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Да се прочете преди задействане на контролера и да се съхранява за проверка в
непосредствена близост до контролера.
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Управлението UNILOG B4Управлението UNILOG B4Управлението UNILOG B4Управлението UNILOG B4Управлението UNILOG B4

Обслужващи елементи

Клавиатура

Функции бутони

Описание на дисплея

Работа с управлението

Защита с пароли

Преглед на менютата

11111 Обща информация заОбща информация заОбща информация заОбща информация заОбща информация за
машинамашинамашинамашинамашинатттттааааа

Система пароли (Key Card)

Userpage

Процес-Setup / Данни
материал

Потребителски списък

Регулиране (НМ / ТМ)

CAN датчик

Смяна на шнек

Калибриране датчик ход

Измерителна система

Хидравлика

Диагноза двигател (при
електрическо задвижване)

22222 Зони за регулиране наЗони за регулиране наЗони за регулиране наЗони за регулиране наЗони за регулиране на
темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа

Температури цилиндър

Температури инструмент

Регулационни параметри
(оптимизация)

Термошкафове

33333 ЗаЗаЗаЗаЗатварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт

Настройки затварящ агрегат

Регулиране силата на
затваряне

Инструмент с пружина

Предпазна врата

Пресоване / вентилиране

44444 ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегаааааттттт

Настройки шприцагрегат

Изшприцване при отворен
инструмент

Ексцентрична
шприцсистема

       55555    Шприцване    Шприцване    Шприцване    Шприцване    Шприцване
Настройки шприцване

Бързо шприцване

Затваряща дюза

Изшприцване

Изшприцване на студената
тапа

66666 Допълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително наляганеанеанеанеане

Настройки допълнително
налягане

Превключване
допълнително налягане

Време за охлаждане

Датчик за вътрешно
налягане форма

77777 ДозирДозирДозирДозирДозиране / декане / декане / декане / декане / декомпресияомпресияомпресияомпресияомпресия

Настройки дозиране /
декомпресия

Настройки динамично
налягане

Притягане шприцбутало

Високи обороти

Пред-екструдиране

Интегрален контрол

Регулиране добавка маса



A: TB4DEI3G.PMD
B: TB4DEI3F.P65

E: 090703 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - І
страница - 2

Съдържание

88888 ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргачачачачач

Настройки изхвъргач

Изхвърляне от средна плоча

Защита плочата на
изхвъргача

Защита падане

Въздушни вентили

Развинтващо устройство

99999 ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне сърца (опция)ляне сърца (опция)ляне сърца (опция)ляне сърца (опция)ляне сърца (опция)

Настройки изтегляне сърца

Диагноза изтегляне сърце

1111100000 Манипулация-интерфейсМанипулация-интерфейсМанипулация-интерфейсМанипулация-интерфейсМанипулация-интерфейс

Манипулация интерфейс

Манипулация снемане

UNIPICK P5

1111111111 Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми

Часовник за включване
след уикенда

Airmould подвижен

Airmould вграден

Дюзи моулдмастър

Вакуумен вентил

Почистващо/ разпръскващо
устройство

Автоматичен подавач на
материал

Изключване на контакти

Клаксон/ сирена

Централно смазване

Транспортна лента

Модул чисти помещения

APS програма

1111122222 ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество

Таблица качество 1 и 2

Насочени диаграми

SPC-диаграми

Печат ТК и SPC

1111133333 Графика действителниГрафика действителниГрафика действителниГрафика действителниГрафика действителни
стойностистойностистойностистойностистойности

Графика действителни
стойности А и В

Обвиваща крива 1 и 2

1111144444 ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизводствени даннидствени даннидствени даннидствени даннидствени данни

Производствени данни

Брояч изделия

Контроли

Времена

Показател енергия

1111155555 ДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагноза

PV-монитор

Диагноза оси

Диагноза помпи

Диагноза ІО

Диагноза модули,
температура ел.шкаф

Диагноза RPS

Показател версия

Инсталиране софтуер

1111188888 МоМоМоМоМоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс (опция)с (опция)с (опция)с (опция)с (опция)

Настройки моулдфикс

Диагноза моулдфикс

2121212121 Управление данниУправление данниУправление данниУправление данниУправление данни

Работа с набори данни

Данни роботи В2/ В4

2222222222 Обхващане работниОбхващане работниОбхващане работниОбхващане работниОбхващане работни
данниданниданниданниданни

Обхващане работни данни/
BDE

Регулиране връзка с
мрежата (опция)
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2323232323 ПечатПечатПечатПечатПечат

Настройки принтер

Бърз печат ASCII

Hardcopy

2424242424 Списък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с аларми

Обяснение списък аларми/
протокол аларми

Дневник

Списък на всички алармени
съобщения
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Внимание ! Внимание ! Внимание !Внимание ! Внимание ! Внимание !Внимание ! Внимание ! Внимание !Внимание ! Внимание ! Внимание !Внимание ! Внимание ! Внимание !

Важно указание при първоначално въвеждане вВажно указание при първоначално въвеждане вВажно указание при първоначално въвеждане вВажно указание при първоначално въвеждане вВажно указание при първоначално въвеждане в
екекекекексплосплосплосплосплоааааатттттация !ация !ация !ация !ация !

За първоначално въвеждане в експлоатация на машината от завода е

зададена една парола.

Тази парола позволява на оператора, респ. на настройчика да извърши

първоначално пускане на машината в действие.

ПОПОПОПОПОТРЕБИТЕЛ:   batТРЕБИТЕЛ:   batТРЕБИТЕЛ:   batТРЕБИТЕЛ:   batТРЕБИТЕЛ:   bat

ПАРОЛА:  1ПАРОЛА:  1ПАРОЛА:  1ПАРОЛА:  1ПАРОЛА:  1998998998998998

Относно всяка следваща смяна на паролата можете да прочетете в

наръчника на управлението, ГГГГГлава 1 "Обща информация за машиналава 1 "Обща информация за машиналава 1 "Обща информация за машиналава 1 "Обща информация за машиналава 1 "Обща информация за машинаттттта"а"а"а"а"

(при въвеждането на потребителя трябва да се внимава писането да

става с малки букви).

С цел предпазване на инсталацията от достъп на неоторизирани лица,

собственикът трябва да зададе нова парола или да извади тази

страница от ръководството за експлоатация и да я прибере на сигурно

място.

TB4DEPAA.p65
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За кЗа кЗа кЗа кЗа когогогогого е прео е прео е прео е прео е предназначен този наръчник?дназначен този наръчник?дназначен този наръчник?дназначен този наръчник?дназначен този наръчник?

Настоящият наръчник е предназначен за
всички лица, в чиито задължения влизат
обслужването и контролът на
шприцмашината.

Тяхно задължение е да контролират
безупречното функциониране на машината.
Ако се появи дефект, те трябва да бъдат в
състояние да потърсят указания относно
причината за дефекта, както и да извикат
основни данни на машината. За целта те
трябва да са запознати с обслужването на
управлението. Настоящият наръчник Ви
дава необходимите знания, за да можете да
работите сигурно с управлението.

Какво ще намерите в настоящияКакво ще намерите в настоящияКакво ще намерите в настоящияКакво ще намерите в настоящияКакво ще намерите в настоящия
наръчник?наръчник?наръчник?наръчник?наръчник?

За да бъде наръчникът възможно най-
кратък и прегледен, в него са описани само
работите, които можете и имате право да
изпълнявате сами. Функции и информации,
отнасящи се до първоначално въвеждане в
експлоатация и специални сервизни мерки,
са обобщени в отделен сервизен наръчник.
С него разполагат само сътрудници на
фирма "Батенфелд", които са обучени за
такива дейности.

В началото ще получите представа за
обслужващите елементи на управлението.
Типичното протичане на обслужването е
описано в един пример. Следва
последователно описание на менютата на
монитора.

Описанията по принцип са винаги в една и
съща форма: след кратко въведение
следват допълнителни разяснения по
отделните параметри.

ИзпоИзпоИзпоИзпоИзползване по прелзване по прелзване по прелзване по прелзване по предназначениедназначениедназначениедназначениедназначение

Управлението UNILOG B4 служи за
обслужване и управление на шприцмашини.
Обслужването на управлението следва да
се извършва изключително само от обучен
специализиран персонал (напр.
настройчици, сервизни техници). Друг вид
използване е недопустим.

Мерки за безопасностМерки за безопасностМерки за безопасностМерки за безопасностМерки за безопасност

Настоящият наръчник е част от
Техническата документация на
шприцмашината. Преди да започнете работа
с управлението, информирайте се за всички
необходими мерки за безопасност, свързани
с експлоатацията на шприцмашината.



A: TB4DE00I.PMD
B: TB4DE00H.P65

E: 060803 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 0
страница - 2

Управлението UNILOG B4

УпрУпрУпрУпрУправлението UNILавлението UNILавлението UNILавлението UNILавлението UNILOG B4OG B4OG B4OG B4OG B4

ПрегПрегПрегПрегПреглелелелелед на фд на фд на фд на фд на функциитеункциитеункциитеункциитеункциите

Дигиталното управление UNILOG B4 е едно
по-нататъшно развитие на управленията
UNILOG 2040, UNILOG 4000B, UNILOG 9000
и UNILOG TC40. С помощта на менютата на
монитора и клавиатурата могат да се
управляват всички функции на
шприцмашината. Функциите са
разпределени по модули или дейности.
Всяко меню може директно да се избер с
едно натискане на бутон. Символите
благоприятстват бързия достъп до
желаната функция.

Управлението разполага с 8 програмирани
бутона за ръчен режим на работа, които
включват главните функции на машината
(задвижване, подгряване и режим на
работа). Други 20 бутона в зависимост от
машината включват допълнителни функции
(напр. отваряне/ затваряне инструмент).

Управлението е снабдено с непропускаща
прах, лесна за почистване фолийна
клавиатура. При всяко натискане на бутон
се усеща ясно хлътване, което повишава
сигурността при въвеждане.
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Обслужващи елементиОбслужващи елементиОбслужващи елементиОбслужващи елементиОбслужващи елементи

88888 КККККурсорни бурсорни бурсорни бурсорни бурсорни бутониутониутониутониутони
Движения вътре в менютата. В
средата на курсорните бутони се
намира бутон "Назад". Чрез
натискането му последните 10
менюта се прелистват в обратен ред.

99999 Функционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинки
Директен избор на дадено меню;
чрез превключване с бутон "ABC" е
възможно въвеждане и на букви.

1111100000 Софт-бутониСофт-бутониСофт-бутониСофт-бутониСофт-бутони
Директен избор на прилежащи
менюта от актуалното меню; чрез
превключване с бутон "ABC" е
възможно въвеждане и на букви.

11111 ДисплейДисплейДисплейДисплейДисплей

22222 Бутони с цифри (букви)Бутони с цифри (букви)Бутони с цифри (букви)Бутони с цифри (букви)Бутони с цифри (букви)
Въвеждане на стойности; чрез
превключване с бутон "ABC" е
възможно въвеждане и на букви.

33333 Бутон "ENTER"Бутон "ENTER"Бутон "ENTER"Бутон "ENTER"Бутон "ENTER"
Приемане на въведените стойности.

44444 Функционални бутониФункционални бутониФункционални бутониФункционални бутониФункционални бутони
Ръчен режим: програмирани в
зависимост от машината.

55555 Бутон "АВБутон "АВБутон "АВБутон "АВБутон "АВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОП"ОП"ОП"ОП"ОП"

66666 Функционални бутониФункционални бутониФункционални бутониФункционални бутониФункционални бутони
Работа на машината: главни функции.

77777 Функционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинки
Информация и управление на данни;
чрез превключване с бутон "ABC" е
възможно въвеждане и на букви.
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Управлението UNILOG B4

КлавиатураКлавиатураКлавиатураКлавиатураКлавиатура

Управлението разполага с няколко полета
бутони.

Функционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинкиФункционални бутони с картинки

Функционалните бутони с картинки служат
за директен избор на дадено меню.
Прилежащите картинки символизират
съдържащите се в съответното меню
функции.

КККККурсорни бурсорни бурсорни бурсорни бурсорни бутониутониутониутониутони

Разположените в кръг курсорни бутони
служат за избор на отделни полета в
дадено меню на дисплея. Избраното поле се
изобразява обратно. Можете да въвеждате
данни само в избраното и маркирано поле.
Въвеждането виноги трябва да се
потвърждава с "ENTER".

Когато желаете да изберете полета (които
при избора се отбелязват с човка), трябва
да ги достигнете с курсорния бутон, да ги
изберете с бутон "ПЛЮС" или "МИНУС" и
после да потвърдите избора с бутон
"ENTER".

Бутон "Назад"Бутон "Назад"Бутон "Назад"Бутон "Назад"Бутон "Назад"

С бутон "Назад" можете да прелиствате
последните 10 избрани менюта в обратен
ред.

Бутони с цифриБутони с цифриБутони с цифриБутони с цифриБутони с цифри

Бутоните с цифри в цифровото поле на
клавиатулата служат за въвеждане на
числови стойности.

Бутони с бБутони с бБутони с бБутони с бБутони с буквена фуквена фуквена фуквена фуквена функцияункцияункцияункцияункция

С бутон "ABC" активирате буквите,
отбелязани върху повечето бутони. Ако сте
натиснали бутон "АВС" веднъж
(светодиодът на бутон "АВС" светва),
можете да въвеждате последователно
малки букви. Чрез допълнително натискане
на бутон "SHIFT" (под бутон "АВС") се
изписват големи букви. Чрез повторно
натискане на бутон "АВС" (светодиодът
угасва), отново се активизират
първоначалните функции на бутоните.

Бутон "C" (Clear)Бутон "C" (Clear)Бутон "C" (Clear)Бутон "C" (Clear)Бутон "C" (Clear)

Чрез натискане на бутон "C" (Clear)
изтривате въведени данни, а чрез
натискане на бутон "ENTER" въведените
данни се приемат.

Бутон "ESC" (Escape)Бутон "ESC" (Escape)Бутон "ESC" (Escape)Бутон "ESC" (Escape)Бутон "ESC" (Escape)

Чрез натискане на бутон "ESC" се напуска
кутията за избор на файл (в "управление на
данни").
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Бутон кБутон кБутон кБутон кБутон копиропиропиропиропиранеанеанеанеане

Този бутон служи за копиране на зададени
стойности, които вече са били въведени
веднъж. Запаметяват се последните 10
данни от същия тип зададени стойности.
Същите могат да се извикат с бутон
"Копиране". Чрез еднократно натискане на
бутона се извиква последната стойност.
Чрез повторно натискане на бутона се
извиква предпоследната стойност и т.н.
Сега показаната стойност трябва да бъде
потвърдена с бетон "ENTER".

Трябва обаче да се има предвид следното:
Могат да бъдат копирани само зададени
стойности от един и същи тип.

Зададени стойности:Зададени стойности:Зададени стойности:Зададени стойности:Зададени стойности:

Дума/ дълга дума десетична точка:
Температури CEL (FAR)
Ходове mm (in)
Скорости mm/s(in/s)
Времена s (s)

Плаваща запетая:
Сили kN (shtn)
Обем ccm (cuin)
Обем поток сcm/s (cuin/s)
Налягания bar (psi)

Дума номер:
Брой ходове
Брой интервали

Дълга дума номер:
Брой изделия

ПримерПримерПримерПримерПример
Въвеждане на температура за подгряване
на цилиндър зона 1 "300 C". Ако сега искаме
да настроим всички други зони на
подгряване на цилиндъра също на "300 C",
стойността не трябва да бъде въвеждана
постоянно. Чрез натискане на бутон
"Копиране" последната въведена стойност
се нанася в желаното поле. Сега тази
стойност трябва да бъде потвърдена с
бутон "ENTER".

ДрДрДрДрДруги фуги фуги фуги фуги функционални бункционални бункционални бункционални бункционални бутони с картинкиутони с картинкиутони с картинкиутони с картинкиутони с картинки

Функционалните бутони под курсорните
бутони служат за управление на данни и за
разглеждане на алармените съобщения.
Можете да запаметявате, зареждате и
печатате данни. Освен това можете да
разгледате и разпечатате списъка  и
протокола на алармите.

Ръчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режим

Долното поле бутони служи за директно
управление на машината. Бутоните на
първия ред включват основните функции на
машината. Всеки два, респ. три бутона
работят заедно като прекъсвач за
комутиране на консуматори. Вграден в
бутона светодиод сигнализира актуалното
положение на прекъсвача.

Бутоните на последните редове управляват
други функции в зависимост от машината.
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Управлението UNILOG B4

Автоматичен режимАвтоматичен режимАвтоматичен режимАвтоматичен режимАвтоматичен режим

В автоматичен режим светодиодите в
бутоните сигнализират актуалното
състояние на цикъл на машината.

ПримерПримерПримерПримерПример
По време на придвижването напред на
затварящата плоча свети диодът в бутон
"Инструмент затваряне".

Сух хСух хСух хСух хСух хооооод зад зад зад зад затварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт

Допълнително към избрания автоматичен
режим на работа съществува възможност
за сух ход.

Активирането на тази програма се
извършва чрез въвеждане на:

Декомпресия 1 обем:
V = 0 ccm [cuin]

Дозиране периферна скорост:
v1 = 0 mm/s [0 in/s]
v2 = 0 mm/s [0 in/s]

Декомпресия 2 обем:
V = 0 ccm [cuin]

Тези зададени стойности трябва да се
въведат в дозиращия агрегат (виж Глава 7).

При активирана програма се използват само
движенията на затварящия агрегат, на
изхвъргача и на изтеглянето на сърца. Не се
извършва управление на шприцагрегата.
Трябва да се обърне внимание, че в този
работен режим функциите "Вентилиране",
респ. "Пресоване" не могат да бъдат
активирани. Активирането на този режим на
работа се показва чрез състояние "Ход
тестване".

Настройка на осветеност и кНастройка на осветеност и кНастройка на осветеност и кНастройка на осветеност и кНастройка на осветеност и контронтронтронтронтрастастастастаст

Ако Вашето управление е с пасивен LCD
дисплей, то можете чрез клавиатурата да
променяте осветеността и контраста. Ако
управлението Ви е с активен LCD дисплей
(TFT), то можете чрез клавиатурата да
променяте контраста.

Това се извършва чрез едновременно
натискане на бутон "SHIFT" и някой от
курсорните бутони. Настройките се
запаметяват автоматично.

Настройка на осветеносттНастройка на осветеносттНастройка на осветеносттНастройка на осветеносттНастройка на осветеността:а:а:а:а:
по-тъмна картина: "SHIFT + курсор надолу".
по-светла картина: "SHIFT + курсор нагоре".

Настройка на кНастройка на кНастройка на кНастройка на кНастройка на контронтронтронтронтрастастастастаста:а:а:а:а:
по-малко контраст: "SHIFT + курсор
надясно".
повече контраст: "SHIFT + курсор наляво".
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Графика действителни стойностиГрафика действителни стойностиГрафика действителни стойностиГрафика действителни стойностиГрафика действителни стойности

ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизводствени даннидствени даннидствени даннидствени даннидствени данни

Сервиз/ диагнозаСервиз/ диагнозаСервиз/ диагнозаСервиз/ диагнозаСервиз/ диагноза

Онлайн-информация/ Онлайн-информация/ Онлайн-информация/ Онлайн-информация/ Онлайн-информация/ ТК-ТК-ТК-ТК-ТК-
параметри/ типове принтерипараметри/ типове принтерипараметри/ типове принтерипараметри/ типове принтерипараметри/ типове принтери

свобосвобосвобосвобосвободенденденденден

МоМоМоМоМоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс (опция)с (опция)с (опция)с (опция)с (опция)

свобосвобосвобосвобосвободенденденденден

свобосвобосвобосвобосвободенденденденден

Управление данниУправление данниУправление данниУправление данниУправление данни

Обхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDE

ПечатПечатПечатПечатПечат

Списък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с аларми

Функции бутониФункции бутониФункции бутониФункции бутониФункции бутони

Машина обща частМашина обща частМашина обща частМашина обща частМашина обща част

Зони за регулиране наЗони за регулиране наЗони за регулиране наЗони за регулиране наЗони за регулиране на
темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа

ЗаЗаЗаЗаЗатварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт

ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегаааааттттт

ШприцванеШприцванеШприцванеШприцванеШприцване

Допълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително наляганеанеанеанеане

Дозиране/ декмпресияДозиране/ декмпресияДозиране/ декмпресияДозиране/ декмпресияДозиране/ декмпресия

ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргачачачачач

ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне сърцаляне сърцаляне сърцаляне сърцаляне сърца

Манипулация интерфейсМанипулация интерфейсМанипулация интерфейсМанипулация интерфейсМанипулация интерфейс

Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми

ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество
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Управлението UNILOG B4

Задвижване Стоп (червенЗадвижване Стоп (червенЗадвижване Стоп (червенЗадвижване Стоп (червенЗадвижване Стоп (червен
LED)LED)LED)LED)LED)
Задвижване СтЗадвижване СтЗадвижване СтЗадвижване СтЗадвижване Стартартартартарт (зелен (зелен (зелен (зелен (зелен
LED)LED)LED)LED)LED)

Задвижване СтопЗадвижване СтопЗадвижване СтопЗадвижване СтопЗадвижване Стоп
Червеният LED (светодиод) свети, когато
задвижването е било спряно ръчно (чрез
стоп-бутона).
Червеният LED мига, когато задвижването е
било спряно от програма за контрол или от
часовника за включване след уикенда.

Задвижване СтЗадвижване СтЗадвижване СтЗадвижване СтЗадвижване Стартартартартарт
Зеленият LED мига, когато задвижването е
в  начална фаза и свети, когато премине
към нормална работа.
Зеленият LED свети, когато стартира

подгряването на маслото,
респ. задвижването е
готово за експлоатация

Ръчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режим
Автоматичен режимАвтоматичен режимАвтоматичен режимАвтоматичен режимАвтоматичен режим
РРРРРегулационен режимегулационен режимегулационен режимегулационен режимегулационен режим

Активираният работен
режим се показва чрез
зеления LED.

ПоПоПоПоПодгряване изкл. (червен LED)дгряване изкл. (червен LED)дгряване изкл. (червен LED)дгряване изкл. (червен LED)дгряване изкл. (червен LED)
ПоПоПоПоПодгряване вкл.(зелен LED)дгряване вкл.(зелен LED)дгряване вкл.(зелен LED)дгряване вкл.(зелен LED)дгряване вкл.(зелен LED)

       По       По       По       По       Подгряване пониждгряване пониждгряване пониждгряване пониждгряване понижениеениеениеениеение
       (зелен LED)       (зелен LED)       (зелен LED)       (зелен LED)       (зелен LED)

Чрез бутоните на подгряването се
активират подгряването на цилиндъра, на
инструмента (опция) и на термошкафовете
(опция).

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Подгряването на инструмента и на
термошкафовете трябва да бъде включено
в съответните картинки (виж Глава 2).

Бутон кБутон кБутон кБутон кБутон копиропиропиропиропиранеанеанеанеане
Копира последните 10 въведени ст.

НазадНазадНазадНазадНазад
Смяна с предишното меню

Бутон "ПЛЮС"Бутон "ПЛЮС"Бутон "ПЛЮС"Бутон "ПЛЮС"Бутон "ПЛЮС"

Бутон "МИНУС"Бутон "МИНУС"Бутон "МИНУС"Бутон "МИНУС"Бутон "МИНУС"

Бутон "ABC"Бутон "ABC"Бутон "ABC"Бутон "ABC"Бутон "ABC"

Бутон Бутон Бутон Бутон Бутон "SHIFT""SHIFT""SHIFT""SHIFT""SHIFT"

Бутон "ESC"Бутон "ESC"Бутон "ESC"Бутон "ESC"Бутон "ESC"

Бутони с цифри (0...9)Бутони с цифри (0...9)Бутони с цифри (0...9)Бутони с цифри (0...9)Бутони с цифри (0...9)

Десетична запетДесетична запетДесетична запетДесетична запетДесетична запетая, минуая, минуая, минуая, минуая, минуссссс

Бутон "CLEAR" (изтриване)Бутон "CLEAR" (изтриване)Бутон "CLEAR" (изтриване)Бутон "CLEAR" (изтриване)Бутон "CLEAR" (изтриване)

Бутон Бутон Бутон Бутон Бутон "ENTER" (приема"ENTER" (приема"ENTER" (приема"ENTER" (приема"ENTER" (приема
въвевъвевъвевъвевъведенаденаденаденаденаттттта стойност)а стойност)а стойност)а стойност)а стойност)

.....
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ВисоВисоВисоВисоВисочина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж инстраж инстраж инстраж инстраж инструментументументументумент
С тези бутони се провежда
настройка на височината за
монтаж на инструмента.

Автоматична настройкаАвтоматична настройкаАвтоматична настройкаАвтоматична настройкаАвтоматична настройка
висовисовисовисовисочина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж (само приаж (само приаж (само приаж (само приаж (само при
НМ)НМ)НМ)НМ)НМ)
С този бутон се стартира
настройка на височината за

                     монтаж на инструмента.

Натискащ поансон (само приНатискащ поансон (само приНатискащ поансон (само приНатискащ поансон (само приНатискащ поансон (само при
НМ)НМ)НМ)НМ)НМ)
Тези бутони служат за корекция
на поансона. Тази функция е
достъпна само за сервизен

        техник.
АвтомаАвтомаАвтомаАвтомаАвтоматичен потичен потичен потичен потичен подавач надавач надавач надавач надавач на
материал (опция)материал (опция)материал (опция)материал (опция)материал (опция)

Въздушен вентил (опция)Въздушен вентил (опция)Въздушен вентил (опция)Въздушен вентил (опция)Въздушен вентил (опция)

ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне на сърцеляне на сърцеляне на сърцеляне на сърцеляне на сърце
изважданеизважданеизважданеизважданеизваждане
ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне на сърце вкарванеляне на сърце вкарванеляне на сърце вкарванеляне на сърце вкарванеляне на сърце вкарване
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

ПреПреПреПреПредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта отварянеа отварянеа отварянеа отварянеа отваряне
ПреПреПреПреПредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта заа заа заа заа затварянетварянетварянетварянетваряне
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

ПоПоПоПоПодгряване изключенодгряване изключенодгряване изключенодгряване изключенодгряване изключено
Червеният LED свети, когато подгряването е
било изключено ръчно (чрез бутон
подгряване изключено).

Червеният LED мига, когато подгряването е
било изключено от програма за контрол или
или от часовника за включване след
уикенда.

ПоПоПоПоПодгряване включенодгряване включенодгряване включенодгряване включенодгряване включено
Зеленият LED свети, когато подгряването е
включено.

ПоПоПоПоПодгряване пониждгряване пониждгряване пониждгряване пониждгряване понижениеениеениеениеение
Зеленият LED свети, когато температурата
на подгряване е била понижена ръчно или от
програма за контрол.
Зеленият LED мига по време на забавянето
на понижението на температурата докато
забавянето се активира.

Инструмент отварянеИнструмент отварянеИнструмент отварянеИнструмент отварянеИнструмент отваряне
Инструмент затварянеИнструмент затварянеИнструмент затварянеИнструмент затварянеИнструмент затваряне

ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргач назадач назадач назадач назадач назад
ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргач напреач напреач напреач напреач напреддддд

ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегааааат напрет напрет напрет напрет напреддддд
ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегааааат назадт назадт назадт назадт назад

Шприцване и допълнителноШприцване и допълнителноШприцване и допълнителноШприцване и допълнителноШприцване и допълнително
налягналягналягналягналяганеанеанеанеане
ДекДекДекДекДекомпресия/ дозиромпресия/ дозиромпресия/ дозиромпресия/ дозиромпресия/ дозиранеанеанеанеане

1
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"Мо"Мо"Мо"Мо"Моулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс" зас" зас" зас" зас" затварящатварящатварящатварящатваряща
плоплоплоплоплоча зача зача зача зача затягтягтягтягтягане/ане/ане/ане/ане/
освобоосвобоосвобоосвобоосвобождаване (опция)ждаване (опция)ждаване (опция)ждаване (опция)ждаване (опция)

"Мо"Мо"Мо"Мо"Моулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс" плос" плос" плос" плос" плоча с дюзача с дюзача с дюзача с дюзача с дюза
зазазазазатягтягтягтягтягане/ освобоане/ освобоане/ освобоане/ освобоане/ освобождаванеждаванеждаванеждаванеждаване
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

РРРРРеференциреференциреференциреференциреференциране (опция)ане (опция)ане (опция)ане (опция)ане (опция)
NC грешка квитиране (при
машини EM)

Крайното положение на дадено движение се
показва чрез съответен зелен LED.

МоМоМоМоМоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс (опция)с (опция)с (опция)с (опция)с (опция)
Инструмент отключванеИнструмент отключванеИнструмент отключванеИнструмент отключванеИнструмент отключване

Ключов прекъсвачКлючов прекъсвачКлючов прекъсвачКлючов прекъсвачКлючов прекъсвач
"Мо"Мо"Мо"Мо"Моулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс" (опция)с" (опция)с" (опция)с" (опция)с" (опция)
Ключовият прекъсвач дава
възможност за движения на
системата "моулдфикс".

ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргач напреач напреач напреач напреач напред и изтегд и изтегд и изтегд и изтегд и изтеглянелянелянелянеляне
на сърце вкарване/на сърце вкарване/на сърце вкарване/на сърце вкарване/на сърце вкарване/
изваждане при отворенаизваждане при отворенаизваждане при отворенаизваждане при отворенаизваждане при отворена
препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта (опция; ота (опция; ота (опция; ота (опция; ота (опция; от
серия 1серия 1серия 1серия 1серия 1000 / - наг000 / - наг000 / - наг000 / - наг000 / - нагоре)оре)оре)оре)оре)

РРРРРазтоварване на налягазтоварване на налягазтоварване на налягазтоварване на налягазтоварване на наляганетоанетоанетоанетоането
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)
При хидравлични компоненти с
бързи съединители хидравлич-
ната система трябва да бъде
разтоварена от налягането преди

отделянето на
маркучите.
Позиция паркиране наПозиция паркиране наПозиция паркиране наПозиция паркиране наПозиция паркиране на
роботроботроботроботробота (опция)а (опция)а (опция)а (опция)а (опция)

РРРРРобот включен (опция)обот включен (опция)обот включен (опция)обот включен (опция)обот включен (опция)

СтСтСтСтСтарт на цикъла наарт на цикъла наарт на цикъла наарт на цикъла наарт на цикъла на
шприцмашинашприцмашинашприцмашинашприцмашинашприцмашинаттттта иа иа иа иа и
роботроботроботроботробота (опция)а (опция)а (опция)а (опция)а (опция)

Airmould (опция)Airmould (опция)Airmould (опция)Airmould (опция)Airmould (опция)
Контрол на функцията на
Airmould®- шприцмодула: отделя
ли се азот от иглата на Airmould®-

шприцмодула; може ли (при отворен
инструмент) иглата на Airmould®-
шприцмодула да се движи свободно.

Бутон Охлаждаща воБутон Охлаждаща воБутон Охлаждаща воБутон Охлаждаща воБутон Охлаждаща водадададада
вентил 1 (опция)вентил 1 (опция)вентил 1 (опция)вентил 1 (опция)вентил 1 (опция)
Бутон Охлаждаща воБутон Охлаждаща воБутон Охлаждаща воБутон Охлаждаща воБутон Охлаждаща водадададада
вентил 2 (опция)вентил 2 (опция)вентил 2 (опция)вентил 2 (опция)вентил 2 (опция)

Натисне ли се бутон Охлаждаща вода
вентил, вентилът на охлаждащата вода се
изключва независимо от избраната
програма. Зеленият LED над бутона се
изключва.

Ако вентилът на охлаждащата вода е
включен в зависимост от избраната
програма, зеленият LED свети.

Ако вентилът на охлаждащата вода е
изключен в зависимост от избраната
програма, зеленият LED мига.

10

21

Airmould

1 2
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Сила на затваряне приСила на затваряне приСила на затваряне приСила на затваряне приСила на затваряне при
отворе-на преотворе-на преотворе-на преотворе-на преотворе-на предп. врдп. врдп. врдп. врдп. враааааттттта (самоа (самоа (самоа (самоа (само
при при при при при TMS)TMS)TMS)TMS)TMS)
Колянов лост под налягане при
отворена предпазна врата.
Служи за монтаж (оптимално

центрира-не) на инструмента на  затваря-
        щата плоча.
Затваряща дюза затварянеЗатваряща дюза затварянеЗатваряща дюза затварянеЗатваряща дюза затварянеЗатваряща дюза затваряне
Затваряща дюза отварянеЗатваряща дюза отварянеЗатваряща дюза отварянеЗатваряща дюза отварянеЗатваряща дюза отваряне
(само при шприцмашини(само при шприцмашини(само при шприцмашини(само при шприцмашини(само при шприцмашини
серия - / - BM)серия - / - BM)серия - / - BM)серия - / - BM)серия - / - BM)

Тази функция действа само в
         регулационен режим.

p
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Описание на дисплея (менютОписание на дисплея (менютОписание на дисплея (менютОписание на дисплея (менютОписание на дисплея (менюта)а)а)а)а)

Получавате всички необходими за обслужването информации
чрез менютата на дисплея.

11111 ЛогЛогЛогЛогЛого на Batо на Batо на Batо на Batо на Battttttenfenfenfenfenfeld/eld/eld/eld/eld/
ПреПреПреПреПредупредупредупредупредупредителен сигналдителен сигналдителен сигналдителен сигналдителен сигнал

На това място нормално се
появява логото на Battenfeld. Ако обаче има
установена грешка, на това място мига
предупредителният сигнал, сменяйки се с
логото на Battenfeld.

22222 ПотребителскПотребителскПотребителскПотребителскПотребителско нивоо нивоо нивоо нивоо ниво
Тук се намира потребителското ниво,
на което сте получили достъп.

33333 ЗагЗагЗагЗагЗаглавен релавен релавен релавен релавен реддддд
Заглавието показва актуалното меню
(напр. затварящ агрегат). Вдясно от
него се виждат часът и датата.

Ако се появи грешка (аларма) под
заглавния ред се появява алармен
ред, на който се показва актуалната
грешка.

44444 ЛентЛентЛентЛентЛента състояниеа състояниеа състояниеа състояниеа състояние
В лентата на състоянието се
показват състояния, ходове на оси и
други статуси на машината.

ЗаЗаЗаЗаЗатварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт

Формата е отворена (цвят зелен)

Движение форма затваряне
активно

CU1USE01_06DE.JPG

1 2 3
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Формата е затворена (цвят жълт)

Движение отваряне форма
активно
Пресоване активно (опция)

Допълнително се показва актуалния ход на
затварящия агрегат

ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргачачачачач

Изхвъргачът е отзад (цвят зелен)

Движение изхвъргач напред
активно
Изхвъргачът е отпред (цвят
жълт)

Движение изхвъргач назад
активно
Допълнително се показва актуалния ход на
изхвъргача.

ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегаааааттттт

Шприцагрегатът е отпред (цвят
жълт)
Движение шприцагрегат назад
активно
Шприцагрегатът е отзад (цвят
зелен)
Движение шприцагрегат напред

активно
Допълнително се показва актуалният ход на
шприцагрегата.

ШприцбШприцбШприцбШприцбШприцбутутутутуталоалоалоалоало

Движение шприцване активно

Фазата на допълнителното
налягане е активна (цвят жълт)

Дозирането е активно

Движение декомпресия активно

Шприцбуталото е отзад (цвят
зелен)
Пресоване/ Вентилиране активно
(опция) или Затягане

шприцбутало активно (опция)

Допълнително се показва актуалния
шприцобем на шприцбуталото.

ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърца

Изтегляне на сърце е вкарано (цвят
жълт)
Движение изтегляне на сърце
изваждане активно
Изтегляне на сърце е извадено (цвят
зелен)
Движение изтегляне на сърце вкарване
активно
Изтегляне на сърце е вкарано (цвят

жълт) и вентилът остава управляван

Изтеглянето на сърце е извадено (цвят
зелен) и вентилът остава управляван

Изтегляне на сърце контрол с краен
прекъсвач

РРРРРаботен режим и общо време на цикълааботен режим и общо време на цикълааботен режим и общо време на цикълааботен режим и общо време на цикълааботен режим и общо време на цикъла

Задвижване стоп

Работен режим: ръчен

Работен режим: полуавтомат

Работен режим: автоматичен

Работен режимt: регулационен

Работен режим: пробно пускане

Допълнително се показва общото време на
цикъла на последния цикъл на машината.
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ПоПоПоПоПодгряване цилиндър и инстрдгряване цилиндър и инстрдгряване цилиндър и инстрдгряване цилиндър и инстрдгряване цилиндър и инструментументументументумент

Цилиндър подгряване изключено

Цилиндър подгряване включено и
температура ok

Цилиндър подгряване включено и
температура извън толеранс

Цилиндър подгряване изключено от
часовник уикенд

Цилиндър подгряване включено от
часовник уикенд и температура ok

Цилиндър подгряване включено от
часовник уикенд и температура извън
толеранс
Цилиндър подгряване включено и
понижаване активно

Цилиндър подгряване включено от
часовник уикенд и понижаване
активно

Цилиндър подгряване деактивирано
(Внимание: не се следят никакви

толеранси)

Допълнително вдясно до състоянието на
подгряването на цилиндъра се показва и
състоянието на подгряването на
инструмента.

Състоянието на подгряването на
инструмента се различава само по символа
на инструмент в отделните картинки.

Времена на оВремена на оВремена на оВремена на оВремена на охлажданехлажданехлажданехлажданехлаждане, па, па, па, па, пауза иуза иуза иуза иуза и
допълнително налягдопълнително налягдопълнително налягдопълнително налягдопълнително наляганеанеанеанеане

Време на охлаждане тече

Време на пауза тече

Време на допълнително налягане
тече

Допълнително се показва текущото време
на охлаждане/ време на пауза/ време на
допълнително налягане.

55555 ПоПоПоПоПолетлетлетлетлета за въвежданеа за въвежданеа за въвежданеа за въвежданеа за въвеждане

Тези полета достигате с курсорните бутони.
В полетата за въвеждане попълвате или
стойности с бутоните с цифри или букви
чрез превключване с бутон "ABC".

66666 ПоПоПоПоПолетлетлетлетлета действителни стойностиа действителни стойностиа действителни стойностиа действителни стойностиа действителни стойности

Често до или под полетата за въвеждане на
зададените стойности виждате
действителните стойности. Те по принцип се
показват  в единици по системата SI.

77777 МенютМенютМенютМенютМенюта (доа (доа (доа (доа (долу)лу)лу)лу)лу)

С помощта на софт-бутоните под дисплея и
в зависимост от актуалното меню можете
да се прехвърлите в други менюта.

8.18.18.18.18.1 Избор на програмаИзбор на програмаИзбор на програмаИзбор на програмаИзбор на програма

Тези квадратни полета служат за избор.
Когато желаете да изберете

съответната опция, придвижвате курсора
до това поле, натискате бутон "ПЛЮС" или
"МИНУС" и потвърждавате с бутон
"ENTER". Човката се появява като
потвърждение на избора.
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8.28.28.28.28.2 Избор на фИзбор на фИзбор на фИзбор на фИзбор на функцияункцияункцияункцияункция

Квадратните полета със сива точка
служат за избор на дадена функция. Ако

желаете да проведете дадена функция,
напр.  "Login", придвижете курсора до
съответното поле и натиснете бутон
"ПЛЮС" или "МИНУС". Точката става
зелена, т.е. функцията е активирана. Накрая
натиснете бутон "ЕNTER", за да бъде
функцията изпълнена и запаметена. Точката
отново става сива.

99999 Запаметяване на актуЗапаметяване на актуЗапаметяване на актуЗапаметяване на актуЗапаметяване на актуално менюално менюално менюално менюално меню
на дискна дискна дискна дискна дискетететететааааа

Тази функция (символ на дискета) служи
за запаметяване на актуални менюта на

дискета.

• поставете форматирана дискета във
флопито. Дискетата не трябва да е
защитена срещу писане.

• Придвижете курсора до символа на
дискетата и натиснете бутон
"ПЛЮС" или "МИНУС". Символът на
дисетата се оцветява в жълто.

• Потвърдете с бутон "ЕNTER". Сега
актуалната картина се запаметява
като графичен файл във формат
PCX. След копирането функцията се
деактивира автоматично.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Имената на отделните файлове се
номерират автоматично (B4_1.PCX до
B4_32767.PCX). След изключване и
включване на машината номерирането на
имената на файловете започва отново от
B4_1.PCX.

В случай на грешка в дискетата (няма
дискета във флопито, дискетата е защитена
срещу писане, пълна, повредена) картината
не се запаметява на нея и се появява
съответното съобщение за грешка.

1111100000 Бърз печат активиранеБърз печат активиранеБърз печат активиранеБърз печат активиранеБърз печат активиране

Тази функция (символ на принтер)
служи за активиране на бързия печат

ASCII на съответното меню; т.е. менюто се
приема в списъка на бързия печат.

• Придвижете курсора до символа на
принтера и натиснете бутон "ПЛЮС"
или "МИНУС". Символът на принтера
се оцветява в жълто.

• Потвърдете с бутон "ENTER".
Актуалното меню се приема в
списъка на бързия печат ASCII.

• Активиране символа на принтера в
други менюта, които трябва да бъдат
приети в списъка за бърз
печатASCII.

• Отидете в меню "Печат" (виж Глава
23), за да стартирате
разпечатването.
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РРРРРаботаботаботаботабота с упра с упра с упра с упра с управлениетоавлениетоавлениетоавлениетоавлението

По-долу е описано с пример, как се работи с
управлението.

Пример: настройка на зоните за регулиране
на температурата

• натискате бутон "Зони за регулиране
на температурата". Виждате меню
"Цилиндър температури" 1.

• Натискате курсорните бутони,
докато се маркира първото поле за
въвеждане на зададени стойности.

• С бутоните с цифри въвеждате
желаната зададена стойност на
температурата.

• Натискате бутон "ENTER".
Зададената стойност се приема.

• Натискате курсорните бутони,
докато се маркира следващото поле
за въвеждане на зададени
стойности.

• С бутоните с цифри отново
въвеждате желаната зададена
стойност и натискате бутон
"ENTER", за да се приеме тя.

• Въвеждате други зададени
стойности по същия начин.

• Натискате курсорните бутони,
докато се маркира полето за
въвеждане на горната стойност на
толеранса (+тол.C).

• С бутоните с цифри въвеждате
желаната стойност на толеранса

• Ако сте въвели грешна зададена
стойност, натиснете бутон "C".
Същата ще бъде изтрита.

• С бутоните с цифри въведете нова
зададена стойност.

• Натиснете бутон "ENTER".
Зададената стойност се приема.

• Въведете също долната стойност на
толеранса (-тол.C).

• Чрез софт-бутоните се прехвърлете
в меню "Цил.темп2" или направо към
температурите на инструмента
(инстр.темп1).

Какво се случва при погрешнаКакво се случва при погрешнаКакво се случва при погрешнаКакво се случва при погрешнаКакво се случва при погрешна
кккккоманда?оманда?оманда?оманда?оманда?

Първоначално всички данни се нанасят в
избраното поле. При натискане на бутон
"ENTER" обаче управлението приема
дадена стойност само ако същата е
валидна, т.е. ако се намира в рамките на
допустимите стойности и е записана с
коректни знаци. Ако въведената стойност е
невалидна, в полето за въвеждане след
натискане на бутон "ENTER" отново се
показва предишната стойност.
Допълнително под заглавния ред се появява
съобщението "Гранични стойности на
въвеждане нарушени" заедно със
съответната гранична стойност.

АлармиАлармиАлармиАлармиАларми

Когато по машината възникне повреда,
аларменият символ започва да мига на
дисплея. Под заглавния ред същевременно
се показва аларменото съобщение.

• Натиснете бутон "Списък с аларми".
Менюто "Списък с аларми" се
появява. Актуалните аларми се
показват с час и съобщение.
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ПотребителскПотребителскПотребителскПотребителскПотребителско нивоо нивоо нивоо нивоо ниво

90 Без право за въвеждане на данни,
само разглеждане на страници (след
стартиране или Logout потребителят
попада в това ниво).

50 Userpage (потребителят може да
променя данните в Userpage, виж
Глава 1).

40 Userpage (потребителят може да
променя данните в Userpage виж
също Глава 1).

Зарежда и разпечатва данни (виж
Глава 21).

Разпечатва таблица качество и SPC
(виж също Глава 12).

ASCII бърз печат (виж Глава 23).

30 Клиент (потребителят може да
променя всички данни относно
продукта).

20 Клиентски сервиз (потребителят
може допълнително освен данните на
продукта да променя параметрите на
цилиндъра и калибровката на
датчика на хода).

За да се блокира отново достъпа след
въвеждането на дадена прола, е достатъчно
да се избере поле "Logout".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Относно въвеждане на парола виж Глава 1
"Обща информация за машината".

Ако поводът за дадена аларма се отстрани,
същата се изтрива от списъка на алармите.

Ако не можете сами да отстраните
причината за повредата, информирайте
сервизния техник като му посочите
аларменото съобщение.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Подробно описание на алармените
съобщения ще намерите в Глава 24 на
настоящия наръчник.

ЗащитЗащитЗащитЗащитЗащита с пароа с пароа с пароа с пароа с паролилилилили

Достъпът до управлението е защитен на
няколко етапа (потребителски нива) чрез
пароли.

Ако не се въведе парола, могат да се
избират повечето потребителски менюта,
но не могат да се променят зададените
стойности в тях.

Съществуват различни потребителски
нива, в които потребителят има различни
права в зависимост от състоянието на
машината.
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Регул. параметри (инструмент)

Цилиндър температури 2

Инструмент температури 1

Термошкафове

Регул. параметри (цилиндър)

Регулиране

..

Цилиндър температури 1Цилиндър температури 1Цилиндър температури 1Цилиндър температури 1Цилиндър температури 1

Userpage

Процес-Setup

Времена

Потребител

Регулиране

Помпа/ акумул. (опция)

Userpage

Шприцване

Допълнително налягане

Дозиране

Данни материал

..

Смяна шнек

Калибриране датчик ход

Системни настройки

Единици

(опция в зависимост от машината)

..

Система с пароСистема с пароСистема с пароСистема с пароСистема с паролилилилили

ПрегПрегПрегПрегПреглелелелелед на менютд на менютд на менютд на менютд на менютааааатттттааааа

Тук са представени менютата с техните
съответни разклонения.
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Userpage

Процес-Setup

Времена

Манипул. снемане (опция)

Регулиране

..

Манипул.-интерфейс (опция)Манипул.-интерфейс (опция)Манипул.-интерфейс (опция)Манипул.-интерфейс (опция)Манипул.-интерфейс (опция)

Userpage

Сърце 1-6 стр. 2

Сърце 7-12 стр. 1

Сърце 7-12 стр. 2

Регулиране

Изтег.сърце

ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне на сърцеляне на сърцеляне на сърцеляне на сърцеляне на сърце

Userpage

Процес-Setup

Времена

Дозиране стр. 2

Регулиране

..

ДозиранеДозиранеДозиранеДозиранеДозиране

Графика дейст. ст.

Обвив. крива

Процес-Setup

Вътр.налягане форма

Регулиране

..

Допълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително наляганеанеанеанеане

Userpage

Процес-Setup

Вентилир./ прес. (опция)

(опция в зав.от маш.)

Регулиране

..

ЗаЗаЗаЗаЗатварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт

Userpage

Процес-Setup

Времена

Стр. 2 (опция)

Регулиране

..

ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегаааааттттт

Графика дейст. ст.

Обвив. крива

Процес-Setup

Стр. 2 (опция)

Регулиране

Изшприцване

ШприцванеШприцванеШприцванеШприцванеШприцване

ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргачачачачач

Userpage

Въздушен вентил

Времена

Почистване (опция)

Регулиране

Развинтващо у-во
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Стр. 1/Ос диагноза

Стр. 2/ Помпи диагноза

Стр. 3/ IO диагноза

Стр. 4/ Модули диагноза

Стр. 5/ RPS диагноза

Изтегл. сърце диагноза

ДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагноза

Контрол

..

Времена

..

Регулиране

Показ. енергия(опция)

ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизводствени даннидствени даннидствени даннидствени даннидствени данни

Специални програми

Airmould (опция)

Моулдмастър (опция)

Вакуум (опция)

Почистване (опция)

APS програма

Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми

Userpage

Дневник

..

Дневник

..

..

ДанниДанниДанниДанниДанни

..

Дневник

..

Мрежа регулиране

Дневник

..

Обхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDE

..

..

..

..

Регулиране

..

МоМоМоМоМоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс (опция)с (опция)с (опция)с (опция)с (опция)

Конфигурация ТК 1

Насочени диаграми 1-3

Насочени диаграми 4-6

ТК/ SPC печат

Конфигурация SPC-диаграми

ТК 2 (опция)

ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество

Обвища крива

Функция: избор изм. курсор

Функция: изм. курсор -

Функция: изм. курсор +

Граф.дейст.ст.(шприцагрегат B)

Функция: Растер изкл./ вкл.

Графика действ. стойностиГрафика действ. стойностиГрафика действ. стойностиГрафика действ. стойностиГрафика действ. стойности
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Протокол аларми

Дневник

Функция: Списък аларми печат

Функция: Проток.аларми печат

Функция: Дневник печат

..

Списък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с аларми

ТК/ SPC печат

Данни печат

Списък с аларми печат

Протокол аларми печат

Дневник печат

..

DruckenDruckenDruckenDruckenDrucken
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Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина

Когато стартирате машината, се появява
първо това меню. В него можете да се
регистрирате (Login), да въвеждате други
потребители, да изтривате налични
потребители (възможността е ограничена) и
да изберете език.

От това меню можете да достигнете
следните менюта:

• Userpage (виж тази Глава)

• Процес (виж тази Глава)

• Времена (виж Глава 14)

• Потребител (виж тази Глава)

• Регулиране (виж тази Глава)

• Хидравлика (виж тази Глава)

Двигател (при EM, виж тази Глава)

US_LOGIN_06DE.JPG
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Обща информация за машината

Login (регистрация)Login (регистрация)Login (регистрация)Login (регистрация)Login (регистрация)

• Изберете поле за въвеждане
"Потребител име". (След старт на
визуализацията или смяна на
картината се избира автоматично).

• Въведете името на потребителя и
натиснете бутон "ENTER", името се
приема и курсорът скача в поле
"Парола".

• Въведете паролата и натиснете
бутон "ENTER", паролата се приема
и курсорът скача в поле "Login".

• Натиснете бутон "ПЛЮС" и бутон
"ENTER".

Като потвърждение се появява зелен
надпис: "Потребителско ниво прието".

Сега сте регистрирани в програмата. Сега
имате възможността да въвеждате или
изтривате потребители.

Login чрез Key Card (опция)Login чрез Key Card (опция)Login чрез Key Card (опция)Login чрез Key Card (опция)Login чрез Key Card (опция)

Доближете програмираната Key Card до
четящото устройство. Визуализацията
сменя автоматично на меню "Система
пароли". Регистрира се намиращия се на
Key Card потребител (потребител име и
парола).
Указание: Потребителят, намиращ се на
KeyCard, трябва да е записан в машината,
за да може да се регистрира.

Смяна на езикаСмяна на езикаСмяна на езикаСмяна на езикаСмяна на езика

При нужда можете да превключите езика
на управлението.

• Въведете номер на език.

• Езикът се сменя автоматично.

Всяка машина е оборудвана с езици според
желанието на клиента.

При необходимост попитайте Вашето лице
за контакти с ВATTENFELD.

Записване потребител (възмоЗаписване потребител (възмоЗаписване потребител (възмоЗаписване потребител (възмоЗаписване потребител (възможно ежно ежно ежно ежно е
само в потребителсксамо в потребителсксамо в потребителсксамо в потребителсксамо в потребителско ниво 20)о ниво 20)о ниво 20)о ниво 20)о ниво 20)

Можете да записвате нови потребители,
които да имат различни права по машината
и съответно да ползват различни
потребителски нива.

90 Без права (след стартиране или
Logout потребителят попада в това
ниво).

50 Userpage (потребителят може да
променя данните в Userpage, виж
Глава 1).

40 Userpage (потребителят може да
променя данните в Userpage виж
също Глава 1).

30 Клиент (потребителят може да
променя всички данни относно
продукта).

20 Клиентски сервиз (потребителят
може допълнително освен данните на
продукта да променя параметрите на
цилиндъра и калибровката на
датчика на хода).
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УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Потребителското ниво на новия потребител
не може да бъде по-ниско от собственото
потребителско ниво.

• Изберете поле "Потребител име".

• Въведете име на потребител (макс.
13 знака) и натиснете бутон
"ENTER".

• Изберете поле "Потребител парола".

• Въведете парола (макс. 8 знака) и
натиснете бутон "ENTER".

• Въведете отново паролата в ред
"Потвърждаване на парола" и
натиснете бутон "ENTER".

• Въведете потребителско ниво и
натиснете бутон "ENTER".

• Изберете поле "Въвеждане
потребител".

• Натиснете бутон "ПЛЮС" и бутон
"ENTER".

За потвърждение се появява зелен надпис
"Нов потребител приет".

Изтриване на потребител (възмоИзтриване на потребител (възмоИзтриване на потребител (възмоИзтриване на потребител (възмоИзтриване на потребител (възможно ежно ежно ежно ежно е
само в потребителсксамо в потребителсксамо в потребителсксамо в потребителсксамо в потребителско ниво 20)о ниво 20)о ниво 20)о ниво 20)о ниво 20)

• Изберете поле "Потребител име".

• Въведете името на потребителя,
което трябва да бъде изтрито и
натиснете бутон "ENTER".

• Изберете поле "Потребител
изтриване".

• Натиснете бутон "ПЛЮС" и бутон
"ENTER".

За потвърждение се появява зелен надпис
"Потребител изтрит".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Можете да изтриете само потребител със
същото или по-високо потребителско ниво
(т.е. който има по-ограничени права от Вас).

Смяна на собствена пароСмяна на собствена пароСмяна на собствена пароСмяна на собствена пароСмяна на собствена паролалалалала

Когато искате да промените собствената си
парола, трябва преди това да бъдете
регистриран със собственото си
потребителско име, за целта виж функция
Login (регистрация).

• Изберете поле "Потребител парола".

• Въведете новата парола и натиснете
бутон "ENTER".

• Въведете отново същата парола в
ред "Потвърждаване на парола" и
натиснете бутон "ENTER".

• Изберете поле "Промяна собствена
парола".

• Натиснете бутон "ПЛЮС" и бутон
"ENTER".

За потвърждение се появява зелен надпис:
"Потребител променен".

Logout (излизане от регистрация)Logout (излизане от регистрация)Logout (излизане от регистрация)Logout (излизане от регистрация)Logout (излизане от регистрация)

Когато прекъсвате или приключвате
работата си по управлението, трябва да
излезете от регистрация. По този начин
предотвратявате неоторизиран достъп до
управлението.

• Изберете поле "Logout".

• Натиснете бутон "ПЛЮС" и бутон
"ENTER".

За потвърждение се появява зелен надпис:
"Потребителско ниво изтрито".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Потребителското ниво се връща на 90.
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ЗабрЗабрЗабрЗабрЗабравена пароавена пароавена пароавена пароавена парола ?ла ?ла ?ла ?ла ?

Ако сте забравили паролата си и не
виждате друга възможност да се
регистрирате, обърнете се моля към
сервиза на Battenfeld и поискайте парола за
сервизното ниво. Описание за начина на
действие ще намерите в меню
"Потребител". В това потребителско ниво
отново ще можете да въвеждате пароли.
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Userpage (Страница потребител)Userpage (Страница потребител)Userpage (Страница потребител)Userpage (Страница потребител)Userpage (Страница потребител)
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Userpage Избор на ф> Userpage Избор на ф> Userpage Избор на ф> Userpage Избор на ф> Userpage Избор на функцияункцияункцияункцияункция
> Стр. 1> Стр. 1> Стр. 1> Стр. 1> Стр. 1

С помощта на Userpage (USP) потребителят
може да създава собствени страници на
дисплея. Съществува възможността да се
копират обекти (текстове, зададени
стойности, действителни стойности,
символи) от съществуващи страници на
дисплея в Userpage. На обектите в Userpage
може да се даде собствено потребителско
ниво, 40 и 50. Освен това в Userpage могат
да се създават линии, кутии и собствени
текстове. Userpages могат да се
запаметяват, зареждат и разпечатват.

__USPM_00DE.JPG

От това меню можете да достигнете
следните менюта:

• Стр. 2 (виж тази Глава)

• Userpage x обработка

• Userpage 1

• Userpage 2

• Userpage 3

• Userpage 4
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Userpage обработкаUserpage обработкаUserpage обработкаUserpage обработкаUserpage обработка

За да можете да създадете Userpage,
трябва да активирате програма с код
"Userpage обработка".

