инструмента дюза да е  

    отворена преди стартиране на шприцоването
Стойност X5FF: Спиращият параметър зависим от пътя (много голям) 

    Затварящи инструмента дюзата да бъде затворена едва тогава,  
    когато минимум една дюза бъде отворена респ. е вече отворена.

Стойност X6FF: Спиращият параметър зависим от времето (много малък)
     Затварящи инструмента дюзата да бъде затворена едва тогава,  

    когато минимум една дюза бъде отворена респ. е вече отворена.
Стойност X7FF: Следналягащо крайно време преди спиращото време

923 	1	 Стационарен	ежектор	1	не	е	в	безопасно	положение
Тази грешка се появява, когато стационарният ежектор при стартиране на масата на 
пресформата или при стартиране на автоматичния цикъл не е в безопасно положение 
и не е напред (активна маса на пресформата). Безопасното положение се задава 
предварително в меню Стационарен ежектор под "Стационарен ежектор защитен път" 
(сервизни параметри).
Квитиране: Върнете ръчно обратно стационарния ежектор.

924 	1	 Стационарен	ежектор	2	не	е	в	безопасно	положение
Вж. съобщението за неизправност 923.

925 	1	 Стационарен	ежектор	3	не	е	в	безопасно	положение
Вж. съобщението за неизправност 923.
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926 	1	 Грешка	Нулиране	стационарен	ежектор
Възникването на тази неизправност означава, че е извършено неправилно нулиране на 
стационарен ежектор. Движението може да се извърши само в режим настройки. 
Възможни причини: Пътят "Изхвърляч напред" е прекалено дълъг или пътят нулево 
положение е неправилно отработен.
Начин на отстранение: Квитирането се извършва автоматично след правилно 
регулиране на нулевото положение в режим настройки или след намаление на 
дължината на пътя "Изхвърляч напред".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Стационарен ежектор 1.
Бит 1, стойност 2: Стационарен ежектор 2.
Бит 2, стойност 4: Стационарен ежектор 3 .

927 	3	 Параметри	при	пускане
Това съобщение за грешка се появява, когато не е активиран 2. блок шприц-параметри.
Квитиране: Задействане на програмен бутон "Параметър при пускане активиран" 
във визуализирането (меню Производствени данни / Задействащи програми) или на 
ръчния пулт.

928 	1	 Повторен	пуск	на	пуск.цикли	техн.брак
Това съобщение за грешка се появява, когато e надвишено респ. е достигнато времето 
на цикъла на програмата за рестарт (меню Производствени данни / Задействащи 
програми). 
Квитиране: Автоматично след приключване на последователност рестарт.

929 	1	 Стартово	включване	на	нагревателния	канал
Това съобщение за неизправност се появява, когато e активиран нагревателният канал 
стартово включване (меню Производствени данни / Задействащи програми). 
Квитиране: Автоматично след като е било приключено стартовото включване на 
нагревателния канал.

930 	1	 Хидравличният	акумулатор	не	е	активиран
Това съобщение за грешка се появява, когато една ос трябва да се задейства 
с хидравличния акумулатор (напр.: Предварителен избор на програма "бързо 
впръскване" активиран), хидравличният акумулатор обаче е изключен (вижте меню 
Машина Общи положения / Задвижване / Хидравличен акумулатор).

931  	1	 Контрол	остатъчно	налягане	цилиндър	на	шнека	/	Cellmould
Това съобщение за грешка се появява, когато при разтоварване на шнека или при 
изключен Foammold е било измерено остатъчно налягане в предверието на шнека.
Внимание: При дейности по затварящата дюза или по главата на дюзата трябва да се 
внимава особено за това, в цилиндъра на шнека да няма налично остатъчно налягане. 
При спиране на машината или дейности по цилиндъра на шнека цилиндърът на шнека 
трябва непременно да се разпръска и да се спре подаването на газ.
Квитиране: Автоматично, когато остатъчното налягане е по-малко от настроената 
фабрично прагова стойност на налягането.

932  2  Контрол	на	положението	Затваряща	дюза	/	Cellmould
Това съобщение за грешка се появява, когато не е затворено активирането на 
Cellmould за затварящата дюза. Затварящата дюза се затваря с бутон "Впръскване“ 
или "Дозиране“.
възможна причина:
Затваряща дюза не е монтирана
няма сгъстен въздух.
Не е достигната крайната позиция на затварящата дюза
Квитиране: Автоматично, когато е затворена затварящата дюза.
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933  2  Предварителен	избор	на	програма	Cellmould
Това съобщение за грешка се появява, когато положението на ключовия прекъсвач 
"Cellmould d 0-1“ вече не съвпада с предварителния избор на програма в меню 
"Cellmould / Избор“.

934  2  Контрол	на	сгъстения	въздух	Затваряща	дюза	/	Cellmould
Това съобщение за грешка се появява, когато пневматичният превключвател съобщи 
за загуба на налягане във пневматиката. Вентил "Затягане на шнека" изключва, за да 
може шнекът да се придвижи свободно в обратна посока.
Квитиране: Автоматично, когато пневматичният превключвател отново съобщи за 
налягане.

935 	1	 Не	е	възможно	протоколиране	без	пролуки
Това съобщение за грешка се появява, когато трябва да се запишат данни на носители 
на информация / мрежа, обаче посоченият носител на информация / мрежови сървър 
не може да се задейства.

936 	9	 Грешка	при	конфигурацията	причисляване	Зона	за	загряване	на	
пресформата
Това съобщение за грешка се появява, когато има многократно присвояване на 
зоната за загряване на пресформата в меню "Маса на пресформата / Конфигурация 
пресформа".

Указание: Като допълнителна информация се показва едно четирицифрено число, 
при което на местото та 1000-те ("X") се показва номера на причислената зона за 
загряване на пресформата, а на 100-те ("Y") номера на пресформата. Местото на10-те 
и единиците ("FF") тогава декларира грешката в конфигурацията. 

Допълнителна информация:
Стойност XYFF: "X". Зона за загряване на пресформа "Y" - има грешка при  

    конфигурацията "FF" 
Стойност XY00: .........- вече причислена към горната част на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност XY01: .........- вече причислена към долната част 1 на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност XY02: .........- вече причислена към долната част 2 на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност XY03: .........- вече причислена към долната част 3 на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност XY04: .........- вече причислена към долната част 4 на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност XY05: .........- вече причислена към долната част 5 на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност XY06: .........- вече причислена към долната част 6 на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност XY90: .........- не съществува зона за загряване на пресформата с този номер
Стойност XY91: .........- не е възможна зона за загряване на пресформата с този номер

Прим.: 1304 -> 1. зона за загряване на пресформата за долната част на пресформата 3 
е вече причислена към долна част на пресформата 4 (двойно използване)
Квитиране: Автоматично след отстраняване на грешки
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937 	9	 Грешка	при	конфигурацията	причисляване	Темпериращ	уред
Това съобщение за грешка се появява, когато има многократно присвояване на 
темпериращи уреди в меню "Маса на пресформата / Конфигурация пресформа".

Указание: Като допълнителна информация се показва едно четирицифрено число, при 
което на местото та 1000-те ("X") се показва номера на причисления темпериращ уред, 
а на 100-те ("Y") номера на пресформата. Местото на10-те и единиците ("FF") тогава 
декларира грешката в конфигурацията. 

Допълнителна информация:
Стойност XYFF: "X". Темпериращ уред за пресформа "Y" - има грешка при 

конфигурацията "FF" 
Стойност XY00 .........- вече причислена към горната част на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност XY01: ........- вече причислена към долната част 1 на пресформата (двойно   

        използвана)
Стойност XY02: ........- вече причислена към долната част 2 на пресформата (двойно   

        използвана)
Стойност XY03: ........- вече причислена към долната част 3 на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност XY04: ........- вече причислена към долната част 4 на пресформата (двойно   

        използвана)
Стойност XY05: ........- вече причислена към долната част 5 на пресформата (двойно   

        използвана)
Стойност XY06: ........- вече причислена към долната част 6 на пресформата (двойно   

        използвана)
Стойност XY90: ........- не съществува темпериращ уред с този номер
Стойност XY91: ........- не е възможен темпериращ уред с този номер

Прим.: 1304 -> 1. темпериращ уред долна част на пресформата 3 е вече причислен към 
долна част на пресформата 4 (двойно използване)
Квитиране: Автоматично след отстраняване на грешки

938 	9	 Грешка	при	конфигурацията	причисляване	Датчик	вътр.	нал.	форма	(FID)
Това съобщение за грешка се появява, когато има многократно присвояване 
на датчици за вътрешно налягане на формата в меню "Маса на пресформата / 
Конфигурация пресформа".

Указание: Като допълнителна информация се показва едно пет цифрено число, при 
което на местото на 10000-те ("M") се показва номера на причисления FID-MASTER, 
а на 1000-те ("S") номера на причисления FID-SLAVE, а на местото на 100-те ("X") 
номера на пресформата , а та местото на 10-те ("Y") шприц-агрегата (0=шприц-агрегат 
A,, 2=шприц-агрегат B, 4=шприц-агрегат C). Местото на единиците ("F") декларира 
грешка в конфигурацията. 
Допълнителна информация:
Стойност M0XYF: FID-MASTER "M" за пресформа "X" на шприц-агрегат "Y" - има  

        грешка при конфигурацията "F" 
Стойност 0SXYF: FID-SLAVE "S" за пресформа "X" на шприц-агрегат "Y" - има грешка  

        при конфигурацията "F" 
Стойност MSXY0: ......- вече причислена към горната част на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност MSXY1: ......- вече причислена към долната част 1 на пресформата (двойно  

        използвана)
Стойност MSXY2: ......- вече причислена към долната част 2 на пресформата (двойно  

        използвана)
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Стойност MSXY3: ......- вече причислена към долната част 3 на пресформата (двойно  
        използвана)

Стойност MSXY4: ......- вече причислена към долната част 4 на пресформата (двойно  
        използвана)

Стойност MSXY5: ......- вече причислена към долната част 5 на пресформата (двойно  
        използвана)

Стойност MSXY6: ......- вече причислена към долната част 6 на пресформата (двойно  
        използвана)

Стойност MSX9Y: ......- FID с този номер не съществува

Прим.: 1304 -> FID-SLAVE 1 (шприц-агрегат А ) за долната част на пресформата 3 е 
вече причислен към долна част на шприц-агрегата 4 (двойно използване)
Прим.: 10201 -> FID-MASTER 1 (шприц-агрегат B ) за долната част на пресформата 2 е 
вече причислен към долна част на шприц-агрегата 1 (двойно използване)
Квитиране: Автоматично след отстраняване на грешки

939 	9	 Грешка	при	конфигурацията	Интерфейс	манипулиране
Това съобщение за грешка се появява, когато има многократно присвояване или 
грешка в дефиницията на станцията във връзка с интерфейс манипулиране в меню 
"Маса на пресформата / Конфигурация станция".
Указание: Като допълнителна информация се показва едно четирицифрено число, при 
което на местото та 1000-те ("X") се показва интерфейс манипулиране, а на 100-те ("Y") 
номера на станцията. Местото на10-те и единиците ("FF") тогава декларира грешката в 
конфигурацията. 
Допълнителна информация:
Стойност XYFF: Интерфейс манипулиране "Х" на станция "Y" - има грешка при  

        конфигурацията "FF"
Стойност XY01: ......... - няма дефиниция за снемане/поставяне
Стойност XY02: ........ - 2.обслужваща станция, дефинирана като станция за поставяне,  

        но станция Y няма дефиниция за поставяне
Стойност XY03: .........- 2.обслужваща станция, дефинирана като станция за снемане/  

     поставяне, но няма дефиниция за снемане/ поставяне в станция Y
Стойност XY04: .........- 2.обслужваща станция е била активирана и има същото  

        разпределение на станции като обслужваща станция 1
Стойност XY05: .........- 2.обслужваща станция не може да се причисли към горната част 

         на пресформата
Стойност XY06: .........- 2.обслужваща станция е дефинирана само като станция за  

        поставяне, но станция Y (1.обслужваща станция) има  
        дефиниция за поставяне

Стойност XY07: .........- 2.обслужваща станция, дефинирана като станция за снемане/  
        поставяне - двете обслужващи станции (1,2) могат да се  
        използват само като се заменят

Стойност XY08: .........- няма дефиниция за снемане/поставяне в станция Y (почистваща 
станция)

Стойност XY09: .........- избран е предв. старт; за 2-рата обсл. станция е активиран  
        предв. старт и няма същото станционно насочване както обсл.  
        станция 1

Стойност XY10: .........- 2-рата обсл. станция е дефинирана само като станция за  
        поставяне, но станция Y (3-та обсл. станция) има дефиниция за  
        поставяне 

Стойност XY11: .........- Резерва
Стойност XY12: .........- 3-тата обсл. станция е дефинирана като станция за поставяне,  

        но станция Y няма дефиниция за поставяне
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Стойност XY13: .........- 3-тата обсл. станция е дефинирана както станция за снемане/ 
        поставяне, но няма дефиниция за снемане/поставяне в станция  
        Y

Стойност XY14: .........- 3-тата обсл. станция е активирана и има същото станционно  
        насочване както обслужваща станция 1

Стойност XY15: .........- 3-тата обсл. станция не може да бъде насочена към горната  
        част на пресформата

Стойност XY16: .........- 3-тата обсл. станция е дефинирана само като станция за  
        поставяне, на станция Y (1-ва обсл. станция) има дефиниция за  
        поставяне

Стойност XY17: .........- 3-тата обсл. станция е дефинирана като станция за снемане/ 
        поставяне - двете обсл. станции (1,2) могат да работят само  
        алтернативно

Стойност XY18: .........- няма дефиниция за снемане/поставяне в станция Y (3-та  
        обслужваща станция)

Стойност XY19: .........- избран е предв. старт; за 3-рата обсл. станция е активиран  
        предв. старт и няма същото станционно насочване както обсл.  
        станция 2

Стойност XY20: .........- 3-тата обсл. станция е дефинирана само като станция за  
        поставяне, но станция Y (2-ра обсл. станция) има дефиниция за  
        поставяне

Стойност XY21: .........- 1-вата или 2-рата обсл. станция трябва да има ясно станционно  
        насочване (напр.: при двете станции е предварително е избрано  
        "Масата в позиция")

Стойност XY22: .........- 1-вата или 3-тата обсл. станция трябва да има ясно станционно  
        насочване (напр.: при двете станции е предварително е избрано  
        "Масата в позиция")

Стойност XY23: .........- 2-рата или 3-тата обсл. станция трябва да има ясно станционно  
        насочване (напр.: при двете станции е предварително е избрано  
        "Масата в позиция")

Прим.: 1302 -> интерфейс манипулиране 1: 2.обслужваща станция, дефинирана като 
станция за поставяне, но станция 3 няма дефиниция за поставяне
Квитиране: Автоматично след отстраняване на грешки

940 	1	 Извършете	поддръжка	на	машината
Това съобщение за неизправност се появява, когато е изтекло времето на един 
сервизен интервал на машината. Сега трябва да се извършат посочените в съответния 
интервал на поддръжка работи в таблицата за поддръжка (вижте Ръководство 1, Глава 
8.5.). Извършената поддръжка трябва да се потвърди посредством задействане на 
съответния бутон в меню "Машина Общи положения / Сигурност / поддръжка" (вижте 
това ръководство, Глава 1.6.2 Сигурност / Поддръжка.  След това сервизният интервал 
започва да тече отново.

Допълнителна информация:
Индикация на сервизния интервал на поддръжката на машината за изпълнение.

941 	1	 Изпълнете	обща	поддръжка
Това съобщение за неизправност се появява, когато е изтекло времето на един общ 
сервизен интервал. Сега трябва да се извършат сервизните работи на съответния 
интервал. Извършената поддръжка трябва да се потвърди посредством задействане 
на съответния бутон в меню "Машина Общи положения / Сигурност / поддръжка" 
(вижте това ръководство, Глава 1.6.2 Сигурност / Поддръжка.  След това сервизният 
интервал започва да тече отново.
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Допълнителна информация:
Индикация на сервизния интервал на общата поддръжка за изпълнение.

942  	1	 Бутонът	е	натиснат	твърде	дълго
Това съобщение за грешка настъпва, когато функционалният бутон "Задвижване 
старт“ е бил натиснат за твърде дълго време. По причини, свързани с техниката за 
безопасност задвижването отново се спира.
Квитиране: Автоматично след коректно стартиране на задвижването.

943 0	 Предпазен	краен	прекъсвач	манометричен	модул
Това съобщение за грешка настъпва, когато манометричният модул е достигнал 
максималния си ход напред (настроена е твърде малка монтажна височина).

947 	2		 Няма	наличен	сензор	за	температурата	на	стената	на	формата
Тази грешка настъпва, когато е избрано зависимо от температурата на стената на 
формата превключване на поддържането под налягане, а на машината няма наличен 
сензор за температурата на стената на формата. Впръскването е блокирано до 
момента, в който се избере друг вид превключване на налягането.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Липса на сензор за температурата на стената на формата на шприц-
агрегат А.
Бит 1, стойност 2: Липса на сензор за температурата на стената на формата на шприц-
агрегат B.
Бит 2, стойност 4: Липса на сензор за температурата на стената на формата на шприц-
агрегат C.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично при избора на друг вид 
превключване на налягането.

948  1 Ежекторът	не	е	отпред
Тази грешка настъпва, когато ежекторът (при машини с маса на пресформата и горен 
ежектор) не е придвижен напред при стартиране на друго движение.
Квитиране: Изхвърлячът ръчно се отвежда в позиция "Изхвърляч е отпред“.

949  1 Шприц-агрегат	Защитен	път	/	Cellmould
Тази грешка настъпва, когато формата не е затворена или шприц-буталото не 
е освободено. Защитната решетка от страната на затварянето не може да бъде 
отворена. Тази грешка настъпва, когато формата не е затворена или шприц-буталото 
не е освободено. Защитната решетка от страната на затварянето не може да бъде 
отворена. Настроеният безопасен път се показва в менюто "Cellmould / рачно" (виж 
глава 7.4.3).
Квитиране: Дюзите се връщат назад в ръчен режим.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.

950 	0	 NC	Грешка	силово	захранване	(PS	грешка)
Вж. съобщението за неизправност 520.

951 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	2	задействан
952 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	3	задействан
953 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	4	задействан
954 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	5	задействан
955 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	6	задействан
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956 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	7	задействан
957 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	8	задействан
958 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	9	задействан
959 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	10	задействан
960 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	11	задействан
961 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	12	задействан
962 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	13	задействан
963 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	14	задействан
964 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	15	задействан
965 	1	 Контрол	крива	за	групово	разпространение	16	задействан

Вж. съобщението за неизправност 228.

966  1 Контрол	на	загряващата	мощност	загряване	на	цилиндъра	A
При едно от полупроводниковите релета за загряване на цилиндър A е установена 
грешка. Анализ на грешките при контрол на зони се вижда в меню "Загряване на 
цилиндъра / Контрол“.

Квитиране: След отстраняване на грешката и последващо квитиране. Грешката може 
да се нулира в меню "Загряване на цилиндъра / Контрол“.

967  1 Контрол	на	загряващата	мощност	загряване	на	цилиндъра	B
968  1 Контрол	на	загряващата	мощност	загряване	на	цилиндъра	C
969  1 Контрол	на	загряващата	мощност	BM-глава
970  1 Контрол	на	загряващата	мощност	загряване	на	пресформата
971  1 Контрол	на	загряващата	мощност	темпериращи	зони

Вж. съобщението за неизправност 966.

972   6 мин.	налягане	на	флуида	не	е	достигнато
Това съобщение за грешка настъпва, когато се изиска налягане на флуида и не е 
достигнато мин. налягане на флуида за отваряне на ежектора. Цикълът на машината 
се приключва в автоматичен режим.
Квитиране: С шприцоване / разпръскване.

973 	2		 					Пресичане	на	пътя,	времето	Cellmould	отделяне	на	газ
Съществува пресичане на обема при въвеждане на профил на отделянето на газ. 
Въведените стойности за обема (V) трябва да нарастват непрекъснато по посоката на 
движение.
Съществува пресичане на въведените стойности за времето за профила на отделянето 
на газ.  Въведените стойности за времето (t) трябва да нарастват непрекъснато.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: профил на отделянето на газ 1.
Бит 1, стойност 2: профил на отделянето на газ 2.
Квитиране: Автоматично, когато няма повече пресичане на обема и времето.