ПотребителскПотребителскПотребителскПотребителскПотребителско ниво на Userpageо ниво на Userpageо ниво на Userpageо ниво на Userpageо ниво на Userpage

Тук се въвежда потребителското ниво на
зададените стойности, които се копират в
Userpage, т.е. зададените стойности в
Userpage получават ново потребителско
ниво.

Допълнително освен потребителско ниво 20
и 30 на разположение в Userpage са и
потребителски нива 40 и 50  (виж също
Глава 1, Система с пароли).

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Желаното потребителско ниво трябва да
бъде настроено преди приемането на
обектите в Userpage.

Избор на UserpageИзбор на UserpageИзбор на UserpageИзбор на UserpageИзбор на Userpage

Когато се обработва Userpage, трябва да се
установи за коя Userpage става дума.
Желаната Userpage се активира за
обработка.

Изтрий активнаИзтрий активнаИзтрий активнаИзтрий активнаИзтрий активнаттттта Userpageа Userpageа Userpageа Userpageа Userpage

Чрез задействането на тази функция
избраната Userpage се изтрива.
Изтриването на избраната Userpage трябва
да се потвърди с натискането на бутон
"ENTER".

Действия в активна UserpageДействия в активна UserpageДействия в активна UserpageДействия в активна UserpageДействия в активна Userpage

Вмъкване на обект в UserpageВмъкване на обект в UserpageВмъкване на обект в UserpageВмъкване на обект в UserpageВмъкване на обект в Userpage

Ако сте избрали "Вмъкване на обект в
Userpage", трябва още да дефинирате за
какъв "Вид обработка на обекта" става
дума (виж "Вид обработка на обекта").

Изтриване на обект в UserpageИзтриване на обект в UserpageИзтриване на обект в UserpageИзтриване на обект в UserpageИзтриване на обект в Userpage

В активната Userpage могат да бъдат
изтривани обекти.

Настройки:

• Функция "Userpage обработка"
активирана.

• Желаната Userpage избрана.

• Функция "Изтриване на обект в
Userpage" активирана.

Начин на действие:

• Прехвърлете се в меню "Userpage x
обработка".

• С курсора на USP сега може може да
се отвори прозорец. Първо
придвижете курсора на USP до
стартовата позиция на желания
прозорец и потвърдете с бутон
"ENTER".

• След това придвижете курсора до
стоп позицията на желания прозорец
и отново потвърдете с бутон
"ENTER". Всички обекти, намиращи
се в този прозорец, се изтриват.
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Преместване на обекти в UserpageПреместване на обекти в UserpageПреместване на обекти в UserpageПреместване на обекти в UserpageПреместване на обекти в Userpage

В активната Userpage могат да бъдат
премествани обекти.

Настройки:

• Функция "Userpage обработка"
активирана.

• Желаната Userpage избрана.

• Функция "Преместване на обекти в
Userpage" активирана.

Начин на действие:

• Прехвърлете се в меню "Userpage x
обработка".

• С курсора на USP сега може може да
се отвори прозорец. Първо
придвижете курсора на USP до
стартовата позиция на желания
прозорец и потвърдете с бутон
"ENTER".

• След това придвижете курсора до
стоп позицията на желания прозорец
и отново потвърдете с бутон
"ENTER". Всички обекти, намиращи
се в този прозорец, се изтриват.

• Сега с курсора на USP избирате
новата позиция на обектите. Чрез
потвърждаване с бутон "ENTER"
всички обекти, намиращи се в този
прозорец се преместват на новото
място на курсора.

Userpage зареждане/ съхраняванеUserpage зареждане/ съхраняванеUserpage зареждане/ съхраняванеUserpage зареждане/ съхраняванеUserpage зареждане/ съхраняване

Създадена Userpage може да бъде
съхранена или съществуващи Userpages
могат да бъдат заредени.

Настройки:

• Функция "Userpage обработка"
активирана.

• Желаната Userpage избрана.

• Функция "Userpage зареждане/
съхраняване" активирана.

Начин на действие:

• Прехвърлете се в меню "Данни" (виж
Глава 21)

• Изберете вид данни "Userpage
(*.USP)".

• Изберете "Източник данни" и "Име
данни".

• Заредете Userpage:

Активирайте функция "Зареждане".
Данните на Userpage се зареждат на
избраната Userpage. Името на
данните на Userpage се показва в
полето на софт-бутоните.

• Съхраняване Userpage:

Активирайте функция
"Съхраняване".
Избраната Userpage се съхранява
като данни. Името на данните на
Userpage се показва в полето на
софт-бутоните.
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Вид обрВид обрВид обрВид обрВид обработка на обектаботка на обектаботка на обектаботка на обектаботка на обектааааа

Вмъкване на обект от менюВмъкване на обект от менюВмъкване на обект от менюВмъкване на обект от менюВмъкване на обект от меню

Обекти от съществуващите менюта могат
да се копират в активната Userpage.

Настройки:

• Фукция "Userpage обработка"
активирана.

• Желаната Userpage избрана.

• Функция "Вмъкване на обекти
Userpage" активирана.

• Функция "Приемане на обекти от
картина в Userpage" активирана.

Начин на действие:

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Желаното потребителско ниво на обектите
трябва да бъде настроено преди приемането
им в Userpage.

• Прехвърлете се в менюто, от което
трябва да бъдат взети обекти за
активната Userpage.

• Сега с курсора на USP можете да
отворите прозорец. Най-напред
придвижете курсора на USP към
стартовата позиция на желания
прозорец и потвърдете с бутон
"ENTER".

• След това придвижете курсора към
стоп-позицията на желания прозорец
и потвърдете също с бутон "ENTER".
Всички обекти, намиращи се в този
прозорец, се приемат в активната
Userpage.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Обектите, които са  вмъкнати от менюта, се
намират винаги на същото място като в
изходното меню. Затова е препоръчително
след вмъкването им същите да се
преместят, за да не стане препокриване при
вмъкване на нови обекти.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Има менюта, които са блокирани за
Userpage. Приемане на обекти от тези
менюта е невъзможно. Това се показва чрез
съобщението за повреда "USERPAGE:
Приемане на обекти невъзможно" и
съобщението за състояние "Userpage
обработка неактивна!". Също така не могат
да бъдат приемани функции за изместване
на профила и нулиране.

ЧертЧертЧертЧертЧертане на линия в Userpageане на линия в Userpageане на линия в Userpageане на линия в Userpageане на линия в Userpage

В активната Userpage могат да бъдат
чертани линии. Настройката на цвета на
линиите се намира на "Стр. 2".

Настройки:

• Фукция "Userpage обработка"
активирана.

• Желаната Userpage избрана.

• Функция "Вмъкване на обекти
Userpage" активирана.

• Функция "Чертане линия в Userpage"
активирана.

Начин на действие:

• Прехвърлете с в менюто "Userpage x
обработка".

• Сега можете да начетаете линията с
курсора на USP като установите
начална и крайна точка.
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ЧертЧертЧертЧертЧертане на кутия в Userpageане на кутия в Userpageане на кутия в Userpageане на кутия в Userpageане на кутия в Userpage

В активната Userpage могат да се чертаят
кутии. Настройката на цвета на линиите се
намира на "Стр. 2".

Настройки:

• Фукция "Userpage обработка"
активирана.

• Желаната Userpage избрана.

• Функция "Вмъкване на обекти
Userpage" активирана.

• Функция "Чертане кутия в Userpage"
активирана.

Начин на действие:

• Прехвърлете с в менюто "Userpage x
обработка".

• Сега можете да начертаете кутията с
курсора на USP чрез определяне на
начална и крайна точка.

Вмъкване на текВмъкване на текВмъкване на текВмъкване на текВмъкване на текст в Userpageст в Userpageст в Userpageст в Userpageст в Userpage

В активната Userpage могат да бъдат
нанасяни текстове. Настройката на шрифта
и цвета на фона и текста се намира на "Стр.
2".

Настройки:

• Фукция "Userpage обработка"
активирана.

• Желаната Userpage избрана.

• Функция "Вмъкване на обекти
Userpage" активирана.

• Функция "Вмъкване на текст в
Userpage" активирана.

Начин на действие:

• Нанесете желания текст в
маркираното поле за въвеждане.

• Прехвърлете с в менюто "Userpage x
обработка".

• Сега можете да позиционирате
текста в Userpage чрез курсора на
USP.
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Userpage (Страница потребител)Userpage (Страница потребител)Userpage (Страница потребител)Userpage (Страница потребител)Userpage (Страница потребител)
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Userpage Избор на ф> Userpage Избор на ф> Userpage Избор на ф> Userpage Избор на ф> Userpage Избор на функцияункцияункцияункцияункция
> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2

В това меню може да се активира циклично
разпечатване на Userpages. Също така
могат да се конфигурират цветовете и
шрифта на обектите и растера за
движението на курсора на USP.

От това меню достигате следните менюта:

• Стр. 1 (виж тази Глава)

• Userpage x обработка

• Userpage 1

• Userpage 2

• Userpage 3

• Userpage 4

__USPK_00DE.JPG
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Циклично разпечатване на UserpageЦиклично разпечатване на UserpageЦиклично разпечатване на UserpageЦиклично разпечатване на UserpageЦиклично разпечатване на Userpage

Може да се активира циклично
разпечатване на Userpage. Чрез активиране
на функцията Userpage се разпечатва
циклично.

Интервал на цикличното разпечатванеИнтервал на цикличното разпечатванеИнтервал на цикличното разпечатванеИнтервал на цикличното разпечатванеИнтервал на цикличното разпечатване

Тук се настройва интервалът за цикличното
разпечатване. Той се отнася до броя удари
на машината.

Брой уБрой уБрой уБрой уБрой ударидаридаридаридари

Показател за актуалния брой удари на
текущия процес.

СлеСлеСлеСлеСледваща рдваща рдваща рдваща рдваща разпечаазпечаазпечаазпечаазпечатка при брой утка при брой утка при брой утка при брой утка при брой ударидаридаридаридари

Показател на броя удари, при които
стартира следващата разпечатка на
активираните Userpages.

Избор на шрифт за въвеждането наИзбор на шрифт за въвеждането наИзбор на шрифт за въвеждането наИзбор на шрифт за въвеждането наИзбор на шрифт за въвеждането на
тектектектектекстстстстст

Тук се избира шрифта, който трябва да бъде
използван при обработката на обект
"Вмъкване на текст в Userpage". Избраният
шрифт заедно с настроените цветове се
показва отдолу.

Цвят на фонаЦвят на фонаЦвят на фонаЦвят на фонаЦвят на фона

Тук се избира цветът на фона на текста,
който трябва да бъде използван при
обработката на обект "Вмъкване на текст в
Userpage".

Цвят за текЦвят за текЦвят за текЦвят за текЦвят за текстстстстст, линия и кутия, линия и кутия, линия и кутия, линия и кутия, линия и кутия

Тук се избира цветът на текста, който
трябва да бъде използван при обработката
на обект "Вмъкване на текст в Userpage".
Ако се чертаят линии или кутии в Userpage,
тук се настройва цветът на линията.

РРРРРастер за упрастер за упрастер за упрастер за упрастер за управлението на курсоравлението на курсоравлението на курсоравлението на курсоравлението на курсора наа наа наа наа на
USP (в пикUSP (в пикUSP (в пикUSP (в пикUSP (в пиксели)сели)сели)сели)сели)

Тук се избира растера, който трябва да бъде
използван за управлението на курсора на
USP. Като стандартна стойност е настроена
4.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
По-висока стойност предизвиква по-бързо
движение на курсора на USP,
позиционирането му обаче става по-
неточно.
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Процес-SetupПроцес-SetupПроцес-SetupПроцес-SetupПроцес-Setup
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
>Процес>Процес>Процес>Процес>Процес

PS1USE01_03DE.JPG

В това меню управлението може да
пресметне препоръчителна настройка за
обема на дозиране, периферната скорост,
динамичното налягане, времето на
охлаждане и времето на допълнително
налягане.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage  (виж тази Глава)

• Шприцване (виж Глава 5)

• Допълнително налягане (виж Глава 6)

• Дозиране (виж Глава 7)

• Данни материал (виж тази Глава)



Обща информация за машината

A: TB4DE01I.PMD
B: TB4DE01H.P65
E: 300903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 1
страница - 13

Стъпки на обслужванеСтъпки на обслужванеСтъпки на обслужванеСтъпки на обслужванеСтъпки на обслужване

Въведете най-напред теглото на изделието
в [g] / [oz] (грамове или унции) и средната
дебелина на стената в [mm] / [inch]
(милиметри или инчове).

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Допълнителното налягане не се взема
предвид при изчисляването на
препоръчителната настройка, но трябва да
се въведе преди настроените данни да
бъдат приети.

След това се прехвърлете в меню "Данни
материал" и въведете съответните
параметри на ръка или ги заредете от
дискета. За целта се прехвърлете в меню
"Материал набор данни" (виж "Управление
данни", Глава 21).

След това се прехвърлете отново в меню
"Процес-Setup". Сега имате възможност да
поискате пресмятане на препоръчителната
настройка.

След изчислението тези стойности могат да
се приемат в стандартните страници.

Изчисляване на препоръчителнаИзчисляване на препоръчителнаИзчисляване на препоръчителнаИзчисляване на препоръчителнаИзчисляване на препоръчителнатттттааааа
настройканастройканастройканастройканастройка

Ако сте въвели данните на материала с
клавиатурата или сте заредили същите от
дискета, наредете на управлението да
изчисли препоръчителна настройка.

Приемане на препоръчителна настройкаПриемане на препоръчителна настройкаПриемане на препоръчителна настройкаПриемане на препоръчителна настройкаПриемане на препоръчителна настройка

Изчислените стойности се приемат в
стандартните страници. Сега машината
работи с тези нови стойности.

Когато променяте някоя от зададените
стойности в меню "Процес-Setup" или в
"Данни материал", трябва да наредите ново
изчисление на препоръчителната
настройка.

Приемането на препоръчителната
настройка е блокирано в автоматичен
режим.
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Данни материалДанни материалДанни материалДанни материалДанни материал
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Процес-Setup> Процес-Setup> Процес-Setup> Процес-Setup> Процес-Setup
> Данни материал> Данни материал> Данни материал> Данни материал> Данни материал

PS1USE02_03DE.JPG

В това меню можете да въведете данните
на материала или чрез софт-бутон
"Материал набор данни" да се прехвърлите
в меню "Данни", за да заредите данни на
материала и да ги използвате при работата
на машината.

С бутон "Назад" попадате отново в меню
"Процес-Setup".

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage  (виж тази Глава)

• Шприцване (виж Глава 5)

• Допълнително налягане (виж Глава 6)

• Дозиране (виж Глава 7)

• Материал набори данни (виж Глава
21)
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Данни на най-често изпоДанни на най-често изпоДанни на най-често изпоДанни на най-често изпоДанни на най-често използваните малзваните малзваните малзваните малзваните материали:териали:териали:териали:териали:

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал ABSABSABSABSABS ABSABSABSABSABS
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 80 C 176 F
Време съхнене 3.0 h 3.0 h
Мин. температура цилиндър 200 C 392 F
Макс. температура цилиндър 270 C 518 F
Мин. температура инструмент 40 C 104 F
Макс. температура инструмент 80 C 176 F
Температура на изваждане
от формата 100 C 212 F
Кофициент R 0.000043 0.000043
Кофициент Q 0.080500 0.080500
Коефициент материал 0.880000 0.880000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 36.00 m/min 118.11 ft/min

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PPPPPAAAAA PPPPPAAAAA
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 80 C 176 F
Време съхнене 2.0 h 2.0 h
Мин. температура цилиндър 230 C 446 F
Макс. температура цилиндър 280 C 536 F
Мин. температура инструмент 70 C 158 F
Макс. температура инструмент 100 C 212 F
Температура на изваждане
от формата 190 C 374 F
Кофициент R -0.000005 -0.000005
Кофициент Q 0.090000 0. 090000
Коефициент материал 0.950000 0.950000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 60.00 m/min 196.85 ft/min

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PBTPPBTPPBTPPBTPPBTP PBTPPBTPPBTPPBTPPBTP
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 140 C 284 F
Време съхнене  3.0 h 3.0 h
Мин. температура цилиндър 240 C 464 F
Макс. температура цилиндър 280 C 536 F
Мин. температура инструмент 20 C 68 F
Макс. температура инструмент 80 C 176 F
Температура на изваждане
от формата 130 C 266 F
Кофициент R -0.000380 -0.000380
Кофициент Q 0.087700 0.087700
Коефициент материал 1.050000 1.050000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 42.00 m/min 137.8 ft/min
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МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PCPCPCPCPC PCPCPCPCPC
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 120 C 248 F
Време съхнене 3.0 h 3.0 h
Мин. температура цилиндър 280 C 536 F
Макс. температура цилиндър 320 C 608 F
Мин. температура инструмент 80 C 176 F
Макс. температура инструмент 120 C 248 F
Температура на изваждане
от формата 130 C 266 F
Кофициент R 0.000045 0.000045
Кофициент Q 0.106000 0.106000
Коефициент материал 0.980000 0.980000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 36.00 m/min 118.11 ft/min

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PEPEPEPEPE PEPEPEPEPE
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 0 C 32 F
Време съхнене 0.0 h 0.0 h
Мин. температура цилиндър 200 C 392 F
Макс. температура цилиндър 280 C 536 F
Мин. температура инструмент 20 C 68 F
Макс. температура инструмент 50 C 122 F
Температура на изваждане
от формата 110 C 230 F
Кофициент R -0.000660 -0.000660
Кофициент Q 0.108000 0.108000
Коефициент материал 0.720000 0.720000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 78.00 m/min 255.91 ft/min

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PETPPETPPETPPETPPETP PETPPETPPETPPETPPETP
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 140 C 284 F
Време съхнене 3.0 h 3.0 h
Мин. температура цилиндър 260 C 500 F
Макс. температура цилиндър 280 C 536 F
Мин. температура инструмент 90 C 194 F
Макс. температура инструмент 120 C 248 F
Температура на изваждане
от формата 130 C 266 F
Кофициент R -0.000380 -0.000380
Кофициент Q 0.087700 0.087700
Коефициент материал 1.050000 1.050000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 42.00 m/min 137.8 ft/min
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МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PMMAPMMAPMMAPMMAPMMA PMMAPMMAPMMAPMMAPMMA
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 90 C 194 F
Време съхнене 2.0 h 2.0 h
Мин. температура цилиндър 180 C 356 F
Макс. температура цилиндър 260 C 500 F
Мин. температура инструмент 30 C 86 F
Макс. температура инструмент 80 C 176 F
Температура на изваждане
от формата 120 C 248 F
Кофициент R -0.000160 -0.000160
Кофициент Q 0.081400 0.081400
Коефициент материал 0.940000 0.940000
Динамично налягане 83 bar 1204 psi
Макс. периферна скорост 36.00 m/min 118.11 ft/min

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал POMPOMPOMPOMPOM POMPOMPOMPOMPOM
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 100 C 212 F
Време съхнене 4.0 h 4.0 h
Мин. температура цилиндър 190 C 374 F
Макс. температура цилиндър 220 C 428 F
Мин. температура инструмент 50 C 122 F
Макс. температура инструмент 120 C 248 F
Температура на изваждане
от формата 150 C 302 F
Кофициент R -0.000380 -0.000380
Кофициент Q 0.087700 0.087700
Коефициент материал 1.100000 1.100000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 42.00 m/min 137.8 ft/min

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PPPPPPPPPP PPPPPPPPPP
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 0 C 32 F
Време съхнене 0.0 h 0.0 h
Мин. температура цилиндър 200 C 392 F
Макс. температура цилиндър 290 C 554 F
Мин. температура инструмент 20 C 68 F
Макс. температура инструмент 60 C 140 F
Температура на изваждане
от формата 110 C 230 F
Кофициент R 0.000106 0.000106
Кофициент Q 0.069500 0.069500
Коефициент материал 0.730000 0.730000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 78.00 m/min 255.91 ft/min
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МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PPOPPOPPOPPOPPO PPOPPOPPOPPOPPO
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 100 C 212 F
Време съхнене 2.0 h 2.0 h
Мин. температура цилиндър 250 C 482 F
Макс. температура цилиндър 290 C 554 F
Мин. температура инструмент 80 C 176 F
Макс. температура инструмент 120 C 248 F
Температура на изваждане
от формата 120 C 248 F
Кофициент R 0.000043 0.000043
Кофициент Q 0.080500 0.080500
Коефициент материал 0.900000 0.900000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 36.00 m/min 118.11 ft/min

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PSPSPSPSPS PSPSPSPSPS
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI(SPI(SPI(SPI(SPI)
Температура съхнене 0 C 32 F
Време съхнене 0.0 h 0.0 h
Мин. температура цилиндър 180 C 356 F
Макс. температура цилиндър 280 C 536 F
Мин. температура инструмент 20 C 68 F
Макс. температура инструмент 80 C 176 F
Температура на изваждане
от формата 80 C 176 F
Кофициент R -0.000193 -0.000193
Кофициент Q 0.090929 0.090929
Коефициент материал 0.910000 0.910000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 78.00 m/min 255.91 ft/min

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал PVPVPVPVPVC_HC_HC_HC_HC_H PVPVPVPVPVC_HC_HC_HC_HC_H
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 0 C 32 F
Време съхнене 0.0 h 0.0 h
Мин. температура цилиндър 180 C 356 F
Макс. температура цилиндър 215 C 419 F
Мин. температура инструмент 40 C 104 F
Макс. температура инструмент 60 C 140 F
Температура на изваждане
от формата 80 C 176 F
Кофициент R 0.000063 0.000063
Кофициент Q 0.069400 0.069400
Коефициент материал 1.120000 1.120000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 12.00 m/min 39.37 ft/min
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МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал SANSANSANSANSAN SANSANSANSANSAN
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 80 C 176 F
Време съхнене 4.0 h 4.0 h
Мин. температура цилиндър 200 C 392 F
Макс. температура цилиндър 260 C 500 F
Мин. температура инструмент 20 C 68 F
Макс. температура инструмент 80 C 176 F
Температура на изваждане
от формата 100 C 212 F
Кофициент R 0.000000 0.000000
Кофициент Q 0.085000 0.085000
Коефициент материал 0.880000 0.880000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 36.00 m/min 118.11 ft/min

МатериалМатериалМатериалМатериалМатериал SBSBSBSBSB SBSBSBSBSB
Мерна системаМерна системаМерна системаМерна системаМерна система (метрична)(метрична)(метрична)(метрична)(метрична) (SPI)(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
Температура съхнене 0 C 32 F
Време съхнене 0.0 h 0.0 h
Мин. температура цилиндър 180 C 356 F
Макс. температура цилиндър 280 C 536 F
Мин. температура инструмент 20 C 68 F
Макс. температура инструмент 80 C 176 F
Температура на изваждане
от формата 80 C 176 F
Кофициент R -0.000193 -0.000193
Кофициент Q 0.090929 0.090929
Коефициент материал 0.880000 0.880000
Динамично налягане 52 bar 754 psi
Макс. периферна скорост 78.00 m/min 255.91 ft/min



A: TB4DE01I.PMD
B: TB4DE01H.P65

E: 300903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 1
страница - 20

Обща информация за машината

Коефициент RКоефициент RКоефициент RКоефициент RКоефициент R
Коефициент QКоефициент QКоефициент QКоефициент QКоефициент Q

Коефициентите R и Q се определят от една
линейна регресия.

Тук се налага следното обяснение: За
изчисляване времето на охлаждане (t

K
) се

нуждаем от така наречената "ефективна
температурна проводимост" (a

eff
).

t
K  

= (s2 / p x a
eff

) x ln {(8 / p2) x (T
M
 - T

W
) / (T

E
 -

T
W

)}

t
K
 : време на охлаждане [Sek]

s: максимална дебелина стена [mm]

a
eff

: ефективна температурна
проводимост [mm2 / s]

T
M
: температура маса [°C]

TW: температура стена инструмент [°C]

TE: температура на изваждане от
формата [°C]

"Ефективната температурна проводимост"
зависи от материала и от температурата на
стената на инструмента.

Ето един пример, взет от учебник по
термодинамика, за материала PS:

TW aeff

20 0,0871
30 0,0851
40 0,0831
50 0,0813
60 0,0794
70 0,0774

Ако тези стойности се нанесат в една
диаграма, ще е видно, че тя е с форма на
права, т.е. съществува линейна зависимост.
Тя може да се опише със следното
уравнение на права:

aeff =  R x TW  + Q

По този начин коефициентите R и Q могат
да бъдат описани с линейна регресия.

Коефициент материалКоефициент материалКоефициент материалКоефициент материалКоефициент материал

Той има същото значение като плътността
на материала при температура на топене и
се използва за превръщане на тегло в обем
стопилка.

g = V x M
f

g: тегло [g]

V: обем [cm3]

M
f
: коефициент материал [g / cm3]

За намиране/ изчисляване на останалите
предварително зададени величини
прочетете моля листовките с данни на
материала на производителите на
суровината.
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Потребителски списъкПотребителски списъкПотребителски списъкПотребителски списъкПотребителски списък
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Потребител> Потребител> Потребител> Потребител> Потребител

USER_L_04DE.JPG

В това меню можете да видите възможните
потребители на управлението. До всеки
потребител виждате съответното
потребителско ниво. Допълнително може да
бъде променено времето за включване на
скрийнсейвъра и да се активира
"автоматичен LOGOUT".

С бутон "Назад" попадате отново в меню
"Система с пароли".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Това меню може да се разглежда само в
потребителско ниво 20!

Автоматичен LOGOUT при скрийнсейвАвтоматичен LOGOUT при скрийнсейвАвтоматичен LOGOUT при скрийнсейвАвтоматичен LOGOUT при скрийнсейвАвтоматичен LOGOUT при скрийнсейв

Чрез активирането кода на програмата Вие
автоматично излизате от регистрацията на
машината при активиране на скрийнсейвъра
(Logout). За да можете след това пак да
въвеждате данни, трябва отново да се
регистрирате (виж Login, меню "Система с
пароли").
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Скрийнсейв времеСкрийнсейв времеСкрийнсейв времеСкрийнсейв времеСкрийнсейв време

С тази функция можете да промените
времето за активиране на скрийнсейвъра.
Възможни са интервали от 60 до 3600 сек.
Ако през това време не се натисне нито
един бутон, скрийнсейвърът се активира.

Намиране име потребител за сервизноНамиране име потребител за сервизноНамиране име потребител за сервизноНамиране име потребител за сервизноНамиране име потребител за сервизно
нивонивонивонивониво

Ако трябва да се предприемат промени в
настройките на сервизно ниво, то чрез тази
функция може да се поиска парола от
сервиза на Battenfeld. С такава парола
можете да се регистрирате еднократно за
период от един час в сервизно ниво.

Потребител имеПотребител имеПотребител имеПотребител имеПотребител име

Чрез активиране на функцията "Намиране
име потребител за сервизно ниво" се
изчислява на принципа на случайността и се
показва на дисплея дадено име на
потребител. За да получите и парола трябва
да се обърнете към сервиза на Battenfeld.
Там трябва да съобщите следните данни:

• Потребител име

• Номер на поръчката на машината
(виж меню "Показател версия",
Глава 15)

• Номер на версията на поръчката
(виж меню "Показател версия",
Глава 15)

• RPS мастър-номер (виж меню
"Показател версия", Глава 15)

• RPS субмастър-номер (виж меню
"Показател версия", Глава 15)

Името на потребителя се въвежда
автоматично в менюто "Система с пароли".
С получената потребителска парола можете
да се регистрирате в менюто "Система
пароли" в сервизно ниво.

ОстОстОстОстОставащо време в сервизно нивоаващо време в сервизно нивоаващо време в сервизно нивоаващо време в сервизно нивоаващо време в сервизно ниво

Показател за оставащото време в сервизно
ниво. След изтичането на това време,
автоматично ще бъдете извадени от
сервизно ниво. За да влезете още веднъж,
трябва отново да намерите име на
потребител и да получите съответна парола
от сервиза на Battenfeld.

Записване име на потребител наЗаписване име на потребител наЗаписване име на потребител наЗаписване име на потребител наЗаписване име на потребител на
KeyCardKeyCardKeyCardKeyCardKeyCard

Чрез активиране на функцията се появяват
допълнителни данни за програмиране на
Key Card.
Указание: Могат да бъдат програмирани
само потребители, които са регистрирани в
машината. На KeyCard са запаметени
потребител име и парола. Влизането се
извършва на регистрираното в машината
потребителско ниво на съответния
потребител.

Начин на действие:Начин на действие:Начин на действие:Начин на действие:Начин на действие:
• Въвежда се желания потребител

чрез "Въвеждане на потребителски
номер“.

• Задейства се ключ „KeyCard
програмиране“

• Едва сега се подава Key Card към
четящото устройство и се държи там
докато не се покаже състоянието
"Key Card бе програмирана".

Под ключа „KeyCard програмиране“ се
показва състоянието:

• Изберете потребителски номер и
задействайте >Key Card
програмиране<

• Подайте Key Card към четящото
устройство, картата се програмира

• Key Card бе програмирана
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РРРРРегулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане

От това меню достигате следните менюта:

• Смяна на шнека (виж тази Глава)

• Калибриране (виж тази Глава)

• Системни настройки (виж тази Глава)

• Регулиране (виж тази Глава)

• HM (при HM, виж тази Глава)

TM (при коляново-лостови, виж тази
Глава)

В това меню задавете параметрите, с които
ще регулирате машината.

В това меню изибирате съответната степен
на автоматичен режим:

• Пълен автомат

• Полуавтомат 1

• Полуавтомат 2

EINRICHT_05DE.JPG
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Пълен автоматПълен автоматПълен автоматПълен автоматПълен автомат
ПоПоПоПоПолулулулулуавтомаавтомаавтомаавтомаавтомат 1т 1т 1т 1т 1
ПоПоПоПоПолулулулулуавтомаавтомаавтомаавтомаавтомат 2т 2т 2т 2т 2

Тази програма служи за активиране на
желания автоматичен процес. Описание на
отделните програми ще намерите в
"Програми общи положения".

Сух хСух хСух хСух хСух хооооод зад зад зад зад затварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт

Допълнително към избрания вид
автоматичен работен режим можете да
направите и този избор. При активирана
програма не се извършва управление на
шприцагрегата (т.е. няма шприцване,
допълнително налягане, дозиране,
декомпресия, шприцагрегат напред и назад).
Движенията и видовете работни режими,
които се стартират от шприцбуталото, не
трябва да бъдат активирани (напр.
пресоване, вентилиране, изтегляне на сърца
програма 7). Позициите на шприцбуталото,
шприцагрегата и състоянието на
подгряването на цилиндъра не са важни.
Активирането на този вид работен режим се
показва чрез състоянието "Пробно
пускане".

УспореУспореУспореУспореУспореден рден рден рден рден работен режим шприцагрегаботен режим шприцагрегаботен режим шприцагрегаботен режим шприцагрегаботен режим шприцагрегаааааттттт
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Допълнително към избрания вид
автоматичен работен режим можете да
направите и този избор при машини с две
хидравлични системи. При активирана
програма шприцагрегатът може да се движи
напред и назад, успоредно с движението на
отваряне и затваряне.

УспореУспореУспореУспореУспореден рден рден рден рден работен режим (опция)аботен режим (опция)аботен режим (опция)аботен режим (опция)аботен режим (опция)

Допълнително към избрания вид
автоматичен работен режим можете да
напревите и този избор при машини с три
хидравлични системи. При активирана
програма дозирането може да се извършва
успоредно с движението на отваряне и
затваряне.

Единичен цикълЕдиничен цикълЕдиничен цикълЕдиничен цикълЕдиничен цикъл

Когато програмата "Единичен цикъл" (само
при TMS) е включена, се извършва винаги
само един единствен комплектен цикъл в
режим пълен автомат. Бутон "Автоматика"
трябва да е натиснат (светодиод включен).
Стартът на нов цикъл се извършва чрез
задействане на бутон "Инструмент
затваряне".

Затваряне регулиране-vЗатваряне регулиране-vЗатваряне регулиране-vЗатваряне регулиране-vЗатваряне регулиране-v

до

ДекДекДекДекДекомпресия регулиромпресия регулиромпресия регулиромпресия регулиромпресия регулиране-Qане-Qане-Qане-Qане-Q

Ако е активиран режим регулиране, всички
движения се извършват с настроените тук
редуциране зададени стойности.

Описание на режим регулиране ще
намерите на следващата страница в
"Програми общи положения".

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание

ДвижДвижДвижДвижДвижениятениятениятениятенията на изхвърга на изхвърга на изхвърга на изхвърга на изхвъргача трябва да сеача трябва да сеача трябва да сеача трябва да сеача трябва да се
ккккконтроонтроонтроонтроонтролирлирлирлирлирааааат само при отворент само при отворент само при отворент само при отворент само при отворен
инстринстринстринстринструментументументументумент, иначе съществ, иначе съществ, иначе съществ, иначе съществ, иначе съществува опасностува опасностува опасностува опасностува опасност
от повреот повреот повреот повреот повреда на инстрда на инстрда на инстрда на инстрда на инструментументументументумента!а!а!а!а!

Изшприцвания материал не бива да сеИзшприцвания материал не бива да сеИзшприцвания материал не бива да сеИзшприцвания материал не бива да сеИзшприцвания материал не бива да се
докдокдокдокдокосва. Опасност от изгосва. Опасност от изгосва. Опасност от изгосва. Опасност от изгосва. Опасност от изгаряне!аряне!аряне!аряне!аряне!

НулиранеНулиранеНулиранеНулиранеНулиране

Въвеждането на профилите за затваряне,
отваряне, дюза напред, дюза назад,
изхвъргач напред, изхвъргач назад се
извършва винаги от "0" до "желан ход", т.е.
трябва да се намерят новите нулеви точки
на съответния инструмент.
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Нулирането на отделните оси се извършва
в регулационен или в ръчен режим. Когато
се достигне тази крайна позиция, новата
нулева точка ("Форма затворена", "Точка
прилепване дюза" и "Изхвъргач назад")
може да бъде въведена чрез задействане на
ключа на дисплея за съответното
движение.

Ако чрез ново нулиране някое движение
отиде извън своя максимален абсолютен
ход, се появява съобщението за повреда
"Грешка нулиране ...". Сега вече
съответното движение може да бъде
извършено само в регулационен режим.

НулирНулирНулирНулирНулиране шприцагрегане шприцагрегане шприцагрегане шприцагрегане шприцагрегаааааттттт

Този текстови ред служи за нулиране на
системата за измерване хода на
шприцагрегата спрямо стойността на
точката на прилепване на дюзата.
Действителната стойност в този ред
показва абсолютния ход на дюзата, т.е. ако
дюзата се намира на механичната точка на
прилепване, тук се показва дълбочината на
потапянето й.

Чрез активирането на ключа на дисплея
посредством бутон "ПЛЮС" и последващо
потвърждение с бутон "ENTER" тази
действителна стойност се приема като нова
нулева точка на системата за измерване
хода на дюзата.

Стойността, с която е нулирана системата
за измерване на хода (дълбочина на
потапяне на дюзата), се показва в полето на
зададената стойност. Действителната
стойност в лентата на състоянието сега
показва относителния ход от "0" до "желан
ход".

НулирНулирНулирНулирНулиране изхвъргане изхвъргане изхвъргане изхвъргане изхвъргачачачачач

Този текстови ред служи за нулиране на
системата за измерване хода на изхвъргача
спрямо желания ход на "Изхвъргачът е
отзад". Действителната стойност в този
ред показва абсолютния ход на изхвъргача,
т.е. ако изхвъргачът е напр. механично
свързан с инструмента, тек се показва
стойността на изхвъргач механично отзад.

Чрез активиране на ключа на дисплея
посредством бутон "ПЛЮС" и последващо
потвърждение с бутон "ENTER" тази
действителна стойност се приема като нова
нулева точка на системата за измерване на
хода на изхвъргача.

Стойността, с която е нулирана системата
за измерване на хода (ход изхвъргача е
отзад) се показва в полето за зададена
стойност. Действителната стойност в
лентата на състоянието сега показва
относителния ход от "0" до "желан ход".

НулирНулирНулирНулирНулиране заане заане заане заане затварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт

(при коленно-лостови машини настройката
на височината на монтаж на формата се
извършва чрез ключа на ръчния пулт)

Този текстови ред служи за нулиране на
системата за измерване на хода на
затварящия агрегат спрямо стойността на
височината на монтаж на формата.

Действителната стойност в този ред
показва абсолютния ход на затварящия
агрегат, т.е. ако затварящата страна се
намира на механичната позиция "Форма
затворена", тук се показва височината на
монтаж на формата.



A: TB4DE01I.PMD
B: TB4DE01H.P65

E: 300903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 1
страница - 26

Обща информация за машината

Чрез активиране на ключа на дисплея
посредствома бутон "ПЛЮС" и последващо
потвърждаване с бутон "ENTER" тази
действителна стойност се приема като нова
нулава точка на системата за измерване на
хода "Затварящ агрегат". Стойността, с
която е нулирана системата за измерване
на хода (височина монтаж форма) се
показва в полето за зададена стойност.
Действителната стойност в лентата на
състоянието сега показва относителния ход
от "0" до "желан ход".

НулирНулирНулирНулирНулиране сензор налягане сензор налягане сензор налягане сензор налягане сензор налягане маса (опция)ане маса (опция)ане маса (опция)ане маса (опция)ане маса (опция)

Този текстови ред служи за нулиране на
сензора за налягането на масата. Ако
зададената стойност на температурата на
зоната на нагряване на дюзата се промени с
повече от 10 CEL (50 FAR), се препоръчва
сензорът за налягане маса да се занули.
Преди това трябва да се изчака докато се
достигне зададената температура.

ХоХоХоХоХод защитд защитд защитд защитд защита инстра инстра инстра инстра инструментументументументумент

Допълнително към картина "Затварящ
агрегат" тук може да се въведе също
зададената стойност за защита на
инструмента. Данните се приемат в картина
"Затварящ агрегат".
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ПрогрПрогрПрогрПрогрПрограми общи поами общи поами общи поами общи поами общи полололололожжжжженияенияенияенияения

Ръчен работен режимРъчен работен режимРъчен работен режимРъчен работен режимРъчен работен режим

Всички движения могат да се изпълняват
чрез съответните фолийни бутони на пулта
за управление. При това настроените
ходове се изпълняват и управляват със
съответните скорости и сили.

РРРРРегулационен режимегулационен режимегулационен режимегулационен режимегулационен режим

Когато тази програма е активирана, всички
движения [с изключение на "Инструмент с
пружина"] (опция); виж Глава 3 "Затварящ
агрегат"] се извършват с редуцирана
скорост, редуцирана сила и редуцирано
налягане. Въвеждането на тези стойности
на скорост, сила и налягане се извършва в
меню "Регулиране". Активирането на
регулационния режим става чрез бутон
"Регулационен режим" на пулта за
управление.

Позиционират се настроените крайни точки,
зададени от профилите. Когато крайната
позиция се достигне, чрез повторно
натискане на същия бутон на пулта за
управление могат да се позиционират
механичните крайни позиции на движенията.

Ако минималната позиция (напр.: Форма
затворена) на съответното движение е
достигната, може да се приеме новата
нулева точка.

Нулиране в автоматичен и полуавтоматичен
работен режим е невъзможно.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Ако отворите предпазната врата по време на
някое движение, машината трябва отново да
бъде върната в изходно положение. Едва
след това можете да започнете отново
работния цикъл.

Пълен автоматПълен автоматПълен автоматПълен автоматПълен автомат

Когато е включена програмата пълен
автомат, машината работи в автоматичен
режим. Бутон "Автомат" трябва да е
натиснат (светодиод включен). Стартът на
първия цикъл започва чрез натискане на
бутон "Затваряне".

От серия 10000 / - нагоре първо се натиска
бутон "Инструмент затваряне", а след това
(в рамките на 3 секунди) бутон "Предпазна
врата затваряне". Ако предпазната врата е
напълно затворена, натиснете отново бутон
"Инструмент затваряне" (прибл. 1 сек.) за
да стартирате цикъла.

ПоПоПоПоПолулулулулуавтомаавтомаавтомаавтомаавтомат 1т 1т 1т 1т 1

Когато е включена програмата
"Полуавтомат 1", машината извършва само
един единствен автоматичен цикъл. Бутон
"Автомат" трябва да е натиснат (светодиод
включен). При тази програма работникът
има възможтност да снеме шприцваното
изделие от инструмента (изделието се
освобождава вътре в гнездото чрез кратък
ход на изхвъргача "напред/назад"). Също
така в инструмента могат да бъдат
поставяни напр. вложки.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Препоръчително е, мярката на хода
"Изхвъргач отпред" да бъде така избрана,
че изделието да не пада и удобно да може
да бъде снето при отворена предпазна
врата.
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ПоПоПоПоПолулулулулуавтомаавтомаавтомаавтомаавтомат 2т 2т 2т 2т 2

Програмата "Полуавтомат 2" дава на
потребителя възможност само да снема
шприцвания детайл от машината. Бутон
"Автомат" трябва да е натиснат (светодиод
включен).

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Препоръчително е, мярката на хода
"Изхвъргач отпред" да бъде така избрана,
че изделието да не пада и удобно да може
да бъде снето при отворена предпазна
врата.

Протичане на програмитеПротичане на програмитеПротичане на програмитеПротичане на програмитеПротичане на програмите
ПоПоПоПоПолулулулулуавтомаавтомаавтомаавтомаавтомат 1 (TM и HM дот 1 (TM и HM дот 1 (TM и HM дот 1 (TM и HM дот 1 (TM и HM до

произвопроизвопроизвопроизвопроизводствена серия 4500 / -)дствена серия 4500 / -)дствена серия 4500 / -)дствена серия 4500 / -)дствена серия 4500 / -)

• Затворете предпазната врата.

При механизирана предпазна врата
(опция) натиснете бутон "Предпазна
врата затваряне".

• Натиснете бутон "Инструмент
затваряне".

Това отпада при програма "Цикъл
старт при затваряне предпазна
врата" (опция - до серия 2700 / - при
TM и серия 2100 / - при HM).

• Цикълът стартира (дюза напред,
шприцване и т.н.) до "Инструмент
отворен".

• Изхвъргачът се придвижва напред
(изхвърля шприцваното изделие) и
после се прибира назад.

Стартът на "Изхвъргач отпред"
зависи от съответния избор в меню
"Изхвъргач".

• При "Инструмент отворен" и
"Изхвъргач отзад" предпазната
врата може да бъде отворена.
Механизираните предпазни врати се
отварят автоматично.

• Шприцваното изделие може да бъде
снето (в зависимост от
инструмента). Могат също така напр.
да се поставят вложки в
инструмента.

• Затворете предпазната врата.

Бутон "Предпазна врата затваряне"
при механизирани предпазни врати
(опция).

• Следващият цикъл се стартира с
бутон "Инструмент затваряне".

Това отпада при програма "Цикъл
старт при затваряне предпазна
врата" (опция - до серия 2700 / - при
TM и серия 2100 / - при HM).
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ПоПоПоПоПолулулулулуавтомаавтомаавтомаавтомаавтомат 1 (над серия HM 5500 / -)т 1 (над серия HM 5500 / -)т 1 (над серия HM 5500 / -)т 1 (над серия HM 5500 / -)т 1 (над серия HM 5500 / -)

• Натиснете бутон "Предпазна врата
затваряне".

От серия 10000 / - натиснете първо
бутон "Инструмент затваряне" и
след това (в рамките на 3 секунди)
бутон "Предпазна врата затваряне".

• Натиснете бутон "Инструмент
затваряне".

• Цикълът стартира (дюза напред,
шприцване и т.н.) до "Инструмент
отворен".

• Изхвъргачът се придвижва напред
(изхвърля шприцваното изделие) и
после се прибира назад.

Стартът на "Изхвъргач отпред"
зависи от съответния избор в меню
"Изхвъргач".

• Предпазната врата се отваря
автоматично.

• Шприцваното изделие може да бъде
снето (в зависимост от
инструмента). Могат също така напр.
да се поставят вложки в
инструмента.

• Натиснете бутон "Предпазна врата
затваряне".

От серия 10000 / - натиснете първо
бутон "Инструмент затваряне" и
след това (в рамките на 3 секунди)
бутон "Предпазна врата затваряне".

• Следващият цикъл се стартира с
бутон "Инструмент затваряне".

ПоПоПоПоПолулулулулуавтомаавтомаавтомаавтомаавтомат 2 (TM und  HM)т 2 (TM und  HM)т 2 (TM und  HM)т 2 (TM und  HM)т 2 (TM und  HM)

• Затворете предпазната врата.

При механизирана предпазна врата
(опция) натиснете бутон "Предпазна
врата затваряне".

От серия 10000 / - натиснете първо
бутон "Инструмент затваряне" и
след това (в рамките на 3 секунди)
бутон "Предпазна врата затваряне".

• Натиснете бутон "Инструмент
затваряне".

Това отпада при програма "Цикъл
старт при затваряне предпазна
врата" (опция - до серия 2700 / - при
TM и серия 2100 / - при HM).

• Цикълът стартира (дюза напред,
шприцване и т.н.) до "Инструмент
отворен".

• Изхвъргачът се придвижва напред до
мярката на хода "Изхвъргач напред".

Стартът на "Изхвъргач отпред"
зависи от съответния избор в меню
"Изхвъргач".

• Отворете предпазната врата.
Механизираните предпазни врати се
отварят автоматично.

• Шприцваното изделие може да бъде
снето.

• Затворете предпазната врата.

Бутон "Предпазна врата затваряне"
при механизирани предпазни врати
(опция).

От серия 10000 / - натиснете първо
бутон "Инструмент затваряне" и
след това (в рамките на 3 секунди)
бутон "Предпазна врата затваряне".
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• Изхвъргачът се връща назад.

• Натиснете бутон "Инструмент
затваряне". Стартира се следващият
цикъл.

Това отпада при програма "Цикъл
старт при затваряне предпазна
врата" (опция - до серия 2700 / - при
TM и серия 2100 / - при HM).

ПоПоПоПоПолулулулулуавтомаавтомаавтомаавтомаавтомат 2 и прогрт 2 и прогрт 2 и прогрт 2 и прогрт 2 и програма "Изхвъргама "Изхвъргама "Изхвъргама "Изхвъргама "Изхвъргачачачачач
отпреотпреотпреотпреотпред, сърцад, сърцад, сърцад, сърцад, сърцаттттта се движа се движа се движа се движа се движааааат прит прит прит прит при
отворена преотворена преотворена преотворена преотворена предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта" (ота" (ота" (ота" (ота" (от
произвопроизвопроизвопроизвопроизводствена серия HM 5500 / -)дствена серия HM 5500 / -)дствена серия HM 5500 / -)дствена серия HM 5500 / -)дствена серия HM 5500 / -)

• Натиснете бутон "Предпазна врата
затваряне".

От серия 10000 / - натиснете първо
бутон "Инструмент затваряне" и
след това (в рамките на 3 секунди)
бутон "Предпазна врата затваряне".

• Натиснете бутон "Инструмент
затваряне".

• Цикълът стартира (дюза напред,
шприцване и т.н.)

• Предпазната врата се отваря при
"Инструмент отваряне".

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Опасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! При
задействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргача илиача илиача илиача илиача или
изтегизтегизтегизтегизтегляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаттттта при отворенаа при отворенаа при отворенаа при отворенаа при отворена
препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,
че по инстрче по инстрче по инстрче по инстрче по инструментументументументумента няма сплескани и/илиа няма сплескани и/илиа няма сплескани и/илиа няма сплескани и/илиа няма сплескани и/или
срязани местсрязани местсрязани местсрязани местсрязани места!а!а!а!а!
ПреПреПреПреПреди изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинатттттааааа
тттттази програзи програзи програзи програзи програма трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъде
деактивирана!деактивирана!деактивирана!деактивирана!деактивирана!

• Натиснете бутон за съгласие
"Изхвъргач отпред и сърца вкарване/
изваждане при отворена предпазна
врата".

Стартът на "Изхвъргач отпред"
зависи от съответния избор в меню
"Изхвъргач".

• Шприцваното изделие може да бъде
снето.

• Натиснете бутон "Предпазна врата
затваряне".

От серия 10000 / - натиснете първо
бутон "Инструмент затваряне" и
след това (в рамките на 3 секунди)
бутон "Предпазна врата затваряне".

• Изхвъргачът се придвижва назад.

• Натиснете бутон "Инструмент
затваряне". Следващият цикъл се
стартира.

ПоПоПоПоПолулулулулуавтомаавтомаавтомаавтомаавтомат 2 и "ръчно снемане нат 2 и "ръчно снемане нат 2 и "ръчно снемане нат 2 и "ръчно снемане нат 2 и "ръчно снемане на
изделиятизделиятизделиятизделиятизделията" (опция - до произвоа" (опция - до произвоа" (опция - до произвоа" (опция - до произвоа" (опция - до производственадственадственадственадствена
серия 4500 / -)серия 4500 / -)серия 4500 / -)серия 4500 / -)серия 4500 / -)

• Затворете предпазна врата.

При механизирана предпазна врата
(опция) натиснете бутон "Предпазна
врата затваряне".

• Натиснете бутон "Инструмент
затваряне".

Това отпада при програма "Цикъл
старт при затваряне предпазна
врата" (опция - до серия 2700 / - при
TM и серия 2100 / - при HM).

• Цикълът стартира (дюза напред,
шприцване и т.н.)
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• При "Инструмент отваряне"
предпазната врата може да бъде
отворена.

Механизирани предпазни врати се
отварят автоматично.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Опасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! При
задействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргача илиача илиача илиача илиача или
изтегизтегизтегизтегизтегляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаттттта при отворенаа при отворенаа при отворенаа при отворенаа при отворена
препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,
че по инстрче по инстрче по инстрче по инстрче по инструментументументументумента няма сплескани и/илиа няма сплескани и/илиа няма сплескани и/илиа няма сплескани и/илиа няма сплескани и/или
срязани местсрязани местсрязани местсрязани местсрязани места!а!а!а!а!
ПреПреПреПреПреди изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинатттттааааа
тттттази програзи програзи програзи програзи програма трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъде
деактивирана!деактивирана!деактивирана!деактивирана!деактивирана!

• Натиснете бутон за съгласие или
ключ "Изхвъргач отпред и изтегляне
сърце при отворена предпазна
врата".

Стартът на "Изхвъргач отпред"
зависи от съответния избор в меню
"Изхвъргач".

• Шприцваното изделие може да бъде
снето.

• Затворете предпазната врата.

При механизирана предпазна врата
(опция) натиснете бутон "Предпазна
врата затваряне".

• Изхвъргачът се придвижва назад.

• Натиснете бутон "Инструмент
затваряне". Следващият цикъл се
стартира.

Това отпада при програма "Цикъл
старт при затваряне предпазна
врата" (опция - до серия 2700 / - при
TM и серия 2100 / - при HM).

ръчно въвеждане край наръчно въвеждане край наръчно въвеждане край наръчно въвеждане край наръчно въвеждане край на
произвопроизвопроизвопроизвопроизводствотодствотодствотодствотодството

Чрез натискане на бутон "Инструмент
отваряне" по време на напълно или
полуавтоматичния работен режим, се
"въвежда ръчно край на производството",
т.е. цикълът се прекъсва при инструмент
отворен, изхвъргач назад и вибрационен
изхвъргач брой ходове край. Допълнително
това положение се указва чрез съобщение
за повреда.

Чрез ново натискане на бутона
"Инструмент отваряне" се прекъсва
цикълът "ръчно въвеждане край на
производството".

След "ръчно въвеждане край на
производството" новият цикъл се стартира
чрез натискане на бутон "Инструмент
затваряне".

Изключване от брояча на циклитеИзключване от брояча на циклитеИзключване от брояча на циклитеИзключване от брояча на циклитеИзключване от брояча на циклите

Когато тази програма е включена,
управлението автоматично изключва
задвижващия двигател при достигането на
настроения "Брой ДОБРИ ИЗДЕЛИЯ" (меню
"Контроли", Глава 14) в края на последния
цикъл.

След превключване на машината в ръчен
режим задвижващият двигател може
отново да бъде включен. За да може да се
използва машината отново в автоматичен
режим, трябва да занулите действителната
стойност на брояча на циклите или да
увеличите зададената му стойност. Иначе
машината веднага след превключването се
включва на автомат.
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ЗащитЗащитЗащитЗащитЗащита падащи изделия (опция)а падащи изделия (опция)а падащи изделия (опция)а падащи изделия (опция)а падащи изделия (опция)

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Когато светлинната бариера остане
прекъсната по време на целия цикъл (напр.
ако паднали изделия стърчат в зоната на
падане на машината), следващото
затваряне също бива блокирано.

Изключване на оИзключване на оИзключване на оИзключване на оИзключване на охлаждащахлаждащахлаждащахлаждащахлаждащаттттта воа воа воа воа водадададада
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Когато тази програма е включена, в
автоматичен режим вентилът за
изключване на охлаждащата вода се
затваря при спиране на двигателя. В ръчен
режим или при изключена програма
вентилът е винаги отворен.
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Смяна на шнекСмяна на шнекСмяна на шнекСмяна на шнекСмяна на шнек
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> Смяна на шнек> Смяна на шнек> Смяна на шнек> Смяна на шнек> Смяна на шнек

IP1SCR_04DE.JPG

От това меню достигате следните менюта:

••••• Дневник (виж Глава 24)

••••• Регулиране (виж тази Глава)

В това меню се задава диаметъра на шнека.

Смяна на шнекСмяна на шнекСмяна на шнекСмяна на шнекСмяна на шнек

Ако имаме шприцагрегат 50, допълнително
трябва да изберем тип хидровигател.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Променяйте стойността на диаметъра на
шнека само тогава, когато машината е
преоборудвана с цилиндър с различен
диаметър на шнека.



A: TB4DE01I.PMD
B: TB4DE01H.P65

E: 300903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 1
страница - 34
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Начин на действие:

••••• задава се новия диаметър на шнека

••••• задейства се функция "Смяна шнек"

След задействане на функция "Смяна
шнек" актуалните данни на продукта се
запаметяват временно. След това се
пренастройва диаметъра на шнека и
временните данни на продукта се зареждат
отново. През това време в "състояние" се
дава указание "Моля изчакайте!" След
успешна пренастройка в "състояние" се
дава указание "няма грешка".

При пренастройката на диаметъра на шнека
се променят мин./макс.-граници. Оттук може
да се получи, че при зареждането на
временните данни на продукта някои
стойности не са вече в разрешения
диапазон. Ако зададена стойност не е в
разрешения диапазон, същата се
ограничава до мин./макс. и се записва в
дневника. Това се показва в "състояние"
със съобщението "Стойности ограничени,
виж дневник".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Ако данни са били ограничени от промяната
на диаметъра на шнека, то те трябва след
пренастройката на диаметъра на шнека
отново да бъдат заредени в оригинален вид
(виж Глава 21).

Програма за смяна шнекПрограма за смяна шнекПрограма за смяна шнекПрограма за смяна шнекПрограма за смяна шнек
(шприцагрег(шприцагрег(шприцагрег(шприцагрег(шприцагрегааааати от произвоти от произвоти от произвоти от произвоти от производственадственадственадственадствена
серия - / 1серия - / 1серия - / 1серия - / 1серия - / 1900)900)900)900)900)

За смяна на шнека е необходимо
шприцагрегатът да е в крайно задно
положение. Ако сте задействали програмата
за смяна на шнека, можете да придвижите
шприцагрегата в регулационен режим в
крайно задно положение. Освен това е
необходимо шприцбуталото да стои отпред.

Можете да въвеждате само долупосочените
диаметри на шнекове:

M e t ris c he  E inhe it e n US A  E inhe it e n

[mm] [inch]

14 0.551

18 0.709

22 0.866

25 0.984

30 1.181

35 1.378

40 1.575

45 1.772

50 1.969

55 2.165

60 2.362

65 2.559

75 2.953

85 3.346

90 3.543

100 3.937

120 4.724

135 5.315

150 5.906

165 6.496

170 6.693

180 7.087

190 7.480

200 7.874

210 8.268

220 8.661

240 9.449

250 9.843

280 11.024

B4-0001.XLS
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КалибрирКалибрирКалибрирКалибрирКалибриране даане даане даане даане датчик хтчик хтчик хтчик хтчик хоооооддддд
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> Калибриране> Калибриране> Калибриране> Калибриране> Калибриране

В това меню се калибрират датчици ход на
следните агрегати:

• затварящ агрегат

• шприцагрегат

• изхвъргач

• шприцбутало

От това меню достигате следните менюта:

• Стр. 2 (виж тази Глава)

• Стр. 3 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж тази Глава)

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Калибриране на датчик ход е възможно
само в регулационен режим. Калибрирането
е необходимо само при оси без CAN датчици
ход. Ако някоя от осите е NC-ос, то тя
трябва да бъде калибрирана на стр. 3.