974  2  Грешка	GBA/	Блокиране	на	периферията
Това съобщение за грешка настъпва, когато процесът на блокиране / деблокиране не е 
бил успешен. Проверете звеното за анализ на GBA.
Квитиране: Автоматично, след отстраняване на грешката или изпълнете нова 
последователност на регистриране.
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975 	1	 Стоп	на	производството	от	GBA/	Периферия	активна
Това съобщение за грешка настъпва, когато производството е спряно от GBA.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Стоп на производството от GBA интерфейс 1.
Бит 1, стойност 2: Стоп на производството от GBA интерфейс 2.
Квитиране: Автоматично, след отстраняване на грешката или изпълнете нова 
последователност на регистриране.

976 	0	 Въртящо	устройство:	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ		е	натиснат
Тази неизправност се появява, когато след „Задвижване вкл.“ двете вериги АВАРИЙНО 
СПИРАНЕ не са логичиски „1“, т.е. трябва да се натисне АВАРИЙНО СПИРАНЕ на 
външното въртящо устройство.
Квитиране: чрез натискане на бутона „Задвижване старт“ или „Задвижване стоп“

977  1 Материалът	е	предаден	вече	на	инжекционното	бутало
Това съобщение за грешка се появява, когато е започнало предаването на материал, 
материалът обаче е бил вече предаден. 

978  0 Преминаване	на	максималното	налягане	на	натиск	при	задръстване
Това съобщение за неизправност се появява, когато динамичното налягане е 
надвишило максималното налягане. Служи за подсигуряване на поемащите 
динамичното налягане.

979  1 Контрол	върху	инжекционните	бутала
Това съобщение за неизправност се появява, когато е превишено времето за контрол 
на материала в едно или няколко впръскващи устройства. Машината се спира в края 
на цикъла.

980 	0	 ЦПУ	неизправност	помпена	система	(Pp	неизправност)
981 	0	 ЦПУ	неизправност	монтажна	височина	(MH	неизправност)

Виж съобщението за неизправност 520.

982  2  Проверка	на	страничната	защитна	решетка
Описание - вж. аларма 429.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Страничната защитна 1
Бит 1, стойност 2: Страничната защитна 2
Бит 2, стойност 4: Страничната защитна 3
Бит 3, стойност 8: Страничната защитна 4

983  2  Страничната	защитна	решетка	е	отворена
Описание - вж. аларма 421.

984 	2		 Приключете	защитната	решетка	на	устройството	за	безопасност
Това съобщение за грешка се появява, когато предпазното реле откъм затварящата 
страна (PNOZ) не е било квитирано. Ако е налице бутон за ръчно задействане на 
квитирането, то това ще бъде задействано в рамките на 3 секунди.
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985  2  Затварящ	механизъм	безопасно	положение
Това съобщение за грешка се появява, когато затварящия механизъм се намира извън 
безопасното положение. Зададените стойности се намират в менюто „Машини Общи 
положения/ безопасност“. 
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Безопасно положение на масата на инструмента
Бит 1, стойност 2: Безопасно положение извеждане на индекса
Бит 2, стойност 4: Сигурна позиция за стартова обработка
Бит 3, стойност 8: Сигурна позиция за изхвъргача назад
Бит 4, стойност 16: Сигурна позиция за станцийния изхвъргач 1 назад
Бит 5, стойност 32: Сигурна позиция за станцийния изхвъргач 2 назад
Бит 6, стойност 64: Сигурна позиция за станцийния изхвъргач 3 назад

986  4 Регулиране	на	интеграла:	+/-	толеранс	в	налягането	на	превключване
Това съобщение за грешка се появява, когато е достигнат минималната респ. 
максималната корекция на налягането на превключване. Не се провежда повече 
никаква корекция. Зададените стойности се намират в меню „Впръскване / Интеграл“.
Квитиране: при превключване на автоматичен режим

987  4 Регулиране	на	интеграла:	+/-	толеранс	в	натиска
Това съобщение за грешка се появява, когато е достигнат минималната респ. 
максималната корекция на остатъчното налягане. Не се провежда повече никаква 
корекция. Зададените стойности се намират в меню „Впръскване / Интеграл“.
Квитиране: при превключване на автоматичен режим

988  1 Индекс	извън	толеранса
Тази неизправност възниква при превишение на параметъра „Толеранс на индекса“ 
и активирана програма. Произведената в този момент отливка се окачествява като 
„лошокачествена“. Зададените стойности, допустимите граници на толеранс и 
контролната програма се намират в меню „Впръскване / Индекс“.
Квитиране: при превключване на автоматичен режим

989  4 Регулиране	на	индекса:	макс.	толеранс	Q-инжекционен	профил
Това съобщение за грешка се появява, когато е достигнат максималната положителна 
респ. отрицателна корекция. Зададените стойности се намират в меню „Впръскване / 
Индекс“.
Квитиране: при превключване на автоматичен режим

990  3		 WFC:	Температура	извън	толеранса
Тази грешка възниква, когато една или няколко WFC температурни зони се намират 
извън настроения отрицателен толеранс на температурата. В автоматичен режим се 
запаметяват статусите и се възпроизвеждат в тази страница за преглед.
Квитиране: Чрез натискане на копчето „Стартиране на цикъла“ или ръчен режим на 
задействане на копчето „Задвижване Старт“, когато всички WFC температурни зони се 
намират в рамките на тази граница на толеранс.

991  3		 WFC:	Контрол	на	максималната	температура
Тази неизправност възниква, когато една от WFC температурни зони надвиши 
максималната температура.
Квитиране: Чрез натискане на копчето „Стартиране на цикъла“ или ръчен режим на 
задействане на копчето „Задвижване Старт“, когато всички WFC температурни зони се 
намират в рамките на тази граница на толеранс.
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992  3		 WFC:	Поток	извън	толеранса
Тази грешка се появява, когато една или няколко WFC зони на поток се намират извън 
настроения толеранс.
Квитиране: Чрез натискане на копчето „Стартиране на цикъла“ или ръчен режим на 
задействане на копчето „Задвижване Старт“, когато всички WFC температурни зони се 
намират в рамките на тази граница на толеранс.

993  3		 WFC:	Контрол	върху	максималния	поток
Тази грешка се появява, когато една от WFC зони на поток надвиши максималната 
стойност.
Квитиране: Чрез натискане на копчето „Стартиране на цикъла“ или ръчен режим на 
задействане на копчето „Задвижване Старт“, когато всички WFC температурни зони се 
намират в рамките на тази граница на толеранс.

994  3		 Контролът/регулирането	на	индекса	за	продукция	се	изисква
Това съобщение за грешка се появява, когато се налага контрол на индекса респ. 
регулиране на продукцията. Програмата за контрол се намира в меню „Впръскване / 
Индекс“.

995  3		 Изисква	се	контрол/регулиранена	патронника	за	продукция
Това съобщение за грешка се появява, когато се налага контрол на добавката маса 
респ. регулиране на продукцията. Програмата за контрол се намира в меню „Дозиране 
/ Добавка маса“.

996  1 Бутон	„Б“	активиран
Това съобщение за грешка се появява, когато бутонът В на програмата е бил 
активиран. Активира се програмата само в автоматичен режим при затворена форма.

997  1 Периферия:	Освоб.	Затваряне
Това съобщение за грешка се появява, когато периферията не е освободила 
затварянето.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Периферия интерфейс 1
Стойност 2: Периферия интерфейс 2
Стойност 3: Периферия интерфейс 3
Стойност 4: Периферия интерфейс 4
Стойност 5: Периферия интерфейс 5
Стойност 10: Отказ от защита / интерфейс на оборудване за калъпи 
Квитиране: Автоматично след като е налице освобождаване на сигнал.

998  1 Външно	нарушение	на	действието
Това съобщение за грешка се появява, когато е налице външна неизправност на 
интерфейса. Допълнително се задейства червената сигнална лампа.
Допълнителна информация:
Стойност 1: манипулация инткрфейс 1
Стойност 2: манипулация инткрфейс 2
Стойност 3: манипулация инткрфейс 3
Стойност 4: манипулация инткрфейс 4
Стойност 5: манипулация инткрфейс 5
Квитиране: Автоматично след като е налице освобождаване на сигнал.

999  1 PMS	КАСАЦИЯ
Това съобщение се появява, когато е било сигнализирано бракувано изделие от PMS. 
Допълнително се активира жълтата сигнална лампа.
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1000  1 Периферния	цикъл	е	задържан
Това съобщение за грешка се появява, когато е бил задържан цикъла в периферия.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Периферия интерфейс 1
Стойност 2: Периферия интерфейс 2
Стойност 3: Периферия интерфейс 3
Стойност 4: Периферия интерфейс 4
Стойност 5: Периферия интерфейс 5
Квитиране: Автоматично след като е налице освобождаване на сигнал.

1001  1 Смяна	на	кутията
Това съобшение за грешка се появява, когато е била направена смяна на кутията.
Допълнителна информация:
Стойност 1: Периферия интерфейс 1
Стойност 2: Периферия интерфейс 2
Стойност 3: Периферия интерфейс 3
Стойност 4: Периферия интерфейс 4
Стойност 5: Периферия интерфейс 5
Стойност 10: PMS инрерфейс
Квитиране: Автоматично след като е налице освобождаване на сигнал.

1002  1 Действие	на	външна	част	на	панела
Това съобщение за грешка се появява, когато външно бракувано изделие е било 
разпознато от интерфейса.
Допълнителна информация (LEGO):
Стойност 1: манипулация инткрфейс 1
Стойност 2: манипулация инткрфейс 2
Стойност 3: манипулация инткрфейс 3
Стойност 4: манипулация инткрфейс 4
Стойност 5: манипулация инткрфейс 5
Допълнителна информация (стандарт):
Бит 0, стойност 1: манипулация инткрфейс 1
Бит 1, стойност 2: манипулация инткрфейс 2
Бит 2, стойност 4: манипулация инткрфейс 3
Бит 3, стойност 8: манипулация инткрфейс 4
Бит 4, стойност 16: манипулация инткрфейс 5
Бит 5, стойност 32: Сигнал "Външно бракувана част" от обработка 1 трябва да се 
смени кратко след ВИСОКО ниво (Lifesign)
Бит 6, стойност 64: Сигнал "Външно бракувана част" от обработка 2 трябва да се 
смени кратко след ВИСОКО ниво (Lifesign)
Бит 7, стойност 128: Сигнал "Външно бракувана част" от обработка 3 трябва да се 
смени кратко след ВИСОКО ниво (Lifesign)
Бит 8, стойност 254: Сигнал "Външно бракувана част" от обработка 4 трябва да се 
смени кратко след ВИСОКО ниво (Lifesign)
Бит 9, стойност 512: Сигнал "Външно бракувана част" от обработка 5 трябва да се 
смени кратко след ВИСОКО ниво (Lifesign)
Квитиране: Автоматично след като е налице освобождаване на сигнал.