GENCAL01_03DE.JPG
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Обща информация за машината

В средата на картината, под "Състояние
калибриране" се показват стъпките, които
трябва да бъдат изпълнени.

Начин на действие:

• Включете машината в регулационен
режим.

• Активирайте програма "Калибриране
старт" на желания датчик ход (напр.:
затварящ агрегат). Чрез
активирането на програмата се
появяват ключове за "Минимална
стойност потвърждаване",
"Максимална стойност
потвърждаване" и "Калибриране".

• Сега започнете с минималната
стойност (напр.: форма затворена).
Въведете измерената минимална
стойност (напр.: разстояние от плоча
с дюза до затваряща плоча). След
натискане на бутон "ENTER"
курсорът автоматично прескача
върху ключ "Минимална стойност
потвърждаване". Тук измерената
минимална стойност трябва да бъде
потвърдена чрез активиране на този
ключ. След потвърждаване с
"ENTER" курсорът прескача
автоматично върху въвеждане на
"Максимална стойност".

• Сега задействайте максималната
стойност (напр. форма отворена).
Въведете измерената максимална
стойност (напр. разстояние от плоча
с дюза до затваряща плоча). След
натискане на бутон "ENTER"
курсорът автоматично прескача
върху ключ  "Максимална стойност
потвърждаване". Тук измерената
максимална стойност трябва да бъде
потвърдена чрез активиране на този
ключ. След натискане на бутон
"ENTER" курсорът автоматично
прескача върху ключ "Калибриране".

••••• Чрез натискане на ключ
"Калибриране" датчикът ход се
калибрира наново.
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КалибрирКалибрирКалибрирКалибрирКалибриране даане даане даане даане датчик хтчик хтчик хтчик хтчик хоооооддддд
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> Калибриране> Калибриране> Калибриране> Калибриране> Калибриране
> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2

В това меню се калибрират датчиците ход
на следните агрегати:

• Ексцентрична шприцсистема ЕШС
(опция)

От това меню достигате следните менюта:

• Стр. 1  (виж тази Глава)

• Стр. 3 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж тази Глава)

За начин на действие виж "Калибриране
датчик ход стр. 1".

GENCAL02_02DE.JPG
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Калибриране осиКалибриране осиКалибриране осиКалибриране осиКалибриране оси
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> Калибриране> Калибриране> Калибриране> Калибриране> Калибриране

В това меню се калибрират NC-осите на
следните агрегати:

• Зтаврящ агрегат

• Шприцагрегат

• Изхвъргач

От това меню достигате следните менюта:

• Стр. 1 (виж тази Глава)

• Стр. 2 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж тази Глава)

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Калибрирането на оси е възможно само в
регулационен режим. Ако някоя от осите е
ос на датчик ход, тя трябва да бъде
калибрирана на стр. 1.

GENCAL03_00DE.JPG
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В средата на картината, под "Състояние
калибриране" се показват стъпките, които
трябва да бъдат изпълнени.

Начин на действие:

• Включете машината в регулационен
режим.

• Въведете измерената стойност.

••••• Чрез натискане на бутон
"Калибриране" NC-оста се калибрира
наново.

ЗаЗаЗаЗаЗатварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт

Разпънете напълно коляновия лост.
Измерете сега разстоянието между
затварящата плоча и плочата с дюзата.
Отворете затварящия агрегат до над 2/3 от
максималния ход. Измерете отново тази
стойност. Разликата между двете измерени
стойности е зададената стойност, която
трябва да се въведе за калибрирането.

ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргачачачачач

Измерете разстоянието между корпуса и
плочата на изхвъргача. Извадете от
измерана стойност 2mm (0.08 inch) толеранс
за сигурност. Тази стойност се въвежда
като зададена стойност за калибрирането.

ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегаааааттттт

Измерете разстоянието между площта за
затягане на инструмента на плочата с
дюзата и върха на дюзата.  Тази стойност
се въвежда като зададена стойност за
калибрирането.
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Системни настройкиСистемни настройкиСистемни настройкиСистемни настройкиСистемни настройки
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> Системни настройки> Системни настройки> Системни настройки> Системни настройки> Системни настройки

В това меню се конфигурират TCP/IP
настройките на управлението. След
включване на машината актуалните
настройки се зареждат и показват
автоматично.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
TCP/IP настройките на управлението
можгат да се настройват от потребителско
ниво 20. След въвеждане на TCP/IP
настройките същите трябва да бъдат
изпратени чрез задаване на 2 (=писане) на
управлението.

SysSet01_00DE.JPG
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IP адрес:IP адрес:IP адрес:IP адрес:IP адрес:
Broadcast адрес:Broadcast адрес:Broadcast адрес:Broadcast адрес:Broadcast адрес:
Subnet mask:Subnet mask:Subnet mask:Subnet mask:Subnet mask:
GatGatGatGatGateeeeewwwwwaaaaay:y:y:y:y:

Въвеждане настройките на мрежата в
управлението.

TCP/IP настройки (1=четене, 2=писане)TCP/IP настройки (1=четене, 2=писане)TCP/IP настройки (1=четене, 2=писане)TCP/IP настройки (1=четене, 2=писане)TCP/IP настройки (1=четене, 2=писане)

Чрез въвеждане на "1" актуалните
настройки биват прочетени. Чрез
въвеждане на "2" настройките се изпращат
на управлението. След проведеното
действие стойността автоматично се
поставя на "0". Допълнително отдолу се
показва състоянието на процеса на четене/
писане.

Състояние:Състояние:Състояние:Състояние:Състояние:

reading TCPIP configuration ok !
Прочита на TCP/IP настройките бе
успешен.

write ok, please restart system !
Писането на TCP/IP настройките бе
успешно.

cfgERR...look lib AsARCfg, CfgGet...
Грешка при четенето на TCP/IP
настройките. Под cfgERR се показва
допълнителна информация.

cfgERR...look lib AsARCfg, CfgSet...
Грешка при писането на TCP/IP
настройките. Под cfgERR се показва
допълнителна информация.

Обяснение на cfgERR допълнителна
информация:

29000 устройството не съществува, респ.
не е конфигурирано.

29001 невалиден FUB-параметър „pDevice“
(напр. pDevice = 0)

29002 невалиден FUB-параметър „опция“

29003 невалиден FUB-параметър „pIPAddr“

29004 въвеждане IP-адреса невъзможно
(напр. DHCP-Client)

29005 грешка в AR-Registry
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Измерителна системаИзмерителна системаИзмерителна системаИзмерителна системаИзмерителна система
Общи поОбщи поОбщи поОбщи поОбщи полололололожжжжжения машинаения машинаения машинаения машинаения машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> Единици> Единици> Единици> Единици> Единици

В това меню настройвате съответната
измерителна система. По принцип е
настроена метричната измерителна
система.

• Въведете нов № на измерителна
система и натиснете бутон "ENTER".

UNITSYS_04DE.JPG

От това меню достигате само следното
меню:

• Регулиране (виж тази Глава)
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Следва списък на метричните и
американските единици (SPI) с
коефициентите на преизчисляване:

Преизчисляване на темперПреизчисляване на темперПреизчисляване на темперПреизчисляване на темперПреизчисляване на темперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа

x градуса Целзий = (x 1,8 + 32) градуса
Фаренхайт абсолютна
(зададени стойности температура)

x градуса CEL = (x 1,8) градуса FAR
(предварително зададени толеранси)

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
При измерителна система 2 (метрична, IP в
[mm]) шприцобемът се въвежда и показва в
[mm], а скоростта на шприцване в [mm/s].
Иначе тя не се отличава от измерителна
система 0 (метрична).

При измерителна система 3 (SPI, IP в [in])
шприцобемът се въвежда и показва в [in] , а
скоростта на шприцване в [in/s]. Иначе тя не
се отличава от измерителна система 1
(SPI).

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 1,1298 Nm = 1 lbfin

Nmm lbfin 1129,8 Nmm = 1 lbfin

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

g oz 28,35 g = 1 oz
B4-0002.XLS

UmrechnungsfaktorMetrische         
Einheiten USA   Einheiten
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EINRI_HM_04DE.JPG

РРРРРегулирегулирегулирегулирегулиране HM (от серия 5500 / -)ане HM (от серия 5500 / -)ане HM (от серия 5500 / -)ане HM (от серия 5500 / -)ане HM (от серия 5500 / -)
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> HM> HM> HM> HM> HM

Това меню достигате като в меню Затварящ
агрегат или в меню Регулиране натиснете
софт-бутон "HM".

От това меню достигате само следното
меню:

• CAN датчик (виж тази Глава)

Активно тегАктивно тегАктивно тегАктивно тегАктивно теглене анероидна кутиялене анероидна кутиялене анероидна кутиялене анероидна кутиялене анероидна кутия

Чрез този избор активираме функция
"Активно теглене". При отварянето на
инструмента след понижаване на високото
налягане анероидната кутия с вкарани
заключващи цилиндри се връща назад, за
да създаде повишена сила на отваряне.
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НалягНалягНалягНалягНаляганеанеанеанеане

Въведената тук зададена стойност
определя налягането, с което анероидната
кутия бива теглена назад по време на
активното теглене.

СкСкСкСкСкоросторосторосторосторост

Въведената тук зададена стойност
определя скоростта, с която анероидната
кутия бива изтеглена назад по време на
активното теглене.

ХоХоХоХоХоддддд

Въведената тук зададена стойност
определя разстоянието, на което
анероидната кутия бива изтелена назад по
време на "Активното теглене".

актуактуактуактуактуален хален хален хален хален хооооод анероидна кутияд анероидна кутияд анероидна кутияд анероидна кутияд анероидна кутия

Показател за актуалната позиция на
анероидната (е) кутия (и).

Преместване висоПреместване висоПреместване висоПреместване висоПреместване височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтажажажажаж
инструмент (от HM 5500 / -)инструмент (от HM 5500 / -)инструмент (от HM 5500 / -)инструмент (от HM 5500 / -)инструмент (от HM 5500 / -)

Ако сте монтирали нов инструмент, е
необходимо да зададете ново изчисление на
височината на монтаж на инструмента.

Начин на действие:

Изберете "Регулационен режим". Затворете
инструмента. Сега в меню "Височина
монтаж инструмент" изберете
"Потвърждение формата е затворена".
Натиснете бутон "ПЛЮС" и после бутон
"ENTER".

Светодиодът над функционален бутон
"Височина монтаж инструмент" светва.
Сега в рамките на 15 сек. трябва да
натиснете функционален бутон "Височина
монтаж инструмент".

Ако не го направите в рамките на 15 сек.
функцията "Преместване височина монтаж
инструмент" прекъсва.

Сега се изчислява новата височина монтаж
инструмент и анероидната кутия се
придвижва на изчислената позиция. После
се вкарват заключващите цилиндри.
Функцията "Преместване височина монтаж
инструмент" е приключила и светодиодът
над бутона угасва.

Сега може да се повиши налягането, като
изберете работен режим "Ръчен" и
натиснете функционален бутон
"Затваряне".

ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргач отпреач отпреач отпреач отпреач отпред, движд, движд, движд, движд, движение сърца приение сърца приение сърца приение сърца приение сърца при
отворена преотворена преотворена преотворена преотворена предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна врааааатттттааааа

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Опасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! При
задействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргача илиача илиача илиача илиача или
изтегизтегизтегизтегизтегляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаттттта при отворенаа при отворенаа при отворенаа при отворенаа при отворена
препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,а трябва да е сигурно,
че по инстрче по инстрче по инстрче по инстрче по инструментументументументумента няма сплескани и/илиа няма сплескани и/илиа няма сплескани и/илиа няма сплескани и/илиа няма сплескани и/или
срязани местсрязани местсрязани местсрязани местсрязани места!а!а!а!а!

ПреПреПреПреПреди изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинатттттааааа
тттттази програзи програзи програзи програзи програма трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъде
деактивирана!деактивирана!деактивирана!деактивирана!деактивирана!

Когато е избрана тази програма (при машини
за САЩ допълнително трябва да се
активира и ключа), можете да отворите
инструмента, да придвижите изхвъргача
напред и да вкарате или извадите сърцата,
въпреки че предпазната врата откъм
обслужващата страна е отворена. В
работен режим "Полуавтомат 2"
предпазната врата се отваря успоредно с
отварянето на инструмента.
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Когато инструментът е отворен и натиснете
бутон "Изхвъргач отпред и изтегляне на
сърце вкарване/ изваждане при отворена
предпазна врата" (опция; от серия 1000 / -),,,,,
изхвъргачът се придвижва напред и
изделието може да бъде снето. Сега
предпазната врата трябва да бъде
затворена чрез функционален бутон
"Предпазна врата затваряне". След
натискането на функционален бутон
"Затваряне" изхвъргачът се връща назад и
започва следващият цикъл.

РРРРРееееедуцирдуцирдуцирдуцирдуциране силаане силаане силаане силаане силаттттта на заа на заа на заа на заа на затваряне дотваряне дотваряне дотваряне дотваряне до
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

С тази програма след шприцването се
намалява силата на затваряне, т.е. тя се
редуцира до втора зададена стойност,
посочена на дисплея. Това редуциране дава
възможност напр. вкарването, респ
изваждането на изтеглянето на сърцата
след шприцване да става с по-малък разход
на енергия.
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РРРРРегулирегулирегулирегулирегулиране HM (до серия 4500 / -)ане HM (до серия 4500 / -)ане HM (до серия 4500 / -)ане HM (до серия 4500 / -)ане HM (до серия 4500 / -)
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> HM> HM> HM> HM> HM

Това меню достигате като в меню Затварящ
агрегат или в меню Регулиране натиснете
софт-бутон "HM".

От това меню достигате само следното
меню:

• CAN датчик (виж тази Глава)

Активно тегАктивно тегАктивно тегАктивно тегАктивно теглене анероидна кутиялене анероидна кутиялене анероидна кутиялене анероидна кутиялене анероидна кутия

Чрез този избор активирате функция
"Активно теглене". При отварянето на
инструмента след понижаване на високото
налягане анероидната кутия с вкарани
заключващи цилиндри се връща назад, за
да създаде повишена сила на отваряне.

EINR_HM2_01DE.JPG
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НалягНалягНалягНалягНаляганеанеанеанеане

Въведената тук зададена стойност
определя налягането, с което анероидната
кутия бива теглена назад по време на
активното теглене.

СкСкСкСкСкоросторосторосторосторост

Въведената тук зададена стойност
определя скоростта, с която анероидната
кутия бива изтеглена назад по време на
активното теглене.

ХоХоХоХоХоддддд

Въведената тук зададена стойност
определя разстоянието, на което
анероидната кутия бива изтелена назад по
време на "Активното теглене".

актуактуактуактуактуален хален хален хален хален хооооод анероидна кутияд анероидна кутияд анероидна кутияд анероидна кутияд анероидна кутия

Показател за актуалната позиция на
анероидната (е) кутия (и).

Настройка висоНастройка висоНастройка висоНастройка висоНастройка височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж(доHM 4500аж(доHM 4500аж(доHM 4500аж(доHM 4500аж(доHM 4500
/ -)/ -)/ -)/ -)/ -)

Ако сте монтирали нов инструмент, е
необходимо да зададете ново изчисление на
височината на монтаж на инструмента.

При инструменти с пружина:

• Изберерете меню на дисплея
"Затварящ агрегат".

• Активирайте марката на дисплея
"Инструмент с пружина".

• Намерете постепенно зададените
стойности "Сила инструмент с
пружина" и "Скорост инструмент с
пружина" за преодоляване силата на
пружината.

Настройка височина монтаж инструмент:

• Изберете ръчен работен режим -
бутон "Ръчен режим".

• Придвижете затварящата плоча до
мярката на хода "Форма отворена" -
бутон "Инструмент отваряне".

• Придвижете шприцагрегата назад -
бутон "Шприцагрегат назад".

• Затегнете инструмента на плочата с
дюзата.

• Изберете регулационен режим -
бутон "Регулационен режим".

• Въведете височина инструмент +/- 10
mm - меню "Регулиране HM".

• Стартирайте настройка височина
монтаж.

- Поставете курсора върху поле за
въвеждане "Стартиране настройка
височина монтаж".

- Натиснете бутон "ПЛЮС".

- Натиснете бутон "ENTER".

- В менюто се появява "Настройка
височина монтаж активна".

• Затворете инструмента.

- В менюто се появява "Затворете
инструмента и потвърдете".

- Придвижете затварящата плоча -
бутон "Инструмент затваряне".

• Потвърдете височината на
инструмента.

- Активирайте поле за въвеждане
"Потвърждение инструментът е
затворен".

- Натиснете бутон "ПЛЮС".

- Натиснете бутон "ENTER".
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• Изберете ръчен режим - бутон
"Ръчен режим".

• Въведете сила на затваряне - меню
"Сила на затваряне".

• Увеличете сила на затваряне - бутон
"Инструмент затваряне".

• Затегнете инструмента на
затварящата плоча.

• Проверете височината на
инструмента.

- Натиснете бутон "Инструмент
отваряне". Придвижете инструмента
до мярка ход "Инструмент отворен".

- Управлението контролира височината
за монтаж на инструмента.

• Настройката на височината на
монтаж на инструмента е
приключена.
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CANUSE01_01DE.JPG

CCCCCAN даAN даAN даAN даAN датчиктчиктчиктчиктчик
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> HM> HM> HM> HM> HM
> C> C> C> C> CAN даAN даAN даAN даAN датчиктчиктчиктчиктчик

Това меню достигате като в меню
Регулиране НМ натиснете софт-бутон "CAN
датчик". Това меню служи за регулиране и
контрол на CAN - датчика на хода.

С бутон "Назад" се върщате отново към
предишното меню.

Структура на менютоСтруктура на менютоСтруктура на менютоСтруктура на менютоСтруктура на менюто

Има на разположение 10 канала за
обхващане на хода. При стартиране на
управлението или чрез функцията
"Стартиране на мрежа" всички свързани
CAN - датчици ход се търсят на CAN -
шината. Ако се намери някой CAN - датчик
ход, неговите данни (производител, тип,
сериен номер) се появяват на съответния
канал. За всеки канал в управлението на
машината е записано, към коя ос на
машината принадлежи съответният CAN -
датчик ход.
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AAAAA-тип (тип ос)-тип (тип ос)-тип (тип ос)-тип (тип ос)-тип (тип ос)

Описва съответната ос.

Описание на посочените съкращения:

CU1 Затварящ агрегат

EU1 Изхвъргач

IP1 Шприцбутало 1 (A)

IP2 Шприцбутало 2 (B)

NU1 Шприцагрегат 1 (A)

NU2 Шприцагрегат 2 (B)

RE1 Позиционен изхвъргач 1 (само при
машини с кръгли маси)

RE2 Позиционен изхвъргач 2 (само при
машини с кръгли маси)

RE3 Позиционен изхвъргач 3 (само при
машини с кръгли маси)

RT1 Кръгла маса (само при машини с
кръгли маси)

PB1 Анероидна кутия 1

PB2 Анероидна кутия 2

ОсиОсиОсиОсиОси

Всяка ос на движение на машината има свой
номер. Същият се дава на CAN-датчика ход
и се показва тук.

PDO (Процес-Data-Object)PDO (Процес-Data-Object)PDO (Процес-Data-Object)PDO (Процес-Data-Object)PDO (Процес-Data-Object)

CAN - датчиците ход имат така наречените
PDOґs, бързи канали данни, по които се
изпращат действителни стойности. CAN -
датчиците ход могат да обхващат няколко
магнита или хода (напр. шприцбутало,
шприцагрегат). Всеки канал за обхващане
на хода се нуждае от един PDO.

ВъзелВъзелВъзелВъзелВъзел

Всеки CAN - датчик ход в CAN - шината има
номер на възел. Този възел се запаметява в
CAN-датчика при първоначалното пускане в
експлоатация или при смяна на CAN-
датчика ход чрез функцията "Програмиране
номер възел".

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Никога не свързвайте 2 CAN - датчика ход с
един и същи номер възел. В противен
случай  CAN - шината не може да работи.

МрежМрежМрежМрежМрежа ста ста ста ста стартирартирартирартирартиране/ стопиране/ стопиране/ стопиране/ стопиране/ стопиранеанеанеанеане

За сервизни нужди CAN-шината може да
бъде спряна или пусната също и ръчно. При
стартирането на CAN-шината състоянието
се поставя на 10.

СъстояниеСъстояниеСъстояниеСъстояниеСъстояние

Описание стъпките на състоянието при
стартиране на управлението:

10 Търсене на възлите.

Търсене на всички наличниCAN -
датчици ход на CAN - шината. Ако
CAN - датчиците ход са налице, те се
появяват в съответния канал.

20 Програмиране на възел.

Тази стъпка се обработва
допълнително чрез функцията
програмиране номер на възел.
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30 Програмиране данни обект.

Всеки CAN - датчик ход е запаметил
своите данни в неизтриваема флаш-
памет. При стартиране на
управлението се контролира дали
данните в CAN - датчика ход все още
съвпадат с данните, запаметени в
управлението. Ако това не е така, се
появява аларменото съобщение
"Данни обект не са в ред". Това
алармено съобщение се появява
еднократно и при нови CAN -
датчици, които още не са
програмирани.

40 Стартиране на мрежата.

Тук се стартира CAN - шината.

41 Контрол старт мрежа.

В тази стъпка се контролира дали
CAN - шината е била стартирана.

50 CAN -датчик ход въвеждане на
данни.

В това състояние CAN - датчиците
ход се записват. Сега всички функции
като фабрична настройка,
програмиране на номер  възел и
въвеждане на данни обект, могат да
бъдат извикани.

CCCCCAN - грешка/ състояниеAN - грешка/ състояниеAN - грешка/ състояниеAN - грешка/ състояниеAN - грешка/ състояние

Допълнително към нормалните алармени
съобщения отделните CAN - датчици ход
могат съобщават директно за CAN - грешки,
които се появяват в този ред (само за
сервизни цели).

Избор каналИзбор каналИзбор каналИзбор каналИзбор канал

Тук се нанася номера на канала. След това
може да бъде извикана една от описаните
по-долу функции.

Програмиране номер възелПрограмиране номер възелПрограмиране номер възелПрограмиране номер възелПрограмиране номер възел

Освен подлежащите на програмиране CAN-
датчици всички други се отделят от CAN -
шината. При новия старт на СAN - шината
чрез функцията "Стартиране шина" или
чрез ново пускане, CAN - датчикът ход се
появява със своите данни в канал 1. Сега
потребителят задава в полето за
въвеждане "Канал" номера на канала, в
който трябва да бъде програмиран САN -
датчикът ход. След това се извиква
функцията "Програмиране номер възел". Тя
контролира още веднъж наличието на CAN -
датчик и води след това през
програмирането. След програмиране CAN -
шината автоматично се рестартира и CAN -
датчикът ход се регистрира в избрания
канал. След като CAN - датчикът ход вече е
програмиран, в CAN-шината се включва
следващия CAN-датчик ход и начинът на
действие се повтаря.

Ако се подменя дефектен CAN - датчик ход,
новият CAN - датчик ход също се
регистрира в канал 1 и може да бъде
програмиран както е описано по-горе.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Не е възможно CAN - датчик ход да се
програмира в канал по-голям от 1. Преди
програмиране CAN-датчикът ход трябва да
се е регистрирал в канал 1.

СъстояниеСъстояниеСъстояниеСъстояниеСъстояние

Това показание на състоянието служи за
локализиране на вътрешни грешки (само за
сервизни нужди).
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Фабрична настройкаФабрична настройкаФабрична настройкаФабрична настройкаФабрична настройка

Чрез таци функция CAN - датчикът ход се
връща към състоянието му на доставка,
(т.е. номерът на възела на CAN-шината се
рестартираавтоматично и CAN - датчикът
ход се регистрира в канал 1.

СъстояниеСъстояниеСъстояниеСъстояниеСъстояние

Това показание състояние служи за
локализиране на вътрешни грешки (само за
сервизни цели).

Въвеждане на данни обект (само заВъвеждане на данни обект (само заВъвеждане на данни обект (само заВъвеждане на данни обект (само заВъвеждане на данни обект (само за
сервизни цели)сервизни цели)сервизни цели)сервизни цели)сервизни цели)

Данните на всеки CAN - датчик могат да
бъдат въведени чрез тази сервизна
функция. За целта трябва да бъде въведен
номерът на канала на CAN-датчика,
индексът и субиндексът на подлежащата на
прочит обектова клетка на CAN-датчика
ход. Номерата на индекса се въвеждат в
десетична форма по CAN - OPEN -
дефиницията.
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EINRI_TM_04DE.JPG

Настройки Настройки Настройки Настройки Настройки TMTMTMTMTM
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане
> > > > > TMTMTMTMTM

СкСкСкСкСкорост обтягорост обтягорост обтягорост обтягорост обтягане кане кане кане кане кооооолянов лостлянов лостлянов лостлянов лостлянов лост

Това въвеждане важи само за коляново-
лостови машини. При използването на
малки сили на затваряне тук може да се
избере редуцирана скорост, за да се
постигне по-нежно продънване на коляновия
лост.

СкСкСкСкСкорост освобоорост освобоорост освобоорост освобоорост освобождаване кждаване кждаване кждаване кждаване кооооолянов лостлянов лостлянов лостлянов лостлянов лост

Това въвеждане важи само за коляново-
лостови машини. При използването на
малки сили на затваряне тук може да се
избере редуцирана скорост, за да се
постигне по-нежно отваряне на коляновия
лост.
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Помпа/ акумулатор (опция)Помпа/ акумулатор (опция)Помпа/ акумулатор (опция)Помпа/ акумулатор (опция)Помпа/ акумулатор (опция)
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Хидравлика> Хидравлика> Хидравлика> Хидравлика> Хидравлика

Система помпи 1Система помпи 1Система помпи 1Система помпи 1Система помпи 1
Системно налягСистемно налягСистемно налягСистемно налягСистемно наляганеанеанеанеане

Показател на актуалното налягане на
помпата на система 1.

ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура масло 1а масло 1а масло 1а масло 1а масло 1

Тук се показва температурата на маслото
за Ваша информация. Зададената стойност
е предварително настроена в управлението
и не може да бъде променена тук. При
включване на задвижването,
хидравличното масло се нагрява до 40 °C /
104 °F.

AC1USE01_02DE.JPG
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След това полето на толеранса се
разширява с 5 °C / 9 °F, т.е. при падане под
35 °C / 95 °F хидравличното масло отново се
подгрява. Докато маслото се подгрява
всички движения на машината са
блокирани. При 60 °C / 140 °F следва
предупреждение, а при 65 °C / 149 °F
машината се изключва. При достигане на
максималната температура от 70 °C / 158 °F
машината не може повече да бъде
стартирана.

ПрогрПрогрПрогрПрогрПрограма за миене на помпаама за миене на помпаама за миене на помпаама за миене на помпаама за миене на помпаттттта (само приа (само приа (само приа (само приа (само при
машини с DFE хидравлика)машини с DFE хидравлика)машини с DFE хидравлика)машини с DFE хидравлика)машини с DFE хидравлика)

Активиране на програмата за миене на
помпата за система помпи 1. Ако в
системата помпи има въздух, напр. след
смяна на помпата или на маслото, чрез
активирането на тази програма въздухът се
изгонва от системата.

Програмата за миене на помпите трябва да
бъде активирана за около 20 мин. След това
отново трябва да се изключи.

Система помпи 2 (опция)Система помпи 2 (опция)Система помпи 2 (опция)Система помпи 2 (опция)Система помпи 2 (опция)
Системно налягСистемно налягСистемно налягСистемно налягСистемно наляганеанеанеанеане

Това системно налягане се показва, само
ако машината е оборудвана с втора
хидравлична система.

Показание на актуалното налягане на
помпата на хидравлична система 2.

ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура масло 2а масло 2а масло 2а масло 2а масло 2

Тук за Ваша информация се показва
температурата на маслото, ако машината е
оборудвана с втора хидравлична система.
Зададената стойност е предварително
настроена и не може да бъде променена тук.
При включване на задвижването,
хидравличното масло се нагрява до 40 °C /
104 °F.



Обща информация за машината

A: TB4DE01I.PMD
B: TB4DE01H.P65
E: 300903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 1
страница - 57

След това полето на толеранса се
разширява с 5 °C / 9 °F, т.е. при падане под
35 °C / 95 °F хидравличното масло отново се
подгрява. Докато маслото се подгрява
всички движения на машината са
блокирани. При 60 °C / 140 °F следва
предупреждение, а при 65 °C / 149 °F

AC1USE01_03DE.JPG

машината се изключва. При достигане на
максималната температура от 70 °C / 158 °F
машината не може повече да бъде
стартирана.

ПрогрПрогрПрогрПрогрПрограма за миене на помпаама за миене на помпаама за миене на помпаама за миене на помпаама за миене на помпатттттааааа

Активиране на програмата за миене на
помпата за хидравлична система 2.

Хидравличен акумулатор изключенХидравличен акумулатор изключенХидравличен акумулатор изключенХидравличен акумулатор изключенХидравличен акумулатор изключен
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Ако машината е оборудвана със система с
хидравличен акумулатор (аку), тук може да
бъде активиран работен режим без
хидравличен акумулатор.

Ако е избрана тази програма (човката се
вижда), то хидравличният акумулатор е
изключен.

Зареждане хидравличен акумулаторЗареждане хидравличен акумулаторЗареждане хидравличен акумулаторЗареждане хидравличен акумулаторЗареждане хидравличен акумулатор
чрез грчрез грчрез грчрез грчрез гранично реле за наляганично реле за наляганично реле за наляганично реле за наляганично реле за наляганеанеанеанеане
(хистерезис)(хистерезис)(хистерезис)(хистерезис)(хистерезис)

Зареждането на хидравличния акумулатор
се управлява чрез гранично реле за
налягане включително хистерезис. При
достигане на настроеното налягане
зареждането на хидравличния акумулатор
е приключено. То се активира отново едва
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тогава, когато стойността на налягането падне под стойността на хистерезиса. По този начин
се намалява разходът на енергия, но може да се увеличи общото време на цикъла.

DRV_DIAG_00DE.JPG

Постоянно зареждане на хидравличнияПостоянно зареждане на хидравличнияПостоянно зареждане на хидравличнияПостоянно зареждане на хидравличнияПостоянно зареждане на хидравличния
акумулаторакумулаторакумулаторакумулаторакумулатор

Зареждането на хидравличния акумулатор
става постоянно. Чрез тази настройка се
постига по-кратко общо време на цикъла, но
се увеличава разходът на енергия.
Допълнителен агрегДопълнителен агрегДопълнителен агрегДопълнителен агрегДопълнителен агрегааааат (опция при EM)т (опция при EM)т (опция при EM)т (опция при EM)т (опция при EM)

АктивирАктивирАктивирАктивирАктивиране на допълнителен агрегане на допълнителен агрегане на допълнителен агрегане на допълнителен агрегане на допълнителен агрегаааааттттт

Ако е избрана тази програма,
допълнителният агрегат се включва при
двукратно натискане на бутон "Задвижване
старт". Ако тази програма се активира по

време на движение, бутон "Задвижване
старт" трябва да се натисне още веднъж, за
да се включи допълнителният агрегат.
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Диагноза двигДиагноза двигДиагноза двигДиагноза двигДиагноза двигааааател (прител (прител (прител (прител (при
електрическелектрическелектрическелектрическелектрическо задвижване)о задвижване)о задвижване)о задвижване)о задвижване)
Общи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машинаОбщи данни машина
> Motor> Motor> Motor> Motor> Motor

В меню Двигател могат да бъдат прочетени
актуалните температури на двигателя на
отделните оси.

Допълнително се показват номиналният ток
(I

N
), номиналният въртящ момент (M

N
),

номиналните обороти (n
N
) и максималният

въртящ момент (M
max

) за всяка ос с
електрическо задвижване.
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Зони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа
ТТТТТемперемперемперемперемперааааатури цилиндър 1/2тури цилиндър 1/2тури цилиндър 1/2тури цилиндър 1/2тури цилиндър 1/2

В менюта "Цил.темп.1/ Цил.темп.2"
въвеждате зададените и стойности и
толерансите на зоните за регулиране на
температурата на цилиндъра на шнека.

От това меню "Цил.темп.1" достигате
следните менюта:

• Цил. темп. 2

• Инстр. темп. 1 (виж тази Глава)

• Термошкафове (виж тази Глава)

• Цил. пара.1 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

A__USE01_04DE.JPG

Забавяне понижаването наЗабавяне понижаването наЗабавяне понижаването наЗабавяне понижаването наЗабавяне понижаването на
темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа

Тук въведете забавянето на понижаването
на температурата в [min]. След това време
на забавяне при "Двигател стоп"
понижаването на температурата на
подгряването на цилиндъра се активира, ако
в меню "Контроли" (Глава 14) е била избрана
програмата "Понижаване при двигател
стоп". При натискането на бутона на
терминала понижаването се активира
незабавно.
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Зони за регулиране на температурата

МакМакМакМакМаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртура цилиндъра цилиндъра цилиндъра цилиндъра цилиндър

Тук трябва да се зададе "Максималната
температура цилиндър" (в повечето случаи
500 °C / 932 °F). Тази стойност ограничава
зададените стойности на зоните на
цилиндъра. Ако някоя от зоните на
цилиндъра превиши тази температура,
всички зони на подгряване на цилиндъра се
изключват и евентуално наличният главен
прекъсвач прекъсва подаването на енергия
към нагревателите. Същевременно се
появява съобщението за повреда
"Цилиндър подгряване: Максимална
температура".

Минимална температура цилиндърМинимална температура цилиндърМинимална температура цилиндърМинимална температура цилиндърМинимална температура цилиндър

Тук може да се зададе "Минималната
температура цилиндър" (в повечето случаи
0 °C / °F). Тази стойност ограничава
зададените стойности на зоните на
цилиндъра, т.е. никоя температура, която е
по-ниска от тук посочената, не може да
бъде въведена като зададена стойност.

Задад. C (Зададени стойности наЗадад. C (Зададени стойности наЗадад. C (Зададени стойности наЗадад. C (Зададени стойности наЗадад. C (Зададени стойности на
зоните за регулирзоните за регулирзоните за регулирзоните за регулирзоните за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртураааааттттта)а)а)а)а)

В тази клетка въвеждате за всеки
използван датчик температура на
цилиндъра на шнека някаква зададена
стойност в [°C] / [°F] ein.

Със зададената стойност "0" можете да
изключите зоната.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Ако на всички зони на подгряване на
цилиндъра се въведе зададена стойност
"0", подгряването на цилиндъра се
деактивира. В лентата на състоянието се
появява за информация  задраскан с
червено символ на подгряването.

Ако подгряването на цилиндъра е
деактивирано, не се следят повече никакви
толеранси. Това е необходимо, ако дадена
продукция се извършва изключително само
с подгряване на инструмента.

Мярка (опция)Мярка (опция)Мярка (опция)Мярка (опция)Мярка (опция)

Ако имаме в наличност температура маса, в
графа мярка въведете съответната
температура в [°C] / [°F].

Охлаждане (опция)Охлаждане (опция)Охлаждане (опция)Охлаждане (опция)Охлаждане (опция)

Ако имаме в наличност охладителен
пръстен (зона на постъпване на материала)
с датчик за температура, въведете в графа
"Охл." съответната температура в [°C] / [°F].

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Неизползваните входове на датчика за
температура трябва да бъдат премостени.

ДейстДейстДейстДейстДейст. C (Действителни стойности на. C (Действителни стойности на. C (Действителни стойности на. C (Действителни стойности на. C (Действителни стойности на
зоните за регулирзоните за регулирзоните за регулирзоните за регулирзоните за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртураааааттттта)а)а)а)а)

Показание на актуалната температура на
съответната зона за регулиране на
температурата на цилиндъра на шнека.

В графиката над него стойностите са
изобразени като хистограма

зелено = Действ.стойности в толеранс

синьо = Зададени стойности

светло синьо = Стойности толеранс

червено = Действ.ст. извън толеранс

ВВ (Времетраене включване)ВВ (Времетраене включване)ВВ (Времетраене включване)ВВ (Времетраене включване)ВВ (Времетраене включване)

Показание за времетраенето на
включването на съответната зона в [%]
(отнесени към времето на сканиране на
регулатора). Ако времето на сканиране е 16
сек. и времетраенето на включването е
настроено на 50 %, то тогава времетраенето
на включването е 8 сек. и времетраенето на
изключването е също 8 сек.
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+Т+Т+Т+Т+Тооооол. С (Гл. С (Гл. С (Гл. С (Гл. С (Горен тоорен тоорен тоорен тоорен толерлерлерлерлеранс)анс)анс)анс)анс)

Можете да настроите с колко градуса
съответно избраната зададена стойност
може да бъде превишена. Стойността на
толеранса важи за всички зони на
регулиране на температурата на цилиндъра
на шнека. При превишаване на толеранса в
автоматичен режим управлението блокира
функциите шприцване, дозиране и
декомпресия.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
В ръчен режим въпреки превишаването
може да се изшприцва материал.

-Т-Т-Т-Т-Тооооол. C (Дол. C (Дол. C (Дол. C (Дол. C (Долен толен толен толен толен толерлерлерлерлеранс)анс)анс)анс)анс)

Можете да настроите с колко градуса може
да се слезе под съответно избраната
зададена стойност. Стойността на
толеранса важи за всички зони на
регулиране на температурата на цилиндъра
на шнека. При слизане под толеранса
управлението блокира функциите
шприцване, дозиране и декомпресия.

Пониж. C (ПонижПониж. C (ПонижПониж. C (ПонижПониж. C (ПонижПониж. C (Понижена темперена темперена темперена темперена темперааааатуртуртуртуртура)а)а)а)а)

Въведете тук понижената  температура в
[°C] / [°F].

Профил температура повишаване/Профил температура повишаване/Профил температура повишаване/Профил температура повишаване/Профил температура повишаване/
понижаванепонижаванепонижаванепонижаванепонижаване

Тази функция (символ на
диаграма) служи за активиране
на температурния профил
повишаване/ понижаване. Ако
изберете или желаете да

изберете тази функция преместете курсора
на това поле, натиснете бутон "ПЛЮС" или
"МИНУС" и потвърдете с бутон "ENTER".

При избрана функция се появява
допълнителното поле за въвеждане
"делта". Тук се въвежда стойността на
температурата, с която профилът се
измества при еднократно задействане на
профил температура повишаване/
понижаване.

• Въведете в полето "делта"
зададената стойност.

• Преместете курсора на символа"-/+".
Изборът се показва чрез промяната
от бяло в синьо.

• Натиснете бутон "ПЛЮС". Профилът
на температурата се повишава със
стойността на въведената в "делта"
температура.

Ако по този начин се превиши
"Максималната температура
цилиндър", повишаването на
профила на температурата не се
извършва и се появява съобщението
за повреда "Изместване профил
извън зона".

Натиснете бутон "МИНУС", за да
намалите съответно профила на
температурата.
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Зони за регулиране на температурата

ТТТТТемперемперемперемперемперааааатури инстртури инстртури инстртури инстртури инструмент 1/2 (опция)умент 1/2 (опция)умент 1/2 (опция)умент 1/2 (опция)умент 1/2 (опция)
Зони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа
> Инстр.темп. 1/2> Инстр.темп. 1/2> Инстр.темп. 1/2> Инстр.темп. 1/2> Инстр.темп. 1/2

В менюта "Инстр.темп.1/Инстр.темп.2"
въвеждате зададените дтойности и
толерансите на зоните за регулиране на
температурата на инструмента.

От това меню достигате следните менюта:

• Инстр.темп. 2

• Цил.темп. 1 (виж тази Глава)

• Термошкафове (виж тази Глава)

• Инстр.парам. 1 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

M__USE01_03DE.JPG
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ПоПоПоПоПодгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструментументументументумент

Чрез активиране на програмата
подгряването на инструмента се включва,
респ. изключва с ключа на подгряването.

Само когато е активирана програмата
"Двигател стоп и подгряване стоп", при
изключен задвижващ двигател се
изключва и подгряването. Понижаването на
подгряването на инструмента се извършва
заедно с понижаването на подгряването на
цилиндъра.

Забавяне понижаването наЗабавяне понижаването наЗабавяне понижаването наЗабавяне понижаването наЗабавяне понижаването на
темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа

Тук въведете времето в [min], с което
понижаването на температурата на
подгряване на инструмента трябва да бъде
забавено.

ИнформацияИнформацияИнформацияИнформацияИнформация

За всяка зона на подгряване на инструмента
може да се създаде информационен текст
за по-добра прегледност. Този текст може да
бъде въведен само в потребителско ниво 20.

Задад. C (Зададени стойности наЗадад. C (Зададени стойности наЗадад. C (Зададени стойности наЗадад. C (Зададени стойности наЗадад. C (Зададени стойности на
зоните за регулирзоните за регулирзоните за регулирзоните за регулирзоните за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртураааааттттта)а)а)а)а)

Въведете зададена стойност за всеки
използван датчик температура.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Неизползваните входове на датчика за
температура трябва да бъдат премостени.

ДейстДейстДейстДейстДейст. C (Действителни стойности на. C (Действителни стойности на. C (Действителни стойности на. C (Действителни стойности на. C (Действителни стойности на
зоните за регулирзоните за регулирзоните за регулирзоните за регулирзоните за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртураааааттттта)а)а)а)а)

Показание на актуалната температура на
съответната зона за регулиране на
температурата на инструмента. В графиката
над него стойностите са изобразени като
хистограма.

зелено = Действ.стойности в толеранс

синьо = Зададени стойности

светло синьо = Стойности толеранс

червено = Действ.ст. извън толеранс

ВВ (Времетраене включване)ВВ (Времетраене включване)ВВ (Времетраене включване)ВВ (Времетраене включване)ВВ (Времетраене включване)

Показание за времетраенето на
включването на съответната зона в [%]
(отнесени към времето на сканиране на
регулатора). Ако времето на сканиране е 16
сек. и времетраенето на включването е
настроено на 50 %, то тогава времетраенето
на включването е 8 сек. и времетраенето на
изключването е също 8 сек.

+Т+Т+Т+Т+Тооооол. С (Гл. С (Гл. С (Гл. С (Гл. С (Горен тоорен тоорен тоорен тоорен толерлерлерлерлеранс)анс)анс)анс)анс)

Можете да настроите с колко градуса
съответно избраната зададена стойност
може да бъде превишена. При превишаване
на толеранса в автоматичен режим
управлението блокира функциите
шприцване, дозиране и декомпресия.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
В ръчен режим въпреки превишаването
може да се изшприцва материал.
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Зони за регулиране на температурата

-Т-Т-Т-Т-Тооооол. C (Дол. C (Дол. C (Дол. C (Дол. C (Долен толен толен толен толен толерлерлерлерлеранс)анс)анс)анс)анс)

Можете да настроите с колко градуса може
да се слезе под съответно избраната
зададена стойност. Стойността на
толеранса важи за всички зони на
регулиране на температурата на
инструмента.

При слизане под толеранса управлението
блокира функциите шприцване, дозиране и
декомпресия.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
В ръчен режим въпреки слизането под
толеранса може да се изшприцва материал,
ако шприцагрегатът е върнат назад.

Пониж. C (ПонижПониж. C (ПонижПониж. C (ПонижПониж. C (ПонижПониж. C (Понижена темперена темперена темперена темперена темперааааатуртуртуртуртура)а)а)а)а)

Въведете тук понижената  температура в
[°C] / [°F].

Софт-стСофт-стСофт-стСофт-стСофт-стартартартартарт

Ако инструментът трябва да бъде подгряван
бавно, изберете опцията "Софт-старт".
След като всички зони достигнат работна
температура, започва да тече врмето за
пускане (времето на софт-старт). След
изтичането на това време се подгрява до
достигането на настроените зададени
стойности.

Настройте в дясното поле за въвеждане
желаното време за пускане (време за софт-
старт) за подгряването на инструмента в
минути.

Актуално изминалото време за пускане
(време на софт-старт) ще видите вляво от
това поле за въвеждане.

ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура за пуа за пуа за пуа за пуа за пусканесканесканесканескане

Въведете тук зададената температура за
софт-старта.

Мощност на поМощност на поМощност на поМощност на поМощност на подгряване за пудгряване за пудгряване за пудгряване за пудгряване за пусканесканесканесканескане

По-добре е, софт-стартът да се провежда с
редуцирана максимална мощност на
подгряване. Въведете тук зададената
стойност за редуцираната мощност на
подгряване в [%].

По време на пускането при тази
температура евентуално събраната
кондензационна влага се изпарява. Чрез по-
бавното изпаряване се избягват повреди по
инструмента или нагревателния елемент.
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РРРРРегул. парегул. парегул. парегул. парегул. параметри (Оптимизация)аметри (Оптимизация)аметри (Оптимизация)аметри (Оптимизация)аметри (Оптимизация)
Параметри цилиндър 1/2Параметри цилиндър 1/2Параметри цилиндър 1/2Параметри цилиндър 1/2Параметри цилиндър 1/2
Зони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа
>Цил. парам. 1>Цил. парам. 1>Цил. парам. 1>Цил. парам. 1>Цил. парам. 1

A__USE03_03DE.JPG

В тези менюта въвеждате параметрите за
регулиране на температурата на
съответните температурни зони на
цилиндъра. Можете да въвеждате
собствени стойности или да получите чрез
оптимизация и да приемете показаните
стойности.

От това меню достигате следните менюта:

• Цил темп. 1 (виж тази Глава)

• Цил. темп. 2

• Цил. парам. 2

• Регулиране (виж Глава 1)
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Зони за регулиране на температурата

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Преди старта на оптимизацията
подгряването трябва да бъде изключено,
т.е. действителните стойности на
цилиндъра, респ. на инструмента трябва да
бъдат близки до температурата на
помещението, за да се постигне оптимален
учебен резултат.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Съхранете актуалните регулационни
параметри (сравни Управление на данни,
Глава 21). Ако оптимизацията не даде
задоволителни резултати, ще можете да
заредите отново старите данни.

УченеУченеУченеУченеУчене

Тук избирате оптимизацията.

ПовреПовреПовреПовреПовреда дада дада дада дада датчиктчиктчиктчиктчик

Тук се показва повредата на датчик.

1 = повреда датчик

0 = няма повреда датчик

Настр. %Настр. %Настр. %Настр. %Настр. %

За да може да продължи производството
въпреки повредата на датчика, трябва да се
активира режим настройка чрез въвеждане
на "1" в "Поведение при повреда датчик". С
въвеждането на "Настр.%" се установява с
каква мощност трябва да бъде подгрявана
тази зона.

Въвеждане:

0% зоната е изключена

10% минимална мощност подгряване

50% мощност подгряване наполовина

100% максимална мощност подгряване

Поз. ученеПоз. ученеПоз. ученеПоз. ученеПоз. учене

Тук се показва състоянието на учене.
Следните стойности имат следното
значение:

0 Изчакване докато всички зони имат
достатъчно висока зададена
стойност. Изчакване на правилно
въвеждане за всички зони. В това
състояние главният прекъсвач на
подгряването трябва да е в
положение "ИЗКЛ." и следва да се
включи, щом всички зони достигнат
правилните зададени температури. В
това състояние или по-добре още
преди това трябва да се въведат
зададените температури. Всяка
зададена температура трябва да е
минимум 70 °C / 158 °F над
актуалната действителна
температура на зоната.

1 Изчакване докато се намери
началната температура.
Инициализиране на всички
стойности.

2 Включване мощността на подгряване
на 100 %. Когато температурата
(зададена стойност = 60 °C / 140 °F) е
достигната, се запаметява 1. точка на
допирателната в точка на прегъване
(= стойност на нарастване). - Следва
превключване към състояние 3.

3 Намира се повишаването на
допирателната в точката на
прегъване до температура (зададена
стойност = 50 °C / 122 °F). Освен това
тук се извършва контрол на
допирателната в точката на
прегъване чрез намиране на
действителната точка на прегъване и
стойностите в точка на прегъване 3.
Изключване (2-точков регулатор) или
охлаждане на трасето (3-точков
регулатор) и изчисляване на
повишаването на допирателната в
точката на прегъване.
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4 Намиране максимума на
температурата (max. Пререгулиране)
след изключването. - Следва
превключване към състояние 8.

7 Изчисляване на параметрите и
времето на сканиране.

8 Когато имаме 3-точков регулатор,
тук се извършва изчисляването на
параметрите на охлаждането.

10 Оптимизацията е приключила
коректно. Край на оптимизацията и
автоматично начало на регулирането
на зададена температура със
старите параметри на регулатора
или регулиране чрез задействане на
прекъсвач "Приемане" на всяка
отделна зона с новите параметри на
зададена температура.

20 Грешка в оптимизацията

- зададената температура е прекалено
ниска.

- температурата на изключване 50 °C /
122 °F (зададена стойност) не бе
достигната.

- Overflow (препълване) на вътрешния
брояч поради Timeout (прекъсване). В
случай на грешка изключете
оптимизацията и я стартирайте
отново по-късно, когато
температурите се понижат.

PPPPP- участие- участие- участие- участие- участие

Пропорционален коефициент [%]; винаги
зададена и действителна стойност.

I-участиеI-участиеI-участиеI-участиеI-участие

Време за донастройка [s]; винаги зададена и
действителна стойност.

D- участиеD- участиеD- участиеD- участиеD- участие

Време на изпреварване [s]; винаги зададена
и действителна стойност.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Зададените стойности се използват от
регулатора. Действителните стойности
идват от оптимизацията.

Време скан.Време скан.Време скан.Време скан.Време скан.

Време на сканиране [s] (идва от
оптимизацията).

ПриеманеПриеманеПриеманеПриеманеПриемане

Този избор служи за приемане на
зададените стойности от оптимизацията.

ПоПоПоПоПоле толе толе толе толе тол. Cл. Cл. Cл. Cл. C

Поле толеранс [°C] / [°F].

Границите на толеранса се разширяват с
въведените тук стойности. Това разширение
на полето на допуска е активно в ръчен
режим и през първите 10 минути след
превключването в автоматичен режим.

През първите 10 мин. в режима е валидно
разширено поле на толеранса, за да могат
данеточностите в измерванията да бъдат
изравнени.

Кор. темп. CКор. темп. CКор. темп. CКор. темп. CКор. темп. C

Коригирана температура [°C] / [°F].

Тук се въвежда температурата, измерена с
външен измервателен уред (напр. 205 °C /
401 °F).
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Зони за регулиране на температурата

КорекцияКорекцияКорекцияКорекцияКорекция

В това поле се изчислява корекцията и се
изпраща към управлението.

Действ. CДейств. CДейств. CДейств. CДейств. C

Действителна температура [°C] / [°F].

Това е коригираната действителна
температура. След корекцията тя трябва да
съвпада с въведената "Кор. темп. C".

ПовеПовеПовеПовеПоведение при повредение при повредение при повредение при повредение при повреда на дада на дада на дада на дада на датчиктчиктчиктчиктчик

При възникване на повреда в датчик
подгряването се изключва веднага, тъй като
дефектната зона е достигнала
максималната температура. С въвеждането
"Поведение при повреда на датчик" Вие
установявате дали след повреда на датчик
дефектната зона продължава да бъде
подгрявана в режим настройка:

0 = След превключване в ръчен режим
подгряването може отново да бъде
стартирано. Не се провежда режим
настройка. Зоната не се подгрява.

1 = След превключване в ръчен режим
подгряването може да бъде
стартирано отново. Провежда се
режим настройка. Желаната
мощност на подгряване се задава в
"Настр.%".

Важни указания за оптимизациятВажни указания за оптимизациятВажни указания за оптимизациятВажни указания за оптимизациятВажни указания за оптимизациятааааа

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
След края на процеса на оптимизация
започва автоматичното регулиране на
новите зададени стойности. Това може да
доведе до нежелани действия (напр.
преливане), ако параметрите не бъдат
приети автоматично.

Изберете зададени стойности, които се
намират в зоната на използваните в
нормален режим температури .

Уверете се, че по време на оптимизацията
всички датчици подават коректни
температурни стойности.

Ако някоя от регулационните зони се
нагрява значително по-бързо от съседните,

• регулационните параметри не са
коректни или

• това се дължи на нагревателното
трасе, респ. на подреждането на
зоните

Оптимизацията на регулирането на
температурата се провежда по следния
начин:

• Изключете подгряването (бутон
"Подгряване изключено").

• Въведете зададените стойности на
зоните за регулиране на
температурата на страниците "Цил.
парам. 1" и "Цил. парам.2".
Зададените стойности трябва да са
минимум 70 °C / 158 °F над
действителните!

• Изберете поле "Учене".

• Включете подгряването (бутон
"Подгряване включено").

Оптимизацията стартира. Този процес в
зависимост от машината може да продължи
час или повече.
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Парам. инструмент 1/2/3 (опция)Парам. инструмент 1/2/3 (опция)Парам. инструмент 1/2/3 (опция)Парам. инструмент 1/2/3 (опция)Парам. инструмент 1/2/3 (опция)
Зони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа
> Инстр. темп. 1/2> Инстр. темп. 1/2> Инстр. темп. 1/2> Инстр. темп. 1/2> Инстр. темп. 1/2
> Инстр. парам. 1/2/3> Инстр. парам. 1/2/3> Инстр. парам. 1/2/3> Инстр. парам. 1/2/3> Инстр. парам. 1/2/3

В тези три менюта въвеждате параметрите
за регулиране температурата на
съответните температурни зони на
инструмента. Можете да въвеждате
собствени стойности или да приемете
получените при оптимизацията и показани
стойности.

От това меню достигате следните менюта:

• Инстр. темп. 1 (виж тази Глава)

• Инстр. парам. 2

• Инстр. парам. 3

• Регулиране (виж Глава 1).

M__USE04_03DE.JPG
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Зони за регулиране на температурата

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Преди старта на оптимизацията
подгряването трябва да бъде изключено.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Съхранете Sichern Sie die aktuellen
Regelparameter (vgl. Datensatzverwaltung
Kapitel 21). Falls die Optimierung keine
zufriedenstellenden Ergebnisse liefert, kцnnen
Sie die alten Daten zurьckladen.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Съхранете актуалните регулационни
параметри (сравни Управление на данни,
Глава 21). Ако оптимизацията не даде
задоволителни резултати, ще можете да
заредите отново старите данни.

УченеУченеУченеУченеУчене

Тук избирате оптимизацията.

ПовреПовреПовреПовреПовреда дада дада дада дада датчиктчиктчиктчиктчик

Тук се показва повредата на датчик.

1 = повреда датчик

0 = няма повреда датчик

Настр. %Настр. %Настр. %Настр. %Настр. %

За да може да продължи производството
въпреки повредата на датчика, трябва да се
активира режим настройка чрез въвеждане
на "1" в "Поведение при повреда датчик". С
въвеждането на "Настр.%" се установява с
каква мощност трябва да бъде подгрявана
тази зона.

Въвеждане:

0% зоната е изключена

10% минимална мощност подгряване

50% мощност подгряване наполовина

100% максимална мощност подгряване

Поз. ученеПоз. ученеПоз. ученеПоз. ученеПоз. учене

Тук се показва състоянието на учене.
Следните стойности имат следното
значение:

0 Изчакване докато всички зони имат
достатъчно висока зададена
стойност. Изчакване на правилно
въвеждане за всички зони. В това
състояние главният прекъсвач на
подгряването трябва да е в
положение "ИЗКЛ." и следва да се
включи, щом всички зони достигнат
правилните зададени температури. В
това състояние или по-добре още
преди това трябва да се въведат
зададените температури. Всяка
зададена температура трябва да е
минимум 70 °C / 158 °F над
актуалната действителна
температура на зоната.

1 Изчакване докато се намери
началната температура.
Инициализиране на всички
стойности.

2 Включване мощността на подгряване
на 100 %. Когато температурата
(зададена стойност = 60 °C / 140 °F) е
достигната, се запаметява 1. точка
на допирателната в точка на
прегъване (= стойност на
нарастване). - Следва превключване
към състояние 3.

3 Намира се повишаването на
допирателната в точката на
прегъване до температура (зададена
стойност = 50 °C / 122 °F). Освен
това тук се извършва контрол на
допирателната в точката на
прегъване чрез намиране на
действителната точка на прегъване и
стойностите в точка на прегъване 3.
Изключване (2-точков регулатор)
или охлаждане на трасето (3-точков
регулатор) и изчисляване на
повишаването на допирателната в
точката на прегъване.
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4 Намиране максимума на
температурата (max. Пререгулиране)
след изключването. - Следва
превключване към състояние 8.

7 Изчисляване на параметрите и
времето на сканиране.

8 Когато имаме 3-точков регулатор,
тук се извършва изчисляването на
параметрите на охлаждането.

10 Оптимизацията е приключила
коректно. Край на оптимизацията и
автоматично начало на регулирането
на зададена температура със
старите параметри на регулатора
или регулиране чрез задействане на
прекъсвач "Приемане" на всяка
отделна зона с новите параметри на
зададена температура.

20 Грешка в оптимизацията

- зададената температура е прекалено
ниска.