1003  0 Защитният	автомат	е	изключен
Това съобщение за грешка се появява, когато защитният автомат е задействан.

1004  0 Флуидния	защитен	шалтер	е	задействан
Това съобщение за грешка се появява, когато защитният прекъсвач е задействан.
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1005  1 Количества	смяна	на	кутии
Това съобщение за грешка се появва, когато е бил достигнат броя изделия „ДОБРИ“ 
за смяна на кутия.  Зададените стойности се намират в меню „Интерфейс за 
манипулиране / PMS“.

1006  1 Предупреждение	количество	смяна	на	кутии
Това съобщение за грешка се появва, когато е бил достигнат броя изделия за 
предупреждение смяна на кутия.  „Броят изделия - предупреждение“ трябва да 
бъде изведено от „брой изделя ДОБРИ“. Зададените стойности се намират в меню 
„Интерфейс за манипулиране / PMS“.

1007  4 Регулиране	на	индекса:	макс.	+/-	толеранс	p-профил
Това съобщение за грешка се появява, когато е достигнат максималната положителна 
респ. отрицателна корекция. Зададените стойности се намират в меню „Впръскване / 
Индекс“.
Квитиране: при превключване на автоматичен режим

1008 	1	 Манипулиране:	Диап.	пресформа	своб.
Това съобщение за грешка се появява, когато сигналът за освобождаване на хандлинг 
интерфейса не освободи движението на машината в рамките на едно регулируемо 
време (виж Хандлинг интерфейс / Конфигуриране, глава 10.1.6).
Допълнителна информация:
Стойност 1: манипулация инткрфейс 1
Стойност 2: манипулация инткрфейс 2
Стойност 3: манипулация инткрфейс 3
Стойност 4: манипулация инткрфейс 4
Стойност 5: манипулация инткрфейс 5
Квитиране: Автоматично след като е налице освобождаване на сигнал.

1009  1 Манипулиране:	Освоб.	Затваряне
Описание - вж. аларма 1008.

1010  1 Манипулиране:	Отваряне	освобождаввнето
Описание - вж. аларма 1008.

1011  1 Манипулиране:	Освоб.	Ежектор	напред
Описание - вж. аларма 1008.

1012  1 Манипулиране:	Освоб.	Ежектор	назад
Описание - вж. аларма 1008.

1013  1 Манипулиране:	Освобождаване	маса	на	пресформата
Описание - вж. аларма 1008.

1014  1 Манипулиране:	Освоб.Избивач	сърца	вкаран	(1)“
Описание - вж. аларма 1008.

1015  1 Манипулиране:	Освоб.Избивач	сърца	изкаран	(1)“
Описание - вж. аларма 1008.

1016  1 Манипулиране:	Освоб.Избивач	сърца	вкаран	(2)“
Описание - вж. аларма 1008.
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1017  1 Манипулиране:	Освоб.Избивач	сърца	изкаран	(2)“
Описание - вж. аларма 1008.

1018  1 Манипулиране:	Освоб.Избивач	сърца	вкаран	(3)“
Описание - вж. аларма 1008.

1019  1 Манипулиране:	Освоб.Избивач	сърца	изкаран	(3)“
Описание - вж. аларма 1008.

1020  1 Манипулиране:	Освоб.Избивач	сърца	вкаран	(4)“
Описание - вж. аларма 1008.

1021  1 Манипулиране:	Освоб.Избивач	сърца	изкаран	(4)“
Описание - вж. аларма 1008.

1022  1 Патронника	прекалено	малък

1023  1 Патринника	прекалено	голям
Тази грешка възниква при превишение на зададения „Толеранс на добавка маса“ и 
активирана контролна програма. Произведената в този момент отливка се окачествява 
като „лошокачествена“. Зададената стойност, допустимите граници и контролната 
програма се намират в меню „Дозиране / Патронника прекалено“.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.

1024  1 Нивото	на	консистентното	мазилно	вещество	в	централната	система	за	
мазане	2	е	прекалено	ниско
Описание - вж. аларма 155.

1025  1 Неизправност	в	системата	за	централно	мазане	2
Описание - вж. аларма 156.

1026  1 Защитата	на	двигателя	на	системата	за	централно	мазане	с	консистентно	
мазилно	вещество	2	е	задействувана
Описание - вж. аларма 157.

1027  2  Леякова	система:	Не	е	в	основната	си	позиция
Тази грешка възниква, когато при „Старт затваряне“ леяковото устройство не се намира 
в изходна позиция (всички оси трябва да се намират в изходна позиция).
Квитиране: Поставете леяковото устройство в изходна позиция.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: не е налице освобождаване на затварянето
Бит 1, стойност 2: Не е налице освобождаване на отварянето 
Бит 2, стойност 4: Не е налице освобождаване на   ежектор напред
Бит 3, стойност 8: Не е налице освобождаване на   ежектор назад
Бит 4, стойност 16: Не е налице освобождаване на   на масата на инструмента
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1028  2  Леякова	система:	Контрол	на	крайните	прекъсвачи
Тази неизправност възниква, когато едновременно са задействувани крайните 
прекъсвачи за „Изходна позиция“ и „Крайна позиция“ за дадена ос. При възникване на 
тази неизправност се изключва двигателят.
Квитиране: Проверете крайните прекъсвачи.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично след отстранение на причината за 
неизправността.

1029  3		 Йонизиращ	модул:	Не	протича	разтоварване
Това съобщение за грешка се появява, когато не протича разтоварване на 
йонизиращия модул.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Йонизиращ модул 1 Област на изваждане
Бит 1, стойност 2: Йонизиращ модул 2 Област на полагане
Бит 2, стойност 4: Йонизиращ модул 1 (Частично полагане 1)
Бит 3, стойност 8: Йонизиращ модул 2 (Частично полагане 1)
Бит 4, стойност 16: Йонизиращ модул 3 (Частично полагане 2)
Бит 5, стойност 32: Йонизиращ модул 4 (Частично полагане 2)
Бит 6, стойност 64: Разтоварването спира, входът съобщава, че разтоварването 
протича (хардуерна грешка)

1030  3		 Йонизиращ	модул:	Нарушение	в	йонизирането
Това съобщение за грешка се появява, когато е било съобщена неизправност в 
йонизиращия модул (напр. изтичане на високо напрежение)
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Йонизиращ модул 1 Област на изваждане
Бит 1, стойност 2: Йонизиращ модул 2 Област на полагане
Бит 2, стойност 4: Йонизиращ модул 1 (Частично полагане 1)
Бит 3, стойност 8: Йонизиращ модул 2 (Частично полагане 1)
Бит 4, стойност 16: Йонизиращ модул 3 (Частично полагане 2)
Бит 5, стойност 32: Йонизиращ модул 4 (Частично полагане 2)

1031  4 Йонизиращ	модул:	Провеждане	на	дейности	по	поддръжката	-	почистване	
на	ел.	игли
Съобщението за грешка се появява, ако е причинено намаляване на 
производителността на статичното електричество посредством замърсяване или 
износване на електродната игла.  Почистете ел. игли.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Йонизиращ модул 1 Област на изваждане
Бит 1, стойност 2: Йонизиращ модул 2 Област на полагане
Бит 2, стойност 4: Йонизиращ модул 1 (Частично полагане 1)
Бит 3, стойност 8: Йонизиращ модул 2 (Частично полагане 1)
Бит 4, стойност 16: Йонизиращ модул 3 (Частично полагане 2)
Бит 5, стойност 32: Йонизиращ модул 4 (Частично полагане 2)

1032  4 Йонизиращ	модул:	Единицата	за	подготовка	на	чист	въздух	не	работи
Това съобщение за грешка се появява, когато не е било активирано устройството за 
подготовка на чист въздух.

1033  3		 Външна	инжекционна	единица:	Неизправност
Това съобщение за грешка се появява, когато моторът на помпата върви, но външното 
впръскващо устройстов съобщава за наличието на неизправност.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А
Бит 1, стойност 2: впръскващо устройство B
Бит 2, стойност 4: впръскващо устройство C
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1034  3		 Външна	инжекционна	единица:	Агрегатът	не	е	в	готовност
Това съобщение за грешка се появява, когато външното впръскващо устройство не е в 
готовност да стартира.
т. е. помпата или загряването не е пуснато, или температурите на пластифициращото 
устройство са извън рамките на обхвата на толеранса.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А
Бит 1, стойност 2: впръскващо устройство B
Бит 2, стойност 4: впръскващо устройство C

1035  1 Външна	инжекционна	единица:	Проверка	на	качеството	част	от	панела
Това съобщение за грешка се появява, когато се съобщава грешката „Добавка извън 
толеранса“ от външното впръскващо устройство. Актуалният детайл се брой като 
бракувано изделие
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А
Бит 1, стойност 2: впръскващо устройство B
Бит 2, стойност 4: впръскващо устройство C

1036  3		 Външна	инжекционна	единица:	Грешен	режим	на	работа
Това съобщение за грешка се появява, когато видът режим на работа на външното 
впръскващо устройство и видът режим на работа на машината са различни.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А
Бит 1, стойност 2: впръскващо устройство B
Бит 2, стойност 4: впръскващо устройство C

1037  1 Нулиране	на	флуидния	поток
Това предупреждение се появява, ако главният прекъсвач вкл. / изкл. за първи път е 
сменен в режим на работа „ръчен“.
Квитиране: Автоматично след проведено нулиране на флуидния поток

1038  6 Нулиране	сензора	за	налягане	на	масата	във	входното	място	1
Тази грешка се появява, ако главният прекъсвач вкл. / изкл. за първи път е сменен 
в режим на работа „ръчен“. В такъв случай трябва да се почака, докато се достигне 
зададената температура на зоните на загряване на цилиндъра, и след това трябва да 
се нулира датчика за налягане на масата.
Квитиране: Автоматично след проведеното нулиране на датчика за налягане на масата

1039  6 Нулиране	сензора	за	налягане	на	масата	във	входното	място	2
Описание - вж. аларма 1038.