- температурата на изключване 50 °C /
122 °F (зададена стойност) не бе
достигната.

- Overflow (препълване) на вътрешния
брояч поради Timeout (прекъсване).

В случай на грешка изключете
оптимизацията и я стартирайте
отново по-късно, когато
температурите се понижат.

PPPPP- участие- участие- участие- участие- участие

Пропорционален коефициент [%]; винаги
зададена и действителна стойност.

I-участиеI-участиеI-участиеI-участиеI-участие

Време за донастройка [s]; винаги зададена
и действителна стойност.

D- участиеD- участиеD- участиеD- участиеD- участие

Време на изпреварване [s]; винаги зададена
и действителна стойност.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Зададените стойности се използват от
регулатора. Действителните стойности
идват от оптимизацията.

Време скан.Време скан.Време скан.Време скан.Време скан.

Време на сканиране [s] (идва от
оптимизацията).

ПриеманеПриеманеПриеманеПриеманеПриемане

Този избор служи за приемане на
зададените стойности от оптимизацията.

ПоПоПоПоПоле толе толе толе толе тол. Cл. Cл. Cл. Cл. C

Поле толеранс [°C] / [°F].

Границите на толеранса се разширяват с
въведените тук стойности. Това разширение
на полето на допуска е активно в ръчен
режим и през първите 10 минути след
превключването в автоматичен режим.

Тъй като във фазата на пускането нормално
се проявяват по-големи колебания на
температурата отколкото в стабилно
работно състояние, през първите 10 мин. е
активно разширено поле на толеранса.

Кор. темп. CКор. темп. CКор. темп. CКор. темп. CКор. темп. C

Коригирана температура [°C] / [°F].

Тук се въвежда температурата, измерена с
външен измервателен уред (напр. 205 °C /
401 °F).
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Зони за регулиране на температурата

КорекцияКорекцияКорекцияКорекцияКорекция

В това поле се изчислява корекцията и се
изпраща към управлението.

Действ. CДейств. CДейств. CДейств. CДейств. C

Действителна температура [°C] / [°F].

Това е коригираната действителна
температура. След корекцията тя трябва да
съвпада с въведената "Кор. темп. C".

ПовеПовеПовеПовеПоведение при повредение при повредение при повредение при повредение при повреда на дада на дада на дада на дада на датчиктчиктчиктчиктчик

При възникване на повреда в датчик
подгряването се изключва веднага, тъй като
дефектната зона е достигнала
максималната температура. С въвеждането
"Поведение при повреда на датчик" Вие
установявате дали след повреда на датчик
дефектната зона продължава да бъде
подгрявана в режим настройка:

0 = След превключване в ръчен режим
подгряването може отново да бъде
стартирано. Не се провежда режим
настройка. Зоната не се подгрява.

1 = След превключване в ръчен режим
подгряването може да бъде
стартирано отново. Провежда се
режим настройка. Желаната
мощност на подгряване се задава в
"Настр.%".

Важни указания за оптимизациятВажни указания за оптимизациятВажни указания за оптимизациятВажни указания за оптимизациятВажни указания за оптимизациятааааа

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
След края на процеса на оптимизация
започва автоматичното регулиране на
новите зададени стойности. Това може да
доведе до нежелани действия (напр.
преливане), ако параметрите не бъдат
приети автоматично.

Изберете зададени стойности, които се
намират в зоната на използваните в
нормален режим температури.

Уверете се, че по време на оптимизацията
всички датчици подават коректни
температурни стойности.

Ако някоя от регулационните зони се
нагрява значително по-бързо от съседните,
вероятно регулационните параметри не са
коректни.

Оптимизацията на регулирането на
температурата се провежда по следния
начин:

• Изключете подгряването (бутон
"Подгряване изключено").

• Въведете зададените стойности на
зоните за регулиране на
температурата на страниците "Цил.
парам. 1" и "Инстр. парам.2".
Зададените стойности трябва да са
минимум 70 °C / 158 °F над
действителните!

• Изберете поле "Учене".

• Включете подгряването (бутон
"Подгряване включено").

Оптимизацията стартира. Този процес в
зависимост от машината може да продължи
час или повече.
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ТТТТТермошкаф (опция)ермошкаф (опция)ермошкаф (опция)ермошкаф (опция)ермошкаф (опция)
Зони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа
> термошкаф> термошкаф> термошкаф> термошкаф> термошкаф

Ако в машината Ви са включени един или
повече термошкафа, можете чрез полетата
в това меню да въвеждате съответно
зададени стойности и толеранси.

От това меню достигате следните менюта:

• Термошк. 1-4 конфиг. (виж тази Глава)

• Термошк. 5-8

• Термошк. 5-8 конфиг.

• Регулиране (виж Глава 1)
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Зони за регулиране на температурата

Маркирайте полетата и изберете
термошкафовете, които са свързани с
Вашата машина. Започнете с първия
термошкаф.

Включвани, респ. изключвани активираните
термошкафове биват чрез прекъсвача на
подгряването.

ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртурааааа

Въведете зададената стойност
термошкафа. Действителната стойност се
показва вляво от нея.

+Т+Т+Т+Т+Тооооол.л.л.л.л.

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

При превишаване на толеранса веднага се
появява съобщението за повреда "Толеранс
термошкафове" и стартира времето за
контрол.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Толерансите, настроени директно на
термошкафа не се следят от машината.

-Т-Т-Т-Т-Тооооол.л.л.л.л.

Настройте с колко градуса може да се
падне под избраната зададена стойност.

При падане под толеранса веднага се
появява съобщението за повреда "Толеранс
термошкафове" и стартира времето за
контрол.

Пониж.Пониж.Пониж.Пониж.Пониж.

Тук въведете понижената температура.
Активирането на понижаването се
извършва чрез прекъсвача "Подгряване
понижение" на обслужващия терминал или
чрез избраната програма "Понижаване
подгряване при двигател стоп".

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Толерансите, настроени директно на
термошкафа не се следят от машината.

Време за кВреме за кВреме за кВреме за кВреме за контроонтроонтроонтроонтроллллл

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

Ако се появи повреда в термошкафа,
стартира времето за контрол. След
изтичане на това време цикълът на
машината спира преди повишаване силата
на затваряне.



Зони за регулиране на температурата

A: TB4DE02H.PMD
B: TB4DE02G.P65
E: 210803 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 2
страница - 17
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ТТТТТермошкафове 1ермошкафове 1ермошкафове 1ермошкафове 1ермошкафове 1-4 к-4 к-4 к-4 к-4 конфигуронфигуронфигуронфигуронфигурация (опция)ация (опция)ация (опция)ация (опция)ация (опция)
Зони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа
> > > > > ТТТТТермошк.ермошк.ермошк.ермошк.ермошк.
> > > > > ТТТТТермошк. 1ермошк. 1ермошк. 1ермошк. 1ермошк. 1-4 к-4 к-4 к-4 к-4 конфигонфигонфигонфигонфиг.....

Когато термошкафовете са свързани към
машината Ви посредством аналогов
интерфейс, натискането на софт-бутона
"Термошк. 1-4 конфиг." активира това меню.
Чрез полетата за въвеждане на това меню
можете да скалирате термошкафовете.

От това меню достигате следните менюта:

• Термошк. 1-4 (виж тази Глава)

• Термошк. 5-8

• Термошк. 5-8 конфиг.

• Регулиране (виж Глава 1)
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ТТТТТемперемперемперемперемперааааатурен диапазонтурен диапазонтурен диапазонтурен диапазонтурен диапазон

Въвеждане на температурния диапазон
съгл. типовата табелка на термошкафа,
напр.
0-400 --> въвеждане 400.

съответствасъответствасъответствасъответствасъответства

Въвеждане диапазона на напрежението
съгл. типовата табелка на термошкафа,
напр.
0-10V --> въвеждане 10.

макмакмакмакмакс. рс. рс. рс. рс. работна темпеработна темпеработна темпеработна темпеработна темперааааатуртуртуртуртурааааа

Въвеждане диапазона на максималната
работна температура. Съответства на
ограничението за въвеждане в
потребителското ниво.

макмакмакмакмакс. темп.с. темп.с. темп.с. темп.с. темп.

Въвеждане на максималната температура.
При достигане на тази температура
термошкафът се изключва. Той може да
бъде активиран отново чрез изключване и
включване на прекъсвача на подгряването.

Изключване при понижИзключване при понижИзключване при понижИзключване при понижИзключване при понижена темперена темперена темперена темперена темперааааатуртуртуртуртурааааа
достигнатодостигнатодостигнатодостигнатодостигнато

Ако тази програма е активирана, при
достигането на понижената температура
термошкафът се изключва.
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ТТТТТермошкафове 1ермошкафове 1ермошкафове 1ермошкафове 1ермошкафове 1-4 к-4 к-4 к-4 к-4 конфигуронфигуронфигуронфигуронфигурация (опция)ация (опция)ация (опция)ация (опция)ация (опция)
Зони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа
> > > > > ТТТТТермошк.ермошк.ермошк.ермошк.ермошк.
> > > > > ТТТТТермошк. 1ермошк. 1ермошк. 1ермошк. 1ермошк. 1-4 к-4 к-4 к-4 к-4 конфигонфигонфигонфигонфиг.....

Ако термошкафовете са свързани към
Вашата машина чрез сериен интерфейс с
комуникационен протокол  Arburg или
EUROMAP 66, при натискане на софт-бутон
"Термошк. 1-4 конфиг." се появява това
меню. Чрез полетата за въвеждане в това
меню термошкафовете могат да бъдат
конфигурирани.
Интефейсът на уреда (9-полюсен D-Sub
контакт, букса 2 и 3) е конфигуриран според
протокол Arburg:
(4.800 бода, 8 бита данни, 1 стартов и стоп
бит, прав паритет)

X__SER03_01DE.JPG

От това меню достигате следните менюта:

• Термошк. 1-4 (виж тази Глава)

• Термошк. 5-8

• Термошк. 5-8 конфиг.

• Регулиране (виж Глава 1)

• Термошк. диагноза (виж тази Глава)
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РРРРРаботен режим термошкафаботен режим термошкафаботен режим термошкафаботен режим термошкафаботен режим термошкаф

С бутони "ПЛЮС" или "МИНУС" може да се
избере един от работните режими. Чрез
натискане на бутон "ENTER" направеният
избор се потвърждава. В нормален режим
ключът трябва да е настроен на
"регулиране".

ооооохлажданехлажданехлажданехлажданехлаждане, изсмукване, изсмукване, изсмукване, изсмукване, изсмукване, изключване, изключване, изключване, изключване, изключване

Термошкафът се охлажда до температура
на движение на помпата по инерция,
темпериращото средство се изсмуква и
термошкафът се изключва.

ооооохлажданехлажданехлажданехлажданехлаждане, изключване, изключване, изключване, изключване, изключване

Термошкафът се охлажда до температура
на движение на помпата по инерция и се
изключва.

регулиране (=нормален режим)регулиране (=нормален режим)регулиране (=нормален режим)регулиране (=нормален режим)регулиране (=нормален режим)

Този работен режим следва да се настрои
за нормална експлоатация.

ПреПреПреПреПредпазно изпрдпазно изпрдпазно изпрдпазно изпрдпазно изпразванеазванеазванеазванеазване

Термошкафът се охлажда при предпазен
лимит (отворена система) и темпериращото
средство се изсмуква.

Внимание при EUROMAP 66!Внимание при EUROMAP 66!Внимание при EUROMAP 66!Внимание при EUROMAP 66!Внимание при EUROMAP 66!
Не всички производители поддържат този
работен режим.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Актуалното състояние на работния режим
се показва в меню "Термошкафове
диагноза".

Име на мрежаИме на мрежаИме на мрежаИме на мрежаИме на мрежа

Тази настройка е фабрична и не може да се
променя.
При термошкафове, свързани чрез
комуникационен протокол EUROMAP 66, на
това място се показва „CAN-OPEN“.

Указание (само при Указание (само при Указание (само при Указание (само при Указание (само при ArburArburArburArburArburg)g)g)g)g)
Възможни са максимум по 6 термошкафа на
мрежа. Т.е. ако към Вашата машина има
повече от 6 термошкафа, трябва да има на
физическо разположение втора мрежа.
Името на втората мрежа също е настроено
фабрично и не може да се променя.
При всички вертикални машини като адрес
трябва да бъде посочено следното име:

SL13.SS1.IF1

Легенда:
SL13 ... място за включване в
интерфейса 13
SS1 ... Блок 1 в интерфейсния модул
IF1 .. Сериен интерфейс 1

Само в специални случаи мястото на
включване може да е различно от това!

Адрес на уреАдрес на уреАдрес на уреАдрес на уреАдрес на уредадададада

Arburg:
Въвеждане адреса на уреда. Това
въвеждане трябва да съвпада с
настройката на съответния термошкаф.
EUROMAP 66:
Can-Open номер възел. Тази настройка е
фабрична и не бива да бъде променяна.
Това въвеждане трябва да съвпада с
настройката на съответния термошкаф.

ТТТТТип инстрип инстрип инстрип инстрип инструментументументументумент

Arburg:
Въвеждането на вида на инструмента за
разпределяне на различните регулационни
параметри. Възможни са типове
инструменти от 0 до 10.
EUROMAP 66:
без значение
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Обяснение на типовете инструменти:

0 свободно избираем набор параметри
(самооптимиране)

1 Набор данни 1, малък инструмент

до

10 Набор данни 10, голям инструмент

макмакмакмакмакс. рс. рс. рс. рс. работна темпеработна темпеработна темпеработна темпеработна темперааааатуртуртуртуртурааааа

Въвеждане на максималния диапазон на
работната температура. Съответства на
ограничението на въвеждането в
потребителското ниво.

макмакмакмакмакс. темп.с. темп.с. темп.с. темп.с. темп.

Въвеждане на максималната температура.
При достигане на тази температура
термошкафът се изключва. Той може да
бъде активиран отново чрез изключване и
включване на прекъсвача на подгряването.

Изключване при понижИзключване при понижИзключване при понижИзключване при понижИзключване при понижена темперена темперена темперена темперена темперааааатуртуртуртуртурааааа
достигнатодостигнатодостигнатодостигнатодостигнато

Ако тази програма е активирана, при
достигането на понижената температура
термошкафът се изключва.
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ТТТТТермошкафове диагноза (опция)ермошкафове диагноза (опция)ермошкафове диагноза (опция)ермошкафове диагноза (опция)ермошкафове диагноза (опция)
Зони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулирЗони за регулиране на темперане на темперане на темперане на темперане на темперааааатуртуртуртуртурааааатттттааааа
> > > > > ТТТТТермошк.ермошк.ермошк.ермошк.ермошк.
> > > > > ТТТТТермошк. диагнозаермошк. диагнозаермошк. диагнозаермошк. диагнозаермошк. диагноза

Ако термошкафовете са свързани с Вашата
машина чрез комуникационен протокол на
сериен интерфейс Arburg или на EUROMAP
66 с CanOpen интерфейс, при натискане на
софт-бутон "Термошк. диагноза" се появява
това меню. Чрез полето за въвеждане
"Диагноза на термошкаф №" на това меню
получавате подробна информация за
съответния термошкаф.

X__SER05_01DE.JPG

От това меню достигате следните менюта:

• Термощк. 1-4 (виж тази Глава)

• Термошк. 1-4 конфиг. (виж тази Глава)

• Термошк. 5-8

• Термошк. 5-8 конфиг.

• Регулиране (виж Глава 1)
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Обща аларма(и), възникнали приОбща аларма(и), възникнали приОбща аларма(и), възникнали приОбща аларма(и), възникнали приОбща аларма(и), възникнали при
термошкаф(ове):термошкаф(ове):термошкаф(ове):термошкаф(ове):термошкаф(ове):

Показание на термошкафовете, при които
има възникнала аларма. Подробната оценка
на алармата е показана в "Аларми
термошкаф".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Подробната оценка на алармите се показва
само за настроен чрез "Диагноза на
термошкаф №" термошкаф.

Диагноза на термошкаф №Диагноза на термошкаф №Диагноза на термошкаф №Диагноза на термошкаф №Диагноза на термошкаф №

Чрез въвеждане на "Термошкаф №" се
показват състоянието и алармите на
съответния термошкаф.

Състояние обратно съобщение работенСъстояние обратно съобщение работенСъстояние обратно съобщение работенСъстояние обратно съобщение работенСъстояние обратно съобщение работен
режимрежимрежимрежимрежим

Показват се следните състояния:

• недефинирано състояние.

• изсмукване на темпериращото
средство активно.

• охлаждане включване активно.

• оптимизиране регул. параметри
активно.
(не при EUROMAP 66)

• помпа, подгряване и охлаждане
изключени.

• регулиране (=нормален режим)
активно.

• предпазно изпразване (=подгряване и
охлаждане изключени) активно.

• работен режим регулатор (компютър)
или (ръчен).

• работен режим датчик (външен) или
(вътрешен).

• предадена е недопустима зададена
стойност.

• възникнала е аларма.

Аларми термошкафАларми термошкафАларми термошкафАларми термошкафАларми термошкаф

Показват се следните аларми:

• Повреда датчик.

• Подгряване дефектно.

• Охлаждане дефектно.

• Контролен прекъсвач за нивото
задействан.

• Контролен прекъсвач за дебита
задействан.

• Температура над границата на
сигурността.

• Помпа дефектна.

• Отпадане на фаза.

• Грешка в системата.
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Зони за регулиране на температурата
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ЗаЗаЗаЗаЗатварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Пресоване/ Вентилиране (виж тази
Глава)

• HM (виж Глава 1)

Колянов лост (виж Глава 1)

• Регулиране (виж Глава 1)

В меню "Затварящ агрегат" въвеждате
зададените стойности на затварящото
движение на две твърди и три активиращи
се мярки на хода. Към тези мярки на хода
можете да определите отделни скорости,
ходове и сили.

Зададените стойности на скоростите
въвеждате в [mm/s] / [inch/s], на ходовете в
[mm] / [inch], а на силите в [kN] / [shtn].
Съответните максимални стойности можете
да прочетете до осите на диаграмите.

CU1USE01_05DE.JPG
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Затварящ агрегат

Отваряне (пример в менюто)Отваряне (пример в менюто)Отваряне (пример в менюто)Отваряне (пример в менюто)Отваряне (пример в менюто)

До 10 mm (0,39 inch) се движи със скорост
от 464 mm/s (18,27 inch/s) и сила 10 kN (1,12
shtn). При първия ход (който трябва да бъде
въведен), би трябвало да определите
затварящият агрегат да отваря с по-малка
сила отколкото в останалия ход на
отваряне.

В примера са избрани два от трите
активиращи се хода. При това затварящата
плоча се отваря със степенно регулируеми
скорости и сили при увеличаващи се ходове.

• До 50 mm (1,97 inch) се движи със
скорост 663 mm/s (26,1 inch/s) и сила
89 kN (10 shtn).

• При 90 mm (3,54 inch) се движи със
скорост 464 mm/s (18,27 inch/s) и сила
70 kN (7,900 shtn).

• При 350 mm (13,77 inch) (формата е
отворена) се движи със скорост 464
mm/s (18,27 inch/s) и сила 60 kN
(6,700 shtn).

Затваряне (пример в менюто)Затваряне (пример в менюто)Затваряне (пример в менюто)Затваряне (пример в менюто)Затваряне (пример в менюто)

Профилът на скоростта при затварянето е
подобен на този при отварянето на
затварящия агрегат. Важното е, колкото
повече затварящият агрегат се доближава
до затворено положение, да настройвате
степенно намаляване на скоростите и все
по-къси ходове.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
В последния къс ход се намира зоната на
защита на инструмента (в примера 20 mm до
0,0 mm / 0,79 inch до 0,000 inch). Силата и
скоростта за защита на инструмента се
намират в последната графа (Инстр.). За по-
добро разпознаване данните за защита на
инструмента са изборазени в червено.

Движете затварящия агрегат в зоната на
защита на инструмента с намалена сила (в
примера 5 kN / 0,56 shtn) и много ниска
скорост, за да не повредите инструмента.

ПрогрПрогрПрогрПрогрПрограми за защитами за защитами за защитами за защитами за защита на инстра на инстра на инстра на инстра на инструментументументументумента (приа (приа (приа (приа (при
хидравлични машини)хидравлични машини)хидравлични машини)хидравлични машини)хидравлични машини)

Между предпоследната и последната
профилна точка (на ходовете в профила на
затваряне) движението на затварящия
агрегат се контролира. Ако затварящият
агрегат спре в рамките на някоя от тези
мярки на ходовете, времето за защита на
инструмента изтича. Ако в рамките на това
време не се извърши никакво движение на
затварящия агрегат, автоматично се
активира избраната в "Защитни ходове
инструмент" програма за защита на
инструмента. На разположение има 10
програми за защита на инструмента.
Програма "0" прекъсва само движението на
затваряне, програми 1 до 9 изпълняват
съответния брой ходове на отваряне.
Максимално могат да бъдат избрани 9
многократни хода.
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Защитни хЗащитни хЗащитни хЗащитни хЗащитни хооооодове инстрдове инстрдове инстрдове инстрдове инструмент [прогрумент [прогрумент [прогрумент [прогрумент [програми]ами]ами]ами]ами]

Тук избирате съответната програма за
защита на инструмента.

0 Прекъсване затваряне

При задействане защитата на инструмента
процесът на затваряне прекъсва. На
дисплея започва да мига символът за
повреда.

1 1 ход

При задействане защитата на инструмента
процесът на затваряне прекъсва.
Инструментът отваря и изхвъргачът се
активира. След това цикълът прекъсва.

2 ... 9 многократни ходове

При задействане защитата на инструмента
процесът на затваряне прекъсва.
Инструментът отваря и изхвъргачът се
активира. Процесът на затваряне се
стартира отново. При задействане защитата
на инструмента инструментът отваря
отново, изхвъргачът се активира, след
което процесът на затваряне продължава.
Това се повтаря до достигане на избрания
брой ходове или докато защитата на
инструмента спре да задейства.

Време за защитВреме за защитВреме за защитВреме за защитВреме за защита на инстра на инстра на инстра на инстра на инструментументументументумента [s]а [s]а [s]а [s]а [s]

Въвеждане времето за защита на
инструмента. Това време стартира, когато в
рамките на хода за защита на инструмента
затварящият агрегат спре, а ходът "Старт
повишаване сила на затваряне" още не е
достигнат.

Ако затварящият агрегат продължи да се
движи, отчитането на времето спира. При
нов стоп на затварящия агрегат преди
достигане на хода "Старт повишаване сила
на затваряне" времето продължава да тече.
След изтичане на времето защитата на
инструмента се задейства.

РРРРРегулирегулирегулирегулирегулиране силаане силаане силаане силаане силаттттта на заа на заа на заа на заа на затваряне (опция)тваряне (опция)тваряне (опция)тваряне (опция)тваряне (опция)

Тази функция е възможна само при коляно-
лостови машини. С прекъсвача се активира
регулирането на силата на затваряне. При
прекалено малка сила на затваряне
цикълът спира, затварящият агрегат се
отваря и силата на затваряне се
донастройва. При прекалено голяма сила на
затваряне същата се намалява при края на
цикъла.

Сила на затваряне [kN] / [shtn]Сила на затваряне [kN] / [shtn]Сила на затваряне [kN] / [shtn]Сила на затваряне [kN] / [shtn]Сила на затваряне [kN] / [shtn]

Въвеждане на желаната сила на затваряне
(зависи от затварящата система) и
показване на актуалната сила на затваряне.

+ то+ то+ то+ то+ толерлерлерлерлеранс [kN] / [shtn]анс [kN] / [shtn]анс [kN] / [shtn]анс [kN] / [shtn]анс [kN] / [shtn]

В това поле въвеждате с колко kN / shtn
може да бъде превишавана силата на
затваряне.

- то- то- то- то- толерлерлерлерлеранс [kN] / [shtn]анс [kN] / [shtn]анс [kN] / [shtn]анс [kN] / [shtn]анс [kN] / [shtn]

В това поле въвеждате с колко kN / shtn
може да се слезе под силата на затваряне.

Инструмент с пружина (опция)Инструмент с пружина (опция)Инструмент с пружина (опция)Инструмент с пружина (опция)Инструмент с пружина (опция)

Тази програма трябва да изберете, когато
сте монтирали инструмент с пружина.
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Инструмент с пружина при HM машиниИнструмент с пружина при HM машиниИнструмент с пружина при HM машиниИнструмент с пружина при HM машиниИнструмент с пружина при HM машини
от серия 21от серия 21от серия 21от серия 21от серия 2100 / - наг00 / - наг00 / - наг00 / - наг00 / - нагореореореореоре

Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]

Тази зададена стойност определя силата, с
която инструментът с пружина се затваря в
регулационен режим.

СкСкСкСкСкорост инстророст инстророст инстророст инстророст инструмент с прумент с прумент с прумент с прумент с пружина [mm/s] /ужина [mm/s] /ужина [mm/s] /ужина [mm/s] /ужина [mm/s] /
[in/s][in/s][in/s][in/s][in/s]

Тази зададена стойност определя
скоростта, Dieser Sollwert bestimmt die
Geschwindigkeit, с която инструментът с
пружина се затваря в регулационен режим.

Инструмент с пружина при CDC/HMИнструмент с пружина при CDC/HMИнструмент с пружина при CDC/HMИнструмент с пружина при CDC/HMИнструмент с пружина при CDC/HM
машини до серия 2000 / -машини до серия 2000 / -машини до серия 2000 / -машини до серия 2000 / -машини до серия 2000 / -

Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]Сила инструмент с пружина [kN] / [shtn]

Тази зададена стойност определя силата, с
която инструментът с пружина се затваря в
регулационен, ръчен и автоматичен режим.

СкСкСкСкСкорост инстророст инстророст инстророст инстророст инструмент с прумент с прумент с прумент с прумент с пружина [%]ужина [%]ужина [%]ужина [%]ужина [%]

Тази зададена стойност определя
скоростта, с която инструментът с пружина
се затваря в регулационен, ръчен и
автоматичен режим.

ХоХоХоХоХод инстрд инстрд инстрд инстрд инструмент с прумент с прумент с прумент с прумент с пружина [mm] / [in]ужина [mm] / [in]ужина [mm] / [in]ужина [mm] / [in]ужина [mm] / [in]

Тази зададена стойност определя
относителния ход на пакета пружини, след
който силата и скоростта за инструмента с
пружина се активират.

Време отваряне преВреме отваряне преВреме отваряне преВреме отваряне преВреме отваряне предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта [s]а [s]а [s]а [s]а [s]
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Тази зададена стойност определя времето
на отваряне на предпазната врата откъм
обслужващата страна. Оттук можете да
зададете доколко да се отваря предпазната
врата.

От серия 10000 / 7700 най-напред натиснете
бутон "Инструмент затваряне", а после (в
рамките на 3 секунди) бутон "Предпазна
врата затваряне". Ако предпазната врата е
напълно затворена, натиснете още веднъж
бутон "Предпазна врата затваряне" (прибл.
1 сек.) за да стартирате цикъла.

Пауза време [s]Пауза време [s]Пауза време [s]Пауза време [s]Пауза време [s]

Това време се стартира само в автоматичен
режим след цикъл. През това време
машината остава в отворено положение,
преди да стартира следващият цикъл.

Актуалното време на паузата
(действителна стойност) се показва не
само вляво до зададената стойност, а и в
най-долното поле на лентата на
състоянието.
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ПрогрПрогрПрогрПрогрПрограми за защитами за защитами за защитами за защитами за защита на инстра на инстра на инстра на инстра на инструментументументументумента (приа (приа (приа (приа (при
EM машини)EM машини)EM машини)EM машини)EM машини)

1 1 ход

При задействане защитата на инструмента
процесът на затваряне прекъсва.
Инструментът отваря и изхвъргачът се
активира. След това цикълът прекъсва.

2 ... 9 многократни ходове

При задействане защитата на инструмента
процесът на затваряне прекъсва.
Инструментът отваря и изхвъргачът се
активира. Процесът на затваряне се
стартира отново. При задействане защитата
на инструмента инструментът отваря
отново, изхвъргачът се активира, след
което процесът на затваряне продължава.
Това се повтаря до достигане на избрания
брой ходове или докато защитата на
инструмента спре да задейства.

Време за защитВреме за защитВреме за защитВреме за защитВреме за защита на инстра на инстра на инстра на инстра на инструментументументументумента [s]а [s]а [s]а [s]а [s]

Въвеждане времето за защита на
инструмента. Това време стартира, когато в
рамките на хода за защита на инструмента
затварящият агрегат спре, а ходът "Старт
повишаване сила на затваряне" още не е
достигнат.

Ако затварящият агрегат продължи да се
движи, отчитането на времето спира. При
нов стоп на затварящия агрегат преди
достигане на хода "Старт повишаване сила
на затваряне" времето продължава да тече.
След изтичане на времето защитата на
инструмента се задейства.

Между предпоследната и последната
профилна точка (на ходовете в профила на
затваряне) движението на затварящия
агрегат се контролира. Ако затварящият
агрегат спре в рамките на някоя от тези
мярки на ходовете, времето за защита на
инструмента изтича. Ако в рамките на това
време не се извърши никакво движение на
затварящия агрегат, автоматично се
активира избраната в "Защитни ходове
инструмент" програма за защита на
инструмента. На разположение има 10
програми за защита на инструмента.
Програма "0" прекъсва само движението на
затваряне, програми 1 до 9 изпълняват
съответния брой ходове на отваряне.
Максимално могат да бъдат избрани 9
многократни хода.
Допълнително в зоната на защита на
инструмента необходимата сила на
движение се контролира с поле на
толеранса. На разполажение има две полета
на толеранса (толеранс на задействане и
допустим толеранс). Като действителна
стойност се показва настъпилото
отклонение на силата на движение на
предишния процес на затваряне.

Защитни хЗащитни хЗащитни хЗащитни хЗащитни хооооодове инстрдове инстрдове инстрдове инстрдове инструмент [прогрумент [прогрумент [прогрумент [прогрумент [програми]ами]ами]ами]ами]

Тук избирате съответната програма за
защита на инструмента.

0 Прекъсване затваряне

При задействане защитата на инструмента
процесът на затваряне прекъсва. На
дисплея започва да мига символът за
повреда.
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ТТТТТооооолерлерлерлерлеранс задвижване циклианс задвижване циклианс задвижване циклианс задвижване циклианс задвижване цикли

Въвеждане броя на циклите, при които
толерансът на задействане на контрола на
защитата на инструмента е активен.
Броячът на циклите за толеранса на
задействане се нулира при превключване
на автоматичен режим, т.е. при начало на
автоматичен цикъл толерансът на
задействане се контролира. След достигане
броя на циклите се превключва на контрол с
допустим толеранс. В ръчен режим винаги е
активен толерансът задействане.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Броячът на циклите за толеранса на
задействане не се увеличава в ръчен
режим.

ТТТТТооооолерлерлерлерлеранс задвижванеанс задвижванеанс задвижванеанс задвижванеанс задвижване

Въвеждане на толеранса на задействане в
kN (shtn). Толерансът на задействане е
винаги активен в ръчен режим, а в
автоматичен - до достигане броя на
"Толеранс задвижване цикли".

допудопудопудопудопустим тостим тостим тостим тостим толерлерлерлерлерансансансансанс

Въвеждане на допустимия толеранс в kN
(shtn). Допустимият толеранс се активира
само в автоматичен режим, след като се
достигне броя на "Толеранс задвижване
цикли".
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Пресоване (опция)Пресоване (опция)Пресоване (опция)Пресоване (опция)Пресоване (опция)

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Вентилиране (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

ST1USE01_04DE.JPG

Общи данниОбщи данниОбщи данниОбщи данниОбщи данни

Пресоване означава придвижване напред на
затварящия агрегат при шприцвана или
шприцваща в момента пластмасова маса на
дефиниран просвет на пресоване.
Различаваме последователно пресоване,
при което шприцпроцесът генерално се
извършва при неподвижна затваряща
плоча, и успоредно пресоване, при което
може да се шприцва и докато затварящата
плоча се движи.
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Действителната скорост на пресоване се
определя от един максимално 5-степенен
профил на пресоването. На всяка степен
може да се зададе скорост и сила на
пресоване. Машината ще опитва да спазва
посочените в профила скорости. Едва
когато силата на пресоване превиши
въведената стойност, скоростта се
намалява, докато силата не слезе под
зададената стойност. Ако шприцваната по
време на пресоването маса продължава да
упражнява сила в посока отваряне дори при
скорост на затваряне 0, машината се
отваря. Преходът от една степен на
пресоване към друга може по избор да се
определи по време или чрез мярки на хода,
който извършва затварящата плоча.

ПресованеПресованеПресованеПресованеПресоване

Активиране на програмата за пресоване. В
ръчен режим програмата не може да бъде
използвана, тук се изпълнява стандартното
движение на затваряне.

Пресоване послеПресоване послеПресоване послеПресоване послеПресоване последовадовадовадовадователнотелнотелнотелнотелно
Пресоване уПресоване уПресоване уПресоване уПресоване успореспореспореспореспоредно (опция)дно (опция)дно (опция)дно (опция)дно (опция)

При някои машини този избор го няма, т.е.
при тях е възможно само последователно
пресоване. Виж точка "Ограничения".
Чрез избор "Пресоване последователно"
или "Пресоване успоредно" се появяват
различни стартови критерии на
пресоването.
При избор "Пресоване последователно"
може да се избира между стартови
критерии "Старт по обем" или "Старт при
ND-превключване".
При избор "Пресоване успоредно" може да
се избира между стартовите критерии
"Старт по време", "Старт по
шприцналягане" или "Старт по обем".

Пресоване послеПресоване послеПресоване послеПресоване послеПресоване последовадовадовадовадователнотелнотелнотелнотелно
СтСтСтСтСтарт по обемарт по обемарт по обемарт по обемарт по обем

С този избор се настройва стартов
критерий по обем, който трябва да
задейства пресоването.

• Затваряне на формата до просвет на
пресоване.

• Повишаване силата на прилепване на
дюзата

• Шприцване до обем шприцбутало
"Старт по обем", след това
шприцпроцесът прекъсва (най-късно
с достигането на точката на
превключване на допълнително
налягане) и стартира "Време
забавяне пресоване".

• По време на "Забавяне пресоване"
шприцбуталото остава на позиция

• След изтичане времето на "Забавяне
пресоване" пресоването стартира.

• при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по хпо хпо хпо хпо хооооод (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:
След преминаване на последната
избрана профилна точка  или
изтичане времето на пресоване
следва повишаване силата на
затваряне ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".
при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:
След изтичане времето на пресоване
на последната избрана профилна
точка следва повишаване силата на
затваряне ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".

• Продължаване на шприцпроцеса,
респ. стартиране на допълнителното
налягане, ако не е активирана
програмата "Шприцване без
допълнително налягане".

• Старт време на охлаждане след край
допълнително налягане
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Пресоване послеПресоване послеПресоване послеПресоване послеПресоване последовадовадовадовадователнотелнотелнотелнотелно
СтСтСтСтСтарт при ND-превключванеарт при ND-превключванеарт при ND-превключванеарт при ND-превключванеарт при ND-превключване

При този избор процесът на пресоване
стартира в момента на превключване към
допълнително налягане (независимо, какъв
критерий е бил избран).

• Затваряне на формата до просвет на
пресоване.

• Повишаване силата на прилепване на
дюзата

• Шприцване до момента на
превключване към допълнително
налягане (независимо, какъв
критерий е бил избран), след това
шприцпроцесът прекъсва (т.е. не се
изпълнява допълнително налягане) и
стартира "Пресоване време на
забавяне".

• По време на "Забавяне пресоване"
шприцбуталото остава на позиция

• След изтичане времето на "Забавяне
пресоване" пресоването стартира.

• при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по хпо хпо хпо хпо хооооод (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:
След преминаване на последната
избрана профилна точка  или
изтичане времето на пресоване
следва повишаване силата на
затваряне ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".
при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:
След изтичане времето на пресоване
на последната избрана профилна
точка следва повишаване силата на
затваряне, ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".

• Стартиране на допълнителното
налягане, ако не е активирана
програмата "Шприцване без
допълнително налягане".

• Старт време на охлаждане след край
допълнително налягане

Пресоване уПресоване уПресоване уПресоване уПресоване успореспореспореспореспоредно (опция)дно (опция)дно (опция)дно (опция)дно (опция)
СтСтСтСтСтарт по времеарт по времеарт по времеарт по времеарт по време

С този избор се настройва стартов
критерий по време, който трябва да
задейства процеса на пресоване.

• Затваряне на формата до просвет на
пресоване.

• Повишаване силата на прилепване на
дюзата

• Шприцване до достигане времето на
шприцване "Старт по време", после
стартира "Време забавяне
пресоване". Процесът на шприцване
не се прекъсва.

• След изтичане времето на "Забавяне
пресоване" пресоването стартира.

• при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по хпо хпо хпо хпо хооооод (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:
След преминаване на последната
избрана профилна точка  или
изтичане времето на пресоване
следва повишаване силата на
затваряне ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".
при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:
След изтичане времето на пресоване
на последната избрана профилна
точка следва повишаване силата на
затваряне, ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".

• Старт време на охлаждане след край
допълнително налягане (ако не е
активирана програмата "Шприцване
без допълнително налягане") и
повишена силата на затваряне.
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Пресоване уПресоване уПресоване уПресоване уПресоване успореспореспореспореспоредно (опция)дно (опция)дно (опция)дно (опция)дно (опция)
СтСтСтСтСтарт по шприцналягарт по шприцналягарт по шприцналягарт по шприцналягарт по шприцналяганеанеанеанеане

С този избор се настройва стартов
критерий по шприцналягане, който трябва
да задейства процеса на пресоване.

• Затваряне на формата до просвет на
пресоване.

• Повишаване силата на прилепване на
дюзата

• Шприцване до достигане на
шприцналягане "Старт по
шприцналягане", след това се
стартира "Време забавяне
пресоване". Процесът на шприцване
не се прекъсва.

• След изтичане времето на "Забавяне
пресоване" пресоването стартира.

• при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по хпо хпо хпо хпо хооооод (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:
След преминаване на последната
избрана профилна точка  или
изтичане времето на пресоване
следва повишаване силата на
затваряне ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".
при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:
След изтичане времето на пресоване
на последната избрана профилна
точка следва повишаване силата на
затваряне, ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".

• Старт време на охлаждане след край
допълнително налягане (ако не е
активирана програмата "Шприцване
без допълнително налягане") и
повишена силата на затваряне.

Пресоване уПресоване уПресоване уПресоване уПресоване успореспореспореспореспоредно (опция)дно (опция)дно (опция)дно (опция)дно (опция)
СтСтСтСтСтарт по обемарт по обемарт по обемарт по обемарт по обем

С този избор се настройва стартов
критерий по обем, който трябва да
задейства процеса на пресоване.

• Затваряне на формата до просвет на
пресоване.

• Повишаване силата на прилепване на
дюзата

• Шприцване до достигане  обем
шприцбутало "Старт по обем", след
това се стартира "Време забавяне
пресоване". Процесът на шприцване
не се прекъсва.

• След изтичане времето на "Забавяне
пресоване" пресоването стартира.

• при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по хпо хпо хпо хпо хооооод (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:д (s)“:
След преминаване на последната
избрана профилна точка  или
изтичане времето на пресоване
следва повишаване силата на
затваряне ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".
при избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресованепри избор "профил на пресоване
по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:по време (t)“:
След изтичане времето на пресоване
на последната избрана профилна
точка следва повишаване силата на
затваряне, ако не е активирана
програмата "Без повишаване силата
на затваряне след край пресоване".

• Старт време на охлаждане след край
допълнително налягане (ако не е
активирана програмата "Шприцване
без допълнително налягане") и
повишена силата на затваряне.
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Просвет пресованеПросвет пресованеПросвет пресованеПросвет пресованеПросвет пресоване

Мярка на хода, до която се извършва
затварянето на формата преди шприцване.
Ако тази мярка на хода се постави върху
точката на затваряне на формата, процесът
на затваряне се извършва до мярката на
хода "Форма затворена", но не се създава
повишено налягане.

Време на забавяне пресованеВреме на забавяне пресованеВреме на забавяне пресованеВреме на забавяне пресованеВреме на забавяне пресоване

След достигане на стартовия критерий
процесът на пресоване се забавя с това
време.

Време на пресованеВреме на пресованеВреме на пресованеВреме на пресованеВреме на пресоване

Това въвеждане е необходимо само при
избор на "профил пресоване по ход". При
избор на "Профил пресоване по време" то
не действа.
След изтичане забавянето на пресоването
формата се затваря. Това се извършва с
настройките в "Пресоване профил сила на
затваряне". Тези зададени стойности се
изпълняват докато времето на пресоване
изтече или се достигне мярката на хода
"Форма затворена". След това се извършва
стандартно повишаване на налягането, ако
не е активирана програмата "Без
повишаване силата на затваряне след край
пресоване".

Пресоване профил на силаПресоване профил на силаПресоване профил на силаПресоване профил на силаПресоване профил на силаттттта наа наа наа наа на
затварянезатварянезатварянезатварянезатваряне

На разположение са максимум 5 степени
като на всяка степен се задава скорост и
сила на пресоване. Преходът от една степен
на пресоване към друга може по избор да се
определи по време (t) или по мярки на хода
(s), който извършва затварящата плоча.
Това се определя от ключпо избор t/s.

Без сила на заБез сила на заБез сила на заБез сила на заБез сила на затваряне слетваряне слетваряне слетваряне слетваряне след крд крд крд крд крайайайайай
пресованепресованепресованепресованепресоване

Ако е избрана тази програма, не се
извършва повишаване на силата на
затваряне след процеса на пресоване. Ако е
избрана тази програма, повишаването на
силата на затваряне се извършва както е
настроено на картина "Затварящ агрегат".

Шприцване без допълнително налягШприцване без допълнително налягШприцване без допълнително налягШприцване без допълнително налягШприцване без допълнително наляганеанеанеанеане

Шприцването приключва без допълнително
налягане. Този избор на програма се намира
на картина "Допълнително налягане".

ПротивоналягПротивоналягПротивоналягПротивоналягПротивоналягане пресоване (опция)ане пресоване (опция)ане пресоване (опция)ане пресоване (опция)ане пресоване (опция)

Ако е избрана тази програма, се
предотвратява отварянето на формата до
определена настроена сила.

Просвет пресоване преПросвет пресоване преПросвет пресоване преПросвет пресоване преПросвет пресоване предварителнодварителнодварителнодварителнодварително
включване (от HM 5500 / -, изпълнение свключване (от HM 5500 / -, изпълнение свключване (от HM 5500 / -, изпълнение свключване (от HM 5500 / -, изпълнение свключване (от HM 5500 / -, изпълнение с
3-плочи)3-плочи)3-плочи)3-плочи)3-плочи)

Тази програма се активира чрез въвеждане
на предварително включване на просвет
пресоване > 0. Въвеждането на 0 изключва
тази програма.
Ако тази програма е активна, просветът на
пресоване се доближава с анероидната
кутия. По този начин той може да бъде
позициониран по-прецизно.

Позицията на "Просвет на пресоване
предварително включване [mm]" се
получава от сумата на въведените зададени
стойности "Просвет пресоване
предварително включване [mm]" и "Просвет
пресоване".

СкСкСкСкСкорост анероидни кутии за просветорост анероидни кутии за просветорост анероидни кутии за просветорост анероидни кутии за просветорост анероидни кутии за просвет
пресоване (от HM 5500 / -, изпълнение спресоване (от HM 5500 / -, изпълнение спресоване (от HM 5500 / -, изпълнение спресоване (от HM 5500 / -, изпълнение спресоване (от HM 5500 / -, изпълнение с
3-плочи)3-плочи)3-плочи)3-плочи)3-плочи)

Тази зададена стойност определя скоростта
в [mm/s] / [inch/s], с която анероидната кутия
се движи към мярката на хода "Просвет
пресоване предварително включване".
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Затварящ агрегат

Сила на движСила на движСила на движСила на движСила на движение анероидни кутии заение анероидни кутии заение анероидни кутии заение анероидни кутии заение анероидни кутии за
просвет пресоване (от HM 5500 / -,просвет пресоване (от HM 5500 / -,просвет пресоване (от HM 5500 / -,просвет пресоване (от HM 5500 / -,просвет пресоване (от HM 5500 / -,
изпълнение с 3-плочи)изпълнение с 3-плочи)изпълнение с 3-плочи)изпълнение с 3-плочи)изпълнение с 3-плочи)

Тази зададена стойност определя силата в
[kN] / [shtn], с която анероидната кутия се
придвижва към мярката на хода "Просвет
пресоване предварително включване".

Пресоване (с преПресоване (с преПресоване (с преПресоване (с преПресоване (с предварителнодварителнодварителнодварителнодварително
включване):включване):включване):включване):включване):

• Затваряне форма до "Просвет
пресоване" плюс "Просвет
пресоване предварително
включване".

• Придвижване анероидна кутия до
новоизчислената позиция.

• Вкарване заключващи цилиндри.

• Заключващите цилиндри са вкарани,
анероидната кутия се придвижва
напред до действителния просвет
пресоване.

• Шприцагрегат напред до прилепване
дюза.

• Начало шприцване до старт
пресоване.

• Изтичане на времето за забавяне на
пресоването.

• Процес пресоване.

• Повишаване на налягането.

• Шприцването продължава.

Пресоване-вентилиране (във връзка сПресоване-вентилиране (във връзка сПресоване-вентилиране (във връзка сПресоване-вентилиране (във връзка сПресоване-вентилиране (във връзка с
активирано вентилиране):активирано вентилиране):активирано вентилиране):активирано вентилиране):активирано вентилиране):

• Затваряне форма до "Просвет
пресоване"

• Шприцагрегат напред до прилепване
дюза

• Начало шприцване до старт
пресоване

• Изтичане на времето за забавяне на
пресоването

• Процес пресоване

• Повишаване на налягането

• Шприцването продължава до Старт
вентилиране. Ако стартовата точка
на пресоване и вентилиране е
идентична, веднага се продължава
цикъла на вентилиране

• Повишаване на налягането

• Отваряне до просвет вентилиране

• Изчакване на времето за
вентилиране

• Процес на затваряне на
вентилирането

• Повишаване на налягането

• Шприцването продължава
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ЛентЛентЛентЛентЛента състояниеа състояниеа състояниеа състояниеа състояние
Докато затварящият агрегат стои на
просвет пресоване и процесът на шприцване
върви,  затварящият агрегат остава на
позиция.

Това се показва със символ в
лентата на състоянието.
По време на последователния процес на
пресоване шприцбуталото остава на
позиция.

Това се показва със символ в
лентата на състоянието.

Ограничения:Ограничения:Ограничения:Ограничения:Ограничения:
Коляно-лостовите машини могат да
пресоват само при определно условие, тъй
като поради променливото предаване на
коляно-лостовата механика при хода на
затваряне затварящият агрегат може да
упражни пълната сила на пресоване само
при просвет пресоване 0.
Успоредното пресоване означава
едновременно движение на затварящия
агрегат и на шприцагрегата, т.е. машината
трябва технически да е подготвена за
такова движение. Ако тя не отговаря на това
условие, полето "Пресоване успоредно" на
дисплея не е активно. Тогава е възможно
само последователно пресоване.
Максималните стойности за просвет,
скорост и сила на пресоване зависят от
големината и типа на машината.

Важно:Важно:Важно:Важно:Важно:
При пресоване силата на прилепване на
дюзата трябва да може да бъде уловена от
свързването на инструмента към плочата с
дюзата и при отворен инструмент.
Ако по време на пресоването не е
желателно обратно налягане на
шприцваната пластмаса  в цилиндъра на
шнека, то това трябва да се предотврати
чрез конструкцията на инструмента или
чрез използването на затварящи дюзи
(инструмент или машина). Позицията на
шнека действително се регулира по време
на пресоването, но в зависимост от
ситуацията временното налягане на
системата може да се окаже недостатъчно,
за да удържи позицията.
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Затварящ агрегат

Вентилиране (опция)Вентилиране (опция)Вентилиране (опция)Вентилиране (опция)Вентилиране (опция)

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Регулиране (виж Глава 1)

ВентилиранеВентилиранеВентилиранеВентилиранеВентилиране

Активиране на програма вентилиране. В
ръчен режим програмата вентилиране не
може да се използва, тук се прилагат
стандартните затварящи и шприцващи
движения.

ST1USE02_00DE.JPG



Затварящ агрегат

A: TB4DE03I.PMD
B: TB4DE03H.P65
E: 120903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 3
страница - 15

СтСтСтСтСтарт по времеарт по времеарт по времеарт по времеарт по време

С този избор се настройва стартов
критерий по обем, който трябва да
задейства процеса на вентилиране.

При слизане под тук настроения обем
шприцпроцесът прекъсва след изтичане на
"Времето за забавяне на процеса на
вентилиране". Процесът на шприцване
прекъсва най-късно при достигане точката
за превключване на допълнително
налягане, като в такъв случай по време на
"Забавяне процес вентилиране"
шприцбуталото се задържа на регулационна
позиция. След това стартира процесът на
вентилиране, след чийто край процесът на
шприцване, респ. допълнително налягане
продължава.

СтСтСтСтСтарт при ND-превключванеарт при ND-превключванеарт при ND-превключванеарт при ND-превключванеарт при ND-превключване

При този избор прекъсването на процеса на
шприцване се извършва в момента на
превключването на допълнително налягане
(независимо кой критерий е бил избран) и
след изтичане времето на забавяне на
вентилирането. След това  по време на
забавянето на вентилирането
шприцбуталото се държи на регулационна
позиция. После стартира процесът на
вентилиране, след чийто край
шприцпроцесът продължава, респ. стартира
допълнителното налягане.

Време на забавяне вентилиранеВреме на забавяне вентилиранеВреме на забавяне вентилиранеВреме на забавяне вентилиранеВреме на забавяне вентилиране

След достигане на стартовия критерий
процесът на вентилиране се забавя с това
време.

СкСкСкСкСкорост отваряне (вентилиророст отваряне (вентилиророст отваряне (вентилиророст отваряне (вентилиророст отваряне (вентилиране)ане)ане)ане)ане)
Сила движСила движСила движСила движСила движение отваряне (вентилирение отваряне (вентилирение отваряне (вентилирение отваряне (вентилирение отваряне (вентилиране)ане)ане)ане)ане)

След изтичане времето на забавяне
формата се отваря според тези зададени
стойности на предварително избрания
"просвет вентилиране".

Просвет вентилиранеПросвет вентилиранеПросвет вентилиранеПросвет вентилиранеПросвет вентилиране

Мярка ход, според която формата се отваря
след забавянето на вентилирането. Ако
този избор се постави на "0", не се
извършва движение на отваряне, а само се
повишава налягането.

Време вентилиранеВреме вентилиранеВреме вентилиранеВреме вентилиранеВреме вентилиране

След достигането на просвета вентилиране
(респ. повишаване на налягането)
последващия процес на затваряне, респ.
повишаване на налягането се забавя с това
време, т.е. през това време не се извършва
никакво движение.

Време на заВреме на заВреме на заВреме на заВреме на затваряне слетваряне слетваряне слетваряне слетваряне след вентилирд вентилирд вентилирд вентилирд вентилиранеанеанеанеане

След изтичане на "Време вентилиране"
формата се затваря. Това става чрез
"Скорост" и "Сила на движение" за
вентилиране. Тези зададени стойности се
поддържат дотогава, докато времето на
затваряне след вентилиране изтече или
мярката на хода "Форма затворена" е
достигната. След това се извършва
стандартно повишаване на налягането.

ЗаЗаЗаЗаЗатваряне сктваряне сктваряне сктваряне сктваряне скорост (вентилиророст (вентилиророст (вентилиророст (вентилиророст (вентилиране)ане)ане)ане)ане)
ЗаЗаЗаЗаЗатваряне сила на движтваряне сила на движтваряне сила на движтваряне сила на движтваряне сила на движениеениеениеениеение
(вентилиране)(вентилиране)(вентилиране)(вентилиране)(вентилиране)

Зададени стойности на скорост и сила на
движение за процеса на затваряне при
вентилиране.
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Затварящ агрегат

Протичане на прогрПротичане на прогрПротичане на прогрПротичане на прогрПротичане на програмаамаамаамааматттттааааа

Вентилиране:Вентилиране:Вентилиране:Вентилиране:Вентилиране:

• затваряне форма до повишаване
налягане

• шприцагрегат напред до прилепване
дюза

• начало шприцване до старт
вентилиране

• понижаване налягане

• отваряне до просвет вентилиране

• изчакване време вентилиране

• процес затваряне след вентилиране

• повишаване на налягането

• шприцването продължава

ЛентЛентЛентЛентЛента състояниеа състояниеа състояниеа състояниеа състояние

По време на процеса вентилиране
шприцбуталото остава на

позиция.

Това се показва със символ в лентата на
състоянието.
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ШприцванеШприцванеШприцванеШприцванеШприцване

IJ1USE01_04DE.JPG

В това меню настройвате зададените
стойности на движението шприцване.

За две твърди и осем активиращи се
отсечки на хода можете да въведете
отделни обеми на потоци, обеми и
налягания. Самото поведение при
движението се интерполира линейно от
управлението, т.е. не се извършва рязка
смяна на скоростите, а равномерно
напасване към съответните зададени
стойности (виж Диаграма зададени
стойности на шприцване). Настроеният
дозиращ обем и обемът на превключване
(зона на шприцване) са показани чрез две
вертикални зелени линии в диаграмата на
зададените стойности.

От това меню достигате следните менюта:

• Графика действителни стойности
(виж Глава 13)

• Обвиваща крива (виж Глава 13)

• Процес (виж Глава 1)

• Стр. 2 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

• Изшприцване (виж тази Глава)
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Шприцване

ШприцванеШприцванеШприцванеШприцванеШприцване

Зададените стойности за обем потоци "Q"
въвеждате в [ccm/s] / [cuin/s], за обем "V" в
[ccm] / [cuin] и за шприцналягания "p" в [bar] /
[psi]. Съответните максимални стойности
можете да прочетете до осите на
диаграмите.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
При зададените стойности за
шприцналягане става дума за специфични
налягания, а не за налягания в
хидравличната система.

Профилът на шприцналягането е профил за
ограничаване на налягането (контрол на
шприцналягането), т.е. ако шприцналягането
превиши граничното налягане (настроеното
в профила на шприцналягането налягане),
скоростта на шприцване (обем поток) се
редуцира дотогава докато шприцналягането
отново започне да съответства на
граничното налягане. Оценката на контрола
на шприцналягането се активира в меню
"Контроли стр. 2" (виж Глава 14).

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Въведете най-напред обемите на потока,
обемите и налягането за твърдите отсечки
от хода. Ако желаете по-диференцирано
поведение на шприцване, изберете
съответните активиращи се отсечки от хода
и въведете желаните зададени стойности.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Шприцване с предварително избраните
зададени стойности се извършва (при TMS)
само когато дюзата се намира на позиция
"Точка на прилепване на дюзата" и
коляновият лост е достигнал изправено
положение.

Ако това не е изпълнено, шприцването се
извършва със зададена стойност
"Шприцване регулиране-Q".

Изместване профилИзместване профилИзместване профилИзместване профилИзместване профил

Тази функция (символ
диаграма) служи за
активиране
изместването на
профила. Ако избере
или желаете да
изберете тази функция,

преместете курсора на това поле,
натиснете бутон "ПЛЮС" или "МИНУС" и
потвърдете с бутон "ENTER".

При избрана функция се появяват
допълнителните полета за въвеждане
"делта" за "Q "(обем поток), "V" (обем) и
"p" (шприцналягане). Тук се въвеждат
зададените стойности, с които профилът
трябва да бъде повишен или понижен, при
еднократно задействане на съответното
изместване на профила.

• Въведете в полето "делта"
зададената стойност.

• Преместете курсора върху символа
"-/+". Изборът се показва чрез смяна
на цвета от бяло в синьо.

• Сега чрез натискане на бутон
"ПЛЮС" профилът се измества с
въведената в "делта" зададена
стойност.

"Q"повишаване обем поток

"V" увеличаване обем

"p" повишаване шприцналягане

Ако при това се превиши
"Максималната стойност",
изместването на профила не се
извършва и се показва съобщението
за повреда "Изместване профил
извън зона".
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Натиснете ли бутон "МИНУС",
профилът съответно се понижава,
респ. намалява.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
При изместване профила на обема първата
профилна точка винаги остава "0".

НалягНалягНалягНалягНалягане помпа по време на шприцванеане помпа по време на шприцванеане помпа по време на шприцванеане помпа по време на шприцванеане помпа по време на шприцване
(при хидравлични машини)(при хидравлични машини)(при хидравлични машини)(при хидравлични машини)(при хидравлични машини)

При избора на тази програма се задава
налягането на помпата по време на процеса
на шприцване. Зададената стойност се
въвежда като хидравлично налягане в [bar] /
[psi].