1040  1 Външно	превключване:	Качествен	избор
Външното превключване на остатъчно налягане е активно и от уреда се съобщава за 
наличието на лошокачествена отливка. Произведената отливка се окачествява като 
„лошокачествена“.
Квитиране: Автоматично при промяна на вида работен режим, в началото на 
впръскването или изключването на програмата.
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1041  3		 Външно	превключване:	Грешка	на	сигнала	готовност	за	имерване
Това съобщение за грешка се появява, когато сигналът „в готовност за измерване“ 
на външния уред за превключване на остатъчно налягане не работи, както трябва. В 
автоматичния цикъл машината се спира при отворен инструмент.
Квитиране: При следващ процес на впръскване, промяна на вида режим на работа 
или автоматичен режим със задействането на бутона за стартиране на цикъла или 
изключване на външното превключване на остатъчно налягане.

1042  3		 Външно	превключване:	Неизправност
Показание за неизправности по външния уред:
Възможни причини:
- В ръчен режим преди стартиране на впръскване сигналът „в готовност за имерване“ 

е LOW (нискорисков).
- В автоматичен режим преди стартиране на затваряне сигналът „в готовност за 

имерване“ е LOW (нискорисков).
- Сигналът „в готовност за експлоатация“ е LOW (нискорисков).
- Сигналът „Аларма“ на уреда е HIGH (високовисков).
В автоматичния цикъл машината се спира при отворен инструмент.
Квитиране: След отстраняване на проблема в ръчния или автоматичния режим с 
натискането на бутона стартиране на цикъла или изключване на уреда.

1043  1 Външно	превключване:	Контрол	върху	максималната	стойност
От външния уред за превключване на поддържане на налягането е било превключено 
посредством контрол върху максималната стойност (контролен праг 2) на поддържане 
на налягането. В автоматичния цикъл машината се спира при отворен инструмент.
Квитиране: При промяна на вида на режима, в ръчен режим при следващия процес на 
впръскване или в автоматичен канал със задействането на бутона за стартиране на 
цикъла или изключване на уреда

1044  3		 Грешка	горещ	канал
Това съобщение за грешка се появява, когато сигналът „Аларма награвателен канал“ 
на външния уред ревключване на налягането е подаден на машината.
В автоматичния цикъл машината се спира при отворен инструмент.
Квитиране: След отстраняването на проблема и натискането на бутона „Стартиране на 
цикъла“

1045  3		 Грешка	контрол	върху	температурата
Това съобщение за грешка се появява, когато сигналът „Аларма темпериране“ на 
външния уред ревключване на налягането е подаден на машината.
В автоматичния цикъл машината се спира при отворен инструмент.
Квитиране: След отстраняването на проблема и натискането на бутона „Стартиране на 
цикъла“

1046  	2	 Приключете	защитната	врата	на	устройството	за	безопасност
Това съобщение за грешка се подава, когато осигурителното реле (PNOZ) на 
защитната врата не е приключено. Ако е налице бутон за ръчно задействане на 
квитирането, то това ще бъде задействано в рамките на 3 секунди.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Проключване на защитната врата 1 успешно 
Бит 8, стойност 256: Неизправност на защитната врата 1

1047 	1	 моторната	защита	за	реактивен	ток	задействана
Описание - вж. аларма 157.
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1048  	3	 Затварящата	сила	много	малка	-	инжекционен	цикъл
Това съобщение за грешка се подава, когато затварящата сила при активиран 
предизбор "Инжектиране паралелно с изграждане на затваряща сила" (виж глава 
5.1.2.1) не е достигната или силата на системата дюзи при активиран предизбор 
"Изграждане сила на системата дюзи паралелно с изграждане на затваряща сила" (виж 
глава 4.1.2) не е достигната.
Квитиране: При промяна на видовете режими, при достигане на силата в ръчно 
действие или
при автоматично действие със задействан бутон за старт на цикъла.

1049 	0	 Кодирането	на	червячния	цилиндър	различно
Това съобщение за грешка се подава, когато настроеният на машината диаметър на 
червяка не е равностоен с поставеното кодиране на червячния цилиндър. Ще Ви бъде 
напомнено, да промените диаметъра на червяка (виж глава 1.1.3).
Квитиране: След отстраняване на проблема и задействане на бутона Двигател старт/
стоп.

1050  	7	 Актуалният	дозировъчен/декомпресионен	обем	много	голям
Това съобщение за грешка се подава, когато допълване дозировката e невъзможно, 
тъй като обемът на дозировка е превишен.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройств А
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C

Квитиране: Добавъчният обем на дозиране трябва да бъде шприцован минимум под 
новата целева позиция (новия обем на дозиране)

1051  	3	 Актуалният	инжекционен	обем	много	голям
Това съобщение за грешка се подава, когато актуалният инжекционен обем е много 
голям. Настроената област на мониторинг и подробно показание за състоянието на 
грешката ще намерите на менюто "Общо машина / сигурност / общи положения" (виж 
също глава 1.6.5).
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.

1052  	3	 Актуалният	инжекционен	обем	много	малък
Това съобщение за грешка се подава, когато актуалният инжекционен обем е много 
малък. Настроената област на мониторинг и подробно показание за състоянието на 
грешката ще намерите на менюто "Общо машина / сигурност / общи положения" (виж 
също глава 1.6.5).
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.

1053 	9	 Грешка	на	конфигурацията	за	причисляване	на	впръсквателна	станция
Това съобщение за грешка се подава, когато съществува грешка на конфигурацията 
на причисляване на една инжекторна станция в менюто "Инструментна маса / 
конфигурация".
Указание: Като допълнителна информация се показва едно четиризначно число, при 
което редът на стотиците ("Х") е номерът на инжекторната станция и цифрата на 
единицит ("Y") определя инструмента.
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Допълнителна информация:
1001:    не е определена инжекторна страница
1x01:    Инжекторната станция Х не съществува
1x0y:    Инжекторна станция Х (E/F=5/6) с инструмент Y (2) не е възможно
1x0y:    Инжекторна станция Х (E/F=5/6) с инструмент Y (3) не е възможно
1x0y:    Инжекторна станция Х (E/F=5/6) с инструмент Y (4) не е възможно
1x0y:    Инжекторна станция Х (B/C/D=2/3/4) с инструмент Y (5) не е възможно
1x0y:    Инжекторна станция Х (B/C/D=2/3/4) с инструмент Y (6) не е възможно
1x07:    Инжекторна станция Х не е затварящата станция
Прим.: 1205 -> Инжекторна станция 2 с инструмент 5 не е възможно
Квитиране: Автоматично след отстраняване на грешки

1054 	3	 Машинният	цикъл	ще	бъде	спрян	-	няма	стартиран	инжекционен	цикъл
Тази неизправност възниква, когато формата трябва да се затвори, а в затварящата 
станция не се намира долна част на инструмент.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: не е намерен валиден инструмент за следващия машинен цилъл
Бит 1, стойност 2: за дозирования шприцпараметър-набор не е намерен валиден 
инструмент
Възможни причини: Неправилна конфигурация на масата на пресформата (долната 
част не е избрана).

1055 	3	 Няма	валидна	позиция	на	инструмента	за	връщане	на	индексовата	плоча
Появява се, когато машинната маса се намира на позиция, на която индексовата плоча 
не може да се върне назад. Индексовата плоча може да бъде върната само на една 
инжекторна станция.

1056 	1	 Надзор	на	механичното	осугуряване	на	затварянето	на	затягане	1
1057 	1	 Надзор	на	механичното	осугуряване	на	затварянето	на	затягане	2

Тази неизправност възниква, когато механичното предпазно устройство за затварянето 
не заема своето правилно положение след изтичане на определено време.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: при блокировка, когато натягането е отворено.
Бит 1, стойност 2: при блокировка, когато натягането не е затворено.
Бит 2, стойност 4: при деблокиране, когато натягането не е отворено.
Бит 3, стойност 8: при деблокиране, когато натягането е затворено.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато защитното устройство за 
затварянето заеме правилно положение.

1058 	1	 Вариотермично	процесово	провеждане	-	производствената	температура	
не	е	достигната
Това съобщение за смущение се подава, когато преди инжектирането 
производствената температура не е достигната. (Сигнал "Освобождаване на 
инжектирането" не е активен)

1059 	1	 Вариотермично	процесово	провеждане	-	температурата	на	разформиране	
не	е	достигната
Това съобщение за смущение се активира, когато преди отварянето, температурата на 
разформиране не е достигната. (Сигнал "Освобождаване отварянето на формата" не е 
активен)
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1060 	1	 Сигурната	позиция	на	изхвъргача	назад	не	е	достигната
Настроената пътна точка "Ежекторът назад на сигурна позиция" (виж "Общо машина 
/ сигурност", гл. 1.6.1) не е достигната, движението на ежектора е изключено, по-
нататъшно движение на ежектора назад е блокирано. Това изключване е в интерес на 
безопасността на машината.
Квитиране: Придвижване ежектора напред и последваща контрола на настроените 
пътни точки на ежектора.

1061 	1	 Манипулиране:	КИ	външна
Това съобщение за грешка се подава, когато машината е спряна от КИ анализа. (вижте 
също "Манипулация 1 / КИ-анализ", глава 10.1.5). 
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Машината изчаква приваршване на КИ анализа от манипулация 1
Бит 1, стойност 2: Машината изчаква приваршване на КИ анализа от манипулация 2
Бит 2, стойност 4: Машината изчаква приваршване на КИ анализа от манипулация 3
Бит 3, стойност 8: Машината изчаква приваршване на КИ анализа от манипулация 4
Бит 4, стойност 16: Машината изчаква приваршване на КИ анализа от манипулация 5
Бит 5, стойност 32: КИ анализът от манипулация 1 не може да бъде стартиран. 
Сигналът КИ анализ завършен, трябва да смени към НИСКО ниво.
Бит 6, стойност 64: КИ анализът от манипулация 2 не може да бъде стартиран. 
Сигналът КИ анализ завършен, трябва да смени към НИСКО ниво.
Бит 7, стойност 128: КИ анализът от манипулация 3 не може да бъде стартиран. 
Сигналът КИ анализ завършен, трябва да смени към НИСКО ниво.
Бит 8, стойност 256: КИ анализът от манипулация 4 не може да бъде стартиран. 
Сигналът КИ анализ завършен, трябва да смени към НИСКО ниво.
Бит 9, стойност 512: КИ анализът от манипулация 5 не може да бъде стартиран. 
Сигналът КИ анализ завършен, трябва да смени към НИСКО ниво.

1062 	1	 Инструментен	надзор	на	горната	част
Това съобщение за грешка се появява, когато на съответната станция е налице 
контролна грешка на опция контрол на пресформата.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: Защита на пресформа група 1
Бит 01, стойност 02: Защита на пресформа група 2
Бит 02, стойност 04: Защита на пресформа група 3
Бит 03, стойност 08: Защита на пресформа група 4
Бит 04, стойност 16: Защита на пресформа група 5
Бит 05, стойност 32: Защита на пресформа група 6
Бит 06, стойност 64: Един мониторинг е причислен към няколко групи крайни 
изключватели на горната част на инструмента. 
Бит 07, стойност 128: Грешка на конфигурацията на мониторинговите програми 
(допълнителна информация към станцията)

1063 	1	 Защита	на	пресформа:	Смяна	на	посоката	само	в	крайно	положение
Едно движение е стартирано, но не е изцяло завършено (крайното положение не е 
достигнато) и е направен опит за връщне обратно. 
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: Защита на пресформа група 1
Бит 01, стойност 02: Защита на пресформа група 2
Бит 02, стойност 04: Защита на пресформа група 3
Бит 03, стойност 08: Защита на пресформа група 4
Бит 04, стойност 16: Защита на пресформа група 5
Бит 05, стойност 32: Защита на пресформа група 6 
Квитиране: Изключване на програмата за мониторинг на инструмента или придвижване 
до крайното положение.
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1064 	6	 Спиране	на	сушилнята	от	седмичен	вкл.	часовник
При активирана програма "Седмичен включвателен часовник" и предизбрана "единица 
за включване сушилня", тази грешка ще бъде до токава показвана, докато е достигнато 
стартовото време и сушилнята е активирана или спиращото време на сушилнята я е 
изключило.
Квитиране: Автоматично при активирана сушилня или при изключване на програмата 
"Седмичен включвателен часовник", или на програмата "единица за включване 
периферна".

1065 	0	 Грешка	на	конфигурацията	на	изхвъргача
Описание - вж. аларма 345.

1066 	6	 Забавянето	на	стартовия	понижаващ	модус	на	цилиндровото	нагряване	
при	миниторинга	на	материала	активно

1067 	6	 Забавянето	на	стартовия	понижаващ	модус	на	инструментното	нагряване	
при	миниторинга	на	материала	активно

1068 	6	 Забавянето	на	стартовия	понижаващ	модус	на	темпериращия	уред	при	
миниторинга	на	материала	активно
Тече забавянето до стартиране на понижаващия модус на цилиндровото нагряване 
(инструментно нагряване, темпериращ уред). Настройване и описание виж глава "5.4.2 
Шприцоване, конфигурация".

1069 	1	 Пред-предупреждение	за	изключване	на	двигателя	поради	производствен	
застой
3 минути преди "Изключване на двигателя поради производствен застой" се показва 
алармата "Предупреждение за изключване на двигателя поради производствен 
застой". Пез това време е възможно таймерът дабъде нулиран чрез задействане на 
"Двигател ВКЛ-бутон". Таймерът започва сега да тече отново. Настройване и описание 
виж глава "1.5.1 Задвижване / Система помпи".

1070 	0	 Контрол	на	впръскващото	устройство	посредством	спомагателни	
контактори
Тази неизправност възниква, когато под действието на опасни движения 
спомагателните контактори за прекъсване на токовата верига на вентилите не 
сработват в течение на твърдо настроени интервали от време или се намират (са се 
намирали) в неправилно комутационно положение.
Възможни причини:
• Спомагателният(е) контактор(и) е(са) дефектен(и).
• Неизправност в контакторното управление (проверете апаратурата).
• Неизправност в контролната верига на спомагателните контактори (проверете 

апаратурата).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се отстрани неизправността 
или настъпи изправно състояние.
Допълнителна информация:
Бит 0-14: Помощни защити - защита срещу шприцоване под напрежение (Контрол-
контакт в покой)
Бит 00, стойност 01: Осигурителен кръг верига за управление.
Бит 01, стойност 02: Осигурителен кръг защитни врати
Бит 02, стойност 04: Осигурителен кръг защита срещу шприцоване
Бит 03, стойност 08: Осигурителен кръг защитна решетка или светлинна бариера
Бит 04, стойност 16: Осигурителен кръг магнитни държащи плочи
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Бит 05, стойност 32: Осигурителен кръг защитна стъпването постелка
Бит 15: Помощни защити - защита срещу шприцоване без напрежение (Контрол-
контакт в покой)
Бит 15, стойност 32768: Осигурителен кръг ОК

1071 	0	 Помощен	защитен	надзор,	затварящата	единица
Тази неизправност възниква, когато под действието на опасни движения 
спомагателните контактори за прекъсване на токовата верига на вентилите не 
сработват в течение на твърдо настроени интервали от време или се намират (са се 
намирали) в неправилно комутационно положение.
Възможни причини:
• Спомагателният(е) контактор(и) е(са) дефектен(и).
• Неизправност в контакторното управление (проверете апаратурата).
• Неизправност в контролната верига на спомагателните контактори (проверете 

апаратурата).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се отстрани неизправността 
или настъпи изправно състояние.
Допълнителна информация:
Бит 0-14: Помощни защити - защитна решетка под напрежение (Контрол-контакт в 
покой)
Бит 00, стойност 01: Осигурителен кръг верига за управление.
Бит 01, стойност 02: Осигурителен кръг защитни врати
Бит 02, стойност 04: Осигурителен кръг защита срещу шприцоване
Бит 03, стойност 08: Осигурителен кръг защитна решетка или светлинна бариера
Бит 04, стойност 16: Осигурителен кръг магнитни държащи плочи
Бит 05, стойност 32: Осигурителен кръг защитна стъпването постелка
Бит 06, стойност 64: Осигурителен кръг ACOPOS
Бит 15: Помощни защити - защитна решетка без напрежение (Контрол-контакт в покой)
Бит 15, стойност 32768: Осигурителен кръг ОК

1072 	0	 Помощен	защитен	надзор,	осигурително	реле	(PNOZe1p)
Тази неизправност възниква, когато под действието на опасни движения 
спомагателните контактори за прекъсване на токовата верига на вентилите не 
сработват в течение на твърдо настроени интервали от време или се намират (са се 
намирали) в неправилно комутационно положение.
Възможни причини:
• Спомагателният(е) контактор(и) е(са) дефектен(и).
• Неизправност в контакторното управление (проверете апаратурата).
• Неизправност в контролната верига на спомагателните контактори (проверете 

апаратурата).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се отстрани неизправността 
или настъпи изправно състояние.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: PNOZe1p 1: Осигурителен кръг верига за управление (PNOZ - 
приключено)
Бит 01, стойност 02: PNOZe1p 1: Помощни защити (затваряща единица) след PNOZ 
под напрежение
Бит 02, стойност 04: PNOZe1p 2: Осигурителен кръг верига за управление (PNOZ - 
приключено)
Бит 03, стойност 08: PNOZe1p 2: Помощни защити (затваряща единица) след PNOZ 
под напрежение
Бит 04, стойност 16: PNOZe1p 3: Осигурителен кръг верига за управление (PNOZ - 
приключено)
Бит 05, стойност 32: PNOZe1p 3: Помощни защити (затваряща единица) след PNOZ 
под напрежение
Бит 06, стойност 64: PNOZe1p 4: Осигурителен кръг верига за управление (PNOZ - 
приключено)
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Бит 07, стойност 128: PNOZe1p 4: Помощни защити (затваряща единица) след PNOZ 
под напрежение
Бит 08, стойност 256: PNOZe1p 5: Осигурителен кръг верига за управление (PNOZ - 
приключено)
Бит 09, стойност 512: PNOZe1p 5: Помощни защити (затваряща единица) след PNOZ 
под напрежение
Бит 10, стойност 1024: PNOZe1p 2: Осигурителен кръг защитна решетка (1-x)
Бит 11, стойност 2048: PNOZe1p 3: Осигурителен кръг защитна решетка (2-x)
Бит 12, стойност 4096: PNOZe1p 4: Осигурителен кръг защитна решетка 3
Бит 13, стойност 8192: PNOZe1p 5: Осигурителен кръг защита срещу шприцован

1073 	0	 Помощен	защитен	надзор,	светлинна	бариера
Тази неизправност възниква, когато под действието на опасни движения 
спомагателните контактори за прекъсване на токовата верига на вентилите не 
сработват в течение на твърдо настроени интервали от време или се намират (са се 
намирали) в неправилно комутационно положение.
Възможни причини:
• Спомагателният(е) контактор(и) е(са) дефектен(и).
• Неизправност в контакторното управление (проверете апаратурата).
• Неизправност в контролната верига на спомагателните контактори (проверете 

апаратурата).

Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се отстрани неизправността 
или настъпи изправно състояние.
Допълнителна информация:
LB: Фотоклетка
СТД: Стандартно изпълнение на светлинна бариера
HU-клетка Деактивиране на светлинната бариера
FlexSI-клетка: допалнителна светлинна бариера, напр. пред затварящата единица
Бит 0-14: Помощни защити - светлинна бариера под напрежение (Контрол-контакт в 
покой)
Бит 00, стойност 01: LB1: Осигурителен кръг верига за управление (STD, HU-клетка, 
FlexSI-клетка)
Бит 01, стойност 02: LB2: Осигурителен кръг верига за управление (STD, HU-клетка, 
FlexSI-клетка)
Бит 02, стойност 04: LB3: Осигурителен кръг верига за управление (STD, HU-клетка, 
FlexSI-клетка)
Бит 03, стойност 08: LB1: HW-грешка насилствено доведени контакти (STD, HU-клетка, 
FlexSI-клетка)
Бит 04, стойност 16: LB2: HW-грешка насилствено доведени контакти (STD, HU-клетка, 
FlexSI-клетка)
Бит 05, стойност 32: LB3: HW-грешка насилствено доведени контакти (STD, HU-клетка, 
FlexSI-клетка)
Бит 06, стойност 64: LB1: Осигурителен кръг светлинна бариера - деактивиране 
(манипулационна клетка 1)
Бит 07, стойност 128: LB2: Осигурителен кръг светлинна бариера - деактивиране 
(манипулационна клетка 2)
Бит 08, стойност 256: LB3: Осигурителен кръг светлинна бариера - деактивиране 
(манипулационна клетка 3)
Бит 09, стойност 512: LBx: Осигурителен кръг светлинна бариера пред затваряща 
единица (гъвкава осигурителна клетка)
Бит 15: Помощни защити - светлинна бариера без напрежение (Контрол-контакт в 
покой)
Бит 15, стойност 32768: Осигурителен кръг ОК (запазен)
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1074  	2	 Приключете	шрицзащитата	на	устройството	за	безопасност
Това съобщение за грешка се подава, когато осигурителното реле от страната на 
шприцоване (PNOZ) не е приключено. Ако е налице бутон за ръчно задействане на 
квитирането, то това ще бъде задействано в рамките на 3 секунди.

1075 	3	 Вакуум-вентил:	Долната	част	на	инструмента	не	е	празна
Появява се, когато вече са налични вложени части респ. шприцовани части в долната 
част на инструмента.
Възможни причини:
• Грешка на настройка респ. на протичане.

1076 	3	 Вакуум-вентил:	Мониторинг	на	разформиращото	налягане
Появява се, когато след евакуирането не е било разградено на нормално налягане 
(налягане на околната среда). Така се проверява дали всички шприцовани части са 
разформирани (долната част на инструмента е празна).
Допълнителна информация:
Стойност 01-04: Вакуум вентил 1 - 4

1077 	3	 Вакуум-вентил:	Мониторинг	на	производственото	налягане
Това съобщение за грешка се появява, когато след изтичане на "Евакуиращо време" 
при активиран вакуумвентил не е бил задействан включвателят за вакуумно налягане 
или е бил загубен.
Възможни причини:
• Вложена част загубена

1078 	6	 Вакуумна	помпа	изключена
Появява се, когато вакуумната помпа е била изключена.
Допълнителна информация:
Стойност 01: Изключване от работен режим (Режим вакуумна помпа)
Стойност 02: Изключване поради производствен застой

1079 	3	 Грешка	на	конфигурацията	за	причисляване	на	вакуум	интерфейс
Това съобщение за грешка се появява, когато съществува многократно възлагане 
или дефиниционна грешка във връзка с вакуум интерфейса в менюто "Вакуум / за 
обслужващата станция".
Указание: Като допълнителна информация се показва едно четиризначно число, при 
което на местото на 1000-те ("X") се показва вакуумният интерфейс и на местото 
на 100-те ("Y") номерът на станцията. Местото на10-те и единиците ("FF") тогава 
декларира грешката в конфигурацията 
Допълнителна информация:
Стойност XYFF: Вакуумният интерфейс "Х" на станция "Y" има грешка на 

конфигурация "FF".
Стойност XY01: няма дефиниция за снемане/поставяне
Стойност XY02: не е определен вентил
Стойност XY11 (-16): за активната долна част на инструмента 1 (-6) не е определен 

вакуумен вентил

1080 	1	 Стартовият	обем	на	записване	поточния	индекс	е	по-голям	от	обема	на	
дозировката
"Стартовият обем на записване поточния индекс" (виж глава 5.3) е по-голям от 
дозировъчния обем.
Квитиране: Автоматично, след като съответните стойности са приспособени.
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1081 	1	 Стартовият	обем	на	интегралното	записване	на	шприцоването	е	по-голям	
от	обема	на	дозировката
"Стартовият обем на интегралното записване" за шприцоване (виж глава 5.2) е по-
голям от дозировъчния обем.
Квитиране: Автоматично, след като съответните стойности са приспособени.

1082 	1	 Стартовият	обем	на	интегралното	записване	на	дозирането	е	по-голям	от	
обема	на	дозировката
"Стартовият обем на интегралното записване" за дозиране (виж глава 7.2) е по-голям 
от дозировъчния обем.
Квитиране: Автоматично, след като съответните стойности са приспособени.

1083 	1	 Спиращият	обем	на	записване	на	поточния	индекс	е	по-голям/ревен	от/на	
стартовия	обем
"Спиращият обем на записване на поточния индекс" е по-голям или равен на 
"Стартовият обем на записване поточния индекс" (виж глава 5.3).
Квитиране: Автоматично, след като съответните стойности са приспособени.

1084 	1	 Спиращият	обем	на	интегралното	записване	на	шприцоването	е	по-голям/
ревен	от/на	стартовия	обем
"Спиращият обем на интегралното записване" за шприцоване е по-голям от 
"Стартовият обем на интегралното записване" за шприцоване (виж глава 5.2).
Квитиране: Автоматично, след като съответните стойности са приспособени.

1085 	1	 Спиращият	обем	на	интегралното	записване	на	дозирането	е	по-голям/
ревен	от/на	стартовия	обем
"Спиращият обем на интегралното записване" за дозиране е по-голям от "Стартовият 
обем на интегралното записване" за дозиране (виж глава 7.2).
Квитиране: Автоматично, след като съответните стойности са приспособени.

1086 	1	 Iзключване	двигателя	поради	производствен	застой
Двигателят е бил изключен поради производствен застой. Настройване и описание виж 
глава "1.5.1 Задвижване / Система помпи".

1087 	7	 Надзор	дозиращото	време	Шприцоване
Това съобщение за грешка се появява, когато поредицата на шприцоване е прекъсната 
въз основа на надзора на дозиране.
• Надзорът на материала в този случай няма да бъде нулиран, тъй като цялостните 

хъбове на шприцоване не са били достигнати (аларма 461,979) 
• Хъбове на шприцоване не се нулират. При рестартиране се доотработват 

остатъчните хъбове.
• Програмата "след поредицата на шприцоване автоматично допълване на 

дозировката по продукционни данни" е възпрепятствана
Квитиране: със Стартиране дозировката, Стартиране поредицата на шприцоване, 
Промяна на работните режими;

1088 	1	 Производствен	край	на	манипулацията	въведен
При появяване на това съобщение за грешка, от хандлинг интерфейса е въведен 
производствен край. Реакцията на производствен край се дефинира в менюто 
"Инструментна маса/Производствен край" (виж глава 11.4.3).
Допълнителна информация:
Стойност 1-5: Интерфейс манипулиране 1-5
Квитиране: Автоматично след продължаване на автоматичния цикъл
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1089 	1	 Осигурително	отваряне	на	затварящата	дюза	поради	производствен	
застой
Затварящата дюза е отворена поради производствен застой (осигурително отваряне 
за освобождаване от налягане). Настройване и описание виж глава "1.6.1 Сигурност / 
Общи положения".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.

1090 	1	 Начало	цикли	брак
Това съобщение се показва докато потеглящото бракуване е активно.

1094 	0	 Приключване	осигурителното	устройство	АВАРИЙНО	СПИРАНЕ
Това съобщение за грешка се подава, когато осигурителното реле АВАРИЙНО 
СПИРАНЕ (PNOZ) не е приключено. Ако е налице бутон за ръчно задействане на 
квитирането, то това ще бъде задействано в рамките на 3 секунди.

1095 	1	 Автоматично	зануляване,	позициониране	на	кутиите	за	налягане	активно
Появява се, когато е активирано "Автоматично зануляване" (описание виж глава 1.3.1 
"Зануляване").

1096 	1	 да	няма	мониторинг	на	позицията	за	освобождаване	на	магнетизирането/
размагнетизирането
Мониторингът на позициите (на затварящата единица, инжекторната единица, 
ежектора) за освобождаване на магнетизирането/размагнетизирането на магнитната 
затягаща система е деактивиран (програмен предизбор виж глава 3.5.1)

1097 	2	 Приключване	защитната	решетка
Това съобщение за грешка се появява когатоотворената защитна решетка (защитна 
врата) бъде отново затворена. Тогава трябва затварянето н защитната решетка да 
бъде потвърдено с потвърждаващия превключвател "Приключване защитна решетка". 
Квитиране: Чрез задействане на превключвателя "Приключване защитна решетка".
Допълнителна информация:
Бит 0-5: Приключване защитната решетка 1-6 
Бит 6, стойност 64: При отваряне на ограничителя на защитната решетка, трябва 
защитната решетка да бъде приключена (затворена)
Бит 10-15: Защитна решетка 1-6 Бутонът за приключване задействан по-дълго от 3сек.

1099 	0	 Надзор	датчик	за	налягане
Това съобщение за грешка се подава, когато максимално допустимото инжекционно 
налягане е превишено. Този мониторинг служи за осигуряване на датчика за налягане 
и на инжекторното бутало.
възможна причина: дефектен датчик за налягане
Моля обърнете се към сервизната служба на фирма BATTENFELD.