За да се гарантира безупречен процес на
шприцване, командата за това налягане
трябва да достигне до помпата чрез
хидравличното налягане, необходимо за
създаването на шприцналягането.

Виж също точка "Диаграми шприцналягане"
(Глава "Технически данни").

Ако програмата е избрана, налягането на
помпата по време на процеса на шприцване
се изчислява от максималното зададено
специфично шприцналягане (профил
гранично налягане).

Забавяне шприцванеЗабавяне шприцванеЗабавяне шприцванеЗабавяне шприцванеЗабавяне шприцване

"Забавяне на шприцването" стартира само в
автоматичен режим при достигане точката
на прилепване на дюзата. След изтичане на
времето започва процесът на шприцване.

Забавянето на шприцването въвеждате в
[s].

актуактуактуактуактуално шприцналягално шприцналягално шприцналягално шприцналягално шприцналяганеанеанеанеане

Актуалното шприцналягане се показва в
[bar] / [psi] angezeigt.

актуактуактуактуактуално налягално налягално налягално налягално налягане масаане масаане масаане масаане маса

Актуалното налягане маса се показва в [bar]
/ [psi].

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Чрез промяна цвета на текста "Актуално
шприцналягане" се показва вида на
регулирането на шприцналягането и
допълнителното налягане.

• При регулиране на шприцналягането
и допълнителното налягане чрез
датчик за шприцналягане текстът
"Актуално шприцналягане" се
показва в черно.

• При регулиране на шприцналягането
и допълнителното налягане чрез
датчик за налягане маса текстът
"Актуално шприцналягане" се
показва в сиво.

актуактуактуактуактуално вътрешно налягално вътрешно налягално вътрешно налягално вътрешно налягално вътрешно налягане формаане формаане формаане формаане форма

Показва се действителната стойност на
избрания датчик за вътрешно налягане
форма. Тя се представя в [bar] / [psi].

ВърхВърхВърхВърхВърхова стойност шприцналягова стойност шприцналягова стойност шприцналягова стойност шприцналягова стойност шприцналяганеанеанеанеане

Върховата стойност на шприцналягането се
показва в [bar] / [psi].

ВърхВърхВърхВърхВърхова стойност вътрешно налягова стойност вътрешно налягова стойност вътрешно налягова стойност вътрешно налягова стойност вътрешно наляганеанеанеанеане
формаформаформаформаформа

Върховата стойност на вътрешното
налягане форма се показва в [bar] / [psi].
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ВърхВърхВърхВърхВърхова стойност налягова стойност налягова стойност налягова стойност налягова стойност налягане масаане масаане масаане масаане маса

Върховата стойност на налягането на
масата се показва в [bar] / [psi].

Върховите стойности се отчитат по време
на цялата фаза на шприцване, включително
допълнителното налягане.

Обем превключванеОбем превключванеОбем превключванеОбем превключванеОбем превключване

Обемът превключване се показва в [ccm] /
[cuin].

Превключване шприцналягПревключване шприцналягПревключване шприцналягПревключване шприцналягПревключване шприцналяганеанеанеанеане

Превключването на шприцналягането се
показва в [bar] / [psi].

Превключване вътрешно налягПревключване вътрешно налягПревключване вътрешно налягПревключване вътрешно налягПревключване вътрешно наляганеанеанеанеане
формаформаформаформаформа

Превключването на вътрешното налягане
форма се показва в [bar] / [psi].

Превключване налягПревключване налягПревключване налягПревключване налягПревключване налягане масаане масаане масаане масаане маса

Превключването на налягане маса се
показва в [bar] / [psi].

Стойностите на преключване се отчитат
при превключването от шприцване към
допълнително налягане.

Бързо шприцване (опция)Бързо шприцване (опция)Бързо шприцване (опция)Бързо шприцване (опция)Бързо шприцване (опция)

Когато машината е съоръжена с
хидравличен акумулатор за бързо
шприцване, можете да изберете този опция.
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ШприцванеШприцванеШприцванеШприцванеШприцване
ШприцванеШприцванеШприцванеШприцванеШприцване
> Стр. 2 (опция)> Стр. 2 (опция)> Стр. 2 (опция)> Стр. 2 (опция)> Стр. 2 (опция)

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Стр. 1 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

• Изшприцване (виж тази Глава)

Ако машината е съоръжена със затваряща
дюза (опция), в това меню можете да
направите настройките на тази програма.
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Затваряща дюза (опция)Затваряща дюза (опция)Затваряща дюза (опция)Затваряща дюза (опция)Затваряща дюза (опция)

Ако тази програма е деактивирана,
затварящата дюза е постоянно отворена.

Когато програмата е активирана,
затварящата дюза се отваря при
стартиране на фазата на шприцване. Докато
агрегатът на дюзата се намира на точката
на прилепване на дюзата и налягането се
повишава, затварящата дюза остава
отворена.

Едва когато фазата на допълнителното
налягане приключи, затварящата дюза се
затваря. Освен това затварящата дюза е
отворена и при функцията декомпресия (виж
Глава 7).

Време затваряща дюзаВреме затваряща дюзаВреме затваряща дюзаВреме затваряща дюзаВреме затваряща дюза

Въведеното тук време установява
продължителността на отваряне и
затваряне на затварящата дюза. Това време
започва да се отчита, когато програмата
"Затваряща дюза" е включена.

СкСкСкСкСкорост заорост заорост заорост заорост затваряща дюзатваряща дюзатваряща дюзатваряща дюзатваряща дюза

Въведената тук зададена стойност
установява скоростта на отваряне и
затваряне на затварящата дюза. Тази
скорост е активна през "Време затваряща
дюза".

НалягНалягНалягНалягНалягане заане заане заане заане затваряща дюзатваряща дюзатваряща дюзатваряща дюзатваряща дюза

Въведената тук зададена стойност
установява налягането при затваряне и
отваряне на затварящата дюза. Това
налягане е активно през "Време затваряща
дюза".

Забавяне затваряне затваряща дюзаЗабавяне затваряне затваряща дюзаЗабавяне затваряне затваряща дюзаЗабавяне затваряне затваряща дюзаЗабавяне затваряне затваряща дюза
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Това време стартира с края на процеса на
шприцване. След изтичането му
затварящата дюза се затваря.

Забавяне отваряне затваряща дюзаЗабавяне отваряне затваряща дюзаЗабавяне отваряне затваряща дюзаЗабавяне отваряне затваряща дюзаЗабавяне отваряне затваряща дюза
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Това време стартира с процеса на
шприцване. След изтичането му
затварящата дюза се отваря.

PPPPPrrrrressuressuressuressuressureMold (опция)eMold (опция)eMold (опция)eMold (опция)eMold (опция)

За тази опция е необходима специална
затваряща дюза, която запазва плътността
си и при по-високи шприцналягания.

Когато програмата е активирана,
затварящата дюза се отваря едва след
достигане на настроеното
предкомпресионно налягане.

НалягНалягНалягНалягНалягане преане преане преане преане преди кди кди кди кди компресияомпресияомпресияомпресияомпресия

Въведената тук зададена стойност
установява налягането, при което
затварящата дюза бива отворена.
Предкомпресионното налягане е налягането
на шприцбуталото, създадено при
шприцване и затворена затваряща дюза.
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ИзшприцванеИзшприцванеИзшприцванеИзшприцванеИзшприцване
ШприцванеШприцванеШприцванеШприцванеШприцване
> Изшприцване> Изшприцване> Изшприцване> Изшприцване> Изшприцване

Ако машината е снабдена с програмата
"Изшприцване на студената тапа" (опция),
можете да предприемете съответни
настройки в това меню.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Регулиране (виж Глава 1)
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ИзшприцванеИзшприцванеИзшприцванеИзшприцванеИзшприцване

без изшприцванебез изшприцванебез изшприцванебез изшприцванебез изшприцване

Програмата за изшприцване е
деактивирана.

Изшприцване само в автоматиченИзшприцване само в автоматиченИзшприцване само в автоматиченИзшприцване само в автоматиченИзшприцване само в автоматичен
режимрежимрежимрежимрежим

Програмата за изшприцване се активира
само в автоматичен режим и стартира при
възникване на аларма от 4 степен на
грешка. Появява се съобщението за
повреда "Изшприцването е активно".

Изшприцване в ръчен и автоматиченИзшприцване в ръчен и автоматиченИзшприцване в ръчен и автоматиченИзшприцване в ръчен и автоматиченИзшприцване в ръчен и автоматичен
режимрежимрежимрежимрежим

Програмата за изшприцване се активира в
ръчен и автоматичен режим.

За да може да се стартира процесът на
изшприцване в ръчен режим,
шприцагрегатът трябва да е върнат в
крайно задно механично положение и да се
натисне бутон "Шприцване". При
хоризонтален шприцагрегат трябва
допълнително да се затвори формата.
Показва се съобщението за повреда
"Изшприцването е активно". За да може да
се прекрати процеса на изшприцване в
ръчен режим, трябва да се натисне бутон
"Шприцване" или "Дозиране/ декомпресия".

КККККонтроонтроонтроонтроонтрол мал мал мал мал материалтериалтериалтериалтериал

Допълнително към програмата за
изшприцване може да бъде активиран и
контрол на материала.

"Време контрол материал" следи за престой
на машината. Измерва се времето от
дозирането до края на шприцването.
Изтече ли "Време контрол материал", се
появява съобщението за повреда
"Изшприцването е активно", което блокира
автоматичния цикъл и стартира програмата
на изшприцване.

В ръчен режим шприцагрегатът
автоматично се връща в крайно задно
механично положение и програмата на
изшприцване стартира.

Време кВреме кВреме кВреме кВреме контроонтроонтроонтроонтрол мал мал мал мал материалтериалтериалтериалтериал

Това време стартира с начало дозиране и се
занулява в края на всеки процес на
шприцване. Изтече ли времето, се появява
съобщение за повреда и стартира процесът
на изшприцване.

ИзшприцванеИзшприцванеИзшприцванеИзшприцванеИзшприцване

Процесът на изшприцване се извършва чрез
шприцване навън и последващо дозиране.
Изшприцването се извършва със "Скорост
изшприцване" и "Налягане изшприцване".
Дозирането се извършва с "Периферна
скорост дозиране" без динамично налягане,
до "Обем дозиране при изшприцване".
"Време контрол дозиране" тече успоредно с
дозирането. След всеки процес на
изшприцване броячът "Ходове
изшприцване" се сумира и при достигане на
настроената зададена стойност
съобщението за повреда се занулява (ако
машината има няколко шприцагрегата,
съобщението за повреда се занулява едва
след като всички процеси на изшприцване
са приключени). Шприцагрегатът остава да
стои отпред след последния ход на
изшприцване и времето на контрол не
стартира.
Докато процесът на изшприцване не е
приключил, движението "Шприцагрегат
напред" и "Шприцване в инструмента" е
блокирано.
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Ако шприцагрегатът в ръчен режим се върне
в механично крайно положение и без
съобщение за повреда "Контрол материал",
опционалната чаша за изшприцване се
придвижва напред и процесът на
изшприцване маже да се осъществи. След
приключването му чашата за изшприцване
може да се върне назад чрез придвижване
напред на шприцагрегата. Ако по време на
процеса на изшприцване тече "Време
контрол материал", се появява
съобщението за повреда "Изшприцването е
активно" и процесът на изшприцване трябва
да се проведе докрай.

ОтдозиранеОтдозиранеОтдозиранеОтдозиранеОтдозиране

Отдозира се с "Периферна скорост
дозиране" при максимално динамично
налягане. Ако шприцагрегатът не е на най-
предна позиция, преди началото на
отдозирането се изшприцва веднъж. "Време
отдозиране" тече успоредно с дозирането.
След изтичането му процесът на
отдозиране приключва и съобщението за
повреда се занулява (ако машината има
няколко шприцагрегата, съобщението за
повреда се занулява едва след като всички
процеси на отдозиране са приключили).
Докато процесът на изшприцване не е
приключил, движението "Шприцагрегат
напред" и "Шприцване в инструмента" е
блокирано.

ХоХоХоХоХодове на изшприцванедове на изшприцванедове на изшприцванедове на изшприцванедове на изшприцване

Броят на необходимите ходове на
изшприцване. При активирана програма
"Отдозиране" това въвеждане не е
необходимо.

Обем дозиране при изшприцванеОбем дозиране при изшприцванеОбем дозиране при изшприцванеОбем дозиране при изшприцванеОбем дозиране при изшприцване

Тук въвеждате обем дозиране в [ccm] /
[cuin], до който се дозира при активирана
програма "Изшприцване". При активирана
програма "Отдозиране" това въвеждане не
е необходимо.

СкСкСкСкСкорост изшприцванеорост изшприцванеорост изшприцванеорост изшприцванеорост изшприцване

Въведете тук необходимата за
изшприцването скорост в [ccm/s] / [cuin/s].

НалягНалягНалягНалягНалягане изшприцванеане изшприцванеане изшприцванеане изшприцванеане изшприцване

Въведете тук налягането на изшприцване в
[bar] / [psi].

Периферна скПериферна скПериферна скПериферна скПериферна скорост дозиророст дозиророст дозиророст дозиророст дозиранеанеанеанеане

Въведете тук периферната скорост в [mm/s]
/ [in/s] за дозирането при процеса на
изшприцване и отдозиране.

Време кВреме кВреме кВреме кВреме контроонтроонтроонтроонтрол дозирл дозирл дозирл дозирл дозиранеанеанеанеане

Това въвеждане се вижда при активирана
програма "Изшприцване".
Изтече ли времето в [s] се изшприцва за
последен път и програмата приключва.

Време отдозиранеВреме отдозиранеВреме отдозиранеВреме отдозиранеВреме отдозиране

Това въвеждане се вижда при активирана
програма "Отдозиране". Тук въвеждате
времето в [s], през което трябва да се
отдозира.
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Шприцване

Изшприцване на стуИзшприцване на стуИзшприцване на стуИзшприцване на стуИзшприцване на студенаденаденаденаденаттттта та та та та тапа (опция)апа (опция)апа (опция)апа (опция)апа (опция)

При активиране на тази програма студената
тапа се изшприцва от дюзата. Преди
шприцагрегатът да се придвижи напред
студената тапа се изшприцва със "Скорост
изшприцване" и "Налягане изшприцване" -
до "Обем изшприцване".

Ако при машини с две хидравлични системи
е избрана програма "Успоредна работа на
шприцагрегата" в меню "Регулиране",
студената тапа се изшприцва преди
затварянето на инструмента.

Обем изшприцванеОбем изшприцванеОбем изшприцванеОбем изшприцванеОбем изшприцване

Въведена зададена стойност за обема,
който трябва да бъде изшприцван. Ако напр.
трябва да се изшприцват 100 ccm, тук
трябва да се въведе 100.

СкСкСкСкСкорост изшприцванеорост изшприцванеорост изшприцванеорост изшприцванеорост изшприцване

Въведете тук необходимата за
изшприцването скорост в [ccm/s] / [cuin/s].

НалягНалягНалягНалягНалягане изшприцванеане изшприцванеане изшприцванеане изшприцванеане изшприцване

Въведете тук налягането на изшприцване в
[bar] / [psi].
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Допълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително наляганеанеанеанеане

HP1USE01_04DE.JPG

В това меню създавате профил по време за
фазата на допълнителното налягане.
Можете да въведете зададени стойности за
две твърди и осем активиращи се точки във
времето. При това на всяка точка
определяте и зададено налягане. То се
управлява до съответния момент.
Последната времева стойност е цялото
време на допълнително налягане.

Допълнително можете да въведете
зададена стойност за последващо време на
охлаждане.

От това меню достигате следните менюта:

• Графика действителни стойности
(виж Глава 13)

• Обвиваща крива (виж Глава 13)

• Процес (виж Глава 1)

• ВНФ (вътрешно налягане форма, виж
тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)
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Допълнително  налягане

Допълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително наляганеанеанеанеане

Зададените стойности на специфичните
допълнителни налягания "p" въвеждате в
[bar] / [psi], а  на времената "t" в [Sek.].
Съответните максимални стойности можете
да прочетете до осите на диаграмите.

Изместване на профилаИзместване на профилаИзместване на профилаИзместване на профилаИзместване на профила

Тази функция (символ на
диаграма) служи за
активиране на
изместването на профила.
Ако изберете или желаете
да изберете тази функция,
преместете курсора на

това поле, натиснете бутон "ПЛЮС" или
"МИНУС" и потвърдете с бутон "ENTER".

При избрана функция се появяват
допълнителните полета за въвеждане
"делта" за "p" (допълнително налягане) и
"t" (време на допълнително налягане). Тук се
въвеждат допълнителните стойности, с
които профилът се повишава или понижава
с еднократно натискане на съответното
изместване на профила.

• Въведете в полето "делта"
зададената стойност.

• Преместете курсора върху символа
"-/+". Изборът се показва чрез смяна
на цвета от бяло в синьо.

• Чрез натискане на бутон "ПЛЮС"
сега профилът се измества с
въведената в "делта" зададена
стойност.

p Повишаване на допълнителното
налягане
t удължаване времето на
допълнителното налягане

Ако изместването на профила
превишава "Максималната
стойност", то не се изпълнява и се
показва съобщението за повреда
"Изместване на профила извън
зоната".

Натиснете ли бутон "МИНУС",
профилът съответно се понижава,
респ. намалява.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
При изместване профила на времето на
допълнително налягане, отделните времена
се изместват пропорционално, т.е. промяна
на времето на допълнителното налягане не
променя рампите на профила на
допълнителното налягане.

Шприцване без допълнително налягШприцване без допълнително налягШприцване без допълнително налягШприцване без допълнително налягШприцване без допълнително наляганеанеанеанеане

Шприцването приключва без допълнително
налягане.

Превключване на допълнителноПревключване на допълнителноПревключване на допълнителноПревключване на допълнителноПревключване на допълнително
налягналягналягналягналяганеанеанеанеане

Изберете сред следните опции начина на
превключване на допълнително налягане.

СтСтСтСтСтарт по времеарт по времеарт по времеарт по времеарт по време

След изтичане на настроеното време
следва превключване на допълнително
налягане. Зададената стойност се въвежда
в [s].

СтСтСтСтСтарт по обемарт по обемарт по обемарт по обемарт по обем

При достигане на настроения обем следва
превключване на допълнително налягане.
Зададената стойност се въвежда в [ccm] /
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[cuin]. СтСтСтСтСтарт по шприцналягарт по шприцналягарт по шприцналягарт по шприцналягарт по шприцналяганеанеанеанеане

При достигане на настроеното
шприцналягане следва превключване на
допълнително налягане. Зададената
стойност се въвежда в [bar] / [psi].

СтСтСтСтСтарт вътрешно налягарт вътрешно налягарт вътрешно налягарт вътрешно налягарт вътрешно налягане формаане формаане формаане формаане форма

При достигане настроеното вътрешно
налягане форма следва превключването на
допълнително налягане. Зададената
стойност се въвежда в [bar] / [psi].

СтСтСтСтСтарт по налягарт по налягарт по налягарт по налягарт по налягане масаане масаане масаане масаане маса

При достигане на настроеното налягане
маса следва превключване на
допълнително налягане. Зададената
стойност се въвежда в [bar] / [psi].

ОсвобоОсвобоОсвобоОсвобоОсвобождаване слеждаване слеждаване слеждаване слеждаване след обемд обемд обемд обемд обем

Ако сте избрали превключване на
допълнително налягане по шприцналягане,
вътрешно налягане форма или налягане
маса, то превключването на допълнително
налягане може да се извърши едва след
достигане на този обем (защитна функция
поради шприцването под налягане при
стартиране на функцията шприцване).
Зададената стойност се въвежда в [ccm] /
[cuin].

Време на кВреме на кВреме на кВреме на кВреме на контроонтроонтроонтроонтрол на превклюването нал на превклюването нал на превклюването нал на превклюването нал на превклюването на
допълнително налягдопълнително налягдопълнително налягдопълнително налягдопълнително наляганеанеанеанеане

Ако нито един от горепосочените критерии
не бъде достигнат, стартира тук
настроеното време на контрол. Зададената
стойност се въвежда в [s].

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Изтече ли времето на контрол, се появява
съобщението за повреда "некоректно
превключване на допълнително налягане".
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Допълнително  налягане

актуактуактуактуактуално време допълнително налягално време допълнително налягално време допълнително налягално време допълнително налягално време допълнително наляганеанеанеанеане

Актуално изтеклото време на допълнително
налягане. Времето на допълнително

FIDUSE01_04DE.JPG

налягане стартира при превклюване на
допълнително налягане (сравни меню
"Шприцване", Глава 5).

Време оВреме оВреме оВреме оВреме охлаждане (време похлаждане (време похлаждане (време похлаждане (време похлаждане (време подгряване)дгряване)дгряване)дгряване)дгряване)

Времето на охлаждане (подгрявяне)
стартира след изтичане на последно
зададеното време на допълнително
налягане. След изтичане на времето на
охлаждане (подгряване) стартира
функцията "Инструмент отваряне".

Действителната стойност на актуално
изтеклото време на охлаждане се показва
вляво от зададената стойност.

актуактуактуактуактуално налягално налягално налягално налягално налягане шприцванеане шприцванеане шприцванеане шприцванеане шприцване

Тук се показва актуалното налягане
шприцване в [bar] / [psi].

актуактуактуактуактуално налягално налягално налягално налягално налягане маса (опция)ане маса (опция)ане маса (опция)ане маса (опция)ане маса (опция)

Актуалното налягане маса се показва в [bar]
/ [psi].

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Чрез промяна цвета на текста "актуално
шприцналягане" се показва вида на
регулирането на шприцналягане и
допълнително налягане.
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• При шприцналягане и допълнително
налягане регулирани чрез датчик за
шприцналягане текстът "актуално
шприцналягане" се показва в черно.

• При шприцналягане и допълнително
налягане регулирани чрез датчик за
налягане маса текстът "актуално
шприцналягане" се показва в сиво.

ДаДаДаДаДатчик вътр. налягтчик вътр. налягтчик вътр. налягтчик вътр. налягтчик вътр. налягане формаане формаане формаане формаане форма
Допълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително налягДопълнително наляганеанеанеанеане
> ВНФ> ВНФ> ВНФ> ВНФ> ВНФ
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Допълнително  налягане

В това меню избирате желаните датчици за
вътрешно налягане форма и съответния
тип.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Регулиране (виж Глава 1)

Избор даИзбор даИзбор даИзбор даИзбор датчик вътрешно налягтчик вътрешно налягтчик вътрешно налягтчик вътрешно налягтчик вътрешно налягане формаане формаане формаане формаане форма

Тук изберете кой от двата датчика
вътрешно налягане форма е активен.
Превключването на допълнително налягане
(ако е активирано превключване по
вътрешно налягане форма) се извършва
чрез активирания датчик вътрешно
налягане форма.
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ДозирДозирДозирДозирДозиране/ декане/ декане/ декане/ декане/ декомпресияомпресияомпресияомпресияомпресия

MT1USE01_04DE.JPG

В това меню въвеждате параметрите за
дозиране и декомпресия.

Можете да зададете за две твърди и четири
активиращи се отсечки отделни периферни
скорости, обеми и динамични налягания.
Самото поведение при движение се
интерполира линейно от управлението, т.е.
няма рязка смяна на скоростите, а плавно
напасване към съответните зададени
стойности (виж диаграма зададени
стойности за допълнително налягане).

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Стр. 2 (виж тази Глава) (опция)

• Регулиране (виж Глава 1)
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Дозиране/ декомпресия

ДозиранеДозиранеДозиранеДозиранеДозиране

Зададените стойности на обема на
дозиране "V" въвеждате в [ccm] / [cuin], на
периферните скорости "v" в [mm/s] / [inch/s],
а на специфичните динамични налягания "p"
в [bar] / [psi]. Съответните максимални
стойностимогат да се прочетат до осите на
диаграмите.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Обем дозиране трябва да се въвежда
абсолютно, т.е. при въвеждане на 45,00 ccm
се дозира до обем 45,00 ccm.

Изместване на профилаИзместване на профилаИзместване на профилаИзместване на профилаИзместване на профила

Тази функция (символ
на диаграма) служи за
активиране на
изместването на
профила. Ако изберете
или желаете да
изберете тази
функция, преместете

курсора на това поле, натиснете бутон
"ПЛЮС" или "МИНУС" и потвърдете с
бутон "ENTER".

При избрана функция се появяват
допълнителните полета за въвеждане
"делта" за "v" (периферна скорост), "V"
(обем) и р (динамично налягане). Тук се
въвеждат зададените стойности, с които
профилът се повишава или понижава с
еднократно натискане на съответното
изместване на профила.

• Въведете в полето "делта"
зададената стойност.

• Преместете курсора върху символа
"-/+". Изборът се показва чрез смяна
на цвета от бяло в синьо.

• Чрез натискане на бутон "ПЛЮС"
сега профилът се измества с
въведената в "делта" зададена
стойност.

v повишаване периферната скорост
V увеличаване обема на дозиране
p повишаване динамичното
налягане

Ако изместването на профила
превишава "Максималната
стойност", то не се изпълнява и се
показва съобщението за повреда
"Изместване на профила извън
зоната".

Натиснете ли бутон "МИНУС",
профилът съответно се понижава,
респ. намалява.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
При изместване профила на обема на
дозиране профила на дозиране и
динамичното налягане се изместват без
промяна на профилите.
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Дек. 1Дек. 1Дек. 1Дек. 1Дек. 1 (дек(дек(дек(дек(декомпресия преомпресия преомпресия преомпресия преомпресия преди дозирди дозирди дозирди дозирди дозиране)ане)ане)ане)ане)

Зададените стойности на декомпресионните
обеми потоци "Q" въвеждате в [ccm/s] /
[cuin/s], на обемите "V" в [ccm] / [cuin].

С тази програма можете да активирате хода
на декомпресия преди дозирането. След
изтичане на настроеното време на
допълнително налягане шнекът се връща
назад с настроения обем на декомпресия.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Обемът на декомпресия 1 се въвежда
относително, т.е. при въвеждане 1,00 ccm
шнекът се връща с 1,00 ccm назад от
актуалната позиция.

Програмата "Декомпресия преди дозиране"
се активира в автоматичен режим веднага
след края на фазата на допълнителното
налягане, а в ръчен режим чрез натискане
на бутон "Дозиране/ декомпресия".

Q (обем поток)Q (обем поток)Q (обем поток)Q (обем поток)Q (обем поток)

С въведения тук обем поток шнекът се
връща назад преди началото на дозирането,
ако е включена програма "Декомпресия
преди дозиране".

V (обем)V (обем)V (обем)V (обем)V (обем)

Въведете тук зададената стойност за обем
на "Декомпресия преди дозиране".

Дек. 2Дек. 2Дек. 2Дек. 2Дек. 2 (дек(дек(дек(дек(декомпресия слеомпресия слеомпресия слеомпресия слеомпресия след дозирд дозирд дозирд дозирд дозиране)ане)ане)ане)ане)

С програма "Дек. 2" можете да активирате
хода на декомпресия след дозирането. След
достигане обема на дозиране шнекът се
връща назад с настроения обем на
декомпресия.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Обемът на декомпресия 2 се въвежда
относително спрямо обема на дозиране, т.е.
при въвеждане 1,00 ccm шнекът се връща с
1,00 ccm назад от актуалната позиция
(дозиране край).

Q (обем поток)Q (обем поток)Q (обем поток)Q (обем поток)Q (обем поток)

С въведения тук обем поток шнекът се
връща назад след дозирането, ако е
включена програма "Декомпресия след
дозиране".

V (обем)V (обем)V (обем)V (обем)V (обем)

Въведете тук зададената стойност за обем
на "Декомпресия след дозиране".

Динамично налягДинамично налягДинамично налягДинамично налягДинамично наляганеанеанеанеане

Динамичното налягане е налягането,
действащо върху шприцбуталото при
връщането на шнека назад. Динамичното
налягане е активно по време на фазата на
дозиране. То действа в посока обратна на
посоката на дозиране, за да може да
уплътни материала в цилиндъра.
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Дозиране/ декомпресия

без динамично налягбез динамично налягбез динамично налягбез динамично налягбез динамично наляганеанеанеанеане

Динамичното налягане е деактивирано, т.е.
не е изпълнен профил динамично налягане.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
При машини EM и хидравлични машини с
опцията "шприцбутало с регулирано
положение" трябва да се въведе зададена
стойност за липса на динамично налягане.
Тази зададена стойност трябва да бъде
така настроена, че при дозиране никакъв
материал да не изтича от дюзата, но
въпреки това при малко динамично налягане
да може да се дозира допълнително
материал. Стойността според материала и
отвора на дюзата трябва да е между 10 и 30
bar. При въвеждане 0 шнекът ще се върне
празен назад.

Динамично налягДинамично налягДинамично налягДинамично налягДинамично налягане само в автомаане само в автомаане само в автомаане само в автомаане само в автоматичентичентичентичентичен
режимрежимрежимрежимрежим

Динамичното налягане е активно само в
автоматичен режим.

Динамично налягДинамично налягДинамично налягДинамично налягДинамично налягане в ръчен иане в ръчен иане в ръчен иане в ръчен иане в ръчен и
автоматичен режимавтоматичен режимавтоматичен режимавтоматичен режимавтоматичен режим

Динамичното налягане е активно в ръчен и
ватометичане режим.

Забавяне декЗабавяне декЗабавяне декЗабавяне декЗабавяне декомпресия/ дозиромпресия/ дозиромпресия/ дозиромпресия/ дозиромпресия/ дозиранеанеанеанеане

Въведете забавянето "декомпресия/
дозиране" в [s]. То стартира след изтичане
на времето на допълнително налягане. След
изтичане на времето на забавяне започва
фазата "Дозиране/ декомпресия".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Фазата "Дозиране/ декомпресия" започва в
зависимост от това коя програма сте
избрали в меню "Шприцагрегат":

• "Шприцагрегат назад преди
дозиране".

• "Шприцагрегат назад след
дозиране".

ЗаЗаЗаЗаЗатягтягтягтягтягане шприцбане шприцбане шприцбане шприцбане шприцбутутутутуталоалоалоалоало
НалягНалягНалягНалягНаляганеанеанеанеане

При избор на тази програма шприцбуталото
остава на регулирана с настроеното
гранично налягане позиция при последната
мярка на хода "Дозиране" (край на
дозирането) след дозиране, т.е. докато тук
настроеното налягане не бъде превишено,
се поддържа позиция "Край дозиране". При
превишаване на налягането, то трябва да
бъде намалено. По този начин позицята се
напуска.

Тази функция се използва напр. при
отделящи газ материали, за да се избегне
връщане назад на шприцбуталото след
дозиране.

Високи обороти/ нисък въртящ моментВисоки обороти/ нисък въртящ моментВисоки обороти/ нисък въртящ моментВисоки обороти/ нисък въртящ моментВисоки обороти/ нисък въртящ момент

Когато машината разполага с двустепенно
задвижване, можете с тази програма да
превключвате между ниски и високи
обороти.

актуактуактуактуактуална периферна скална периферна скална периферна скална периферна скална периферна скоросторосторосторосторост

Показание на актуалната периферна
скорост на шнека в [mm/s] / [inch/s].

актуактуактуактуактуално шприцналягално шприцналягално шприцналягално шприцналягално шприцналяганеанеанеанеане

Показание на актуалното шприцналягане в
[bar] / [psi].
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актуактуактуактуактуално налягално налягално налягално налягално налягане маса (опция)ане маса (опция)ане маса (опция)ане маса (опция)ане маса (опция)

Актуалното налягане маса се показва в [bar]
/ [psi].

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Чрез промяна цвета на текста "актуално
шприцналягане" се показва вида на
регулирането на шприцналягане и
допълнително налягане.

• При шприцналягане и допълнително
налягане регулирани чрез датчик за
шприцналягане текстът "актуално
шприцналягане" се показва в черно.

• При шприцналягане и допълнително
налягане регулирани чрез датчик за
налягане маса текстът "актуално
шприцналягане" се показва в сиво.

УспореУспореУспореУспореУспореден режим дозирден режим дозирден режим дозирден режим дозирден режим дозиране (опция)ане (опция)ане (опция)ане (опция)ане (опция)

При активирана програма дозирането може
да се извършва успоредно с движението на
отваряне и затваряне, т.е. след изтичане
времето на охлаждане затварящият агрегат
отваря, независимо от това дали е
достигнат край дозиране.
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Дозиране/ декомпресия

Дозиране стр. 2Дозиране стр. 2Дозиране стр. 2Дозиране стр. 2Дозиране стр. 2
ДозирДозирДозирДозирДозиране/ декане/ декане/ декане/ декане/ декомпресияомпресияомпресияомпресияомпресия
> стр. 2> стр. 2> стр. 2> стр. 2> стр. 2

В това меню настройвате параметрите за
пред-екструдиране и интегрален контрол.

Ако машината е съоръжена с опцията
добавка маса, полетата за въвеждане на
регулирането на добавката маса стават
видими.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Стр. 1 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

MC1USE01_04DE.JPG
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ПреПреПреПреПред-екд-екд-екд-екд-екстрстрстрстрструуууудирдирдирдирдиранеанеанеанеане

Когато тази програма е включена, след
изтичане "Време на забавяне шприцване" и
преди "Шприцване" управлението активира
функцията "Дозиране" (въртене на шнека)
за доставяне на материал в инструмента.
Времетраенето на пред-екструдирането се
настройва със зададена стойност по време.
Действителният шприцпроцес започва след
приключването на тази функция.

Тази програма действа в ръчен и
автоматичен режим.

Време преВреме преВреме преВреме преВреме пред-екд-екд-екд-екд-екстрстрстрстрструуууудирдирдирдирдиранеанеанеанеане

Въведената тук зададена стойност
установява продължителността на пред-
екструдирането. Тя задейства, когато бъде
включена програмата "Пред-екструдиране".

Периферна скПериферна скПериферна скПериферна скПериферна скорост преорост преорост преорост преорост пред-екд-екд-екд-екд-екстрстрстрстрструуууудирдирдирдирдиранеанеанеанеане

Въведената тук периферна скорост
установява периферната скорост на пред-
екструдирането. Тя задейства, когато бъде
включена програмата "Пред-екструдиране".

Динамично налягДинамично налягДинамично налягДинамично налягДинамично налягане преане преане преане преане пред-екд-екд-екд-екд-екстрстрстрстрструуууудирдирдирдирдиранеанеанеанеане

Въведената тук зададена стойност
установява динамичното налягане на пред-
екструдирането. Тя задейства, когато бъде
включена програмата "Пред-екструдиране".

ИнтегрИнтегрИнтегрИнтегрИнтегрален кален кален кален кален контроонтроонтроонтроонтроллллл

Принципът на интегралния контрол почива
върху разпознаването на разликите във
вискозитета. Чрез интегриране на
шприцналягането между два избираеми
обема на отсечката на шприцване се намира
работата на шприцване. Трябва да се обърне
внимание, че стоп-обемът на интегралното
регулиране не бива да се намира в зоната на
превключване на допълнително налягане,
т.е. интегралният контрол трябва да е
приключил, преди да се превключи
налягането.
Иначе изчисляването на интеграла ще
прекъсне при превключването на
допълнително налягане и стойността ще
бъде изведена.

Избрана ли е тази програма, се активира
контрол на интеграла.

Изчисляването на действителния интеграл
е винаги активно, ако има въведени стартов
и стоп-обем.

Интеграл в [Nmm] / [lbfin]Интеграл в [Nmm] / [lbfin]Интеграл в [Nmm] / [lbfin]Интеграл в [Nmm] / [lbfin]Интеграл в [Nmm] / [lbfin]

Това поле маркирате, ако трябва да се
извърши запис на интеграла в [Nmm] / [lbfin].
Това има смисъл, когато трябва да бъдат
интегрирани малки шприцобеми.

ИнтегрИнтегрИнтегрИнтегрИнтеграл в [Nm] / [lbfал в [Nm] / [lbfал в [Nm] / [lbfал в [Nm] / [lbfал в [Nm] / [lbfffffft]t]t]t]t]

Това поле маркирате, когато трябва да се
извърши запис на интеграла в [Nm] / [lbfft].
Това има смисъл, когато трябва да бъдат
интегрирани големи шприцобеми.
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ИнтегралИнтегралИнтегралИнтегралИнтеграл

Показание на действителната и въвеждане
на зададената стойност на контрола на
интеграла. Интегралът се показва и
въвежда по избор в [Nmm] / [lbfin] или [Nm] /
[lbfft].

+ то+ то+ то+ то+ толерлерлерлерлерансансансансанс

Въвеждане на максималния толеранс, с
който действителната стойност на
интеграла може да се отклонява от
зададената, без да се стигне до оценяване
на грешка.

- то- то- то- то- толерлерлерлерлерансансансансанс

Въвеждане на минималния толеранс, с
който действителната стойност на
интеграла може да се отклонява от
зададената, без да се стигне до оценяване
на грешка.

СтСтСтСтСтартов обем на интеграртов обем на интеграртов обем на интеграртов обем на интеграртов обем на интегралнаалнаалнаалнаалнаттттта сха сха сха сха схемаемаемаемаема

Въвеждане на обема, при който стартира
интегралната схема на работата на
шприцване.

Стоп-обем на интегрСтоп-обем на интегрСтоп-обем на интегрСтоп-обем на интегрСтоп-обем на интегралнаалнаалнаалнаалнаттттта сха сха сха сха схемаемаемаемаема

Въвеждане на обема, при който
интегралната схема на работата на
шприцване приключва (трябва да е по-голям
от обема на превключване).

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Въвеждането на стартовия/ стоп-обем на
интегралната схема е необходимо и за
показване и оценка на интеграла в
таблицата по качеството.

РРРРРегулирегулирегулирегулирегулиране добавка маса (опция)ане добавка маса (опция)ане добавка маса (опция)ане добавка маса (опция)ане добавка маса (опция)

Регулирането на добавка маса коригира
обема на дозиране, за да достигне
настроената добавка маса.

Ако желаете да активирате програма
"Добавка маса", изберете поле "Регулиране
добавка маса".

При активиране на "Регулиране добавка
маса" последната избрана точка от
профила на дозиране се взема за зададена
стойност.

мин. добавка масамин. добавка масамин. добавка масамин. добавка масамин. добавка маса

Въведете зададената стойност за
регулирането в [ccm] / [cuin].

+то+то+то+то+толерлерлерлерлеранс ДМанс ДМанс ДМанс ДМанс ДМ

Въведете с колко [ccm] / [cuin] може да бъде
превишена зададената стойност.

-то-то-то-то-толерлерлерлерлеранс ДМанс ДМанс ДМанс ДМанс ДМ

Въведете с колко [ccm] / [cuin] може да се
слезе под зададената стойност.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Ако толерансите се превишат или се слезе
под тях, шприцваното изделие се оценява
като брак.
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РРРРРазмер на стъпкаазмер на стъпкаазмер на стъпкаазмер на стъпкаазмер на стъпкатттттааааа

Ако добавката маса се намира извън полето
на толеранса, то обемът на дозиране се
коригира с отклонението спрямо зададената
стойност добавка маса. Ако отклонението е
по-голямо от въведения тук "размер на
стъпката", то корекцията се ограничава до
тази стойност.

МакМакМакМакМакс. кс. кс. кс. кс. коригироригироригироригироригирана стойностана стойностана стойностана стойностана стойност

Тук се въвежда максималния коригиращ
обем в [ccm]  / [cuin]. При достигане на макс.
коригирана стойност се показва съобщение
за повреда "Регулиране добавка маса: +/-
толеранс" и машината изключва при край на
цикъла.

ХоХоХоХоХод на дозирд на дозирд на дозирд на дозирд на дозиранеанеанеанеане

Актуалната стойност се копира тук при
активиране регулирането на добавка маса.

МакМакМакМакМакс. въртящ момент в непос. въртящ момент в непос. въртящ момент в непос. въртящ момент в непос. въртящ момент в неподвижнодвижнодвижнодвижнодвижно
състояние (опция)състояние (опция)състояние (опция)състояние (опция)състояние (опция)

С тази програма се провежда регулиране на
въртящия момент (0-об./мин-регулиране на
серводвигателя) и то винаги, когато шнекът
не се върти, т.е. шнекът не може да се
върти по време на шприцването. По този
начин шприцваната маса се впръсква още
по- константно, тъй като не може да бъде
избутана назад от въртенето.
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ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргачачачачач

EU1USE01_04DE.JPG

В това меню можете да активирате
изхвъргача и да настроите съответните
параметри.

Зададените стойности на скоростите
въвеждайте в [mm/s] / [inch/s], на ходовете в
[mm] / [inch], а на силите в [kN] / [shtn].
Съответните максимални стойности можете
да прочетете над полетата на зададените
стойности.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Въздушни вентили (виж тази Глава)

• Времена (виж Глава 14)

• Почистване (виж Глава 11)

• Регулиране (виж Глава 1)

• Развинтващо устройство (виж тази
Глава)
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Без изхвъргБез изхвъргБез изхвъргБез изхвъргБез изхвъргачачачачач

Ако нямате нужда от изхвъргач, маркирайте
това поле.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
В "Регулационен режим" тази настройка не
оказва никакво влияние върху изхвъргача,
т.е. той може да се движи в този режим
въпреки активирането на тази програма.

СтСтСтСтСтарт изхвъргарт изхвъргарт изхвъргарт изхвъргарт изхвъргач при форма отворенаач при форма отворенаач при форма отворенаач при форма отворенаач при форма отворена

Това поле маркирате, когато изхвъргчът
трябва да стартира едва при отворен
инструмент и изтичане на "Забавяне
изхвъргач напред".

СтСтСтСтСтарт изхвъргарт изхвъргарт изхвъргарт изхвъргарт изхвъргач при хач при хач при хач при хач при хооооод на отварянед на отварянед на отварянед на отварянед на отваряне
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Това поле маркирате, когато изхвъргачът
трябва да стартира по време на движението
на отваряне от тази мярка на хода и след
изтичане на "Забавяне изхвъргач напред".

ВибрВибрВибрВибрВибрационен изхвъргационен изхвъргационен изхвъргационен изхвъргационен изхвъргач брой хач брой хач брой хач брой хач брой хооооодоведоведоведоведове

Въведете тук броя ходове, които трябва да
извърши изхвъргачът. Действителната
стойност се показва вляво.

ВибрВибрВибрВибрВибрационен хационен хационен хационен хационен хоооооддддд

Ако изхвъргачът извършва повече от 1 ход,
движението "Изхвъргач назад" се извършва
до тази мярка на хода. По този начин може
да се избере по малък вибрационен ход в
[mm] / [inch] в предната зона на изхвъргача.
Ако това не е желателно, вибрационният ход
трябва да бъде установен наравно с
крайната позиция на "Изхвъргач отзад".

Забавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргач назадач назадач назадач назадач назад

Въведете тук забавянето на движението
"Изхвъргач назад" в [s]. Вляво се показва
действителната стойност.

Забавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргач напреач напреач напреач напреач напреддддд

Въведете тук забавянето на движението
"Изхвъргач напред" в [s]. Вляво се показва
действителната стойност.

Изхвърляне от среИзхвърляне от среИзхвърляне от среИзхвърляне от среИзхвърляне от среднаднаднаднаднаттттта плоа плоа плоа плоа плоча (опция)ча (опция)ча (опция)ча (опция)ча (опция)

Тази програма служи за изваждане на
изделията от формата. При това
профилната плоча се повдига и се вкарва
манипулатор, респ. изваждаща плоча за
процеса на изваждане от формата.

Ако тази програма е активирана, не може да
се активира почистващо/ разпръскващо
устройство. Едновременната работа на тези
две програми е невъзможна.

Ако почистващо/ разпръскващото
устройство е активирано, програмите за
"Изхвърляне от средната плоча" и "Без
изключване на вентил" не се показват, т.е.
не могат да бъдат активирани в този
случай.

Протичане в автоматичен режим:Протичане в автоматичен режим:Протичане в автоматичен режим:Протичане в автоматичен режим:Протичане в автоматичен режим:

• Инструмент отваряне на позиция
форма отворена.

• Изхвъргач напред на позиция
изхвъргач отпред.

• Вкарване на манипулационния уред,
респ. разместване на едната плоча
(за избутване на изделията) на
позиция вкарване.

• Изхвъргач назад на позиция
вибрационен ход.
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• Изхвъргач напред на позиция
изхвъргач отпред.

• Изваждане на манипулационния
уред, респ. връщане на плочата на
позиция изваждане.

При ръчно снемане на изделията (опция)
може в полуавтоматичен режим и активиран
ключ, респ. натиснат бутон за съгласие
"Изхвъргач напред/ назад" движението
маже да се извършва и при отворена
предпазна врата откъм обслужващата
страна.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Опасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! ПриОпасност от нараняване! При
задействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргзадействане на изхвъргача илиача илиача илиача илиача или
изтегизтегизтегизтегизтеглянето на сърца при отвореналянето на сърца при отвореналянето на сърца при отвореналянето на сърца при отвореналянето на сърца при отворена
препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта трябва да еа трябва да еа трябва да еа трябва да еа трябва да е
гггггарарарарарантирантирантирантирантирано, че по инстрано, че по инстрано, че по инстрано, че по инстрано, че по инструментументументументумента нямаа нямаа нямаа нямаа няма
сплескани или срязани участъци!сплескани или срязани участъци!сплескани или срязани участъци!сплескани или срязани участъци!сплескани или срязани участъци!

ПреПреПреПреПреди изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинади изключването на шприцмашинатттттааааа
тттттази програзи програзи програзи програзи програма трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъдеама трябва да бъде
деактивирана!деактивирана!деактивирана!деактивирана!деактивирана!

• Изхвъргач назад на позиция
изхвъргач назад.

• Инструмент затваряне.

Протичане в ръчен режим:Протичане в ръчен режим:Протичане в ръчен режим:Протичане в ръчен режим:Протичане в ръчен режим:

Протичането в ръчен режим отговаря точно
на протичането в автоматичен, но
отделните движения се извършват чрез
съответните бутони.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Ако тази програма е активирана, при всички
случаи се извършват поне 2 хода на
изхвъргача, т.е. приемат се мин. 2
"Вибрационен изхвъргач брой ходове" и при
всички случаи се изминава вибрационния
ход. По-високо число от Вибрационен
изхвъргач брой ходове 2 предизвиква
многократно вибриране на изхвъргача.

Без изключване вентилБез изключване вентилБез изключване вентилБез изключване вентилБез изключване вентил

При активирането на тази програма
вентилът за изваждане манипулатор, респ.
връщане на плоча след достигане на
позиция "изваждане" остава включен. По
този начин се предотвратява потъване на
манипулатора, респ. плочата.

Ако тази програма е деактивирана,
вентилът се изключва след достигане на
позицията.

ЗащитЗащитЗащитЗащитЗащита плоа плоа плоа плоа плочачачачачаттттта на изхвърга на изхвърга на изхвърга на изхвърга на изхвъргача (опция)ача (опция)ача (опция)ача (опция)ача (опция)

Защитата на плочата на изхвъргача е краен
прекъсвач в инструмента, който
допълнително към позицията на хода
"Изхвъргачът е отзад" контролира тази
позиция. Функцията се включва от клиента
чрез електричество. Battenfeld предоставя
за целта интерфейс. С избора на тази
функция се активира контрол чрез краен
прекъсвач.

ЗащитЗащитЗащитЗащитЗащита падане (опция)а падане (опция)а падане (опция)а падане (опция)а падане (опция)

Когато тази програма е включена, новият
цикъл се блокира дотогава, докато
шприцвания детайл е минал светлинната
бариера. Ако изделието не мине през
светлинната бариера в рамките на времето
на паузата (детайлът не еизхвърлен)
следващият цикъл на стартира.
Управлението показва повреда.
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Въздушни вентилиВъздушни вентилиВъздушни вентилиВъздушни вентилиВъздушни вентили
ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргачачачачач
> Въздушни вентили> Въздушни вентили> Въздушни вентили> Въздушни вентили> Въздушни вентили

В това меню маркирате и избирате
желаните въздушни вентили и въвеждате
съответните параметри.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Регулиране (виж Глава 1)

Въздушни вентили ръчен цикълВъздушни вентили ръчен цикълВъздушни вентили ръчен цикълВъздушни вентили ръчен цикълВъздушни вентили ръчен цикъл

С тази програма вентилите в ръчен режим
стартират съответно на настройките за
автоматичния режим.

AV_USE01_04DE.JPG
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ПримерПримерПримерПримерПример
За "Въздушен вентил 2" в "Код програма" е
въведено 4, а в "Старт ход въздушен
вентил" - зададената стойност 150. Времето
на вдухване в такъв случай стартира в
ръчен режим при мярка на хода "Старт ход
въздушен вентил" ("Отваряне форма")

Изключение прави "Код програма 9". При
този избор времето на вдухване стартира с
"Отваряне форма".

Въздушен вентил 1/2/3/4Въздушен вентил 1/2/3/4Въздушен вентил 1/2/3/4Въздушен вентил 1/2/3/4Въздушен вентил 1/2/3/4

В тези полета се маркира и избира
съответния въздушен вентил.

СтСтСтСтСтарт харт харт харт харт хооооод въздушен вентилд въздушен вентилд въздушен вентилд въздушен вентилд въздушен вентил

Тази мярка на хода е старт ход на
съответния въздушен вентил при настроен
код програма 1, 4, 6 или 7.

Забавяне въздушен вентилЗабавяне въздушен вентилЗабавяне въздушен вентилЗабавяне въздушен вентилЗабавяне въздушен вентил

Това време в [s] стартира в зависимост от
кода на програмата. След изтичането му
следва задействане на въздушния вентил.

Времетраене вдухване въздушенВреметраене вдухване въздушенВреметраене вдухване въздушенВреметраене вдухване въздушенВреметраене вдухване въздушен
вентилвентилвентилвентилвентил

Това време в [s] стартира след изтичане на
времето на забавяне. Същевременно
въздушният вентил се активира до
изтичането на това време.

Брояч въздушен вентилБрояч въздушен вентилБрояч въздушен вентилБрояч въздушен вентилБрояч въздушен вентил

Настройка на броя удари, след който при
актвиран код на програма  6 или 7, трябва да
се извърши издухване.

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 0ама 0ама 0ама 0ама 0

Щом при "Затваряне форма" се достигне
позиция "Старт ход", стартира времето на
забавяне и след неговото изтичане
въздушният вентил е активен до началото
на времето за охлаждане. Настроеното
времетраене вдухване не играе тук никаква
роля.

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 1ама 1ама 1ама 1ама 1

Щом при "Затваряне форма" се достигне
позиция "Старт ход", стартира времето на
забавяне и след неговото изтичане
въздушният вентил е активен според
настройката на времетраене вдухване.

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 2ама 2ама 2ама 2ама 2

С "Начало шприцване" започва времето на
забавяне и след неговото изтичане
въздушният вентил е активен според
настройката на времетраене вдухване.

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 3ама 3ама 3ама 3ама 3

С "Начало време охлаждане" започва
времето на забавяне и след неговото
изтичане въздушният вентил е активен
според настройката на времетраене
вдухване.

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 4ама 4ама 4ама 4ама 4

Щом при "Отваряне форма" се достигне
позиция "Старт ход", стартира времето на
забавяне и след неговото изтичане
въздушният вентил е активен според
настройката на времетраене вдухване.
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КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 5 (опция)ама 5 (опция)ама 5 (опция)ама 5 (опция)ама 5 (опция)
При тази програма въздушният вентил
може да бъде стартиран отвън. Щом се
активира външният сигнал, стартира
времето на забавяне и след неговото
изтичане въздушният вентил е активен
според настройката на времетраене
вдухване.

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 6ама 6ама 6ама 6ама 6
Щом при "Затваряне форма" се достигне
позиция "Старт ход" и настроеният брой
удари е постигнат, стартира времето на
забавяне и след неговото изтичане
въздушният вентил е активен според
настройката на времетраене вдухване

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 7ама 7ама 7ама 7ама 7
Щом при "Отваряне форма" се достигне
позиция "Старт ход" и настроеният брой
удари е постигнат, стартира времето на
забавяне и след неговото изтичане
въздушният вентил е активен според
настройката на времетраене вдухване.

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 8ама 8ама 8ама 8ама 8
Щом стартира "Изхвъргач напред", започва
времето на забавяне и след неговото
изтичане въздушният вентил е активен
според настройката на времетраене
вдухване.

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 9ама 9ама 9ама 9ама 9
Преди "Край време охлаждане" стартира
времето на забавяне. Успоредно с времето
на забавяне (което в този случай има
функцията на предварително време)
въздушният вентил се активира според
настройката на времетраене вдухване.

ПримерПримерПримерПримерПример
Време на охлаждане 3 сек.; време на
забавяне 0,5 сек.; времетраене вдухване 1
сек. Въздушният вентил се активира след
2,5 сек. от изтеклото време охлаждане (0,5
сек. преди "Край време охлаждане") за
времетраене вдухване от 1 сек..

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 1ама 1ама 1ама 1ама 100000
С манипулатор: Времетраене вдухване

стартира със сигнала "Изхвъргач
напред", когато въведената при
"Старт ход въздушен вентил"
зададена стойност ("Отваряне
форма") е превишена.

Без манипулатор: Щом при "Отваряне
форма" се достигне позиция "Старт
ход въздушен вентил", въздушният
вентил е активен според настройката
на времетраене вдухване.

КККККооооод прогрд прогрд прогрд прогрд програма 1ама 1ама 1ама 1ама 111111
С тази програма се извършва взаимно
превключване на два въздушни вентила.

За целта в полето за зададени стойности
"Брояч въздушен вентил" въведете с кой
въздушен вентил да се извършва
взаимното превключване.

Тази програма е активна и в ръчен режим.

ПримерПримерПримерПримерПример
За "Въздушен вентил 2" в поле "Брояч
въздушен вентил" е въведено 1. Ако сега за
"Въздушен вентил 2" се избере програмен
код 11, "Въздушен вентил 2" ще се активира
винаги когато "Въздушен вентил 1" не е
активен.

Когато "Въздушен вентил 1" е активен,
"Въздушен вентил 2" не е активен.

Ръчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режим
В ръчен режим въздушният вентил може да
се активира веднага чрез натискане на
бутона на командния пулт и остава включен
докато е натиснат бутона.
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РРРРРазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо устройство(опция)стройство(опция)стройство(опция)стройство(опция)стройство(опция)
ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргачачачачач
> Р> Р> Р> Р> Развинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо устройствостройствостройствостройствостройство

В товма меню можете да активирате
развинтващото устройство и да настроите
съответните параметри.

От това меню достигате следните менюта:

• Стр. 2 (виж тази Глава)

• Врмена (виж Глава 14)

• Регулиране (виж Глава 1)

UU1USE01_00DE.JPG
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РРРРРазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо устройствостройствостройствостройствостройство

С тази програ ма активирате
развинтващото устройство.

Посока на въртене: завинтване еПосока на въртене: завинтване еПосока на въртене: завинтване еПосока на въртене: завинтване еПосока на въртене: завинтване е
въртене надясновъртене надясновъртене надясновъртене надясновъртене надясно
Посока на въртене: завинтване еПосока на въртене: завинтване еПосока на въртене: завинтване еПосока на въртене: завинтване еПосока на въртене: завинтване е
въртене налявовъртене налявовъртене налявовъртене налявовъртене наляво

Установете желаната посока на въртене.

СилаСилаСилаСилаСила

Тук въведете необходимата сила в [kN]
съответно за завинването и развинтването
на развинтващото устройство.

СкСкСкСкСкоросторосторосторосторост

Тук въведете необходимата скорост в [grad/
s] съответно за завинването и
развинтването на развинтващото
устройство.

ПозицияПозицияПозицияПозицияПозиция

Тук въведете необходимия брой обороти в
"U" и допълнителното завъртане на
детайла в "grad". Актуалната позиция може
да се прочете вдясно.

Време на движВреме на движВреме на движВреме на движВреме на движениеениеениеениеение

Тук може да се прочете продължителността
на завинтването и развинтването.

PPPPPrrrrr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr..... Номер програмаНомер програмаНомер програмаНомер програмаНомер програма

Изберете съответния номер програма.

Внимание:Внимание:Внимание:Внимание:Внимание:
Само описаните по-доСамо описаните по-доСамо описаните по-доСамо описаните по-доСамо описаните по-долу номерлу номерлу номерлу номерлу номера наа наа наа наа на
прогрпрогрпрогрпрогрпрограми могами могами могами могами могааааат да се активирт да се активирт да се активирт да се активирт да се активирааааат зат зат зат зат за
развинтващото устройство.развинтващото устройство.развинтващото устройство.развинтващото устройство.развинтващото устройство.

Внимание:Внимание:Внимание:Внимание:Внимание:
Промени на програмите в автоматичен
режим не се препоръчват, тъй като тези
промени се приемат едва тогава, когато
никакво движение не е активно (напр.: по
време на пауза, охлаждане).