1100  1 Капак	инжекторна	единица	отворен
Това съобщение за грешка се появява, когато осигурителното покритие (капак) на 
съединнението на безконечника е отворено.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Впръскващо устройство А.
Бит 1, стойност 2: Впръскващо устройство B.
Бит 2, стойност 4: Впръскващо устройство C.
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1101  0 Мониторинг	на	осигурителния	контактор	-	инжекторна	единица
Това съобщение за грешка се появява, когато осигурителните контактори за 
прекъсване на вентилните токови вериги за криещи опасност движения не включват в 
рамките на константно мастроено време или се намират/са били в погрешна позиция.
Възможни причини:
• Осигурителен(ни) контактор(и) дефектен(ни).
• Грешка при осигурителното задвижване (проверка на хардуера).
• Грешка в мониторинговата верига на осигурителните контактори (проверка на 

хардуера).
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато се отстрани неизправността 
или настъпи изправно състояние.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: Осигурителен кръг верига за управление.
Бит 01, стойност 02: Впръскващо устройство А: Грешка на осигурителния капак
Бит 02, стойност 04: Впръскващо устройство B: Грешка на осигурителния капак
Бит 03, стойност 08: Впръскващо устройство C: Грешка на осигурителния капак
Бит 15, стойност 32768: Осигурителен кръг ОК

1102  0 Мониторинг	на	осигурителния	контактор	-	поддражка	на	червячния	цилиндър
Описание - вж. аларма 1101.
Допълнителна информация:
Бит 00, стойност 01: Осигурителен кръг верига за управление.
Бит 01, стойност 02: Поддражка на червячния цилиндър не е активна
Бит 15, стойност 32768: Осигурителен кръг ОК

1103  1 Поддражка	на	червячния	цилиндър	е	активна
Това съобщение за грешка се подава, когато поддръжката на цилиндъра е активирана 
през ключовия превключвател. (вижте в глава 6, Конструкция и начин на действие)

1104  9 Грешка	двуръчно	управление	при	поддражка	на	червячния	цилиндър
След като е задействан  ключовият превключвател, трябва в рамките на 1 сек. да бъде 
задействан бутона "Дюза напред/назад" или "Инжекторно бутало напред/назад", в 
противен случай се задейства спиране на всички оси.
Квитиране: Деактивиране на ключовия превключвател. Наново стартиране на 
операцията (влючване с ключовия превключвател и в рамките на 1 сек. задействане на 
бутона за движение).

1105  9 Превишаване	скоростта	при	поддражка	на	червячния	цилиндър
Това съобщение за грешка се подава, когато максимално допустимата скорост за 
поддражка на червячния цилиндър е превишена. 
Квитиране: Деактивиране на ключовия превключвател. Наново стартиране на 
операцията (влючване с ключовия превключвател и в рамките на 1 сек. задействане на 
бутона за движение).

1121  1 Припокриване	профил	на	изграждане	затваряща	сила
Налично припокриване при въвеждане на профил на изграждане затваряща сила.
Указание за серии с колянов лост: Би трябвало стандартната затваряща сила да бъде 
достигната в края на силовия профил. Ако това не бъде постигнато, в края на профила 
ще бъде доизградено до стандартна затваряща сила.
Квитиране: Автоматично, след като няма повече припокриване.
Допълнителна информация:
Стойност 01-06: Номер на профилната точка Силов профил (следващата профилна 
точка трябва винаги да е >= на предишната). Ако стойностната информация е по-
голяма от избрания брой профилни точки, то стандартната затваряща сила е по-малка 
от последната избрана профилна точка.
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Стойност 11-16: Номер на профилната точка Времеви профил (следващата профилна 
точка трябва винаги да е > от предишната).
Стойност 21-26: Номер на профилната точка Обемен профил (следващата профилна 
точка трябва винаги да е < от предишната).

1122  1 Ръчно	действие:	Автоматичният	инжекционен	цикъл	активен
Автоматичният инжекционен цикъл е стартиран чрез бутона на ръчния пулт. 

1123  1 Безпрекасващо	захранващо	напрежение	(UPS)	активно
Електрозахранването за управление се осъществява от USV/UPS единицата. 

1124 	1	 Автоматичното	определяне	на	монтажната	височина	активно
Появява се, когато е активирано "Автоматично определяне на монтажната височина" 
(описание виж глава 3.2 "Колянов лост").

1125 	0	 Рестартиране	главното	захранващо	напрежение
Отпадане на напрежението задейства главния прекъсвач чрез устройството му за 
понижено напрежение.
Квитиране: Чрез задействане на бутона за "Главно захранващо напрежение" се 
приключва това съобщение и се включва главното захранващо напрежение отново.

1126 	1	 Път-припокриване	външна	сервоединица	напред
Съществува припокриване на път при задаването на профил за една външна 
сервоединица. Зададеният път трябва да бъде непрекъснато нарастващ по посока на 
движението.
Квитиране: Квитирането се извършва автоматично, когато застъпването на стойностите 
за пътя е отстранено.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Външна сервоединица 1
Бит 1, стойност 2: Външна сервоединица 2
Пример:Допълнит. инфо = 3 означава, че съответните настройки на външната 
сервоединица 1 (стойност 1) и на външната сервоединица 2 (стойност 2) трябва да 
бъдат проверени.

1127 	1	 Път-припокриване	външна	сервоединица	назад
Вж. съобщението за неизправност 1126 (външна сервоединица назад профил)

1128 	1	 Грешка	зануляване	външна	единица
Ако се появи тази грешка, то е било предприето едно погрешно зануляване на 
външната сервоединица. Движението може да се извърши само в режим настройки. 
Възможни причини: Пътят "Външна сервоединица напред" е настроен много голям или 
зануляващият път е погрешно потеглен.
Начин на отстранение: Автоматично след правилно зануляване при настройващо 
действие или след намаляване на пътя на "Външна сервоединица"
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Външна сервоединица 1
Бит 1, стойност 2: Външна сервоединица 2

1129 	1	 Грешка	външна	сервоединица	на	междинен	стоп
Вж. съобщението за неизправност 437.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Външна сервоединица 1
Бит 1, стойност 2: Външна сервоединица 2
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1130 	0	 NC	грешка	външна	единица	(XS	грешка)
Вж. съобщението за неизправност 520

1131 	1	 Референциране	на	външната	сервоединица
При първично пускане в експлоатация или смяна на датчика за изминат път, трябва 
външната сервоединица да бъде механично доведена до нулева точка. След това 
трябва да се референцира.

1132 	4	 Външна	сервоединица	"време	напред"	извън	толеранс
1133 	4	 Външна	сервоединица	"време	назад"	извън	толеранс

Тази грешка произтича при превишаване на едно от зададените времена "външна 
сервоединица напред (назад)" и активиран мониторинг. Двигателят се изключва. 
Зададената стойност и контролната програма се намират в меню "Производствени 
данни / Контроли".
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Външна сервоединица 1
Бит 1, стойност 2: Външна сервоединица 2

1134 	1	 Външна	сервоединица	не	е	поставена
Тази грешка произтича, когато е била демонтирана външната сервоединица и е 
активиран програмният предизбор "Управление затваряща инструмента дюза" или 
"Управление изтеглянето на сърце" (виж глава 15.10.3).
Квитиране: Автоматично, когато неизправността се отстрани.

1135 	2	 Външната	сервоединица	трябва	да	се	референцира
Тази грешка произтича, когато рефернтните стойности на външната сервоединица са 
променени или е бил задействан студен старт на управлението.
Допълнителна информация: Посочва номера на оста на въпросната ос.
Указание: Посредством задаване на този номер на ос в менюто "Диагноза / PLC / ос", 
може оста да бъде установена.
Квитиране: Автоматично, след като външната сервоединица бъде референцирана.

1136 	2	 Външната	сервоединица	на	механично	крайно	положение	(назад)
1137 	2	 Външната	сервоединица	на	механично	крайно	положение	(напред)

Ако произтече тази грешка, механичната крайна позиция е била подмината. 
Движението в тази посока е блокирано и момент на състояние на покой няма да бъде 
повече издаван.

1138  9 Грешка	на	конфигурацията	външна	единица
Ако произтече тази грешка, е била избрана погрешна конфигурация. Виж програмен 
предизбор "Управление затваряща инструмента дюза" или "Управление 
изтеглянето на сърце" (глава.15.10.3).

1139  1 Външна	сервоединица	Контрол	на	крайните	прекъсвачи
Тази грешка произтича, когато при активиран "Мониторинг на крайния изключвател за 
външната сервоединица е назад (напред)" е произлязла промяна на състоянието на 
крайния изключвател, при неактивно движение. Реакцията на тази аларма е настроена 
в менюто "Външна сервоединица / общи положения" (виж гл. 15.10.1) под "Оценка на 
мониторинга на крайния изключвател".
Квитиране: Зависи от настройката "Анализ клас грешки" за тази аларма.
При настройка "Стоп на цикъла" след задействане на старт на цикъла (бутон 
затваряне). 
При настройка "Изключване на двигателя" посредством задействане на бутон "Старт 
или стоп на машината".
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1140  0 Външна	сервоединица	Задействан	мониторинг	на	крайното	положение
Тази грешка произтича, когато са задействани едновременно крайните положения 
за "Външната сервоединица е назад" и "Външната сервоединица е напред". При 
възникване на тази неизправност се изключва двигателят.
Допълнителна информация:
Бит 0, стойност 1: Външна сервоединица 1
Бит 1, стойност 2: Външна сервоединица 2

1141 	3	 Пълно	натоварване	на	модула	за	мощностно	снабдяване	(КС)
Тази грешка произтича, когато натоварването на модула за захранване е при 98% 
или по-високо. Шприцоване и дозировка са прескочени. При Цикъл-Край се спира 
автоматичния цикъл.
Квитиране: След задействане на Стартиране цикъл (ключ Затваряне), когато 
натоварването на модула за захранване е под 95 % (алармата 1142 вече не налична).

1142  1 Предупреждение	пълно	натоварване	на	модула	за	мощностно	снабдяване	(КС)
Тази грешка произтича, когато натоварването на модула за захранване е при 95% или 
по-високо. 
Квитиране: Автоматично когато натоварването на модула за захранване е под 95 %.

1143  0 Фърмуер	актуализация	активна
Тази грешка произтича, когато се извършва Фърмуер актуализация и е активна. 
Главният прекъсвач не трябва в никакъв случай да бъде изключен!

1144  0 Фърмуер	актуализация	завършена	(главния	прекъсвач	ВКЛ/ИЗКЛ)
Тази грешка произтича, когато е извършена Фърмуер актуализация и е готова. 
Главният прекъсвач трябва да се ВКЛ/ИЗКЛ, за да се приключи актуализирането.

1148  1 Предупреждение	ниво	охлаждащо	вещество
Това съобщение за грешка се появява, когато в затворената охладителна система, 
нивото на охлаждащото вещество спадне под пред-предупредителното ниво. 
Охладителната система би трябвало да бъде проверена за плътност.

1149  4 Ниво	охлаждащо	вещество	много	ниско
Това съобщение за грешка се появява, когато в затворената охладителна система, 
нивото на охлаждащото вещество спадне под минималното ниво. Помпата ще бъде 
веднага изключена и машината спира след Цикъл-Край. Охладителната система 
трябва да бъде проверена за плътност и да бъде допълнена.
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