Програма номер 1Програма номер 1Програма номер 1Програма номер 1Програма номер 1

Развинтващо устройство "Завинтване"
(развинтване) в позиция "Форма отворена".
При ръчно снемане на изделията (опция)
движението на развинтващото устройство
"Завинтване" в полуавтоматичен режим и
активиран ключ, респ. натиснат бутон за
съгласие е възможно и при отворена
предпазна врата откъм обслужващата
страна.

Блокировки:
Завинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-преди завинтване развинтващото
устройство трябва да е развинтено, след
движението (по време на целия процес на
затваряне) развинтващото устройство
трябва да е завинтено.
-изхвъргач блокиран, когато развинтващото
устройство не е развинтено.

Развинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-след движението (по време на целия
процес на отваряне) развинтващото
устройство трябва да е развинтено.
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Програма номер 2Програма номер 2Програма номер 2Програма номер 2Програма номер 2

Развинтващо устройство "Завинтване"
(развинтване) при "Междинен стоп
затваряне" (отваряне). Мярката на хода при
"междинен стоп" се въвежда в графа
"Старт". Щом развинтващото устройство е
"завинтено" (развинтено), "затварянето"
(отварянето) продължава отново.

Блокировки:
Завинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-преди завинтване (до междинен стоп
затваряне) развинтващото устройство
трябва да е развинтено, след движението
(след междинния стоп до "Форма
затворена") развинтващото устройство
трябва да е завинтено.
-изхвъргач блокиран, когато развинтващото
устройство не е развинтено.

Развинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-след движението (след междинния стоп до
"Форма отворена") развинтващото
устройство трябва да е развинтено.

Програма номер 3Програма номер 3Програма номер 3Програма номер 3Програма номер 3

Развинтващо устройство "Завинтване" при
"Форма затворена" (преди повишаване сила
на затваряне). Развинтващо устройство
"развинтване" след намаляване сила на
затваряне.

Блокировки:
Завинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-преди завинтване  (до повишаване
налягане) развинтващото устройство
трябва да е развинтено, след движението
(по време на високото налягане)
развинтващото устройство трябва да е
завинтено.
-изхвъргач блокиран, когато развинтващото
устройство не е развинтено.

Развинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-след движението (след понижаване на
налягането) развинтващото устройство
трябва да е развинтено.

Програма номер 4Програма номер 4Програма номер 4Програма номер 4Програма номер 4

Развинтващо устройство "Завинтване" след
повишаване сила на затваряне.
Развинтващо устройство "развинтване"
преди намаляване сила на затваряне.

Блокировки:
Завинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
• преди завинтване (по време на целия

процес на затваряне) развинтващото
устройство трябва да е развинтено,
след движението развинтващото
устройство трябва да е завинтено.

• шприцване блокирано, когато
развинтващото устройство не е
завинтено

• изхвъргач блокиран, когато
развинтващото устройство не е
развинтено.
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Развинтване:
• развинтващо устройство блокирано,

когато изхвъргачът не се върнал.

• след движението (при "Форма
отворена") развинтващото
устройство трябва да е развинтено.

• след движението (по време на целия
процес на отваряне) развинтващото
устройство трябва да е развинтено.

Програма номер 5Програма номер 5Програма номер 5Програма номер 5Програма номер 5

Развинтващо устройство "Завинтване" след
"Форма отворена". Развинтващо устройство
"развинтване" веднага след достигане на
позиция "Развинтващото устройство е
завинтено".

При ръчно снемане на изделията (опция)
движенията на развинтващото устройство
"Завинтване/ развинтване" в
полуавтоматичен режим и активиран ключ,
респ. натиснат бутон за съгласие е
възможно и при отворена предпазна врата
откъм обслужващата страна.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Тази програма е измислена за
развинтващото устройство, което във
връзка с въртящото устройство има
функция на изхвъргач. Същинската
програма на изхвъргача трябва да е
деактвирана в този случай (виж Глава 8, без
изхвъргач).

Блокировки:
Завинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-затваряне блокирано, когато
развинтващото устройство не е развинтено.

Развинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-след движението (по време на целия
процес на затваряне) развинтващото
устройство трябва да е развинтено.
-затваряне блокирано, когато
развинтващото устройство не е развинтено.

Програма номер 6Програма номер 6Програма номер 6Програма номер 6Програма номер 6

Развинтващо устройство "Завинтване"
(развинтване) при "Старт ход затваряне"
(отваряне) успоредно с движението.
Мярката на хода за "старт ход" се въвежда
в графа "Старт".

Ако развинтващото устройство при
достигането на стоп хода е "завинтено"
(развинтено), "затварянето" (отварянето)
не се прекъсва.

Ако развинтващото устройство при
достигането на стоп хода още не е
"завинтено" (развинтено), "затварянето"
(отварянето) се прекъсва. Едва когато
развинтващото устройство е "завинтено"
(развинтено), "затварянето" (отварянето)
продължава отново. Мярката на хода за
"стоп ход" се въвежда в графа "Стоп".

Блокировки:
Завинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-преди завинтване (до старт ход)
развинтващото устройство трябва да е
развинтено, след движението на
развинтващото устройство то трябва да е
завинтено.
-изхвъргач блокиран, когато развинтващото
устройство не е развинтено.
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Развинтване:
-развинтващо устройство блокирано, когато
изхвъргачът не се върнал.
-след движението на развинтващото
устройство то трябва да е развинтено.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Тази програма може да се изпълнява, само
когато машината е съоръжена за
изпълняване на успоредни движения.

Програма номер 7Програма номер 7Програма номер 7Програма номер 7Програма номер 7

Развинтващо устройство "Завинтване"
преди шприцване. Развинтващо устройство
"развинтване" след край допълнително
налягане.

Блокировки:
Завинтване:
-преди завитване (преди шприцване)
развинтващото устройство трябва да е
развинтено, след движението (по време на
шприцването) развинтващото устройство
трябва да е завинтено.
-Отваряне блокирано, когато
развинтващото устройство не е развинтено.

Развинтване:
-След движението (след край допълнително
налягане) развинтващото устройство
трябва да е развинтено.
-Отваряне блокирано, когато
развинтващото устройство не е развинтено.
-Затваряне блокирано, когато
развинтващото устройство не е развинтено.

Програма номер 8Програма номер 8Програма номер 8Програма номер 8Програма номер 8

Развинтващо устройство "завинтване" след
"Изхвъргачът е отпред". Развинтващо
устройство "развинтване" преди
движението "Изхвъргач назад".

Блокировки:
Завинтване:
-преди завитване (изхвъргач напред)
развинтващото устройство трябва да е
развинтено, след движението на
развинтващото устройство то трябва да е
завинтено.
-Отваряне блокирано, когато
развинтващото устройство не е развинтено.
-Затваряне блокирано, когато
развинтващото устройство не е развинтено.

Развинтване:
-След движението (докато изхвъргачът е
отзад) развинтващото устройство трябва
да е развинтено.
-Отваряне блокирано, когато
развинтващото устройство не е развинтено.
-Затваряне блокирано, когато
развинтващото устройство не е развинтено.
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Изхвъргач

СтСтСтСтСтартартартартарт

Тук въведете старт хода за завинтването,
респ. развинтването в [mm]/[inch].
Това въвеждане е необходимо само при
програми 2, 6 и 8. То се показва и чрез
смяната на цвета на зададената стойност от
сиво в синьо.

СтопСтопСтопСтопСтоп

Тук въведете стоп хода за завинтването,
респ. развинтването в [mm]/[inch] ein.
Това въвеждане е необходимо само при
програми 6 и 8. То се показва и чрез смяната
на цвета на зададената стойност от сиво в
синьо.

актуактуактуактуактуален хален хален хален хален хоооооддддд

Тук се показва актуалният старт/ стоп ход в
[mm]/[inch]. Това е онзи ход който задейства
завинтване, респ. развинтване.

Блокировка осБлокировка осБлокировка осБлокировка осБлокировка ос

Тук се показва коя ос (движение) блокира
развинтващото устройство.

Описание на показваните съкращения:

CU1+ Отваряне

CU1- Затваряне

EU1+ Изхвъргач напред (горна част изхв.)

EU1- Изхвъргач назад (горна част изхв.)

RE1+ Изхвъргач позиция 1 напред (само
при машини с кръгли маси)

RE1- Изхвъргач позиция 1 назад (само при
машини с кръгли маси)

RE2+ Изхвъргач позиция  2 напред (само
при машини с кръгли маси)

RE2- Изхвъргач позиция  2 назад (само
при машини с кръгли маси)

RE3+ Изхвъргач позиция  3 напред (само
при машини с кръгли маси)

RE3- Изхвъргач позиция  3 назад (само
при машини с кръгли маси)

RT1+ кръгла маса въртене наляво (само
при машини с кръгли маси)

RT1- кръгла маса въртене надясно (само
при машини с кръгли маси)

NU1- Шприцагрегат 1 (A) напред

NU1+ Шприцагрегат 1 (A) назад

NU2- Шприцагрегат 2 (B) напред

NU2+ Шприцагрегат 2 (B) назад
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IP1+ Дозиране / декомпресия
(шприцагрегат 1 = A)

IP1- Шприцване (шприцагрегат 1 = A)

IP2+ Дозиране / декомпресия
(шприцагрегат 2 = B)

IP2- Шприцване (шприцагрегат2 = B)

ПримерПримерПримерПримерПример
Показание EU1- (при развинтване):
Движението Изхвъргач назад е блокирано,
докато не е развинтено.

ПриоритетПриоритетПриоритетПриоритетПриоритет

Тази графа към моментае в подготовка.

РРРРРеферентна осеферентна осеферентна осеферентна осеферентна ос

Тук се показва към коя ос (движение) се
отнася развинтващото устройство, т.е. в
зависмост от кое движение развинтващото
устройство завинтва, респ. развинтва.

Описание на показваните съкращения виж в
"Блокировка ос" (тази Глава).

Състояние развинтващо устройствоСъстояние развинтващо устройствоСъстояние развинтващо устройствоСъстояние развинтващо устройствоСъстояние развинтващо устройство

Развинтващото устройство е
завинтено (цвят зелен)

Движение завинтване активно

Развинтващото устройство е
развинтено (цвят жълт)

Движение развинтване активно

Развинтващото устройство е
завинтено (цвят зелен) и
вентилът остава задействан

Развинтващото устройство е
развинтено (цвят жълт) и
вентилът остава задействан

Развинтващо устройство
контрол с краен прекъсвач
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Изхвъргач

РРРРРазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо устройство(опция)стройство(опция)стройство(опция)стройство(опция)стройство(опция)
ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргачачачачач
> Р> Р> Р> Р> Развинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо устройствостройствостройствостройствостройство
> Р> Р> Р> Р> Развинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо устройство стр. 2стройство стр. 2стройство стр. 2стройство стр. 2стройство стр. 2

В това меню мажете да въведете скоростта
и силата на регулиране на развинтващото
устройство.

Допълнително се показва състоянието на
развинтващото устройство.

От това меню достигате следните менюта:

• Стр. 1 (виж тази Глава)

• Времена (виж Глава 14)

• Регулиране (виж Глава 1)

UU1USE02_00DE.JPG
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РРРРРазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо у-во завинтване регул.-v-во завинтване регул.-v-во завинтване регул.-v-во завинтване регул.-v-во завинтване регул.-v
РРРРРазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо у-во завинтване регул.-F-во завинтване регул.-F-во завинтване регул.-F-во завинтване регул.-F-во завинтване регул.-F
РРРРРазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо у-во р-во р-во р-во р-во развинтване регул.-vазвинтване регул.-vазвинтване регул.-vазвинтване регул.-vазвинтване регул.-v
РРРРРазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо уазвинтващо у-во р-во р-во р-во р-во развинтване регул.-Fазвинтване регул.-Fазвинтване регул.-Fазвинтване регул.-Fазвинтване регул.-F

Активиран ли е регулационният режим,
развинтващото устройство работи с
настроените тук редуцирани зададени
стойности.

РРРРРеференциреференциреференциреференциреференциранеанеанеанеане

След монтажа на адаптивното развинтващо
устройство референтната точка трябва да
бъде определена наново. Референцирането
е възможно само в потребителско ниво 20.
Ако развинтващото устройство не е
референцирано, това се показва със смяна
цвета на действителната стойност в
червено. След успешно референциране
действителната стойност се показва в
зелено.

Начин на действие:

1. Действително намерената позиция на
развинтващото устройство се
въвежда като зададена стойност.

2. Задейства се функцията
"Референциране".

Оценка NC грешкаОценка NC грешкаОценка NC грешкаОценка NC грешкаОценка NC грешка

В това меню се показват броят на
грешките, на предупрежденията, номерата
на грешките и текстът на евентуалните
съобщения за грешки в серво-
електрическото развинтващо устройство.

Достигате до това меню чрез натискане на
функционален бутон "Списък с аларми" и
последващо натискане на софт-бутон "NC
грешка" (виж също Глава 24 - оценка NC
грешка).

Диагноза двигДиагноза двигДиагноза двигДиагноза двигДиагноза двигааааателтелтелтелтел

В меню "Диагноза двигател" могат да се
прочетат актуалните температури на
двигателя на развинтващото устройство.
Допълнително се показват номиналният ток
(I

N
), номиналният въртящ момент (M

N
),

номиналните обороти (n
N
) и максималният

въртящ момент (M
max

) на развинтващото

устройство.

Достигате това меню чрез натискане на
функционален бутон "Машина общи данни"
и последващо натискане на софт-бутони
"Хидравлика" и "Двигател" (виж също Глава
1 - диагноза двигател).
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ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне сърце стр. 1 (опция)ляне сърце стр. 1 (опция)ляне сърце стр. 1 (опция)ляне сърце стр. 1 (опция)ляне сърце стр. 1 (опция)

CP_USE01_06DE.JPG

В меню "Изтегляне сърце" установявате
броя на изтегляните сърца и необходимите
за това параметри. Можете да въведете
параметри за до шест изтегляния на сърца.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Управлението е подготвено за програмите
за изтегляне на сърца, но тези програми
могат да се активират, само ако има
инсталирани изтегляния на сърца.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Сърце 1-6 стр. 2

• Сърце 7-12 стр. 1

• Сърце 7-12 стр. 2

• Регулиране (виж Глава 1)

• Диагноза изтегляне сърце (виж тази
Глава)
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Изтегляне сърца (опция)

ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне на сърце 1/2/3/4/5/6ляне на сърце 1/2/3/4/5/6ляне на сърце 1/2/3/4/5/6ляне на сърце 1/2/3/4/5/6ляне на сърце 1/2/3/4/5/6

Изберете тук програмите за движенията на
изваждане и вкарване на желаните сърца и
устовете техните параметри. За всяко
изтегляне на сърце може да бъде въведен
информационен текст за по-добра
прегледност. Този информационен текст
може да бъде въведен само в
потребителско ниво 20.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
В ръчен и регулационен режим движението
на изтегляне на сърце се извършва чрез
бутоните за функции "Отваряне"
(изваждане на сърца) и "Затваряне"
(вкарване на сърце) според настройката на
програмата.

Ако изтеглянето на сърца е изключено, не
се извършва контрол на крайните
прекъсвачи и блокиране на други движения.

PPPPPrrrrr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. (прогр. (прогр. (прогр. (прогр. (програма номер)ама номер)ама номер)ама номер)ама номер)

Изберете тук съответния номер на
програма.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Промени в програмите за изтегляне на
сърца не се препоръчват в автоматичен
режим, тъй като тези промени се приемат
едва когато никакво движение не е активно
(напр.: по време на пауза, охлаждане).

Програма номер 1Програма номер 1Програма номер 1Програма номер 1Програма номер 1

Сърце "вкарванe" (изваждане) при позиция
"Форма отворена".
При ръчно снемане на изделията (опция)
движението сърца "вкарване" в
полуавтоматичен режим и активиран ключ,
респ. натиснат бутон за съгласие е
възможно и при отворена предпазна врата
откъм обслужващата страна.

Блокировки:
Вкарване:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• преди движението изтегляне на
сърце сърцето трябва да е извадено,
след движението (по време на целия
процес на затваряне) сърцето трябва
да е вкарано.

• изхвъргач напред блокиран, когато
сърцето не е извадено.

Изваждане:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• след движението (по време на целия
процес на отваряне) сърцето трябва
да е извадено.
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Програма номер 2Програма номер 2Програма номер 2Програма номер 2Програма номер 2

Сърце "вкарванe" (изваждане) при
"Междинен стоп затваряне" (отваряне).
Мярката на хода за "Междинен стоп" се
въвежда в графа "Старт". Ако сърцето е
"вкарано" (извадено), "затварянето"
(отварянето) продължава отново.

Блокировки:
Вкарване:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• преди движението изтегляне на
сърце (до междинен стоп затваряне)
сърцето трябва да е извадено, след
движението (след междинен стоп до
"Форма затворена") сърцето трябва
да е вкарано.

• изхвъргач напред блокиран, когато
сърцето не е извадено.

Изваждане:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• след движението (след междинен
стоп до "Форма отворена") сърцето
трябва да е извадено.

Програма номер 3Програма номер 3Програма номер 3Програма номер 3Програма номер 3

Сърце "вкарване" при "Форма затворена"
(преди повишаване сила затваряне). Сърце
"изваждане" след понижаване сила
затваряне.

Блокировки:
Вкарване:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• преди движението изтегляне на
сърце (до повишаване на налягането)
сърцето трябва да е извадено, след
движението (по време на високото
налягане) сърцето трябва да е
вкарано.

• изхвъргач напред блокиран, когато
сърцето не е извадено.

Изваждане:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• след движението (след понижаване
на налягането) сърцето трябва да е
извадено.
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Изтегляне сърца (опция)

Програма номер 4Програма номер 4Програма номер 4Програма номер 4Програма номер 4

Сърце "вкарване" след повишаване сила
затваряне. Сърце "изваждане" преди
понижаване сила затваряне.

Блокировки:
Вкарване:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• преди движението изтегляне на
сърце (по време на целия процес на
затваряне) сърцето трябва да е
извадено, след движението  сърцето
трябва да е вкарано.

• шприцване в инструмента блокирано,
когато сърцето не е вкарано

• изхвъргач напред блокиран, когато
сърцето не е извадено.

Изваждане:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• след движението (по време на целия
процес на отваряне) сърцето трябва
да е извадено.

Програма номер 5 (nur fьr Kernzug 1)Програма номер 5 (nur fьr Kernzug 1)Програма номер 5 (nur fьr Kernzug 1)Програма номер 5 (nur fьr Kernzug 1)Програма номер 5 (nur fьr Kernzug 1)

Сърце "вкарванe" след "Форма отворена".
Сърце "изваждане" веднага след достигане
на позиция "Сърцето е вкарано".

При ръчно снемане на изделията (опция)
движенията сърца "вкарване/ изваждане" в
полуавтоматичен режим и активиран ключ,
респ. натиснат бутон за съгласие е
възможно и при отворена предпазна врата
откъм обслужващата страна.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Тази програма е измислена за изтегляне на
сърце, което в комбинация с въртяща плоча
или въртяща маса изпълнява функция на
изхвъргач. Същинската програма на
изхвъргача трябва обаче да е деактивирана
(виж Глава 8, без изхвъргач).

Блокировки:
Вкарване:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• затваряне блокирано, когато сърцето
не е извадено.

Изваждане:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• след движението (по време на целия
процес на затваряне) сърцето трябва
да е извадено.

• затваряне блокирано, когато сърцето
не е извадено.
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Програма номер 6Програма номер 6Програма номер 6Програма номер 6Програма номер 6

Сърце "вкарване" (изваждане) при "Старт
ход затваряне" (отваряне) успоредно с
движението. Мярката на хода се въвежда в
графа "Старт".

Ако сърцето при достигане на стоп ход е
"вкарано" (извадено), "затваряне"
(отваряне) не се прекъсва.

Ако сърцето при достигане на стоп ход още
не е "вкарано" (извадено), "затварянето"
(отварянето) се прекъсва. Едва след като
сърцето е "вкарано" (извадено),
"затварянето" (отварянето) продължава
отново. Мярката на хода за "стоп ход" се
въвежда в графа "Стоп".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Тази програма може да бъде изпълнена,
само ако машината е съоръжена за
извършване на успоредни движения.

Блокировки:
Вкарване:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• преди движението изтегляне на
сърце (до старт ход) сърцето трябва
да е извадено, след движението
изтегляне на сърце сърцето трябва
да е вкарано.

• изхвъргач напред блокиран, когато
сърцето не е извадено.

Изваждане:
• изтегляне на сърце блокирано, когато

изхвъргачът не се е върнал.

• след движението изтегляне на сърце
сърцето трябва да е извадено.

Програма номер 7Програма номер 7Програма номер 7Програма номер 7Програма номер 7

Сърце "вкарване" преди шприцване. Сърце
"изваждане" след край допълнително
налягане.

Блокировки:
Вкарване:
• преди движението изтегляне на

сърце (преди шприцване) сърцето
трябва да е извадено, след
движението (по време на
шприцването) сърцето трябва да е
вкарано.

• отваряне блокирано, когато сърцето
не е извадено.

Изваждане:
• след движението (след край

допълнително налягане) сърцето
трябва да е извадено.

• отваряне блокирано, когато сърцето
не е извадено.

• затваряне блокирано, когато сърцето
не е извадено.
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Програма номер 8Програма номер 8Програма номер 8Програма номер 8Програма номер 8

Сърце "вкарване" след "Изхвъргачът е
отпред". Сърце "изваждане" преди
движение "Изхвъргач назад".

Блокировки:
Вкарване:
• преди движението изтегляне на

сърце (изхвъргач напред) сърцето
трябва да е извадено, след
движението на изтегляне на сърце
сърцето трябва да е вкарано.

• отваряне блокирано, когато сърцето
не е извадено.

• затваряне блокирано, когато сърцето
не е извадено.

Изваждане:
• преди движението изтегляне на

сърце сърцето трябва да е вкарано,
след движението сърцето трябва да
е извадено.

• отваряне блокирано, когато сърцето
не е извадено.

• затваряне блокирано, когато сърцето
не е извадено.

НалягНалягНалягНалягНаляганеанеанеанеане

Тук въведете необходимото налягане в [bar] /
[psi] съответно за вкарването и
изваждането на сърцето.

СкСкСкСкСкоросторосторосторосторост.....

Тук въведете необходимата скорост в [%]
съответно за вкарването и изваждането на
сърцето.

СтСтСтСтСтартартартартарт

Тук въведете старт ход за сърце "вкарване"
(изваждане) в [mm] / [inch].
Това въвеждане Ви е необходимо само при
програми 2, 6 и 8. Това се показва и чрез
промяна на цвета на зададената стойност
от сиво в синьо.

СтопСтопСтопСтопСтоп

Тук въведете стоп хода за сърце "вкарване"
(изваждане) в [mm] / [inch].
Това въвеждане Ви е необходимо само при
програми 6 и 8. Това се показва и чрез
промяна на цвета на зададената стойност
от сиво в синьо.

актуактуактуактуактуален хален хален хален хален хоооооддддд

Тук се показва актуалният старт/ стоп ход
[mm] / [inch]. Това е онзи ход, който
задейства движението на сърце.
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Блокировка осБлокировка осБлокировка осБлокировка осБлокировка ос

Тук се показва коя ос (движение) блокира
съответното изтегляне на сърце.

Описание на показваните съкращения:

CU1+ отваряне

CU1- затваряне

EU1+ изхвъргач напред (горна част
изхвъргач)

EU1- изхвъргач назад (горна част
изхвъргач)

RE1+ изхвъргач позиция 1 напред (само
при машини с кръгли маси)

RE1- изхвъргач позиция 1 назад (само при
машини с кръгли маси)

RE2+ изхвъргач позиция 2 напред(само при
машини с кръгли маси)

RE2- изхвъргач позиция 2 назад (само при
машини с кръгли маси)

RE3+ изхвъргач позиция 3 напред (само
при машини с кръгли маси)

RE3- изхвъргач позиция 3 назад (само при
машини с кръгли маси)

RT1+ кръгла маса въртене наляво (само
при машини с кръгли маси)

RT1- кръгла маса въртене надясно (само
при машини с кръгли маси)

TT1+ въртяща плоча или въртяща маса
въртене наляво

TT1- въртяща плоча или въртяща маса
въртене надясно

NU1- шприцагрегат 1 (A) напред

NU1+ шприцагрегат 1 (A) назад

NU2- шприцагрегат 2 (B) напред

NU2+ шприцагрегат 2 (B) назад

IP1+ дозиране/ декомпресия
(шприцагрегат 1 = A)

IP1- шприцване (шприцагрегат 1 = A)

IP2+ дозиране / декомпресия
(шприцагрегат 2 = B)

IP2- шприцване (шприцагрегат 2 = B)

ПримерПримерПримерПримерПример
Показание EU1- (при сърце 1 изваждане).
Движението изхвъргач назад е блокирано
докато сърце 1 не е извадено.

ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне на сърца чрез бляне на сърца чрез бляне на сърца чрез бляне на сърца чрез бляне на сърца чрез бутони (вутони (вутони (вутони (вутони (в
ръчен и регулационен режим) (опция)ръчен и регулационен режим) (опция)ръчен и регулационен режим) (опция)ръчен и регулационен режим) (опция)ръчен и регулационен режим) (опция)

Ако тази програма е активирана, онези
изтегляния на сърца, които са съоръжени с
бутони могат да се задействат чрез тях в
ръчен и регулационен режим.

Ако тази програма е деактивирана,
движението изтегляне на сърца се
извършва в ръчен и регулационен режим
чрез бутоните за функциите "Инструмент
отваряне" (сърце изваждане) и
"Инструмент затваряне" (сърце вкарване) в
зависимост от настройките на програмата.

Бутонен режим без блокировкиБутонен режим без блокировкиБутонен режим без блокировкиБутонен режим без блокировкиБутонен режим без блокировки
(регулационен режим) (опция)(регулационен режим) (опция)(регулационен режим) (опция)(регулационен режим) (опция)(регулационен режим) (опция)

Допълнително към програмата "Изтегляне
на сърца чрез бутони" може да се
деактвират блокировките в регулационен
режим. Този избор действа само в
регулационен режим и маже да се активира
само в потребителско ниво 20.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Движенията на изтегляне сърцата могат да
се извършват винаги, независимо от
каквито и да били крайни позиции.
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CP_USE02_05DE.JPG

ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне сърце стр. 2ляне сърце стр. 2ляне сърце стр. 2ляне сърце стр. 2ляне сърце стр. 2
ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне сърцаляне сърцаляне сърцаляне сърцаляне сърца
> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Сърце 1-6 Стр. 1

• Сърце 7-12 Стр. 1

• Сърце 7-12 Стр. 2

• Регулиране (виж Глава 1)

• Диагноза изтегляне сърце

Сърце по времеСърце по времеСърце по времеСърце по времеСърце по време

Чрез активирането на тази програма
получавате възможност доплънително към
другите параметри да вкарвате и
изваждате сърцето по време в [s]. Това се
показва чрез смяна цвета на данните за
време в сиво.

Ако тази програма е деактивирана,
съответното изтегляне на сърце се
извършва чрез крайни прекъсвачи. Това се
показва чрез смяна цвета на данните за
време в сиво.
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ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
След включване на тази програма сърцето
трябва да бъде закарано веднъж в позиция
"Сърцето е извадено", за да разпознае
крайното положение.

Време на забавянеВреме на забавянеВреме на забавянеВреме на забавянеВреме на забавяне

Въведете тук забавянето на движението
"Сърце вкарване", респ. "Сърце изваждане"
в [s].

ПриоритетПриоритетПриоритетПриоритетПриоритет

С приоритетите можете да настроите
последователност на изтеглянията на
сърцата при еднакви стартови условия. При
това по-ниската числова стойност = по-
висок приоритет.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Приоритет "0" = най-висок приоритет

Изключване вентилИзключване вентилИзключване вентилИзключване вентилИзключване вентил

При активиране на тази програма
вентилът за "вкарване" (изваждане) на
сърцето остава включен след достигане на
позиция "Сърцето е вкарано" (извадено).
Това се показва в лентата на състоянието
за изтеглянето на сърцата.

Ако тази програма е деактивирана, след
достигане на съответната позиция
вентилътсе изключва.

ВибрВибрВибрВибрВибрационно изтегационно изтегационно изтегационно изтегационно изтегляне на сърца бройляне на сърца бройляне на сърца бройляне на сърца бройляне на сърца брой
хххххооооодоведоведоведоведове

Въведете тук броя на ходовете, които
изтеглянето на сърцето трябва да

измине. Ако не желаете да ползвате вибра-
ционно изтегляне на сърце, въведете "1".
Сигналът "Сърцето е вкарано", респ.
"Сърце-то е извадено" се подава едва след
като броят ходове на вибрационното
изтегляне на сърце е достигнат, т.е.
следващото движение стартира едва след
като вибрационното из-тегляне на сърца е
изминало своите ходове.

ПневмаПневмаПневмаПневмаПневматично изтегтично изтегтично изтегтично изтегтично изтегляне на сърцеляне на сърцеляне на сърцеляне на сърцеляне на сърце

При активиране на тази програма
съответното изтегляне на сърце се
дефинира като пневматично, т.е. не се
задестват нито хидравлично налягане нито
скорост. Данните за налягане и скорост (виж
изтегляне на сърце стр. 1) не са необходими.
Активирането на пневматичното изтегляне
на сърце се показва допълнително с
промяна  цвета на тези данни в сиво.

Ако тази програма е деактивирана, активно
е хидравличното изтегляне на сърца.



A: TB4DE09I.PMD
B: TB4DE09H.P65

E: 120903 / M. Seitz
G: 060502/ T. Weiß

Глава - 9
страница - 10

Изтегляне сърца (опция)

СтСтСтСтСтартирартирартирартирартиране изтегане изтегане изтегане изтегане изтегляне на сърце чрезляне на сърце чрезляне на сърце чрезляне на сърце чрезляне на сърце чрез
интерфейс роботинтерфейс роботинтерфейс роботинтерфейс роботинтерфейс робот

При активиране на тази програма
изтеглянето на сърце се вкарва, респ.

изважда само тогава, когато има съответно
освобождаване от интерфейса на робота.

Ако са активирани повече сърца, то това
освобождаване важи за всички тях.
Изходните сигнали към интерфейса на
робота при повече сърца се подават само
тогава, когато всички избрани сърца заемат
своето аналогично крайно положение.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
При интерфейс EUROMAP 67 съществува
възможността 2 сигнала за освобождаване
да търсят сърце. Чрез ключа Вие
активирате желания сигнал за
освобождаване.
При интерфейс EUROMAP 12 е валидна
само настройка "1".

Време на движВреме на движВреме на движВреме на движВреме на движение изтегение изтегение изтегение изтегение изтегляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърце

Показание на актуалното време на
движение за вкарване и изваждане на
сърце в [s].

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
При настройки на вибрационно изтегляне на
сърце отделните времена на движение се
измерват на ход, а не общо за целия процес
на вибриране.

РРРРРеферентна осеферентна осеферентна осеферентна осеферентна ос

Тук се показва към коя ос (движение) се
отнася изтеглянето на сърце, т. е. в
зависимост от кое движение сърцето се
вкарва, респ. изкарва.

Описание на показваните съкращения виж в
"Блокировка ос" (тази Глава, Изтегляне
сърце, стр. 1).

КККККонтроонтроонтроонтроонтрол прел прел прел прел преди движди движди движди движди движение вкарванеение вкарванеение вкарванеение вкарванеение вкарване
сърце  деактивирансърце  деактивирансърце  деактивирансърце  деактивирансърце  деактивиран

При активиране на тази програма
блокировките преди движението "Сърце
вкарване"  се деактивират.

Пример:
При програма за изтегляне на сърце 1
сърцето трябва да бъде извадено преди
движението "Сърце вкарване" да може да
бъде стартирано.

КККККонтроонтроонтроонтроонтрол прел прел прел прел преди движди движди движди движди движение изважданеение изважданеение изважданеение изважданеение изваждане
сърце деактивирансърце деактивирансърце деактивирансърце деактивирансърце деактивиран

При активиране на тази програма
блокировките преди движението "Сърце
изваждане" се деактивират.

Пример:
При програма за изтегляне на сърце 8
сърцето трябва да бъде вкарано преди
движението "Сърце изваждане" да може да
бъде стартирано. Ако в момента сърцето е в
недефинирано положение, сега при
активирана програма то въпреки това може
да бъде извадено.
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Диагноза изтегДиагноза изтегДиагноза изтегДиагноза изтегДиагноза изтегляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърце
ИзтегИзтегИзтегИзтегИзтегляне сърцаляне сърцаляне сърцаляне сърцаляне сърца
> Диагноза изтег> Диагноза изтег> Диагноза изтег> Диагноза изтег> Диагноза изтегляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърце

В това меню се дават допълнителни
информации при възникване на аларма
"Препълване програми изтегляне сърце" и
"Контрол програми изтегляне сърце".
Използваните съкращения са описани в
тази глава в точка "Блокировка оси".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Диагностичните текстове в това меню се
показват изключително на английски.

CP0diag_01DE.JPG

От това меню достигате следните менюта:

• Диагноза стр. 1 (виж Глава 15)

• Диагноза стр. 2 (виж Глава 15)

• Диагноза стр. 3 (виж Глава 15)

• Диагноза стр. 4 (виж Глава 15)

• Диагноза стр. 5 (виж Глава 15)

• PV-монитор (виж Глава 15)

С бутон "Назад" се връщате отново в меню
"Изтеглане сърце".
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Изтегляне сърца (опция)
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Манипулация-интерфейс (опция)Манипулация-интерфейс (опция)Манипулация-интерфейс (опция)Манипулация-интерфейс (опция)Манипулация-интерфейс (опция)

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Тази функция съществува само като
специално изпълнение.

HU1USE01_04DE.JPG

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Манипулация снемане (виж тази
Глава)

UNIPICK P5 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)
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Манипулация-интерфейс (опция)

Манипулация интерфейсМанипулация интерфейсМанипулация интерфейсМанипулация интерфейсМанипулация интерфейс

Ако маркирате и изберете това поле, всички
сигнали на манипулационния интерфейс са
активиранеи. Ако за някой робот не са
необходими всички сигнали, липсващите
сигнали за освобождаване трябва да бъдат
премостени. В автоматичен режим това
поле потъмнява.

Ако не сте избрали това поле, не се очакват
никакви интерфейсни сигнали от робот,
освен сигнала за освобождаване зоната на
инструмента. Това означава, че пин 18-26 (по
Euromap 12) на манипулационния интерфейс
да бъде премостен.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Погледнете за целта в електрическата
схема на машината.

СтСтСтСтСтарт при форма отворенаарт при форма отворенаарт при форма отворенаарт при форма отворенаарт при форма отворена

Ако сте активирали тази програма,
манипулацията се извършва при "Форма
отворена". Когато манипулаторът е готов,
цикълът продължава.

СтСтСтСтСтарт при харт при харт при харт при харт при хооооод на отварянед на отварянед на отварянед на отварянед на отваряне

Тази програма е необходима за да се спести
малко от времето на цикъла.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
АкАкАкАкАко то то то то тази зададена стойност еази зададена стойност еази зададена стойност еази зададена стойност еази зададена стойност е
прекалено малка, има опасностпрекалено малка, има опасностпрекалено малка, има опасностпрекалено малка, има опасностпрекалено малка, има опасност
манипулаторът да се сблъска сманипулаторът да се сблъска сманипулаторът да се сблъска сманипулаторът да се сблъска сманипулаторът да се сблъска с
интринтринтринтринтрументументументументумента или заа или заа или заа или заа или затварящатварящатварящатварящатварящаттттта плоа плоа плоа плоа плоча!ча!ча!ча!ча!

Ако активирате тази програма,
манипулацията започва при въведената
мярка на хода, при което отварянето
продължава.

СтСтСтСтСтарт при междинен стопарт при междинен стопарт при междинен стопарт при междинен стопарт при междинен стоп

Ако сте активирали тази програма,
отварянето прекъсва при въведената мярка
на хода и манипулацията започва. Когато
манипулаторът е готов, отварянето
продължава.

MRI  (инстрMRI  (инстрMRI  (инстрMRI  (инстрMRI  (инструмент-робот-интерпоумент-робот-интерпоумент-робот-интерпоумент-робот-интерпоумент-робот-интерполация)лация)лация)лация)лация)

За дабъде избрана тази функция, машината
трябва да е съоръжена с MRI-интерфейс и
да е свързана с робот Battenfeld, който също
да притежава MRI-функция.

С тази програма манипулацията започва в
зависимост от положението на отваряне на
затварящата плоча спрямо устройството за
снемане на шприцваните детайли. Това е
особено препоръчително при по-големи
ходове на отваряне, тъй като по този начин
може значително да се съкрати времето на
цикъла.

СтСтСтСтСтарт харт харт харт харт хооооод (инстрд (инстрд (инстрд (инстрд (инструмент-робот-умент-робот-умент-робот-умент-робот-умент-робот-
интерпоинтерпоинтерпоинтерпоинтерполация)лация)лация)лация)лация)

Въведете тук мярката на хода в [mm] / [inch],
при която движението напред на робота
трябва да бъде активирано.

Чрез "инструмент-робот-интерполация"
актуалната мярка на хода на затварящата
плоча се съобщава на управлението на
робота, което изчислява на тази основа
движението напред на робота. Колкото по-
малка е зададената стойност "MRI старт
ход", толкова по-рано стартира роботът.

0-точка на измервателната система на хода
е минималната височина на монтаж на
инструмента, т.е. числовите стойности ще
стават все по-високи (отиват към макс.),
когато затварящата плоча отваря.
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Сигнал "ИзхвъргСигнал "ИзхвъргСигнал "ИзхвъргСигнал "ИзхвъргСигнал "Изхвъргачът е отпреачът е отпреачът е отпреачът е отпреачът е отпред"д"д"д"д"

Сигналът се подава, когато са изпълнени
следните условия:

- След  последния извършен ход
изхвъргачът се намира в предна
позиция (отпред)

Сигналът се деактивира с напускането на
позицията.

Сигнал "Сърце е вкарано"Сигнал "Сърце е вкарано"Сигнал "Сърце е вкарано"Сигнал "Сърце е вкарано"Сигнал "Сърце е вкарано"
Сигнал "Сърце е вкарано (2)"Сигнал "Сърце е вкарано (2)"Сигнал "Сърце е вкарано (2)"Сигнал "Сърце е вкарано (2)"Сигнал "Сърце е вкарано (2)"

Сигналът се подава, когато са изпълнени
следните условия:

- Сърцето се намира в крайната
позиция "вкарано"

Сигналът се деактивира с напускането на
позицията.

Сигнал "Сърце е извадено"Сигнал "Сърце е извадено"Сигнал "Сърце е извадено"Сигнал "Сърце е извадено"Сигнал "Сърце е извадено"
Сигнал "Сърце е извадено (2)"Сигнал "Сърце е извадено (2)"Сигнал "Сърце е извадено (2)"Сигнал "Сърце е извадено (2)"Сигнал "Сърце е извадено (2)"

Сигналът се подава, когато са изпълнени
следните условия:

- Сърцето се намира в основна
позиция "извадено"

Сигналът се деактивира с напускането на
позицията.Signal.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Сигналите за изтегляне на сърце се отнасят
до онези сърца, които притежевет
активирана програмата "Сърце стартиране
чрез интерфейс робот" (настройка на
Изтегляне сърце стр. 2, виж Глава 9).
Сигналите "Сърцето е вкарано/ извадено
(2)" съществуват само при интерфейс
EUROMAP 67.

Диагноза манипулация интерфейсДиагноза манипулация интерфейсДиагноза манипулация интерфейсДиагноза манипулация интерфейсДиагноза манипулация интерфейс

Тук се показва актуалното състояние на
манипулационния интерфейс.

ИзхИзхИзхИзхИзхооооодящи сигнали на машинадящи сигнали на машинадящи сигнали на машинадящи сигнали на машинадящи сигнали на машинаттттта:а:а:а:а:

Сигнал "ФормаСигнал "ФормаСигнал "ФормаСигнал "ФормаСигнал "Форматтттта е отворена"а е отворена"а е отворена"а е отворена"а е отворена"

Сигналът "Формата е отворена" се подава,
когато са изпълнени следните условия:

- Формата е отворена

Сигналът "Формата е отворена" се
деактивира с положителния фронт на
"Освобождаване затваряне", т.е.
манипулацията е приключила с процеса на
снемане.

Сигнал "ФормаСигнал "ФормаСигнал "ФормаСигнал "ФормаСигнал "Форматтттта е заа е заа е заа е заа е затворена"творена"творена"творена"творена"

Сигналът се подава, когато са изпълнени
следните условия:

- Силата на затваряне е повишена

Сигналът се деактивира с намаляването на
силата на затваряне.

Сигнал "ИзхвъргСигнал "ИзхвъргСигнал "ИзхвъргСигнал "ИзхвъргСигнал "Изхвъргачът е отзад"ачът е отзад"ачът е отзад"ачът е отзад"ачът е отзад"

Сигналът се подава, когато са изпълнени
следните условия:

- Изхвъргачът се намира в основно
положение (отзад)

Сигналът се деактивира с напускането на
позицията.
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Манипулация-интерфейс (опция)

Сигнал "Позиция междинен стопСигнал "Позиция междинен стопСигнал "Позиция междинен стопСигнал "Позиция междинен стопСигнал "Позиция междинен стоп
достигнадостигнадостигнадостигнадостигнаттттта":а":а":а":а":

Сигналът се подава, когато са изпълнени
следните условия:

- Затварящият агрегат е достигнал
позицията "Междинен стоп"

Сигналът се деактивира с падане под
стойността на междинния стоп или с
достигане мярката на хода "Форма
отворена".

ВхВхВхВхВхооооодящи сигнали на машинадящи сигнали на машинадящи сигнали на машинадящи сигнали на машинадящи сигнали на машинаттттта:а:а:а:а:

Сигнал "Зона инстрСигнал "Зона инстрСигнал "Зона инстрСигнал "Зона инстрСигнал "Зона инструмент свобоумент свобоумент свобоумент свобоумент свободна"дна"дна"дна"дна"

Сигналът предизвиква следните действия:

- движението на затваряне се
освобождава

(Има допълнителна нужда от сигнал
"Освобождаване затваряне")

- движението на отваряне се
освобождава

(при старт чрез междинен стоп или
стартов ход, след "Старт ход" може
да се отваря и с деактивиран сигнал
- има нужда обаче от сигнал
"Освобождаване отваряне междинен
стоп")

- изхвъргачът в ръчен режим се
освобождава

Сигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "Освобождаване заждаване заждаване заждаване заждаване затваряне":тваряне":тваряне":тваряне":тваряне":

Сигналът предизвиква следните действия:

- движението на затваряне се
освобождава

(виж също сигнал "Зона инструмент
свободна")

Сигналът трябва да бъде активиран преди
изходящия сигнал "Формата е затворена".

Сигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "Освобождаване изхвъргждаване изхвъргждаване изхвъргждаване изхвъргждаване изхвъргачачачачач
напренапренапренапренапред"д"д"д"д"

Сигналът предизвиква следните действия:

- движението на изхвъргача "напред"
се освобождава

(виж също сигнал "Зона инструмент
свободна")

Извършва се многократен ход до последния
ход напред.

Сигналът трябва да бъде активиран преди
изходящия сигнал "Изхвъргачът е отпред".



Манипулация-интерфейс (опция)

A: TB4DE10G.PMD
B: TB4DE10F.P65
E: 120903 / M. Seitz
G: 060502 / T. Weiß

Глава - 10
страница - 5

Сигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "Освобождаване изхвъргждаване изхвъргждаване изхвъргждаване изхвъргждаване изхвъргачачачачач
назад"назад"назад"назад"назад"

Сигналът предизвиква следните действия:

- движението на изхвъргача "назад"
се освобождава

(виж също сигнал "Зона инструмент
свободна")

Извършва се многократен ход до последния
ход назад, независимо от сигнала на
освобождаване.

Сигналът трябва да бъде активиран преди
изходящия сигнал "Изхвъргачът е отзад".

Сигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "Освобождаване вкарванеждаване вкарванеждаване вкарванеждаване вкарванеждаване вкарване
сърце"сърце"сърце"сърце"сърце"
Сигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "Освобождаване вкарванеждаване вкарванеждаване вкарванеждаване вкарванеждаване вкарване
сърце (2)"сърце (2)"сърце (2)"сърце (2)"сърце (2)"

Сигналът предизвиква следните действия:

- движението на сърцето "Вкарване"
се освобождава

Сигналът трябва да бъде активиран преди
изходящия сигнал "Сърцето е вкарано".

Сигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "Освобождаване изважданеждаване изважданеждаване изважданеждаване изважданеждаване изваждане
сърце"сърце"сърце"сърце"сърце"
Сигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "Освобождаване изважданеждаване изважданеждаване изважданеждаване изважданеждаване изваждане
сърце (2)"сърце (2)"сърце (2)"сърце (2)"сърце (2)"

Сигналът предизвиква следните действия:

- движението на сърцето "Изваждане"
се освобождава

Сигналът трябва да бъде активиран преди
изходящия сигнал "Сърцето е извадено".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Сигналите "Освобождаване сърце
вкарване/ изваждане (2)" съществуват само
при интерфейс EUROMAP 67.

Сигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "ОсвобоСигнал "Освобождаване отварянеждаване отварянеждаване отварянеждаване отварянеждаване отваряне
междинен стоп"междинен стоп"междинен стоп"междинен стоп"междинен стоп"

Сигналът предизвиква следните действия:

- движението на отваряне се
освобождава от позицията на
междинния стоп (виж сигнал "Зона
инструмент свободна")

Сигналът трябва да бъде активиран преди
изходящия сигнал "Старт манипулация".
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Манипулация-интерфейс (опция)

Манипулация снеманеМанипулация снеманеМанипулация снеманеМанипулация снеманеМанипулация снемане
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• Регулиране (виж Глава 1)

Манипулация снемане

При включена програма се контролират
повече позициите на манипулатора. Ако
няма такъв входовете трябва да се
премостят.

HU1USE02_04DE.JPG



Манипулация-интерфейс (опция)

A: TB4DE10G.PMD
B: TB4DE10F.P65
E: 120903 / M. Seitz
G: 060502 / T. Weiß

Глава - 10
страница - 7

Щипци затваряне при плоча с дюзаЩипци затваряне при плоча с дюзаЩипци затваряне при плоча с дюзаЩипци затваряне при плоча с дюзаЩипци затваряне при плоча с дюза

При активирана програма манипулаторът се
движи независимо от позицията на
изхвъргача.

ХоХоХоХоХод снеманед снеманед снеманед снеманед снемане

Задвижване на манипулатора с "Ход
снемане". При изключена програма само се
вкарва и изважда.

ХоХоХоХоХод снемане пред снемане пред снемане пред снемане пред снемане преди вкарванеди вкарванеди вкарванеди вкарванеди вкарване

Ако тази програма е активирана, ходът на
снемане се провежда преди вкарването.
При деактивирана програма ходът на
снемане се провежда след вкарването.

ХоХоХоХоХод снемане пред снемане пред снемане пред снемане пред снемане преди изважданеди изважданеди изважданеди изважданеди изваждане

Ако тази програма е активирана, ходът на
снемане се провежда преди изваждането.
При деактивирана програма ходът на
снемане се провежда след изваждането.

СтСтСтСтСтарт от позиция изхвъргарт от позиция изхвъргарт от позиция изхвъргарт от позиция изхвъргарт от позиция изхвъргачачачачач

Програмата "Щипци затваряне при плоча с
дюза" не трябва да е активирана и трябва
да е настроен само един ход изхвъргач.

Ако тази програма е активирана,
движението на изхвъргача се извършва
само до въведената стойност "Старт от
позиция изхвъргач". След приключена
манипулация снемане изхвъргачът се
освобождава.

Забавяне щипци затварянеЗабавяне щипци затварянеЗабавяне щипци затварянеЗабавяне щипци затварянеЗабавяне щипци затваряне

Забавяне на достигането на "Позиция
снемане" до "Старт щипци затваряне"
(сигурно достигане на позиция снемане).

Време детВреме детВреме детВреме детВреме детайли защипванеайли защипванеайли защипванеайли защипванеайли защипване

През това време щипците могат да се
затворят, а следващото движение на
манипулатора стартира едва след
приключване на това време. С това време
се гарантира сигурно затваряне на щипците.

ХоХоХоХоХод на отваряне на щипцитед на отваряне на щипцитед на отваряне на щипцитед на отваряне на щипцитед на отваряне на щипците

Ако по време на движението на затваряне
този ход не се достигне щипците се отварят.

Ръчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режим

Всички движения на манипулатора се
извършват в съответствие с настройката на
програмата чрез бутони (дясно положение
на бутоните). С лявото положение на
бутоните манипулаторът се връща отново в
основно положение.

КККККонтроонтроонтроонтроонтрол детл детл детл детл детайлиайлиайлиайлиайли

При "затворени щипци" в автоматичен
режим се контролира дали детайлът е взет
правилно. При грешка цикълът се прекъсва
и може да бъде продължен в ръчен режим. В
ръчен режим не се извършва контрол на
детайлите. Ако няма нужда от контрол на
детайлите или не се използва краен
прекъсвач, входът трябва да бъде
премостен.
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Манипулация-интерфейс (опция)

Настройка програма 1:Настройка програма 1:Настройка програма 1:Настройка програма 1:Настройка програма 1:

• Вкарване
• Изхвъргач напред
• Щипци затваряне
• Изваждане

Настройка програма 2:Настройка програма 2:Настройка програма 2:Настройка програма 2:Настройка програма 2:

• Вкарване
• Щипци затваряне
• Изваждане

Настройка програма 3:Настройка програма 3:Настройка програма 3:Настройка програма 3:Настройка програма 3:

• Вкарване
• Изхвъргач напред
• Щипци затваряне
• Ход снемане напред
• Изваждане
• Ход снемане назад

Настройка програма 4:Настройка програма 4:Настройка програма 4:Настройка програма 4:Настройка програма 4:

• Вкарване
• Ход снемане напред
• Щипци затваряне
• Изваждане
• Ход снемане назад

Настройка програма 5:Настройка програма 5:Настройка програма 5:Настройка програма 5:Настройка програма 5:

• Вкарване
• Изхвъргач напред
• Щипци затваряне
• Ход снемане напред
• Ход снемане назад
• Изваждане

Настройка програмаНастройка програмаНастройка програмаНастройка програмаНастройка програма 11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 1111100000
Щипци затв. при плоча с дюза 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Ход снемане 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Ход снемане преди вкарване 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Ход снемане преди изваждане 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Настройка програма 6:Настройка програма 6:Настройка програма 6:Настройка програма 6:Настройка програма 6:

• Вкарване
• Ход снемане напред
• Щипци затваряне
• Ход снемане назад
• Изваждане

Настройка програма 7:Настройка програма 7:Настройка програма 7:Настройка програма 7:Настройка програма 7:

• Ход снемане напред
• Вкарване
• Ход снемане назад
• Изхвъргач напред
• Щипци затваряне
• Ход снемане напред
• Изваждане
• Ход снемане назад

Настройка програма 8:Настройка програма 8:Настройка програма 8:Настройка програма 8:Настройка програма 8:

• Ход снемане напред
• Вкарване
• Щипци затваряне
• Изваждане
• Ход снемане назад

Настройка програма 9:Настройка програма 9:Настройка програма 9:Настройка програма 9:Настройка програма 9:

• Ход снемане напред
• Вкарване
• Ход снемане назад
• Изхвъргач напред
• Щипци затваряне
• Изваждане

Настройка прогрНастройка прогрНастройка прогрНастройка прогрНастройка програма 1ама 1ама 1ама 1ама 10:0:0:0:0:

• Ход снемане напред
• Вкарване
• Щипци затваряне
• Ход снемане назад
• Изваждане
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UNIPICK P5 (опция)UNIPICK P5 (опция)UNIPICK P5 (опция)UNIPICK P5 (опция)UNIPICK P5 (опция)

HU1USE03_05DE.JPG

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• UNIPICK P5 конфиг. (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

UNIPICK P5UNIPICK P5UNIPICK P5UNIPICK P5UNIPICK P5

В този текстови ред се освобождава
функцията на манипулацията. Ако тази
програма е включена, ос Y трябва да се
намира в основно положение, за да освободи
сигналите на интерфейса за
шприцмашината (Форма затваряне,
Изхвъргач напред и назад).
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Манипулация-интерфейс (опция)

Обръщане/ завъртОбръщане/ завъртОбръщане/ завъртОбръщане/ завъртОбръщане/ завъртане в основнаане в основнаане в основнаане в основнаане в основна
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция

Тази програма задейства обръщане, респ.
завъртане на грайфера (според избора на
програмата) в "основно положение".

Ако тази програма е изключена,
завъртането/ обръщането (ако е избрано) се
извършва в "крайна позиция Z".

YYYYY-спу-спу-спу-спу-спускане отделянескане отделянескане отделянескане отделянескане отделяне

Тази програма задейства спускане на ос Y в
"крайна позиция Z", за да се снемат
изделията в "крайна позиция Y".

Ако тази програма е изключена, изделията
се освобождават в "крайна позиция Z" и
"основна позиция Y".

Обръщане (ос С)Обръщане (ос С)Обръщане (ос С)Обръщане (ос С)Обръщане (ос С)

Тази програма задейства обръщане на
грайфера около ос С. При избора на
програмата спускането на ос Y за снемане
на изделията е възможно само в обърнато
(затворено) положение на грайфера.

ЗавъртЗавъртЗавъртЗавъртЗавъртане (ос В)ане (ос В)ане (ос В)ане (ос В)ане (ос В)

Тази програма задейства завъртане на
грайфера около ос B. При избора на
програмата спускането на ос Y за снемане
на изделията е възможно само в завъртяно
(наклонено) положение на грайфера.

ДетДетДетДетДетайли защипванеайли защипванеайли защипванеайли защипванеайли защипване

При използване на грайфер с щипци трябва
да бъде избрана тази програма. По този
начин се задейства и контрола на
изделията. Ако не желаете контрол на
изделията, входовете трябва да бъдат
премостени.

При използване на всмукващ грайфер тази
програма трябва да бъде изключена. По
този начин се задейства вакуумният
контрол. Ако не желаете вакуумен контрол,
трябва да въртите винта за настройка SET
на тръбата на Вентури докато не светне
червеният LED.

2. Позиция отделяне ос Z2. Позиция отделяне ос Z2. Позиция отделяне ос Z2. Позиция отделяне ос Z2. Позиция отделяне ос Z

Тази програма задейства последователно
отделяне на детайли на две различни
позиции на снемане.

СтСтСтСтСтарт по позиция на изхвъргарт по позиция на изхвъргарт по позиция на изхвъргарт по позиция на изхвъргарт по позиция на изхвъргачаачаачаачаача

Може да бъде настроен само един ход на
изхвъргача. Ако тази програма е активирана,
движението на изхвъргача се извършва
само до посочения "старт по позиция на
изхвъргача". След приключване на
програмата по снемането изхвъргачът се
освобождава.
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ХоХоХоХоХод снемане след снемане след снемане след снемане след снемане след изхвъргд изхвъргд изхвъргд изхвъргд изхвъргачачачачач

• Y-ос спускане
• Изхвъргач напред
• X-ос напред
• Поемане на изделието

ХоХоХоХоХод снемане пред снемане пред снемане пред снемане пред снемане преди изхвъргди изхвъргди изхвъргди изхвъргди изхвъргачачачачач

• Y-ос спускане
• X-ос напред
• Изхвъргач напред
• Поемане на изделието

ХоХоХоХоХод снемане уд снемане уд снемане уд снемане уд снемане успореспореспореспореспоредно с изхвъргдно с изхвъргдно с изхвъргдно с изхвъргдно с изхвъргачачачачач

• Y-ос спускане
• Изхвъргач и X-ос едновременно напред
• Поемане на изделието

Ръчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режимРъчен режим

Всички движения на LC-манипулатора се
извършват съобразно настройките на
програмата чрез бутони (дясно положение
на бутона). С лявото положение на бутона
отделни движения на LC-манипулатора
могат да бъдат върнати.



A: TB4DE10G.PMD
B: TB4DE10F.P65

E: 120903 / M. Seitz
G: 060502 / T. Weiß

Глава - 10
страница - 12
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UNIPICK P5 / кUNIPICK P5 / кUNIPICK P5 / кUNIPICK P5 / кUNIPICK P5 / конфигуронфигуронфигуронфигуронфигурация (опция)ация (опция)ация (опция)ация (опция)ация (опция)

HU1USE04_04DE.JPG

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Времена (виж Глава 14)

• UNIPICK P5 (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

Време снеманеВреме снеманеВреме снеманеВреме снеманеВреме снемане

Времето "Снемане" стартира, когато
изхвъргачът се намира отпред, а "ос Х" - в
"крайно положение". След изтичане на
времето детайлът се защипва, респ.
засмуква. Това време служи за успокояване
на грайфера и изхвъргача преди поемането
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Време детВреме детВреме детВреме детВреме детайли защипванеайли защипванеайли защипванеайли защипванеайли защипване

Времето "Детайли защипване" стартира,
когато изделието бива защипано, респ.
засмукано. След изтичането на времето,
"ос Х" отива в "основно положение", а
изхвъргачът - назад. Това време служи за
сигурно поемане на детайла.

Време отделянеВреме отделянеВреме отделянеВреме отделянеВреме отделяне

Времето на "Отделяне" стартира, когато
оси "Z" и "Y" на манипулатора се намират в
"крайно положение". След изтичането на
времето детайлът се освобождава. Това
време служи за успокояване на грайфера в
позицията на отделяне.

Време детВреме детВреме детВреме детВреме детайли освобоайли освобоайли освобоайли освобоайли освобождаванеждаванеждаванеждаванеждаване

Времето "Детайли освобождаване"
стартира, когато детайлът се освобождава.
След изтичането на времето "ос Y" се
връща обратно в "основно положение". Това
време служи за сигурно отделяне на
детайла от грайфера.

Ако програмата "Y-спускане отделяне" е
изключена, то след достигане на "крайна
позиция Z" стартира времето "Детайли
освобождаване" в "основна позиция Y", за
да може след изтичането на времето
детайлът да се освободи.

Време трВреме трВреме трВреме трВреме транспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентааааа

Въвеждане на време за продължителността
на работа на транспортната лента. Времето
"Транспортна лента" стартира, когато
детайлът е бил освободен и "ос Y" се
намира в "основна позиция". Чрез
въвеждане на зададена стойност "0"
транспортната лента се деактивира.

UNIPICK P5 – РUNIPICK P5 – РUNIPICK P5 – РUNIPICK P5 – РUNIPICK P5 – Регулирегулирегулирегулирегулиранеанеанеанеане

UNIPICK P5 - Регулиране може да бъде
избрано само в регулационен режим. След
избор на функцията може да се избере една
ос, която след това може да се пропътува
чрез бутоните „+“ и „-„. Функцията
автоматично се деактивира при смяна на
работния режим или след напускане на тази
картина.

Учене Учене Учене Учене Учене Y ос (P0Y ос (P0Y ос (P0Y ос (P0Y ос (P01 + P02)1 + P02)1 + P02)1 + P02)1 + P02)
- кр- кр- кр- кр- крайни поайни поайни поайни поайни полололололожжжжжения -ения -ения -ения -ения -

Учене Y ос крайни положения може да бъде
избрано само в регулационен режим.
Функцията автоматично се деактивира при
смяна на работния режим или след
напускане на тази картина.

Тази функция трябва да бъде проведена
само при пускането в експлоатация на уреда
и след настройка на крайните положения.

Начин на действие:

1. Всички активни команди за движение
се нулират

2. Спирачката се освобождава

3. Въвежда се режим Remote
(дистанционен)

4. Ученето между крайните положения
се стартира с бутон „+“. SPC 11
автоматично заучава позициите на
крайните положения.

5. След приключване на учебното
пътуване уредът SPC 11 подава „1“
на изход A1. Информацията се
използва, за да се разпознае краят
на ученето. Функцията "Учене"
автоматично се занулява.
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Манипулация-интерфейс (опция)

Учене Учене Учене Учене Учене Y ос (P03 + P04)Y ос (P03 + P04)Y ос (P03 + P04)Y ос (P03 + P04)Y ос (P03 + P04)
- сре- сре- сре- сре- средно подно подно подно подно полололололожжжжжение -ение -ение -ение -ение -

Учене Y ос средно положение може да бъде
избрано само в регулационен режим.
Автоматичното заучаване на крайните
положения трябва да е проведено преди
това. Функцията автоматично се
деактивира при смяна на работния режим
или след напускане на тази картина.

Начин на действие:

1. Всички активни команди за движение
се нулират

2. Спирачката се освобождава

3. Въвежда се режим Remote
(дистанционен) с помощта на бутони
„+“ или „-„

4. Въвежда се режим учене. В дисплея
на SPC 11 започва да мига
възможната "позиция на учене",
напр. Р03.

5. Ако трябва да бъде заучена
следващата позиция (P04), трябва да
бъде натиснат бутон „Cancel“.

6. С помощта на бутоните „+“ или „-„
задвижването се довежда до
желаната позиция.

7. За да се запамети позицията след
пътя на обучението, тя трябва да
бъде потвърдена от обслужващия
работник с натискане на бутон „O.K.“.

8. Поставя се изход A3 или A4.

9. Функцията учене трябва да бъде
приключена от обслужващия
работник (изключване на
функцията).

ПриеманеПриеманеПриеманеПриеманеПриемане

Приемане на "заучената" позиция.

ПрекъсванеПрекъсванеПрекъсванеПрекъсванеПрекъсване

Превключване към следващата позиция.
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Часовник за включванеЧасовник за включванеЧасовник за включванеЧасовник за включванеЧасовник за включване
слеслеслеслеслед уикд уикд уикд уикд уикендаендаендаендаенда

TIME_SET_04DE.JPG

Управлението разполага с часовник за
включване след уикенда. Чрез него могат да
се активират автоматично включване и
изключване на подгряването, хидравличния
двигател и периферията.

От това меню достигате следните менюта:

• Специални програми (виж тази Глава)

• Airmould (виж тази Глава)

• Моулдмастър (виж тази Глава)

• Вакуум (виж тази Глава)

• Почистване (виж тази Глава)

• APS обслужване 1 (виж тази Глава)
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ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
За правилното функциониране на часовника
за включване след уикенда е важно
вътрешният календарен часотвник на
управлението (зелено показание на час и
дата в блока PC и часовника SPS) и
вътрешния календарен часовник на
визуализацията (виж заглавен ред вдясно
горе до надписа "Часовник за включване
след уикенда") да са нагласени според
действителната дата и актуалното часово
време. Проверете настройките на
календарния часовник, преди да включите
часовника за уикенда. Ако има разминаване,
действайте според описанието в "Дата/ час
въвеждане".

СеСеСеСеСедмичен часовникдмичен часовникдмичен часовникдмичен часовникдмичен часовник

Маркирайте полето за да включите
часовника. Допълнително трябва да
изберете дните на седмицата и "Агрегат за
включване".

ДенДенДенДенДен

Изберете тук деня или дните от седмицата,
за които ще важат следващите настройки.
Актуалният ден от седмицата се показва в
черно.

СтСтСтСтСтарт/ стопарт/ стопарт/ стопарт/ стопарт/ стоп

Въведете тук часа на включване и
изключване на отделните агрегати за всеки
избран ден от седмицата.

Ако са въвеждани "забавяния включване"
или "забавяния изключване", те стартират
в посочения час. Едва след изтичането на
тези забавяния се включва, респ. изключва
съответният агрегат.

.... Забавяне включване.... Забавяне включване.... Забавяне включване.... Забавяне включване.... Забавяне включване

Тези времена се отнасят до времето на
старт в актуалния ден от седмицата. Чрез
въвеждане на забавяне включване
съответният агрегат се включва по-късно
от въведеното време на старт със
съответното време на забяване.

.... Забавяне изключване.... Забавяне изключване.... Забавяне изключване.... Забавяне изключване.... Забавяне изключване

Тези времена се отнасят до времето на стоп
в актуалния ден от седмицата. Чрез
въвеждане на забавяне на изключването
съответният агрегат се изключва по-късно
от въведеното време на стоп със
съответното време на забавяне.

Чрез въвеждането на времената на
забавяне могат да се настройват различни
времена на включване и изключване на
отделните агрегати.

АгрегАгрегАгрегАгрегАгрегааааат за включване "Пот за включване "Пот за включване "Пот за включване "Пот за включване "Подгряване"дгряване"дгряване"дгряване"дгряване"

Чрез програмата за подгряване се
активират подгряването на цилиндъра, на
инструмента (опция) и на термошкафовете
(опция) като "Агрегат за включване".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Подгряването на инструмента и
термошкафовете трябва да включени в
съответните картини (виж Глава 2).

ПоПоПоПоПодгряване цилиндър - забавянедгряване цилиндър - забавянедгряване цилиндър - забавянедгряване цилиндър - забавянедгряване цилиндър - забавяне
включваневключваневключваневключваневключване

Въведете тук забавянето на включване на
подгряването на цилиндъра в [min].
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ПоПоПоПоПодгряване цилиндър - забавянедгряване цилиндър - забавянедгряване цилиндър - забавянедгряване цилиндър - забавянедгряване цилиндър - забавяне
изключванеизключванеизключванеизключванеизключване

Въведете тук забавянето на изключване на
подгряването на цилиндъра в [min].

ПоПоПоПоПодгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент - забавянеумент - забавянеумент - забавянеумент - забавянеумент - забавяне
включваневключваневключваневключваневключване

Въведете тук забавянето на включване на
подгряването на цилиндъра в [min].

ПоПоПоПоПодгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент - забавянеумент - забавянеумент - забавянеумент - забавянеумент - забавяне
изключванеизключванеизключванеизключванеизключване

Въведете тук забавянето на изключване на
подгряването на цилиндъра в [min].

ТТТТТермошкафове - забавяне включванеермошкафове - забавяне включванеермошкафове - забавяне включванеермошкафове - забавяне включванеермошкафове - забавяне включване

Въведете тук забавянето на включване на
термошкафовете в [min].

ТТТТТермошкафове - забавяне изключванеермошкафове - забавяне изключванеермошкафове - забавяне изключванеермошкафове - забавяне изключванеермошкафове - забавяне изключване

Въведете тук забавянето на изключване на
термошкафовете в [min].

Чрез програмата за подгряване се
активират подгряването на цилиндъра, на
инструмента (опция) и на термошкафовете
(опция) като "Агрегат за включване".

АгрегАгрегАгрегАгрегАгрегааааат за включване "Двигт за включване "Двигт за включване "Двигт за включване "Двигт за включване "Двигааааател"тел"тел"тел"тел"

Черз избора на програмата за двигателя
същият се активира като "Агрегат за
включване".

ДвигДвигДвигДвигДвигааааател - забавяне включванетел - забавяне включванетел - забавяне включванетел - забавяне включванетел - забавяне включване

Въведете тук забавянето на включване на
двигателя в [min].

ДвигДвигДвигДвигДвигааааател - забавяне изключванетел - забавяне изключванетел - забавяне изключванетел - забавяне изключванетел - забавяне изключване

Въведете тук забавянето на изключване на
двигателя в [min].

АгрегАгрегАгрегАгрегАгрегааааат за включване "Периферия"т за включване "Периферия"т за включване "Периферия"т за включване "Периферия"т за включване "Периферия"
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Чрез програмата за периферията се
включват периферийни уреди (като напр.
контакти) като "Агрегат за включване".

Периферия - забавяне включванеПериферия - забавяне включванеПериферия - забавяне включванеПериферия - забавяне включванеПериферия - забавяне включване

Въведете тук забавянето на включване на
периферията в [min].

Периферия - забавяне изключванеПериферия - забавяне изключванеПериферия - забавяне изключванеПериферия - забавяне изключванеПериферия - забавяне изключване

Въведете тук забавянето на изключване на
периферията в [min].

ДаДаДаДаДаттттта/ час въвежданеа/ час въвежданеа/ час въвежданеа/ час въвежданеа/ час въвеждане

Ако изберете това меню, часът и датата,
които се намират в него вдясно горе, се
въвеждат като зададени стойности.

Ако желаете да сверите или промените часа
и датата на часовниците на PC и на SPS,
въведете желаните зададени стойности в
полетата за въвеждане и изберете след
това поле "Дата/ час въвеждане" aus.

ВнимниеВнимниеВнимниеВнимниеВнимние
Всички полета на датата и часа трябва да
бъдат правилно попълнени преди да се
активира "Дата/ час въвеждане".
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От това меню достигате следните менюта:

• Специални програми стр. 2 (опция)

• Специални програми стр. 3 (опция)

• Специални програми стр. 4 (опция)

• Специални програми стр. 5 (опция)

• Специални програми стр. 6 (опция)

АвтомаАвтомаАвтомаАвтомаАвтоматично потично потично потично потично подаване надаване надаване надаване надаване на
материал (опция)материал (опция)материал (опция)материал (опция)материал (опция)

На разположение са три различни програми.

АвтомаАвтомаАвтомаАвтомаАвтоматично потично потично потично потично подаване на мадаване на мадаване на мадаване на мадаване на материалтериалтериалтериалтериал
стстстстстандартно протичанеандартно протичанеандартно протичанеандартно протичанеандартно протичане
Въведете "Време за автоматично подаване
на материал" и "Време за контрол на
автоматичното подаване на материал".
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При слизане под стойността на краен
прекъсвач "Ниво материал достигнато"
автоматичното подаване на материал и
"Време за автоматично подаване на
материал" стартират.

"Времето за контрол на автоматичното
подаване на материал" следи подаването на
материала. В рамките на това време трябва
да включи краен прекъсвач "Ниво материал
достигнато", иначе следва изключване на
подаването на материал и се появява
съобщение "Повреда автоматично подаване
на материал". Машината обаче продължава
да работи докато не задейства
изключващата функция на контрола на
времето за дозиране.

Отчитане на съобщението за повреда
"Повреда автоматично подаване на
материал" чрез включване/ изключване на
подавача на материал от командното табло.

АвтомаАвтомаАвтомаАвтомаАвтоматично потично потично потично потично подаване на мадаване на мадаване на мадаване на мадаване на материал стериал стериал стериал стериал с
интервалиинтервалиинтервалиинтервалиинтервали
Въведете "Брой интервали автоматично
подаване на материал", "Време
автоматично подаване" и "Време пауза
материал".

При слизане под стойността на краен
прекъсвач "Ниво материал достигнато"
автоматичното подаване на материал и
"Време за автоматично подаване на
материал" стартират. След тяхното
изтичане стартира "Време пауза материал".
След изтичане на паузата времето за
подаване на материал започва отново да
тече. В рамките на "Брой интервали
автоматично подаване на материал" трябва
да включи краен прекъсвач "Ниво материал
достигнато", иначе следва изключване на
подаването на материал и се появява
съобщение "Повреда автоматично подаване
на материал". Машината обаче продължава
да работи докато не задейства
изключващата функция на контрола на
времето за дозиране.

Отчитане на съобщението за повреда
"Повреда автоматично подаване на
материал" чрез включване/ изключване на
подавача на материал от командното табло.

АвтомаАвтомаАвтомаАвтомаАвтоматично потично потично потично потично подаване на мадаване на мадаване на мадаване на мадаване на материалтериалтериалтериалтериал
уууууспореспореспореспореспоредно с дозирдно с дозирдно с дозирдно с дозирдно с дозиранетоанетоанетоанетоането

Въведете "Брой интервали автоматично
подаване на материал", "Време
автоматично подаване на материал" и
"Време пауза материал".

При слизане под стойността на краен
прекъсвач "Ниво материал достигнато",
автоматичното подаване на материал и
"Време подаване материал" стартират
успоредно с процеса на дозиране. След
тяхното изтичане стартира "Време пауза
материал". След изтичане на паузата
времето за подаване на материал започва
отново да тече, ако дозирането още е
активно.

Достигне ли се краен прекъсвач "Ниво
материал достигнато", подаването на
материал спира. Докато е задействан краен
прекъсвач "Ниво материал достигнато" и
процесът на дозиране тече, "Брой
интервали автоматично подаване на
материал" се повишава. В рамките на "Брой
интервали автоматично подаване на
материал" крайният прекъсвач "Ниво
материал достигнато" трябва отново да
бъде напуснат, иначе следва изключване на
подаването на материал и се появява
съобщение "Повреда автоматично подаване
на материал". Машината обаче продължава
да работи докато не задейства
изключващата функция на контрола на
времето за дозиране.

Отчитане на съобщението за повреда
"Повреда автоматично подаване на
материал" чрез включване/ изключване на
подавача на материал от командното табло.

Брой интервали автомаБрой интервали автомаБрой интервали автомаБрой интервали автомаБрой интервали автоматично потично потично потично потично подаванедаванедаванедаванедаване
на матирална матирална матирална матирална матирал

Необходим е при програми "Автоматично
подаване на материал с интервали" и
"Автоматично подаване на материал
успоредно с дозирането".
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Време поВреме поВреме поВреме поВреме подаване мадаване мадаване мадаване мадаване материалтериалтериалтериалтериал

Необходимо е при всичките три програми.

Време кВреме кВреме кВреме кВреме контроонтроонтроонтроонтрол автомал автомал автомал автомал автоматично потично потично потично потично подаванедаванедаванедаванедаване
на материална материална материална материална материал

Необходимо е при програма "Автоматично
подаване на материал стандартно
протичане".

Време пауза материалВреме пауза материалВреме пауза материалВреме пауза материалВреме пауза материал

Необходимо е при програма "Автоматично
подаване на материал с интервали" и
"Автоматично подаване на материал
успоредно с дозирането".

Изключване на кИзключване на кИзключване на кИзключване на кИзключване на контонтонтонтонтакт (опция)акт (опция)акт (опция)акт (опция)акт (опция)

С този избор се установява дали контактът
ще бъде включен винаги или ще се включва
успоредно с програмите за подгряване или с
двигателя.

На разположение е една от следните
възможности за избор:

Изключване на кИзключване на кИзключване на кИзключване на кИзключване на контонтонтонтонтактактактактакт

винаги включенвинаги включенвинаги включенвинаги включенвинаги включен

Контактите са винаги включени.

при стоп попри стоп попри стоп попри стоп попри стоп подгряванедгряванедгряванедгряванедгряване

Контактите се включват или изключват
успоредно с подгряването.

при попри попри попри попри подгряване пониждгряване пониждгряване пониждгряване пониждгряване понижаванеаванеаванеаванеаване

Контактите се включват при понижаване
температурата на подгряване на цилиндъра.

при стоп или понижпри стоп или понижпри стоп или понижпри стоп или понижпри стоп или понижаване поаване поаване поаване поаване подгряванедгряванедгряванедгряванедгряване

Контактите се включват успоредно с
подгряването или се изключват при
понижаване температурата на подгряване
на цилиндъра.

при стоп двигпри стоп двигпри стоп двигпри стоп двигпри стоп двигааааателтелтелтелтел

Контактите се включват или изключват
успоредно с двигателя.

КлакКлакКлакКлакКлаксон/ сирена (опция)сон/ сирена (опция)сон/ сирена (опция)сон/ сирена (опция)сон/ сирена (опция)

изключенаизключенаизключенаизключенаизключена

Сирената е деактивирана.

при стоп двигпри стоп двигпри стоп двигпри стоп двигпри стоп двигааааател в автомател в автомател в автомател в автомател в автоматичен режимтичен режимтичен режимтичен режимтичен режим

Сирената се активира при стоп двигател в
автоматичен режим.

при забелязване на дефектно изделиепри забелязване на дефектно изделиепри забелязване на дефектно изделиепри забелязване на дефектно изделиепри забелязване на дефектно изделие

Сирената се активира при забелязване на
дефектно изделие в автоматичен режим.

Централно смазване (опция)Централно смазване (опция)Централно смазване (опция)Централно смазване (опция)Централно смазване (опция)

Централно смазване в ръчен режимЦентрално смазване в ръчен режимЦентрално смазване в ръчен режимЦентрално смазване в ръчен режимЦентрално смазване в ръчен режим

С тази програма при необходимост може да
се стартира централно смазване в ръчен
режим.

Продължителността на смазването се
регулира от настройката в съответната
страница на сервизното меню.

Ако ръчният режим на смазване е
изключен, централното смазване се
включва след зададения в сервизното
меню брой цикли на машината.
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Airmould Mobil (опция)Airmould Mobil (опция)Airmould Mobil (опция)Airmould Mobil (опция)Airmould Mobil (опция)
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> > > > > AirmouldAirmouldAirmouldAirmouldAirmould

Модулната система "Airmould®" дава
възможност за производство на
висококачествени шприцизделия по
методите Airmould® (вътрешно налягане с
газ) и Airmould Contour® (налягане на изхода с
газ). По този начин една шприцмашина може
да работи с по-кратки цикли и по-малки
сили на затваряне.

В това меню се активира "Airmould Mobil" и
се се избира стартова точка на
шприцването на азота в инструмента.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Регулиране (виж Глава 1)

AE_USE01_02DE.JPG
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Специални програми

Airmould (опция)Airmould (опция)Airmould (опция)Airmould (опция)Airmould (опция)

С този ключ се активира модулната
система Airmould.

Airmould за шприцагрегAirmould за шприцагрегAirmould за шприцагрегAirmould за шприцагрегAirmould за шприцагрегаааааттттт

Този избор е за машини с два или повече
шприцагрегата. Чрез въвеждане номера на
шприцагрегата (1 за шприцагрегат  A, 2 за
шприцагрегат B, и т.н.) се установява на кой
шприцагрегат ще действат настройките на
Airmould.

СтСтСтСтСтарт по обемарт по обемарт по обемарт по обемарт по обем

При достигане на определения обем се
стартира Airmould. Въведете тук зададената
стойност за старта по обем на Airmould.

СтСтСтСтСтарт по времеарт по времеарт по времеарт по времеарт по време

След изтичане на настроеното време
Airmould стартира. Въведете тук зададената
стойност за старта по време на Аirmould.
Това време стартира със старт шприцване.

СтСтСтСтСтарт по шприцобемарт по шприцобемарт по шприцобемарт по шприцобемарт по шприцобем

Достигането на настроеното шприцналягане
стартира Airmould. Въведете тук зададената
стойност за старта по шприцналягане на
Airmould.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Стартирането по шприцобем на Airmould се
освобождава едва от освобождаващия
обем. Виж въвеждане "Освобождаване от
обем".

ОсвобоОсвобоОсвобоОсвобоОсвобождаване от обем (опция)ждаване от обем (опция)ждаване от обем (опция)ждаване от обем (опция)ждаване от обем (опция)

Избран ли е старт на Airmould по обем, то
той може да се извърши едва след
достигането на този обем. Тук става дума за
защитна функция, за да може шприцването
под налягане в началото на шприцпроцеса
да се филтрира.
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Airmould интегриранAirmould интегриранAirmould интегриранAirmould интегриранAirmould интегриран
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> > > > > Airmould интегрирAirmould интегрирAirmould интегрирAirmould интегрирAirmould интегриран изборан изборан изборан изборан избор

В това меню се настройват програмите и
зададените стойности за модулна система
"Airmould®", вградена в шприцмашината.

От това меню достигате следните менюта:

• Airmould ръчно (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 1 (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 2 (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 3 (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 4 (виж тази Глава)

AI_setup_00DE.JPG
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Специални програми

Airmould (опция)Airmould (опция)Airmould (опция)Airmould (опция)Airmould (опция)

С този ключ се активира интегрираната
модулна система Airmould.

МоМоМоМоМодули за регулирдули за регулирдули за регулирдули за регулирдули за регулиране налягане налягане налягане налягане налягане 1 до 4ане 1 до 4ане 1 до 4ане 1 до 4ане 1 до 4

Чрез избора на съответните програми могат
да се активират или деактивират желаните
модули за регулиране на налягането.

Критерий за стКритерий за стКритерий за стКритерий за стКритерий за стартартартартарт Обем [ccm] / [cuin]Обем [ccm] / [cuin]Обем [ccm] / [cuin]Обем [ccm] / [cuin]Обем [ccm] / [cuin]

Виж в меню "Airmould Mobil" обяснението
"Старт по обем".

Критерий за стКритерий за стКритерий за стКритерий за стКритерий за стартартартартарт Време [s]Време [s]Време [s]Време [s]Време [s]

Виж в меню "Airmould Mobil" обяснението
"Старт по време".

Критерий за стКритерий за стКритерий за стКритерий за стКритерий за стартартартартарт Шприцобем [bar] /Шприцобем [bar] /Шприцобем [bar] /Шприцобем [bar] /Шприцобем [bar] /
[psi][psi][psi][psi][psi]

Виж в меню "Airmould Mobil" обяснението
"Старт по шприцобем".

ОсбоОсбоОсбоОсбоОсбождаване от обем  [ccm] / [cuin]ждаване от обем  [ccm] / [cuin]ждаване от обем  [ccm] / [cuin]ждаване от обем  [ccm] / [cuin]ждаване от обем  [ccm] / [cuin]
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Виж в меню "Airmould Mobil" обяснението
"Освобождаване от обем".

Airmould за шприцагрегAirmould за шприцагрегAirmould за шприцагрегAirmould за шприцагрегAirmould за шприцагрегаааааттттт

Виж в меню "Airmould Mobil" обяснението
"Airmould за шприцагрегат".

Airmould-моAirmould-моAirmould-моAirmould-моAirmould-модулидулидулидулидули попопопоподвижни 1 до 4движни 1 до 4движни 1 до 4движни 1 до 4движни 1 до 4

Чрез избор на съответните програми могат
да се активират или деактивират желаните
Airmould-модули (шприцмодули).

Шприцмодулите служат за шприцване на
азот в инструмента.

Шприцмодулите се вграждат неподвижно в
инструмента в посока изваждане от
формата. Те са с малки размери, което ги
прави лесни за вграждане.

Ако по конструктивни причини
шприцмодулите не могат да бъдат вградени
в посока изваждане от формата, те трябва
да бъдат изпълнени подвижни.

ИгИгИгИгИглите се вкарлите се вкарлите се вкарлите се вкарлите се вкаранианианианиани

Това диагностично поле показва, че
електрическия включвател с приближаване
"Щифт на шприцмодул отпред" е
задействан.

Забавяне изважданеЗабавяне изважданеЗабавяне изважданеЗабавяне изважданеЗабавяне изваждане

Времето на "Забавяне изваждане" определя
момента, когато щифтът на подвижния
шприцмодул трябва да бъде изваден от
кухината на инструмента.
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Времето "Забавяне изваждане" стартира
след изтичане на "Време забавяне
обезвъздушаване" (меню Airmould
регулатори); при положение, че налягането
на азота е паднало под 10 bar (145 psi).
Изтече ли времето "Забавяне изваждане",
щифтът на подвижния шприцмодул излиза
от шприцваното изделие.

Импулсни програми 1 до 4Импулсни програми 1 до 4Импулсни програми 1 до 4Импулсни програми 1 до 4Импулсни програми 1 до 4

Чрез този избор се активира или
деактивира импулсна програма за желания
шприцмодул.

В работен режим "Автоматичен"
"Импулсната програма" позволява
почистването на щифта на шприцмодула от
остатъци от пластмаса. За целта щифтът се
продухва с азот на равномерни интервали. В
това време инструментът е в позиция
"Инструмент отворен", а изхвъргачът - в
позиция "Изхвъргачът е отпред".

Импулсно налягИмпулсно налягИмпулсно налягИмпулсно налягИмпулсно наляганеанеанеанеане

Тук се въвежда налягането за продухването
на щифта шприцмодула.

Импулсен интервалИмпулсен интервалИмпулсен интервалИмпулсен интервалИмпулсен интервал

Въведете тук броя на интервалите
(шприццикли), след които трябва да се
извърши продухване на щифта (пример:
след 5 шприццикъла трябва да се извърши
продухване, импулсен интервал = 5).

Импулсен броячИмпулсен броячИмпулсен броячИмпулсен броячИмпулсен брояч

Тук се въвежда брой на импулсите на
налягане за интервал при продухването на
щифта на шприцмодула.

Импулсно времеИмпулсно времеИмпулсно времеИмпулсно времеИмпулсно време

Тук се въвежда времето за продухване на
щифта на шприцмодула.
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Airmould интегриранAirmould интегриранAirmould интегриранAirmould интегриранAirmould интегриран
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> > > > > Airmould интегрирAirmould интегрирAirmould интегрирAirmould интегрирAirmould интегрирананананан
> > > > > Airmould ръчен режимAirmould ръчен режимAirmould ръчен режимAirmould ръчен режимAirmould ръчен режим

В това меню можете да контролирате
функциите на Airmould и на шприцмодулите
в режим "Ръчен".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
КККККонтроонтроонтроонтроонтрол на фл на фл на фл на фл на функциите е възмоункциите е възмоункциите е възмоункциите е възмоункциите е възможжжжжен самоен самоен самоен самоен само
кккккогогогогогааааато прето прето прето прето предпазнадпазнадпазнадпазнадпазнаттттта вра вра вра вра враааааттттта наа наа наа наа на
зазазазазатварящия агрегтварящия агрегтварящия агрегтварящия агрегтварящия агрегааааат и шприцагрегт и шприцагрегт и шприцагрегт и шприцагрегт и шприцагрегааааатттттааааа
(дюза(дюза(дюза(дюза(дюзаттттта) е заа) е заа) е заа) е заа) е затворена!творена!творена!творена!творена!

От това меню достигате следните менюта:

• Airmould избор (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 1 (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 2 (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 3 (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 4 (виж тази Глава)

AI_hand_00DE.JPG
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МоМоМоМоМодул за регулирдул за регулирдул за регулирдул за регулирдул за регулиране на налягане на налягане на налягане на налягане на налягането 1ането 1ането 1ането 1ането 1

След активиране на тази функция можете
да контролирате работата на модул за
регулиране на налягането 1.

• Потвърдете с бутон "Ръчен режим".

• Активирайте поле "Модул за
регулиране на налягането 1". В
полето се появява синя човка.

• Въведете в числовото поле на
"Модул за регулиране на налягането
1" зададена стойност. Потвърдете с
бутон "ENTER".

• Натиснете бутон"Airmould". Азотът
потича по мономодула или по модула
за регулиране на налягането 1 към
дюзата на машината или към
шприцмодула.

• Проверете свободното протичане на
азота.

• Проверете дали е включен
"провилният" шприцмодул.

• Проверете дали няма течове по
маркучите и тръбите; ако има, ги
отстранете.

Отпускането на бутона изключва  Airmould -
мономодула или модула за регулиране на
налягането. Съответният вентил за
обезвъздушаване обаче продължава да
действа докато налягането на азота падне
под 5 bar (73 psi).

Кантролирайте по същия начин и другите
модули за регулиране на налягането.

Airmould-моAirmould-моAirmould-моAirmould-моAirmould-модул 1 вкарване/ изважданедул 1 вкарване/ изважданедул 1 вкарване/ изважданедул 1 вкарване/ изважданедул 1 вкарване/ изваждане

След активиране на тази функция можете
да контролирате шприцмодул 1.

• Изберете меню "Airmould
интегриран".

• Активирайте поле "Airmould-модули
подвижни". В полето се появява синя
човка.

• Върнете се назад към меню
"Airmould ръчен режим".

• Активирайте поле "вкарване", в него
се появява синя човка.

• Натиснете бутон "Airmould".
Контролирайте функцията на
подвижния шприцмодул.

• Контролирайте позицията на щифта,
както и настройката на включвателя
с приближаване.

• Деактивирайте поле "вкарване".

• Активирайте поле "изваждане", в
него се появява синя човка.

• Натиснете бутон "Airmould".
Контролирайте функцията на
подвижния шприцмодул.

• Контролирайте позицията на щифта,
като и настройката на включвателя
с приближаване.

Контролирайте по същия начин и другите
шприцмодули.

21
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Специални програми

Airmould интегриранAirmould интегриранAirmould интегриранAirmould интегриранAirmould интегриран
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> > > > > Airmould интегрирAirmould интегрирAirmould интегрирAirmould интегрирAirmould интегрирананананан
> > > > > Airmould регулаAirmould регулаAirmould регулаAirmould регулаAirmould регулатор 1тор 1тор 1тор 1тор 1

В това меню се въвеждат зададените
стойности за шприцпрофила на модула за
регулиране на налягането 1.

След въвеждане на зададените стойности
тяхната графика показва протичането  на
времето/ налягането. По ос X е изобразено
времето, а по ос Y - налягането.
Съответните максимални стойности можете
да прочетете до осите на диаграмата.

От това меню достигате следните менюта:

• Airmould избор (виж тази Глава)

• Airmould ръчен режим (виж тази
Глава)

• Airmould регулатор 2 (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 3 (виж тази Глава)

• Airmould регулатор 4 (виж тази Глава)

AI_pm1_00DE.JPG
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Профил налягПрофил налягПрофил налягПрофил налягПрофил наляганеанеанеанеане

• Можете да зададете отделни
стойности на профили на налягане за
два твърди и седем активиращи се
периода от време. Профилът на
налягане се интерполира линейно
между отделните периоди от време.
Активирайте желания брой времеви
интервали.

• Въведете отделните времеви
стойности и съответните стойности
на налягане.

• Профилът на налягането стартира
след изтичане на "Време забавяне
пускането на газа".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Имайте преИмайте преИмайте преИмайте преИмайте предвид, че при зададенитедвид, че при зададенитедвид, че при зададенитедвид, че при зададенитедвид, че при зададените
стойности "Времева точка [s]:" трябвастойности "Времева точка [s]:" трябвастойности "Времева точка [s]:" трябвастойности "Времева точка [s]:" трябвастойности "Времева точка [s]:" трябва
да се въведа се въведа се въведа се въведа се въведе сде сде сде сде сумирумирумирумирумираното време! аното време! аното време! аното време! аното време! ТТТТТ.е.е.е.е.е.....
дяснадяснадяснадяснадяснаттттта зададена стойност трябваа зададена стойност трябваа зададена стойност трябваа зададена стойност трябваа зададена стойност трябва
винаги да е по-гвинаги да е по-гвинаги да е по-гвинаги да е по-гвинаги да е по-гоооооляма от ляваляма от ляваляма от ляваляма от ляваляма от ляваттттта!а!а!а!а!

При прости шприцдетайли не винаги е
необходимо да се използват всички
степени. При сложни шприцдетайли обаче
има смисъл да се изберат всички профилни
точки.

По принцип профилът на шприцването с
азот трябва така да се настрои, че
шприцдетайлите да стават "добри", дори
когато настройката се отклонява от
теоретичните идеални условия.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
ИзбирИзбирИзбирИзбирИзбирайте неизпоайте неизпоайте неизпоайте неизпоайте неизползвани профилнилзвани профилнилзвани профилнилзвани профилнилзвани профилни
точки!точки!точки!точки!точки!

РРРРРегулаегулаегулаегулаегулатор 1тор 1тор 1тор 1тор 1

Чрез избор на поле "Регулатор 1" се
активира модул за регулиране на
налягането 1; в полето се появява синя
човка.

Време забавяне поВреме забавяне поВреме забавяне поВреме забавяне поВреме забавяне подаване гдаване гдаване гдаване гдаване газазазазаз

Въведете тук времето на забавяне в
секунди. Това време стартира според избора
на шприцмашината - по ход или по налягане.
След изтичане на "Време забавяне
подаване газ" започна шприцването на
азота в шприцвания детайл.

Време забавяне обезвъздушаванеВреме забавяне обезвъздушаванеВреме забавяне обезвъздушаванеВреме забавяне обезвъздушаванеВреме забавяне обезвъздушаване

След изтичане на последната зададена
стойност "t" стартира "Време забавяне
обезвъздушаване".

С последната зададена стойност "p" по
време на това "Забавяне обезвъздушаване"
се създава допълнително азотно налягане,
докато шприцдетайлът изстине (стане
дименсионално стабилен). По целия азотен
канал в това време налягането е
константно. С приключване на "Време
забавяне обезвъздушаване" налягането на
азота се намалява до остатъчната стойност
от 4 bar (58 psi).
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Време кВреме кВреме кВреме кВреме контроонтроонтроонтроонтроллллл

"Време контрол" стартира едновременно с
"Време забавяне обезвъздушаване".

"Време контрол" приключва, когато изтече
или когато "Време забавяне
обезвъздушаване" изтече, дори когато
"Време контрол" е било избрано с по-голяма
стойност.

По време на "Контрол" азотното налягане
на всички активирани модули за регулиране
на налягането може да падне в последната
си профилна точка максимум с
"Контролното налягане".

"Кантрол налягане" се включва чрез
въвеждане на зададена стойност >0.

КККККонтроонтроонтроонтроонтролно наляглно наляглно наляглно наляглно наляганеанеанеанеане

За гарантиране на качеството в
автоматичен режим съществува
възможност за контрол на азотното
налягане след шприцването в
шприцизделието.

Прекалено голям пад на налягането
означава течове в инструмента или на
мястото на азотното шприцване, напр.
изпускане на азот между щифта на
шприцмодула и пластмасата.

По време на "Контрол" азотното налягане
на всички активирани мономодули и модули
за регулиране на налягането може да падне
в своя последен профил на налягането
максимум с "контролното налягане".

"Контролното налягане" действа само
тогава, когато зададената стойност на
"Време контрол" е >0.

Ако напр. е избран профил на налягане със
зададено налягане "p 1" до "p3", се
контролира зададеното налягане "p3".

Ако през "Време контрол"се падне под
граничната стойност на налягането
(зададено налягане минус "контролно
налягане"), се появява алармено съобщение
"контрол налягане Airmould-регулатор n".

Време за отвеждане въздух приключеноВреме за отвеждане въздух приключеноВреме за отвеждане въздух приключеноВреме за отвеждане въздух приключеноВреме за отвеждане въздух приключено

Зададената стойност "Време за отвеждане
въздух приключено" трябва да е толкова
голяма, че остатъчното налягане да бъде
напълно свалено (0 - 1 bar / 0 -14.5 psi).

"Време за отвеждане въздух приключено"
стартира, когато азотното налягане
достигне остатъчна стойност от 4 bar (58
psi).

актуактуактуактуактуално налягално налягално налягално налягално налягане моане моане моане моане модул за регулирдул за регулирдул за регулирдул за регулирдул за регулиранеанеанеанеане
на налягна налягна налягна налягна налягането 1ането 1ането 1ането 1ането 1
актуактуактуактуактуално време моално време моално време моално време моално време модул за регулирдул за регулирдул за регулирдул за регулирдул за регулиране наане наане наане наане на
налягналягналягналягналягането 1ането 1ането 1ането 1ането 1

Показание на актуалните стойности на
време и налягане при шприцването на азота.
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Дюзи моулдмастърДюзи моулдмастърДюзи моулдмастърДюзи моулдмастърДюзи моулдмастър
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> Моулдмастър> Моулдмастър> Моулдмастър> Моулдмастър> Моулдмастър

От това меню достигате следното меню:

• Userpage (виж Глава 1)

• Регулиране (виж Глава 1)

Дюзи моулдмастър са затварящи дюзи в
инструмента и управляват (чрез отваряне и
затваряне) потока маса, напр. в инструмент
с топли канали за запечатване на леяците.

MM_USE01_02DE.JPG

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
При използване на дюзи моулдмастър
(дюзи инструмент) обслужващият работник
трябва да е сигурен, че няма никакви
сплескани и срязани места по инструмента!

Отварянето и затварянето може да се
настрои на тази страница от дисплея по ход
или по време, както и комбинирано.
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Моулдмастър 1 до 8 (опция)Моулдмастър 1 до 8 (опция)Моулдмастър 1 до 8 (опция)Моулдмастър 1 до 8 (опция)Моулдмастър 1 до 8 (опция)

Чрез избора на съответните програми
можете да активирате, респ. деактивирате
желаните моулдмастър дюзи (MM-дюзи).
Въведените данни трябва да са така
настроени, че при процеса на шприцване
най-малко една ММ-дюза да бъде отворена.

Ако разполагате само с една ММ-дюза,
трябва например нейният ход "Старт" да се
зададе по-голям от хода "Дозиране край",
респ. "Декомпресия отзад", а ходът "Стоп"
на ММ-дюзата да бъде по-малък от
актуалния ход "Край допълнително
налягане".

Op (MM-дюзи винаги отворени)Op (MM-дюзи винаги отворени)Op (MM-дюзи винаги отворени)Op (MM-дюзи винаги отворени)Op (MM-дюзи винаги отворени)

Ако избраната ММ-дюза трябва да остане
винаги отворена, трябва да включите тази
програма.

СтСтСтСтСтарт [ccm] / [cuin] (програрт [ccm] / [cuin] (програрт [ccm] / [cuin] (програрт [ccm] / [cuin] (програрт [ccm] / [cuin] (програма)ама)ама)ама)ама)

Ако избраната ММ-дюза трябва да стартира
в зависимост от хода при шприцване, трябва
да включите тази програма.

СтСтСтСтСтарт [ccm] / [cuin]арт [ccm] / [cuin]арт [ccm] / [cuin]арт [ccm] / [cuin]арт [ccm] / [cuin]

Тази мярка на хода дава стартовия импулс
на ММ-дюзата по време на движението
напред на шприцбуталото.

0-точка на измервателната система на хода
е най-предното положение на
шприцбуталото, т.е. числовите стойности
стават все по-големи (отиват към макс.),
когато шприцбуталото се движи назад.

Стоп [ccm] / [cuin] (програма)Стоп [ccm] / [cuin] (програма)Стоп [ccm] / [cuin] (програма)Стоп [ccm] / [cuin] (програма)Стоп [ccm] / [cuin] (програма)

Ако избраната ММ-дюза трябва да спре в
зависимост от хода, трябва да бъде
включена тази програма.

Стоп [ccm] / [cuin]Стоп [ccm] / [cuin]Стоп [ccm] / [cuin]Стоп [ccm] / [cuin]Стоп [ccm] / [cuin]

Тази мярка на хода дава стоп-импулса на
ММ-дюзата по време на движението напред
на шприцбуталото.

СтСтСтСтСтарт [s] (програрт [s] (програрт [s] (програрт [s] (програрт [s] (програма)ама)ама)ама)ама)

Ако избраната ММ-дюза трябва да стартира
по време, трябва да бъде включена тази
програма.

СтСтСтСтСтарт [s]арт [s]арт [s]арт [s]арт [s]

Това време дава стартовия импулс на ММ-
дюзата. То започва заедно с "Шприцване
старт".

Степенно управлениеСтепенно управлениеСтепенно управлениеСтепенно управлениеСтепенно управление

Ако ММ-дюзите трябва да се управляват
една след друга (каскадно), мярката на хода
"Старт [mm]" трябва да бъде така избрана,
че да е пред мярката на хода "Стоп [mm]" на
предишната ММ-дюза.

Пример:

MM-дюза 1 Старт: 200Стоп: 180
MM-дюза 2 Старт: 185 Стоп: 150
MM-дюза 3 Старт: 155 Стоп: 130
и т.н.

По този начин се гарантира, че винаги ще
има една отворена ММ-дюза. Мярката на
хода "Стоп [mm]" на последната ММ-дюза
трябва винаги да получава зададената
стойност "0", защото иначе ще бъде
прекъсната функцията "Шприцване".
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Стоп [s] (програма)Стоп [s] (програма)Стоп [s] (програма)Стоп [s] (програма)Стоп [s] (програма)

Ако избраната ММ-дюза трябва да спре по
време, тази програма трябва да бъде
включена.

Стоп [s]Стоп [s]Стоп [s]Стоп [s]Стоп [s]

Това време стартира с ММ-дюза "Старт
[ccm]" или "Старт [s]". Стоп-импулсът
следва края на времето "Стоп [s]".

Програмите Старт по ход или време и Стоп
по ход или време могат да се смесват или
да се изберат всички. ММ-дюзите
стартират или спират в зависимост от
избора, достигането  мярката на хода или
изтичането на определените времена.

ND (допълнително налягND (допълнително налягND (допълнително налягND (допълнително налягND (допълнително налягане)ане)ане)ане)ане)

С избора на тази мярка на дисплея ММ-
дюзата се отваря със започването на
допълнителното налягане.

Диагноза моулд-мастър-дюзаДиагноза моулд-мастър-дюзаДиагноза моулд-мастър-дюзаДиагноза моулд-мастър-дюзаДиагноза моулд-мастър-дюза

Диагностичното поле най-вдясно на
съответния ММ-ред (под символа на
вентила) показва, когато ММ-дюзата е
задействана.

ЛентЛентЛентЛентЛента на състояниетоа на състояниетоа на състояниетоа на състояниетоа на състоянието

По време на затягане на шприцбуталото
(позиция дозиране край) същото се държи
на позиция.

Това се показва със символа в
лентата за състоянието.

МоМоМоМоМоулдмастър скулдмастър скулдмастър скулдмастър скулдмастър скоросторосторосторосторост

Въведете тук скоростта в [%], с която ММ-
дюзите трябва да отварят и да затварят.

МоМоМоМоМоулдмастър налягулдмастър налягулдмастър налягулдмастър налягулдмастър наляганеанеанеанеане

Въведете тук налягането в [bar] / [psi], с
което ММ-дюзите трябва да отварят и да
затварят.
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Вакуумен вентилВакуумен вентилВакуумен вентилВакуумен вентилВакуумен вентил
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> Вакуум> Вакуум> Вакуум> Вакуум> Вакуум

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Регулиране (виж Глава 1)

Вакуумен вентил (опция)Вакуумен вентил (опция)Вакуумен вентил (опция)Вакуумен вентил (опция)Вакуумен вентил (опция)

изключенизключенизключенизключенизключен

С този избор изключвате вакуумния
вентил.

включен, без квключен, без квключен, без квключен, без квключен, без контроонтроонтроонтроонтроллллл

С този избор включвате вакуумния вентил,
без да се активира контрол налягане или
контрол време.

VU1USE01_02DE.JPG
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включен, с квключен, с квключен, с квключен, с квключен, с контроонтроонтроонтроонтрол налягл налягл налягл налягл наляганеанеанеанеане

С този избор включвате вакуумния вентил
като активирате и контрол налягане.
Контролът на налягането е активен само
при "стартов ход евакуиране (междинен
стоп)" или преди повишаване силата на
затваряне.

При задействане на граничния прекъсвач за
налягане на вакуумния контрол процесът на
затваряне продължава.

След изтичане на "Време междинен стоп"
граничният прекъсвач на налягане на
вакуумния контрол трябва да е активен. Ако
това не е така, цикълът на машината спира
и се появява аларменото съобщение
"Вакуумен контрол налягане".

При активирана програма за защита на
инструмента (настройка ходове за защита
инструмент) при недостигане на граничния
прекъсвач за налягане затварящата плоча
се отваря и цикълът на машината спира.
Чрез отчитане на съобщението за повреда
със Старт цикъл започва нов процес на
затваряне.

включен, с квключен, с квключен, с квключен, с квключен, с контроонтроонтроонтроонтрол времел времел времел времел време

С този избор включвате вакуумния вентил
като активирате и контрол време.
Контролът на времето е активен само при
"Стартов ход евакуиране (междинен стоп)"
или преди повишаване силата на затваряне.

След изтичане на "Време междинен стоп"
граничният прекъсвач на налягане на
вакуумния контрол трябва да е задействан.
При достигане на "Време междинен стоп"
процесът на затваряне продължава (само
ако граничният прекъсвач на налягане е
задействан). Ако това не е така, цикълът на
машината спира и се появява аларменото
съобщение "Вакуумен контрол време".

При активирана програма за защита на
инструмента (настройка ходове за защита
инструмент) при недостигане на граничния
прекъсвач за налягане затварящата плоча
се отваря и цикълът на машината спира.
Чрез отчитане на съобщението за повреда
със Старт цикъл започва нов процес на
затваряне.

Вакуумен вентил на шприцагрегВакуумен вентил на шприцагрегВакуумен вентил на шприцагрегВакуумен вентил на шприцагрегВакуумен вентил на шприцагрегааааатттттааааа

Този избор е активен при машини с два или
повече шприцагрегата. Чрез въвеждане
номера на шприцагрегата (1 за шприцагрегат
A, 2 за шприцагрегат B, и т.н.) се установява
на кой шприцагрегат да действат
настройките на вакуумния вентил.

при стпри стпри стпри стпри стартов хартов хартов хартов хартов хооооод (междинен стоп)д (междинен стоп)д (междинен стоп)д (междинен стоп)д (междинен стоп)

Затварянето на формата се прекъсва при
"Стартов ход евакуиране". Времената
"Междинен стоп" и "Евакуиране преди
шприцване" започват да текат и
евакуирането стартира.

След изтичане на "Време междинен стоп"
формата се затваря.
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препрепрепрепреди повишаване сила зади повишаване сила зади повишаване сила зади повишаване сила зади повишаване сила затварянетварянетварянетварянетваряне

Формата се затваря, но не се повишава
силата на затваряне. Времената "Междинен
стоп" и "Евакуиране преди шприцване"
започват да текат и евакуирането стартира.

След изтичане на "Време междинен стоп"
силата на затваряне се повишава.

слеслеслеслеслед повишаване сила на зад повишаване сила на зад повишаване сила на зад повишаване сила на зад повишаване сила на затварянетварянетварянетварянетваряне

Формата се затваря и силата на затваряне
се повишава. Времето "Евакуиране преди
шприцване" започва да тече и евакуирането
стартира.

при стпри стпри стпри стпри стартов хартов хартов хартов хартов хооооод (уд (уд (уд (уд (успореспореспореспореспоредно сдно сдно сдно сдно с
движдвиждвиждвиждвижението)ението)ението)ението)ението)

При достигане на "Стартов ход евакуиране"
започва да тече "Време евакуиране преди
шприцване" и евакуирането стартира.
Процесът на затваряне с повишаване
силата на затваряне не се прекъсва през
това време.

СтСтСтСтСтартов хартов хартов хартов хартов хооооод пред пред пред пред преди евакуирди евакуирди евакуирди евакуирди евакуиранеанеанеанеане

Въвеждане на стартовия ход, при който
започва предварителното евакуиране. То
служи за изпразване на проводите преди
същинското евакуиране.

СтСтСтСтСтартов хартов хартов хартов хартов хооооод евакуирд евакуирд евакуирд евакуирд евакуиранеанеанеанеане

Въвеждане на стартовия ход, при който
започва същинското евакуиране. "Време
евакуиране преди шприцване" започва да
тече и евакуирането стартира.

Тази зададена стойност трябва да се
въведе при избор на програми "при стартов
ход (междинен стоп затваряне)" и "при
стартов ход (успоредно със затварянето)".

Време междинен стопВреме междинен стопВреме междинен стопВреме междинен стопВреме междинен стоп

Въвеждане времето на междинен стоп.
След изтичането му формата се затваря,
респ. налягането се повишава.

Тази зададена стойност трябва да се
въведе при избор на програми "при стартов
ход (междинен стоп затваряне)" и "преди
повишаване сила на затваряне".

Време евакуирВреме евакуирВреме евакуирВреме евакуирВреме евакуиране преане преане преане преане преди шприцванеди шприцванеди шприцванеди шприцванеди шприцване

Въвеждане на време евакуиране.

Това време дава диапазона на времето за
предварителното евакуиране. След
изтичането му шприцването се
освобождава.

Време евакуирВреме евакуирВреме евакуирВреме евакуирВреме евакуиране слеане слеане слеане слеане след стд стд стд стд стартартартартарт
шприцванешприцванешприцванешприцванешприцване

Това време стартира с начало шприцване.
Евакуирането е активно по време на
шприцване, съобразно това време.
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ПоПоПоПоПочистващо/ рчистващо/ рчистващо/ рчистващо/ рчистващо/ разпръскващо уазпръскващо уазпръскващо уазпръскващо уазпръскващо у-во-во-во-во-во
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> Почистване> Почистване> Почистване> Почистване> Почистване

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Изхвъргач

• Регулиране (виж Глава 1)

Почистващо/ разпръскващоПочистващо/ разпръскващоПочистващо/ разпръскващоПочистващо/ разпръскващоПочистващо/ разпръскващо
устройство (опция)устройство (опция)устройство (опция)устройство (опция)устройство (опция)

С този избор се активира почистващо/
разпръскващото устройство.

Ако основната позиция на почистващо/
разпръскващото устройство при
затварянето на формата не е налице, се
появява съобщение за повреда
"Манипулация снемане: основното
положение липсва".

BH1USE01_02DE.JPG
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Ако тази програма е активирана, програмата
"Изхвърляне от средната плоча" не може да
бъде активирана. Успоредно действие на
тези две програми е невъзможно.

Ако програмата "Изхвърляне от средната
плоча е активирана", полетата за избор на
почистващо/ разпръскващото устройство
избледняват, т.е. не могат да бъдат
активирани.

Ръчен режим:Ръчен режим:Ръчен режим:Ръчен режим:Ръчен режим:

Ако програмата "Почистване/ напръскване
при изхвъргач отпред" не е активирана,
почистващо/ разпръскващото устройство се
задейства при форма отворена, изхвъргач
отзад и натискане на бутон "Почистващо/
разпръскващо устройство напред" и
"Почистващо/ разпръскващо устройство
назад".

Ако програмата "Почистване/ напръскване
при изхвъргач отпред" е активирана,
почистващо/ разпръскващото устройство се
задейства при форма отворена, изхвъргач
отпред и натискане на бутон "Почистващо/
разпръскващо устройство напред" и
"Почистващо/ разпръскващо устройство
назад".

Автоматичен режим:Автоматичен режим:Автоматичен режим:Автоматичен режим:Автоматичен режим:

Ако програмата "Почистване/ напръскване
при изхвъргач отпред" не е активирана,
почистващо/ разпръскващото устройство
стартира след изхвърлянето (и изхвъргач
отзад) и достигане на зададения "Интервал
почистване/ напръскване".

Ако програмата "Почистване/ напръскване
при изхвъргач отпред" е активирана,
почистващо/ разпръскващото устройство
стартира след изхвърлянето (и изхвъргач
отпред) и достигане на зададения
"Интервал почистване/ напръскване".

Почистване/ напръскване плоча с дюзаПочистване/ напръскване плоча с дюзаПочистване/ напръскване плоча с дюзаПочистване/ напръскване плоча с дюзаПочистване/ напръскване плоча с дюза

Едновременно със спускането на
почистващо/ разпръскващото устройство
започва "Време забавяне почистване/
напръскване".

След изтичане на това време плочата с
дюзата се почиства/ напръсква.
Почистващо/ разпръскващото устройство
се връща отново в основното си положение,
когато "Време почистване/ напръскване"
изтече и се достигне долната позиция на
устройството.
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Почистване затваряща плоча.Почистване затваряща плоча.Почистване затваряща плоча.Почистване затваряща плоча.Почистване затваряща плоча.

Едновременно със спускането на
почистващо/ разпръскващото устройство
започва "Време забавяне почистване/
напръскване".

След изтичане на това време затварящата
плоча се почиства/ напръсква.
Устройството с четките се връща в
основната си позиция, едва когато "Време
почистване/ напръскване" изтече и
устройството достигне долната си позиция.

почистване на двете плочипочистване на двете плочипочистване на двете плочипочистване на двете плочипочистване на двете плочи

Едновременно със спускането на
почистващо/ разпръскващото устройство
започва "Време забавяне почистване/
напръскване".

След изтичане на това време се почиства
плочата с дюзата. След изтичане на "Време
почистване/ напръскване" и достигане на
долната позиция на почистващо/
разпръскващото устройство "Време
почистване/ напръскване" стартира за
втори път. Затварящата плоча се почиства
по време на движението в основна позиция.

ПоПоПоПоПочистване/ напръскване при изхвъргчистване/ напръскване при изхвъргчистване/ напръскване при изхвъргчистване/ напръскване при изхвъргчистване/ напръскване при изхвъргачачачачач
отпреотпреотпреотпреотпреддддд

Ако програмата "Почистване/ напръскване
при изхвъргач отпред" не е активирана, се
почиства/ напръсква при "Изхвъргачът е
отзад".

Ако програмата "Почистване/ напръскване
при изхвъргач отпред" е активирана, се
почиства/ напръсква при "Изхвъргачът е
отпред".

Без изключване на вентилБез изключване на вентилБез изключване на вентилБез изключване на вентилБез изключване на вентил

При активиране на тази програма вентилът
за "Почистващо/ разпръскващо устройство
изваждане" остава включен след достигане
на позиция "Почистващо/ разпръскващо
устройство е извадено". По този начин се
предотвратява спускане на почистващо/
разпръскващото устройство.

Ако тази програма е деактивирана,
вентилът се изключва при достигане на
позицията.

Интервал почистване/ напръскванеИнтервал почистване/ напръскванеИнтервал почистване/ напръскванеИнтервал почистване/ напръскванеИнтервал почистване/ напръскване

Въвеждане на брой цикли на машината,
след които да стартира почистване/
напръскване.

Време забавяне почистване/Време забавяне почистване/Време забавяне почистване/Време забавяне почистване/Време забавяне почистване/
напръскваненапръскваненапръскваненапръскваненапръскване

Едновременно с намаляването на "Време
почистване/ напръскване" започва "Време
забавяне почистване/ напръскване". След
изтичане на това време започва
почистването/ напръскването.

Време почистване/ напръскванеВреме почистване/ напръскванеВреме почистване/ напръскванеВреме почистване/ напръскванеВреме почистване/ напръскване

Тук се настройва същинското време на
почистване/ напръскване.
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AP1USE01_01DE.JPG

С потребителската система за
програмиране (APS) могат да се създават
специфични за клиента програми.

Програмата APS може да съдържа до 200
програмни реда. Движението по редовете
става с курсорните бутони "Нагоре" или
"Надолу", а по страниците с едновременно
натискане на курсорните бутони "Нагоре"
или "Надолу" и бутон "SHIFT".

Възможно е изтриването на цялата
програма APS чрез избор на съответна
функция; освен това могат да се вмъкват
команди на произволно място в програмата.

APS - създаване на програмаAPS - създаване на програмаAPS - създаване на програмаAPS - създаване на програмаAPS - създаване на програма
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> > > > > APS уAPS уAPS уAPS уAPS усл. 1сл. 1сл. 1сл. 1сл. 1
> > > > > APS прогр.APS прогр.APS прогр.APS прогр.APS прогр.

Програмата APS може да бъде запаметена и
отново заредена.

От това меню достигате следните менюта:

• APS усл. 1  (виж тази Глава)

• APS конф. 1 (виж тази Глава)
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ВъзмоВъзмоВъзмоВъзмоВъзможности за достъп на жности за достъп на жности за достъп на жности за достъп на жности за достъп на APSAPSAPSAPSAPS
(при максимално изграждане, опция)

• 16 дигитални входа

• 16 дигитални изхода

• 4 скалиращи аналогови входа

• 4 скалиращи аналогови изхода

• CAN клавиатура

• спиране движението на една ос
(Стопбитове в ORG менюта)

• Задаване на налягане/ скорост на
помпа

• 10 съобщения за грешки (по едно за
всеки клас грешки)

• 50 потребителски променливи

• 10 таймера

• 5 програмни ключа (обслужване от
визуализацията)

• 20 зададени и 20 действителни
стойности (въвеждане от
визуализацията)

• произволна променлива на RPS-
софтуер (чрез посочване на име)

ПрограмиранеПрограмиранеПрограмиранеПрограмиранеПрограмиране

      Команда               Оперант

Изборът на командата се извършва чрез
лявото Pull Down меню.

Оперантът може да бъде или свободно
въведен или създаден чрез три Pull Down
менюта (първото от трите Pull Down менюта
е въвеждане на оста, второто дава името на
променливата и третото един индекс).

В полето за въвеждане вдясно до Pull Down
менюто може да бъде нанесена директно
една променлива или константа (ако в Рull
Down менютата не е настроен оперант) или
да бъде въведен коментар към настроения в
Pull Down менютата команден ред.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Ако се въведе коментар, той трябва да
започва с удивителна (!), иначе ще бъде
разпознат като оперант или константа.

Чрез задействане на функцията "Приемане
на ред" избраният програмен ред се вмъква
в програмата  APS.

Обяснение на кОбяснение на кОбяснение на кОбяснение на кОбяснение на командитеомандитеомандитеомандитеомандите

РзпреРзпреРзпреРзпреРзпределенияделенияделенияделенияделения

LD Зареди натрупващ суматор с
посочения оперант.

LDN Зареди в натрупващия суматор 1, ако
оперантът е 0; иначе 0 (Зареди в
натрупващия суматор негирания
оперант).

ST Запамети натрупващия суматор в
посочения оперант.

STN Запамети в операнта 1, ако
натрупващия суматор е 0; иначе 0
(Запамети в операнта негираното
съдържание на натрупващия
суматор).

S Зареди натрупващия суматор.

R Нулирай натрупващия суматор.
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Логически връзкиЛогически връзкиЛогически връзкиЛогически връзкиЛогически връзки

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Не са свързани по битове.

AND Суматор = Суматор and оперант

ANDN Суматор = Суматор and (not оперант)

OR Суматор = Суматор or оперант

ORN Суматор = Суматор or (not оперант)

XOR Суматор = Суматор xor оперант

XORN Суматор = Суматор xor (not оперант)

NOT Суматор = not Суматор

Аритметически връзкиАритметически връзкиАритметически връзкиАритметически връзкиАритметически връзки

ADD Суматор = Суматор + оперант

SUB Суматор = Суматор – оперант

MUL Суматор = Суматор * оперант

DIV Суматор = Суматор / оперант

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Константите трябва да се въведат директно
в последното поле на операнта.

Комнди за сравнениеКомнди за сравнениеКомнди за сравнениеКомнди за сравнениеКомнди за сравнение

Натрупващият суматор става 1, когато
сравнението е изпълнено.

GT Суматор > оперант

GE Суматор >= оперант

NE Суматор <> оперант

LT Суматор < оперант

LE Суматор <= оперант

EQ Суматор = оперант

ДругиДругиДругиДругиДруги

END Край на програмата

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Типът данни на суматора е INT32 (32 Bit
Integer). Затова при команди LD, ADD, SUB,
MUL и DIV може да се стигне до неточности
и грешки чрез превишаване диапазона на
стойността или чрез загуба на места след
запетаята при плаваща десетична запетая.

Обяснение на оперантитеОбяснение на оперантитеОбяснение на оперантитеОбяснение на оперантитеОбяснение на оперантите

Въвеждане на осиВъвеждане на осиВъвеждане на осиВъвеждане на осиВъвеждане на оси

AP1 APS променлива

CP1 изтегляне сърце 1

CP2 изтегляне сърце 2

CP3 изтегляне сърце 3

CP4 изтегляне сърце 4

CP5 изтегляне сърце 5

CP6 изтегляне сърце 6

CU1 Затварящ агрегат

EU1 Изхвъргач (изхвъргач горна част )

RE1 Изхвъргач позиция 1 (само при
машини с кръгли маси)

RE2 Изхвъргач позиция 2 (само при
машини с кръгли маси)

RE3 Изхвъргач позиция 3 (само при
машини с кръгли маси)
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RT1 Кръгла маса (само при машини с
кръгли маси)

NU1 Шприцагрегат 1 (A)

NU2 Шприцагрегат 2 (B)

IP1 Шприцване/ дозиране/ декомпресия
(Шприцагрегат 1 = A)

IP2 Шприцване/ дозиране/ декомпресия
(Шприцагрегат 2 = B)

HU1 Манипулация (опция)

VU1 Вакуумен вентил (опция)

PB1 Анероидна кутия 1

PB2 Анероидна кутия 2

Име променлива (APS променлива)Име променлива (APS променлива)Име променлива (APS променлива)Име променлива (APS променлива)Име променлива (APS променлива)

T Чрез поставяне на тази променлива
стартира въведения в индекс таймер
(T1 до T10). Изтече ли таймерът,
променливата се нулира.

Tact Тази променлива дава вече
изтеклото време на таймера (T1 до
T10) в 1/100 сек. (виж меню "APS
усл. 2").

Tset Тук настроеното време на таймера
(T1 до T10) се въвежда в 1/100 сек.
(виж меню "APS усл. 2").

active Ако тази променлива се постави на 1,
при освободена помпа следва
приемането на настроения дебит и
налягане на помпата. (виж меню
"APS усл. 2, хидравлична
инсталация)

actval Тук могат да се складират
(запаметяват) действителни
стойности на програмата APS.
Същите след това се показват в
меню "APS обслужване 1" (графа
"ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ") [1/
100 единици].

ai Скалирана стойност на аналоговия
вход (виж меню "APS конфигурация
1", AI1 до AI4). Показанието на тези
стойности следва в меню "APS усл.
2" (AI1 до AI4).

ao Скалирана стойност на аналоговия
изход (виж меню "APS конфигурация
1", AO1 до AO4). Показанието на тези
стойности следва в меню "APS усл.
2" (AO1 до AO4).

aut_mod Променливата е различна от 0,
когато е избран автоматичен работен
режим.

di дигитален вход

do дигитален изход

errcl С тази променлива могат да се
показват съобщения за грешки.
Допълнително се появява алармата
"APS: потребителска грешка клас x".
Индексът на променливата дава
следните класи грешки:

0 = машината веднага да се изключи.

1 = грешката само да се покаже.

2 = цикълът веднага да спре,
цикълът да продължи с команда Quit.

3 = цикълът да спре след края,
новият цикъл да стартира с команда
Quit.

4 = цикълът да спре след края и
после машината да се изключи.

5 = изключване на подгряването.

6 = цикълът да спре, когато всички
шприцвани детайли са изхвърлени.

7 = цикълът да спре, когато всички
шприцвани детайли са изхвърлени, и
после машината да се изключи.

8 = недефинирано.

9 = недефинирано.
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hyd С тази променлива се извиква
посочената в индекса конфигурация
помпи (виж примерна програма 2).

init Тази променлива се поставя на 1 при
стартиране на програмата APS, както
и при всяко стартиране на
управлението (при започната
програма APS) в продължение на
един програмен цикъл APS. Тази
променлива може да бъде
използвана за инициализации в
програмата APS.

man_mode Променлива различна от 0,
когато е избран ръчен работен
режим.

nStp Ако е поставена тази променлива,
самопрограмираната ос не може да
се движи в отрицателна посока (виж
примерна програма 2).

pStp Ако е поставена тази променлива,
самопрограмираната ос не може да
се движи в положителна посока (виж
примерна програма 2).

pmpacc Тук програмата APS получава
обратното съобщение, че помпите са
повикани (виж примерна програма 2).

progsw Изборът на ключовете в меню
"APS усл. 1, (P1 до P5)" се
запаметява в тази променлива.

drive_on Ако задвижването е включено,
променливата има стойност различна
от 0.

set_mode Променливата е различна от 0,
когато е задействан работен режим
Регулиране.

setval Зададените стойности в меню"APS
усл. 1, (графа ЗАДАДЕНИ
СТОЙНОСТИ)" се запаметяват в
тази променлива 1/100 единици.

sse_mode Променливата е различна от 0,
когато е задействан работен режим
сервизно регулиране (само за
сервизни техници на Battenfeld).

start Ако се програмира собствена ос, то
тук се извършва предаването на
командата.

Съдържание на променливата:

0 команда ос стоп.

1 команда ос да се движи в
отрицателна посока (работни режими
ръчен, регулиране и автоматичен).

2 команда ос да се движи в
положителна посока (работни
режими ръчен, регулиране и
автоматичен) (виж също примерна
програма 2)

stat тук се извършва обратното
съобщение на състоянието при
самопрограмирани оси.

Обяснение на индекса:

0 Движение активно.

1 Помпите още не са на разположение
(само се чете).

2 Команда изпълнена.

3 Оста е в крайна положителна
позиция.

4 Оста е в крайна отрицателна
позиция.

5 Движение в отрицателна посока
активно.

6 Движение в положителна посока
активно.

11 Ако тази променлива се постави на 1,
задвижването се изключва.
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40 Програмираната ос е включена (само
се чете).

41 Номер на програмата за изтегляне на
сърце за движението в отрицателна
посока (само се чете).

42 Номер на програмата за изтегляне на
сърце за движението в положителна
посока (само се чете). Останалите
състояния са на свободно
разположение (виж също примерна
програма 2).

tabkey Тези променливи се поставят докато
съответният CAN бутон е натиснат
(опция).

tabled При поставени променливи светва
въведения чрез индекса LED на CAN
бутона.

tot_init Тази променлива се поставя на 1 при
стартиране на програмата APS в
продължение на един програмен
цикъл. Тя може да се използва за
инициализации в програмата АPS.

var За програмирането на една програма
APS има на разположение 50 "32
битови цели променливи".

ИндекИндекИндекИндекИндекссссс

Дава пореден номер на променливата.

Име на променлива (оси)Име на променлива (оси)Име на променлива (оси)Име на променлива (оси)Име на променлива (оси)

As Действителна стойност ход

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
съответният CAN бутон е натиснат
(в отрицателна посока).

tabpos Тези променливи се поставят докато
съответният CAN бутон е натиснат
(в положителна посока).
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СтСтСтСтСтартови картови картови картови картови команди на оситеоманди на оситеоманди на оситеоманди на оситеоманди на осите

стстстстстартартартартарт CU1 (заCU1 (заCU1 (заCU1 (заCU1 (затварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегааааат)само сет)само сет)само сет)само сет)само се
четечетечетечетечете

0 не активен (празен ход)

1 затваряне с повишаване силата на
затваряне

2 понижаване силата на затваряне при
отваряне

3 затваряне

4 отваряне

5 повишаване сита на затваряне

6 понижаване силата на затваряне

7 затваряне (режим регулиране)

8 отваряне (режим регулиране)

9 затваряне (режим сервизно
регулиране)

10 отваряне (режим сервизно
регулиране)

стстстстстартартартартарт NU1 (шприцагрегNU1 (шприцагрегNU1 (шприцагрегNU1 (шприцагрегNU1 (шприцагрегааааат т т т т A)A)A)A)A)
NU2 (шприцагрегNU2 (шприцагрегNU2 (шприцагрегNU2 (шприцагрегNU2 (шприцагрегааааат B)т B)т B)т B)т B)

0 не активен (празен ход)

1 шприцагрегат напред

2 шприцагрегат назад

7 шприцагрегат напред (режим
регулиране)

8 шприцагрегат назад (режим
регулиране)

9 шприцагрегат напред сервиз (режим
регулиране)

10 шприцагрегат назад сервиз (режим
регулиране)

стстстстстартартартартарт EU1 (изхвъргEU1 (изхвъргEU1 (изхвъргEU1 (изхвъргEU1 (изхвъргач)ач)ач)ач)ач)
RE1 (изхвъргRE1 (изхвъргRE1 (изхвъргRE1 (изхвъргRE1 (изхвъргач позиция 1)ач позиция 1)ач позиция 1)ач позиция 1)ач позиция 1)
RE2 (изхвъргRE2 (изхвъргRE2 (изхвъргRE2 (изхвъргRE2 (изхвъргач позиция 2)ач позиция 2)ач позиция 2)ач позиция 2)ач позиция 2)
RE3 (изхвъргRE3 (изхвъргRE3 (изхвъргRE3 (изхвъргRE3 (изхвъргач позиция 3)ач позиция 3)ач позиция 3)ач позиция 3)ач позиция 3)

0 не активен (празен ход)

1 изхвъргач назад

2 изхвъргач напред

7 изхвъргач назад (режим регулиране)

8 изхвъргач напред (режим
регулиране)

9 изхвъргач назад (режим сервизно
регулиране)

10 изхвъргач напред (режим сервизно
регулиране)

стстстстстартартартартарт MH1 (настройка висоMH1 (настройка висоMH1 (настройка висоMH1 (настройка висоMH1 (настройка височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж)аж)аж)аж)аж)

0 не активен (празен ход)

1 височина монтаж намаляване

2 височина монтаж увеличаване

3 височина монтаж донастройка
автоматична

стстстстстартартартартарт IP1 (шприцбIP1 (шприцбIP1 (шприцбIP1 (шприцбIP1 (шприцбутутутутутало ало ало ало ало A)A)A)A)A)
IP2 (шприцбIP2 (шприцбIP2 (шприцбIP2 (шприцбIP2 (шприцбутутутутутало B)ало B)ало B)ало B)ало B)

0 не активен (празен ход)

1 шприцване и допълнително налягане

2 дозиране и декомпресия преди/ след

3 шприцване

5 допълнително налягане

7 шприцване (режим регулиране)
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8 декампресия (режим регулиране)

9 шприцване (режим сервизно
регулиране)

10 декомпресия (режим сервизно
регулиране)

11 изшприцване "Студена тапа"

33 автоматична линеаризация вентил

стстстстстартартартартарт CP1 (изтегCP1 (изтегCP1 (изтегCP1 (изтегCP1 (изтегляне сърце 1)ляне сърце 1)ляне сърце 1)ляне сърце 1)ляне сърце 1)
дододододо
CP6 (изтегCP6 (изтегCP6 (изтегCP6 (изтегCP6 (изтегляне сърце 6)ляне сърце 6)ляне сърце 6)ляне сърце 6)ляне сърце 6)

0 не активен (празен ход)

1 сърце вкарване (отрицателна посока)

2 сърце изваждане (положителна
посока)

стстстстстартартартартарт TT1 (въртяща плоча - адаптивнаTT1 (въртяща плоча - адаптивнаTT1 (въртяща плоча - адаптивнаTT1 (въртяща плоча - адаптивнаTT1 (въртяща плоча - адаптивна
въртяща маса)въртяща маса)въртяща маса)въртяща маса)въртяща маса)

0 не активен (празен ход)

1 въртяща плоча надясно (отрицателна
посока)

2 въртяща плоча наляво (положителна
посока)

стстстстстартартартартарт VU1 (вакуумно устройство)VU1 (вакуумно устройство)VU1 (вакуумно устройство)VU1 (вакуумно устройство)VU1 (вакуумно устройство)

0 не активен (празен ход)

1 вакуумен старт с междинен стоп

2 вакуумен старт преди повишаване
сила на затваряне

3 вакуумен старт след повишаване
сила на затваряне

4 вакуумен старт успоредно с
достигане ход междинен стоп

стстстстстартартартартарт RI1 (кръгRI1 (кръгRI1 (кръгRI1 (кръгRI1 (кръгла маса индекла маса индекла маса индекла маса индекла маса индекс)с)с)с)с)

0 не активен (празен ход)

1 индекс напред/ назад

2 индекс назад

9 индекс напред (режим сервизно
регулиране)

10 индекс назад (режим сервизно
регулиране)

стстстстстартартартартарт RRRRRT1 (кръгT1 (кръгT1 (кръгT1 (кръгT1 (кръгла маса)ла маса)ла маса)ла маса)ла маса)

0 не активен (празен ход)

1 кръгла маса надясно (отрицателна
посока)

2 кръгла маса наляво (положителна
посока)

7 кръгла маса надясно (отрицателна
посока - режим регулиране)

8 кръгла маса наляво (режим
регулиране) (положителна посока)

19 кръгла маса надясно (режим
сервизно регулиране) (отрицателна
посока)

20 кръгла маса наляво (режим сервизно
регулиране) (положителна посока)
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Съобщения състояние на оситеСъобщения състояние на оситеСъобщения състояние на оситеСъобщения състояние на оситеСъобщения състояние на осите

състсъстсъстсъстсъст..... CU1 (заCU1 (заCU1 (заCU1 (заCU1 (затварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегааааат)т)т)т)т)

0 задачата е активна

1 чакане за освобождаване на помпите

2 организационна задача "задача
готова"

3 формата е отворена (крайна позиция
достигната)

4 формата е затворена (крайна
позиция достигната)

5 затваряне форма активно
(отрицателна посока)

6 отваряне форма активно
(положителна посока)

7 повишаване сила затваряне активно

8 понижаване сила затваряне активно

9 сила затваряне повишена

10 сила затваряне понижена

11 изключване задвижване

13 формата е напълно отворена
(максимален ход отваряне)

14 сила на затваряне прекалено малка

15 сила на затваряне прекалено голяма

16 сила на затваряне ok

17 защита инструмент задействана

18 брой ходове защита инструмент

19 редуциране сила на затваряне
активно

20 редуциране сила на затваряне не
активно

21 настройка височина монтаж
инструмент активна

22 програма редуциране сила на
затваряне

32 пресоване край/ сила на затваряне
повишена

33 просвет пресоване достигнат

34 пресоване активно (отрицателна
посока)

35 старт вентилиране (положителна
посока)

36 вентилиране активно

37 вентилиране край / сила на
затваряне повишена

42 посока оси: 0 = хоризонтална, 1 =
вертикална, 2 = хоризонтална L

49 задача прекъсната

състсъстсъстсъстсъст..... RRRRRT1 (кръгT1 (кръгT1 (кръгT1 (кръгT1 (кръгла маса)ла маса)ла маса)ла маса)ла маса)

0 задачата е активна

1 чакане за освобождаване на помпите

2 организационна задача "задача
готова"

3 крайна позиция въртене надясно
достигната (отрицателна посока)

4 крайна позиция въртене наляво
положителна посока)

5 въртене надясно активно
(отрицателна посока)

6 въртене наляво активно
(положителна посока)

38 ос кръгла маса деактивирана/ VV
режим

49 задача прекъсната



Специални програми

A: TB4DE11J.PMD
B: TB4DE11HP65
E: 120903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 11
страница - 35

състсъстсъстсъстсъст..... EU1 (изхвъргEU1 (изхвъргEU1 (изхвъргEU1 (изхвъргEU1 (изхвъргач)ач)ач)ач)ач)
RE1 (изхвъргRE1 (изхвъргRE1 (изхвъргRE1 (изхвъргRE1 (изхвъргач позиция 1)ач позиция 1)ач позиция 1)ач позиция 1)ач позиция 1)
RE2 (изхвъргRE2 (изхвъргRE2 (изхвъргRE2 (изхвъргRE2 (изхвъргач позиция 2)ач позиция 2)ач позиция 2)ач позиция 2)ач позиция 2)
RE3 (изхвъргRE3 (изхвъргRE3 (изхвъргRE3 (изхвъргRE3 (изхвъргач позиция 3)ач позиция 3)ач позиция 3)ач позиция 3)ач позиция 3)

0 задачата е активна

1 чакане за освобождаване на помпите

2 организационна задача "задача
готова"

3 изхвъргачът е отзад (крайна позиция
отрицателна посока)

4 изхвъргачът е отпред (крайна
позиция  положителна посока)

5 движение изхвъргач назад активно
(отрицателна посока)

6 движение изхвъргач напред активно
(положителна посока)

11 изключване на задвижването

13 изхвъргачът се е върнал напълно

27 защита крайно положение изхвъргач
е отзад

34 хидравличен акумулатор е зареден

39 програма изхвърляне от средна
плоча (0 = изкл., 1 = вкл.)

40 програма изхвъргач (0 = изкл., 1 =
старт при форма отворена, 2 = старт
при ход отваряне

41 вибрационен изхвъргач брой ходове
достигнат

42 посока ос: 0 = хоризонтална, 1 =
вертикална, 2 = хоризонтална L

43 тип изпълнение изхвъргач напред

49 задача прекъсната

състсъстсъстсъстсъст..... NU1 (шприцагрегNU1 (шприцагрегNU1 (шприцагрегNU1 (шприцагрегNU1 (шприцагрегааааат т т т т A)A)A)A)A)
NU2 (шприцагрегNU2 (шприцагрегNU2 (шприцагрегNU2 (шприцагрегNU2 (шприцагрегааааат B)т B)т B)т B)т B)

0 задачата е активна

1 чакане за освобождаване на помпите

2 организационна задача "задача
готова"

3 шприцагрегатът е отзад (крайна
позиция отрицателна посока)

4 шприцагрегатът е отпред (крайна
позиция  положителна посока)

5 движение шприцагрегат назад
активно (отрицателна посока)

6 движение шприцагрегат напред
активно (положителна посока)

7 сила прилепване дюза повишаване
активно

9 сила прилепване дюза повишена

10 сила прилепване дюза понижена

11 изключване на задвижването

12 програма шприцагрегат (0 =
прилежаща дюза, 1 = шприцагрегат
назад преди дозиране, 2 =
шприцагрегат назад след дозиране)

13 шприцагрегатът е напълно отзад

14 ход шприцагрегат е по-голям от макс.
ход + 10,

15 шприцагрегат калибриране
приключено/ шприцбутало
калибриране освободено
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16 сила прилепване дюза ok

27 защитна позиция достигната

28 сила на затваряне повишена и режим
автоматичен активен  или сила на
затваряне повишена и шприцване
активно

42 посока на оста: 0 = хоризонтална, 1 =
вертикална, 2 = хоризонтална L

49 задача прекъсната

състсъстсъстсъстсъст..... IP1 (шприцбIP1 (шприцбIP1 (шприцбIP1 (шприцбIP1 (шприцбутутутутутало ало ало ало ало A)A)A)A)A)
IP2 (шприцбIP2 (шприцбIP2 (шприцбIP2 (шприцбIP2 (шприцбутутутутутало B)ало B)ало B)ало B)ало B)

0 задачата е активна

1 чакане за освобождаване на помпите

2 организационна задача "задача
готова"

3 шприцбутало отзад (крайна позиция
положителна посока)

4 шприцбутало отпред (крайна позиция
отрицателна посока)

5 движение шприцване активно
(отрицателна посока)

6 движение декомпресия активно
(положителна посока)

11 изключване на задвижването

13 шприцбуталото е изцяло отзад

14 шприцбуталото е изцяло отпред

18 контрол шприцналягане активен

22 дозиране активно

23 обем дозиране достигнат

24 ход декомпресия преди дозиране
достигнат

25 ход декомпресия след дозиране
достигнат

26 обем дозиране и ход декомпресия
след дозиране достигнати

29 форма затворена и сила на
затваряне повишена

30 изшприцване "студена тапа" активно

31 пред-екструдиране активно

32 автоматична линеаризация вентил
активна

33 програма "бързо шприцване" активна

35 просвет пресоване достигнат

36 просвет вентилиране достигнат

39 програма "изшприцване на студената
тапа"

40 програма сух ход активна

42 посока на оста: 0 = хоризонтална, 1 =
вертикална, 2 = хоризонтална L

47 шприцване стартирано (дори когато
помпата още не е освободена)

48 забавяне шприцване активно

49 задача прекъсната
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състсъстсъстсъстсъст..... CP1 (изтегCP1 (изтегCP1 (изтегCP1 (изтегCP1 (изтегляне сърце 1)ляне сърце 1)ляне сърце 1)ляне сърце 1)ляне сърце 1)
дододододо
CP6 (изтегCP6 (изтегCP6 (изтегCP6 (изтегCP6 (изтегляне сърце 6)ляне сърце 6)ляне сърце 6)ляне сърце 6)ляне сърце 6)

0 задачата е активна

1 чакане за освобождаване на помпите

2 организационна задача "задача
готова"

3 сърцето е извадено (крайна позиция
положителна посока)

4 сърцето е вкарано (крайна позиция
отрицателна посока)

5 сърце вкарване активно
(отрицателна посока)

6 сърце изваждане активно
(положителна посока)

11 изключване на задвижването

40 програма изтегляне сърце
изключена/ включена (0 = изкл., 1 =
вкл.)

41 номер програма сърце вкарване

42 номер програма сърце изваждане

49 задача Job прекъсната

вмъкване на ревмъкване на ревмъкване на ревмъкване на ревмъкване на реддддд

Чрез задействане на тази функция
настроения в Pull Down менюто програмен
ред се приема в програмата APS.
Програмният ред се вмъква в маркираното
със синя стрела място. След вмъкването
автоматично се прескача прескача на
следващия програмен ред.

вмъкване на првмъкване на првмъкване на првмъкване на првмъкване на празен реазен реазен реазен реазен реддддд

Чрез задействане на този бутон се вмъква
празен ред в маркираното със синя стрелка
място в APS програмата.

изтриване на реизтриване на реизтриване на реизтриване на реизтриване на реддддд

Чрез задействане на тази функция
маркирания със синя стрелка ред на
програмата APS се изтрива.

изтриване на програмаизтриване на програмаизтриване на програмаизтриване на програмаизтриване на програма

Чрез задействане на тази функция се
изтрива цялата програма APS. Изтриването
трябва допълнително да се потвърди с
функционален бутон "изтриване".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Програма APS може да бъде създадена,
само когато не е в действие друга програма
APS.
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СтСтСтСтСтарт арт арт арт арт APSAPSAPSAPSAPS

Чрез задействане на тази функция се
стартира програмата APS. Стартиране на
програма APS е възможно само при
"Двигател стоп".

Стоп Стоп Стоп Стоп Стоп APSAPSAPSAPSAPS

Чрез задействане на тази функция се спира
програмата APS. Спирането на програма
АPS е възможно само при "Motor Stop".

РРРРРежим еежим еежим еежим еежим единична стъпкадинична стъпкадинична стъпкадинична стъпкадинична стъпка

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Опасност от повреОпасност от повреОпасност от повреОпасност от повреОпасност от повреди на имущество! ди на имущество! ди на имущество! ди на имущество! ди на имущество! АкАкАкАкАкооооо
при включена машина е активен режимпри включена машина е активен режимпри включена машина е активен режимпри включена машина е активен режимпри включена машина е активен режим
ееееединична стъпка, при самопрогрдинична стъпка, при самопрогрдинична стъпка, при самопрогрдинична стъпка, при самопрогрдинична стъпка, при самопрограмирамирамирамирамиранианианианиани
оси това мооси това мооси това мооси това мооси това можжжжже да довее да довее да довее да довее да доведе до повреде до повреде до повреде до повреде до повреди нади нади нади нади на
имущество, тъй каимущество, тъй каимущество, тъй каимущество, тъй каимущество, тъй като при опрето при опрето при опрето при опрето при определениделениделениделениделени
обстоятелства блокировките няма даобстоятелства блокировките няма даобстоятелства блокировките няма даобстоятелства блокировките няма даобстоятелства блокировките няма да
бъдат достигнати!бъдат достигнати!бъдат достигнати!бъдат достигнати!бъдат достигнати!

Затова режим единична стъпка трябва да
бъде провеждан с най-голяма грижливост.

Чрез избор на тази функция програмата APS
се включва в режим единична стъпка.
Режимът единична стъпка на програмата
APS е възможен само при "Двигател стоп".

След успешно пробно пускане на
програмата режимът еднична стъпка трябва
да бъде деактивиран.

СтСтСтСтСтарт еарт еарт еарт еарт единична стъпкадинична стъпкадинична стъпкадинична стъпкадинична стъпка

Чрез задействане на тази функция се
провежда винаги следващата стъпка на
програмата APS. Номерът на реда на
следващата стъпка се изобразява с цвят
циан. Тази функция е активна само в режим
единична стъпка.

Назад към реНазад към реНазад към реНазад към реНазад към ред 1д 1д 1д 1д 1

Чрез задействане на тази функция се
прескача в първия ред на програмата APS.
Този бутон е активен само в режим
единична стъпка.

Акум.Акум.Акум.Акум.Акум.

В графа "Акум." се изобразява
съдържанието на акумулатора (суматора)
след обработка на съотвения ред.

Програмно IDПрограмно IDПрограмно IDПрограмно IDПрограмно ID

Програмното ID се използва за
идентификация на програмата APS (виж
също манипулация данни APS).
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Състояние Състояние Състояние Състояние Състояние APS прогрAPS прогрAPS прогрAPS прогрAPS програмирамирамирамирамиранеанеанеанеане

В полето под програмата APS се показват
съобщения за грешки. Освен това номерът
на погрешния ред се показва в червено.

Списък на съобщенията за грешка

• програма ok

• неизвестна команда

• липсва оперант

• прекалено много операнти

• посочване оперант не е необходимо

• липсва променлива

• числовата стойност при тази
команда не е разрешена

• оперантът не е валиден ред от
символи

• комплексни променливи не са
разрешени

• край команда липсва

• променливата може само да се чете

• пронливата само може да се пише

• макс. брой операции с плаващи
запетаи превишен

• грешка време протичане: деление на
0

Манипулация данниМанипулация данниМанипулация данниМанипулация данниМанипулация данни

В данни продукт се запаметяват "Продукт
ID" и данните на програмата APS (виж меню
APS усл. 1 до усл. 3). Освен това в данни
продукт се запаметява, дали за работата на
машината е необходима програма APS (виж
меню APS усл. 3).

Програма APS и "Програмно ID" се
запаметяват в данни програма APS (*.r_7)
(виж Глава 21).

Програма  APS може да бъде заредена с
потребителско ниво 30. Запаметяване и
редактиране са възможни само в
потребителско ниво 20.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Програми APS могат да бъдат зареждани
само когато APS не е активна.
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Включване задвижванеВключване задвижванеВключване задвижванеВключване задвижванеВключване задвижване

"Задвижване включено" е възможно в
следните случаи:

1 Програма "APS необходима за
работата на машината" не е
активирана и програма APS е
изключена.

2 Програма "APS необходима за
работата на машината" е активирана,
"Продукт ID" и "Програма ID" са
идентични и програма APS е
стартирана.

"Програма ID" и "Продукт ID" могат да имат
максимум 9 буквеноцифрови знака.
Следователно ако се пише програма, напр.
за устройство с четки "Програма ID" може
да се казва "BRUSH". След това във всички
данни на продукти, които се нуждаят от
тази програма, продукт ID трябва да се
казва "BRUSH". Допълнително при всички
тези данни продукти се посочва, че е
необходима програма APS.

Примери прогрПримери прогрПримери прогрПримери прогрПримери програми ами ами ами ами APS:APS:APS:APS:APS:
Пример 1, СветПример 1, СветПример 1, СветПример 1, СветПример 1, Светлина хлина хлина хлина хлина хоооооддддд

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

LD AP1var01
LE 15
MUL AP1var01
ST AP1var01

LD AP1var01
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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
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, изтегПример 2, изтегПример 2, изтегПример 2, изтегПример 2, изтегляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърце

!-----------------------
!----  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
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
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ST AP1var31
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

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

! 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
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Пример 3, КПример 3, КПример 3, КПример 3, КПример 3, Контроонтроонтроонтроонтрол наклонен шибърл наклонен шибърл наклонен шибърл наклонен шибърл наклонен шибър

ШИБЪРШИБЪРШИБЪРШИБЪРШИБЪР
! Програма наклонен шибър
! До определен зададен
! ход тук трябва да има вход
! или затварящият агрегат
! се спира

LDLDLDLDLD AP1prAP1prAP1prAP1prAP1progsogsogsogsogsw0w0w0w0w011111 ! Програма 1! Програма 1! Програма 1! Програма 1! Програма 1
Заредипрограмен ключ 1 (избор APS-обслужване 1)
ANDANDANDANDAND AP1di0AP1di0AP1di0AP1di0AP1di011111 ! Шибър изваден! Шибър изваден! Шибър изваден! Шибър изваден! Шибър изваден
и 1.APS вход коментар
STSTSTSTST AP1vAP1vAP1vAP1vAP1var0ar0ar0ar0ar011111 ! Помощен марк! Помощен марк! Помощен марк! Помощен марк! Помощен маркер вхер вхер вхер вхер вхоооооддддд
Запамети 1.APS маркер коментар

LDLDLDLDLD CU1AsCU1AsCU1AsCU1AsCU1As ! Действителен х! Действителен х! Действителен х! Действителен х! Действителен хооооод зад зад зад зад затварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт
Зареди ход затварящ агрегаткоментар
LELELELELE AP1setvAP1setvAP1setvAP1setvAP1setval0al0al0al0al011111 ! Зададена стойност к! Зададена стойност к! Зададена стойност к! Зададена стойност к! Зададена стойност контроонтроонтроонтроонтрол на хл на хл на хл на хл на хооооодадададада
малка/ 1.APS зададена стойност (да се настрои на APS-обслужване 1)
равно (Внимание 300 mm трябва да се въведе с 30.00)
STSTSTSTST AP1vAP1vAP1vAP1vAP1var02ar02ar02ar02ar02 ! Марк! Марк! Марк! Марк! Маркер кер кер кер кер контроонтроонтроонтроонтролен хлен хлен хлен хлен хооооод нед нед нед нед недостигнадостигнадостигнадостигнадостигнаттттт
Запамети 2.APS маркер коментар

LDLDLDLDLD AP1vAP1vAP1vAP1vAP1var0ar0ar0ar0ar011111 ! Шибър изваден! Шибър изваден! Шибър изваден! Шибър изваден! Шибър изваден
зареди 1.APS маркер коментар
OROROROROR AP1vAP1vAP1vAP1vAP1var02ar02ar02ar02ar02 ! Марк! Марк! Марк! Марк! Маркер кер кер кер кер контроонтроонтроонтроонтролен хлен хлен хлен хлен хооооод нед нед нед нед недостигнадостигнадостигнадостигнадостигнаттттт
или 2.APS маркер коментар
ANDANDANDANDAND AP1prAP1prAP1prAP1prAP1progsogsogsogsogsw0w0w0w0w011111 ! Програма 1! Програма 1! Програма 1! Програма 1! Програма 1
и програмен ключ 1 (избор APS-обслужване 1)
STSTSTSTST AP1vAP1vAP1vAP1vAP1var03ar03ar03ar03ar03 ! Марк! Марк! Марк! Марк! Маркер освобоер освобоер освобоер освобоер освобождаване заждаване заждаване заждаване заждаване затварянетварянетварянетварянетваряне
Запамети 3.APS маркер коментар

LDNLDNLDNLDNLDN AP1vAP1vAP1vAP1vAP1var03ar03ar03ar03ar03 ! Марк! Марк! Марк! Марк! Маркер освобоер освобоер освобоер освобоер освобождаване заждаване заждаване заждаване заждаване затварянетварянетварянетварянетваряне
не зареждай 3.APS маркер коментар
ANDANDANDANDAND AP1prAP1prAP1prAP1prAP1progsogsogsogsogsw0w0w0w0w011111 ! Програма! Програма! Програма! Програма! Програма
и праграмен ключ 1 (избор APS-обслужване  1)
STSTSTSTST CU1nStpCU1nStpCU1nStpCU1nStpCU1nStp ! Стопбит затваряне! Стопбит затваряне! Стопбит затваряне! Стопбит затваряне! Стопбит затваряне
Запамети Стопбит затваряне коментар
STSTSTSTST AP1errAP1errAP1errAP1errAP1errcl0cl0cl0cl0cl011111 ! ДИАГНОСТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ! ДИАГНОСТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ! ДИАГНОСТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ! ДИАГНОСТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ! ДИАГНОСТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ
Запамети съобщение грешка кл.1 (грешки от клас 1 само се показват)

ENDENDENDENDEND
(край на програмата)
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С потребителската система за
програмиране (APS) могат да се създават
програми.

AP1USE02_01DE.JPG

APS кAPS кAPS кAPS кAPS конфигуронфигуронфигуронфигуронфигурация 1ация 1ация 1ация 1ация 1
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> > > > > APS уAPS уAPS уAPS уAPS усл. 1сл. 1сл. 1сл. 1сл. 1
> > > > > APS кAPS кAPS кAPS кAPS конф. 1онф. 1онф. 1онф. 1онф. 1

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• APS усл. 1  (виж тази Глава)

• APS усл. 2  (виж тази Глава)

• APS усл. 3  (виж тази Глава)

• APS прогр.  (виж тази Глава)
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АналогАналогАналогАналогАналогови вхови вхови вхови вхови вхооооодове (AI1 до дове (AI1 до дове (AI1 до дове (AI1 до дове (AI1 до AI4)AI4)AI4)AI4)AI4)

Тук се предприема скалирането на
аналоговите входове. В графа "Актуално"
напрежението на съответния аналогов вход
се показва в mV. С двете опорни точки се
дефинира правата на преизчислението.
Скалираната стойност се насочва към
променливите AP1ai1 до AP1ai4 (виж меню
APS усл. 2). Тъй като вътрешно може да се
смята само с цели числа, в горепосочената
променлива стойността е 10-кратна.

АналогАналогАналогАналогАналогови изхови изхови изхови изхови изхоооооди (Aди (Aди (Aди (Aди (AO1 до O1 до O1 до O1 до O1 до AAAAAO4)O4)O4)O4)O4)

Тук се предприема скалирането на
аналоговите изходи. Въвежда се
стойността, която трябва да се изпише на
входа, за да бъдат отдадени. Стойността,
която трябва да бъде отдадена се намира в
променливите AP1ao1 до AP1ao4 (виж меню
APS усл. 2). Тъй като вътрешно може да се
смята само с цели числа, в горепосочената
променлива стойността е 10-кратна.

ТТТТТаймер (T1 до аймер (T1 до аймер (T1 до аймер (T1 до аймер (T1 до T1T1T1T1T10)0)0)0)0)

Тук се установяват границите на въвеждане
за таймерите.

Зададени стойности (S1 до S20)Зададени стойности (S1 до S20)Зададени стойности (S1 до S20)Зададени стойности (S1 до S20)Зададени стойности (S1 до S20)

Тук се установяват границите на въвеждане
за зададените стойности.

Програмно IDПрограмно IDПрограмно IDПрограмно IDПрограмно ID

"Програмното ID" е необходимо за
идентифициране на програмата APS (виж
Раздел Манипулация данни, страница
Създаване на програма).

ЕдиницаЕдиницаЕдиницаЕдиницаЕдиница

mV0 10000

P1

P2

P1 Опорна точка1
P2 Опорна точка 2
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APS Обслужване 1APS Обслужване 1APS Обслужване 1APS Обслужване 1APS Обслужване 1
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> > > > > APS уAPS уAPS уAPS уAPS усл. 1сл. 1сл. 1сл. 1сл. 1

С потребителската система за
програмиране (APS) могат да се създават
програми.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• APS усл. 2  (виж тази Глава)

• APS усл. 3  (виж тази Глава)

• APS конф. 1  (виж тази Глава)

• APS прогр.  (виж тази Глава)

AP1USE03_01DE.JPG
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Ключ (P1 до P5)Ключ (P1 до P5)Ключ (P1 до P5)Ключ (P1 до P5)Ключ (P1 до P5)

Ключовете могат да бъдат програмирани
като "Избор на програми" или "Избор на
функции". Състоянието на ключовете се
запаметява в променливите AP1progsw1 до
AP1progsw5. Към всеки ключ може да бъде
добавен описателен текст.

Зададени стойности (S1 до S20)Зададени стойности (S1 до S20)Зададени стойности (S1 до S20)Зададени стойности (S1 до S20)Зададени стойности (S1 до S20)

Съдържанието на полетата на зададените
стойности се складира в променливите
AP1setval1 до AP1setval20, а това на
полетата на действителните стойности в
променливите AP1actval1 до AP1actval20.
Тъй като вътрешно може да се смята само с
цели числа, в горепосочените променливи
стойността е 100-кратна. Към всяка
зададена и действителна стойност може да
бъде добавен описателен текст.

РРРРРееееед състояниед състояниед състояниед състояниед състояние

Той се намира под зададените стойности и
показва кой режим на програмата APS е
активен:

• неактивен

Програмата APS не се изпълнява.

• активен

Програмата APS се изпълнява
циклично.

• Режим единична стъпка активен

Програмата се изпълнява на отделни
стъпки

ПроПроПроПроПродукт IDдукт IDдукт IDдукт IDдукт ID

Продуктовата ID се използва за
идентифициране на данните на продукта
(виж Раздел Манипулация данни, страница
Създаване на програми).
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AP1USE04_01DE.JPG

APS Обслужване 2APS Обслужване 2APS Обслужване 2APS Обслужване 2APS Обслужване 2
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> > > > > APS уAPS уAPS уAPS уAPS усл. 1сл. 1сл. 1сл. 1сл. 1
> > > > > APS уAPS уAPS уAPS уAPS усл. 2сл. 2сл. 2сл. 2сл. 2

С потребителската система за
програмиране (APS) могат да се създават
програми.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• APS усл. 1  (виж тази Глава)

• APS усл. 3  (виж тази Глава)

• APS конф. 1  (виж тази Глава)

• APS прогр.  (виж тази Глава)
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ТТТТТаймер (T1 до аймер (T1 до аймер (T1 до аймер (T1 до аймер (T1 до T1T1T1T1T10)0)0)0)0)

В графа "ЗАДАДЕНИ СТОЙНОСТИ" се
въвежда зададеното време на таймера. В
графа "ДЕЙСТВИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ" се
показва изминалото време на таймера. Към
всеки таймер може да бъде добавен
описателен текст.

АналогАналогАналогАналогАналогови вхови вхови вхови вхови вхооооодове (AI1 до дове (AI1 до дове (AI1 до дове (AI1 до дове (AI1 до AI4)AI4)AI4)AI4)AI4)

Тук се изобразява скалираната стойност на
аналоговите входове. Към всеки вход може
да бъде добавен описателен текст.

АналогАналогАналогАналогАналогови изхови изхови изхови изхови изхоооооди (Aди (Aди (Aди (Aди (AO1 до O1 до O1 до O1 до O1 до AAAAAO4)O4)O4)O4)O4)

Тук се изобразява скалираната стойност на
аналоговите изходи. Към всеки изход може
да бъде добавен описателен текст.

ХидрХидрХидрХидрХидравлична инставлична инставлична инставлична инставлична инсталацияалацияалацияалацияалация

За хидравличната инсталация могат да
бъдат установени 4 различни конфигурации.
Всяка конфигурация се състои от следните
данни:

• Описателен текст

• Количество

командна скорост на хидравличното
задвижване (0 - 10000mV)

• Налягане

командно налягане на хидравличното
задвижване (0 - 10000mV)

• Главна помпа

Въвеждане номера на задвижването,
което трябва да работи като главно.
Ако има само едно задвижване, тук
трябва да бъде въведено "1".

• Подчинени помпи

Активиране на задвижвания, които
трябва да работят като подчинени.
Ако има само едно задвижване, на
всички 4 подчинени помпи (P1 до P4)
трябва да бъде въведена "0", иначе
се появява алармено съобщение.

• Успоредни движения

Ако повече оси имат една и съща
конфигурация на хидравличната
система, чрез активиране на тази
програма се допускат успоредни
движения.

За активиране на дадена конфигурация
трябва за съответната променлива
(AP1hyd1 до AP1hyd4 в програмата APS да
бъде поставена "1" (виж също пример 2).

ПроПроПроПроПродукт IDдукт IDдукт IDдукт IDдукт ID

Продуктовата ID се използва за
идентифициране на данните на продукта
(виж Раздел Манипулация данни, страница
Създаване на програми).
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APS Обслужване 3APS Обслужване 3APS Обслужване 3APS Обслужване 3APS Обслужване 3
Специални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програмиСпециални програми
> > > > > APS прогр.APS прогр.APS прогр.APS прогр.APS прогр.
> > > > > APS уAPS уAPS уAPS уAPS усл. 3сл. 3сл. 3сл. 3сл. 3

С тази потребителска система за
програмиране (APS) можете да създадете
собствена програма за изтегляне на сърца.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• APS обслужване 1 (виж тази Глава)

• APS обслужване 2 (виж тази Глава)

• APS конф. 1 (виж тази Глава)

• APS програма (виж тази Глава)

APS сърцеAPS сърцеAPS сърцеAPS сърцеAPS сърце

Ако тази програма е активирана, към APS се
изпращат команди (променлива "AP1start").
По този начин е възможно да се програмира
изтеглянето на сърце съобразно неговото
приложение (или индивидуално).
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Прогр. №Прогр. №Прогр. №Прогр. №Прогр. №

Този номер на програма отговаря на
протичането на съответната програма за
изтегляне на сърцата (в Глава 9). Съответно
камандите се предават на програмата APS
(променлива "AP1start"). За APS сърце може
да бъде въведен информационен текст за
по-добра прегледност. Този информационен
текст може да бъде въведен само в
потребителско ниво 20.

СтСтСтСтСтартартартартарт

Ако за съответното изтегляне на сърце се
нуждаете от стартов ход (виж Глава 9),
въведете го тук. Стартовият ход се отнася
до референтната ос.

СтопСтопСтопСтопСтоп

Ако за съответното изтегляне на сърце се
нуждаете от стоп ход (виж Глава 9),
въведете го тук. Стоп ходът се отнася до
референтната ос.

ПриоритетПриоритетПриоритетПриоритетПриоритет

С приоритетите можете да настроите
поредността на изтеглянето на сърца при
еднакви стартови условия. При това по-
ниска числова стойност = по-висок
приоритет.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Приоритет "0" = най-висок приоритет.

актуактуактуактуактуален хален хален хален хален хоооооддддд

Актуалният ход дава позицията на
референтната ос.

Блокировка осБлокировка осБлокировка осБлокировка осБлокировка ос

Тук се показва коя ос (движение) блокира
съответното изтегляне на сърце.

РРРРРеферентна осеферентна осеферентна осеферентна осеферентна ос

Тук се показва към коя ос (движение) се
отнася изтеглянето на сърцето, т.е. в
зависимост от кое движение сърцето се
вкарва или изважда.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Описанието на показаните съкращения при
"Блокировка ос" и "Референтна ос" ще
намерите в Глава 9.

ПроПроПроПроПродукт IDдукт IDдукт IDдукт IDдукт ID

Продуктовата ID се използва за
идентифициране на данните на продукта
(виж Раздел Манипулация данни, страница
Създаване на програми).

СтСтСтСтСтарт арт арт арт арт APSAPSAPSAPSAPS

Чрез задействане на тази функция се
стартира програмата APS. Стартиране на
програмата APS е възможно само при
"Двигател стоп".



A: TB4DE11J.PMD
B: TB4DE11H.P65

E: 120903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 11
страница - 52

Специални програми

Стоп Стоп Стоп Стоп Стоп APSAPSAPSAPSAPS

Чрез задействане на тази функция се спира
програмата APS. Спиране на програмата
APS е възможно само при "Двигател стоп".

APS необхAPS необхAPS необхAPS необхAPS необхооооодимостдимостдимостдимостдимост

В данните на продукта се запаметява, дали
за работата на машината е необходима
програма APS (виж Раздел Манипулация
данни, страница Създаване на програми).

РРРРРееееед състояниед състояниед състояниед състояниед състояние

Той показва кой режим на програмата APS е
активен:

• неактивен

Програмата APS не се изпълнява.

• активен

Програмата APS се изпълнява
циклично.

• Режим единична стъпка активен

Програмата се изпълнява на отделни
стъпки.

Оценка грешки за "Ос блокирана чрезОценка грешки за "Ос блокирана чрезОценка грешки за "Ос блокирана чрезОценка грешки за "Ос блокирана чрезОценка грешки за "Ос блокирана чрез
APS"APS"APS"APS"APS"

Тази програма показва, когато оста е спряна
от програмиран стоп на програма APS
(осова променлива "nStp" или "pStp", напр.:
CU1nStp, блокировка на затварящия агрегат
в отрицателна посока, отговаря на
"Затваряне"), дали трябва да бъде
съобщено за грешка.

без оценка грешкибез оценка грешкибез оценка грешкибез оценка грешкибез оценка грешки

Без съобщение за грешки при спиране на ос
от програма APS.

Оценка грешки в ръчен, регулационен иОценка грешки в ръчен, регулационен иОценка грешки в ръчен, регулационен иОценка грешки в ръчен, регулационен иОценка грешки в ръчен, регулационен и
автоматичен режимавтоматичен режимавтоматичен режимавтоматичен режимавтоматичен режим

Оценка грешки в ръчен и регулационенОценка грешки в ръчен и регулационенОценка грешки в ръчен и регулационенОценка грешки в ръчен и регулационенОценка грешки в ръчен и регулационен
режимрежимрежимрежимрежим

Съобщаването на грешки при спиране на ос
от програма APS се извършва при
посочените работни режими.
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От това меню достигате следните менюта:

• Специални програми стр. 1 (опция)

• Специални програми стр.  3 (опция)

• Специални програми стр.  4 (опция)

• Специални програми стр.  5 (опция)

• Специални програми стр.  6 (опция)

ТрТрТрТрТранспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лента (опция)а (опция)а (опция)а (опция)а (опция)

При активирана програма след всяко
повишаване силата на затваряне се
завишава "Брояч транспортна лента". След
достигане на настроената зададена
стойност стартира "Време забавяне
транспортна лента". След изтичането на
това време транспортната лента се
управлява според настройката на "Време
транспортна лента".
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Брояч трБрояч трБрояч трБрояч трБрояч транспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентааааа

Въвеждане броя на ударите (брояч
повишаване сила на затваряне), след които
времето на забавяне на транспротната
лента трябва да стартира.

Време на забавяне трВреме на забавяне трВреме на забавяне трВреме на забавяне трВреме на забавяне транспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентааааа

Това време стартира при достигане на
зададената стойност "Брояч транспортна
лента". След изтичането му транспортната
лента започва да работи.

Време трВреме трВреме трВреме трВреме транспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентааааа

Въвеждане на времето, през което
транспортната лента трябва да работи.

МоМоМоМоМодул чисти помещениядул чисти помещениядул чисти помещениядул чисти помещениядул чисти помещения

Над цялата зона на инструмента се създава
константен въздушен поток, за да се
поддържа тя чиста според изискванията на
съответния клас чистота.

Диференциално налягДиференциално налягДиференциално налягДиференциално налягДиференциално налягане (приане (приане (приане (приане (при
регулиране чрез датчик за разлика врегулиране чрез датчик за разлика врегулиране чрез датчик за разлика врегулиране чрез датчик за разлика врегулиране чрез датчик за разлика в
налягналягналягналягналягането)ането)ането)ането)ането)

Въвеждане на желаното налягане. Тук
стойност от 40 Pa отговаря на константен
въздушен поток от прибл. 0,35 m/sec.

СкСкСкСкСкорст на въздушния поток (приорст на въздушния поток (приорст на въздушния поток (приорст на въздушния поток (приорст на въздушния поток (при
регулиррегулиррегулиррегулиррегулиране чрез даане чрез даане чрез даане чрез даане чрез датчик за сктчик за сктчик за сктчик за сктчик за скоростторостторостторостторостта наа наа наа наа на
въздушния поток)въздушния поток)въздушния поток)въздушния поток)въздушния поток)

Въвеждане на желаната скорост на
въздушния поток в mm/sec.

Вентилатор управлениеВентилатор управлениеВентилатор управлениеВентилатор управлениеВентилатор управление

Тук се показва натоварването на
вентилатора. 100% означават максимални
обороти на вентилатора.

ръчно управление вентилаторръчно управление вентилаторръчно управление вентилаторръчно управление вентилаторръчно управление вентилатор

Активиране на ръчното управление на
ветилатора. В този режим вентилаторът
работи според настройката във
"Вентилатор управление", т.е. без
регулиране.

Вентилатор управлениеВентилатор управлениеВентилатор управлениеВентилатор управлениеВентилатор управление

Тук се задава управлението на вентилатора
за ръчния режим. 100% означават
максимални обороти на вентилатора.

РРРРРегулационна зададена стойностегулационна зададена стойностегулационна зададена стойностегулационна зададена стойностегулационна зададена стойност
приеманеприеманеприеманеприеманеприемане

Чрез активиране на тази функция актуално
измерената настройка се приема като
зададена стойност за регулирането. Това
обаче не нулира ръчното управление на
вентилатора.
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От това меню достигате следните менюта:

• Специални програми стр. 1 (опция)

• Специални програми стр.  2 (опция)

• Специални програми стр.  4 (опция)

• Специални програми стр.  5 (опция)

• Специални програми стр.  6 (опция)

OPTUSE03_02DE.JPG

Вентил стуВентил стуВентил стуВентил стуВентил студена водена водена водена водена вода 1да 1да 1да 1да 1-4 (опция)-4 (опция)-4 (опция)-4 (опция)-4 (опция)
Изключване при стоп двигИзключване при стоп двигИзключване при стоп двигИзключване при стоп двигИзключване при стоп двигааааателтелтелтелтел

Когато е избрана тази програма, стартира
забавяне на изключването, щом бъде
изключена хидравликата. След изтичането
на времето на забавяне вентилът за
студената вода се изключва.
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Изключване при стоп поИзключване при стоп поИзключване при стоп поИзключване при стоп поИзключване при стоп подгряванедгряванедгряванедгряванедгряване
инструментинструментинструментинструментинструмент

Когато е избрана тази програма, стартира
забавяне на изключването, щом бъде
изключено подгряването на инструмента.
След изтичане на времето на забавяне
вентилът за студената вода се изключва.

Изключване при стоп автоматикаИзключване при стоп автоматикаИзключване при стоп автоматикаИзключване при стоп автоматикаИзключване при стоп автоматика

Когато е избрана тази програма, стартира
забавяне на изключването, щом се излезе
от автоматичен режим или машината спре в
автоматичен режим поради някаква
повреда. След изтичане на времето на
забавяне вентилът за студената вода се
изключва.

Време забавяне изключванеВреме забавяне изключванеВреме забавяне изключванеВреме забавяне изключванеВреме забавяне изключване

След изтичане на времето на забавяне
вентилът за студената вода се
изключва.

Бутон Вентил стуБутон Вентил стуБутон Вентил стуБутон Вентил стуБутон Вентил студена водена водена водена водена вода 1да 1да 1да 1да 1
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)
Бутон Вентил стуБутон Вентил стуБутон Вентил стуБутон Вентил стуБутон Вентил студена водена водена водена водена вода 2да 2да 2да 2да 2

(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Ако се натисне бутонът за вентил студена
вода, той се изключва независимо от
избраната програма. Зеленият LED над
бутона угасва.

Ако вентилът за студената вода е включен
в зависимост от избраната програма,
зеленият LED свети.

Ако вентилът за студената вода е изключен
от избраната програма, зеленият LED мига.

1 2
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Таблицата по качеството (ТК) служи за
анализ на различни параметри на машината
(максимум 6) при оценката на качеството
(определяне на шприцваните детайли като
добри или лоши).

В таблицата по качеството се запаметяват
действителните стойности на последните
50 цикъла и се анализират статистически. 8
от тях се показват в менюто.

Показва се и списък на избираемите
параметри, когато натиснете бутон "Инфо".

От това меню достигате следните менюта:

• Конфиг. КТ 1 (виж тази Глава)

• Насока 1-3 (виж тази Глава)

• Насока 4-6 (виж тази Глава)

• ТК/ SPC печат (виж тази Глава)

• Конфиг. SPC (виж тази Глава)

• ТК 2 (виж тази Глава) опция



A: TB4DE12H.PMD
B: TB4DE12G.P65

E: 120903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 12
страница - 2

Таблица качество

ОценкаОценкаОценкаОценкаОценка

На ред "Оценка" се показва дали се дава
съобщение за грешка (разделяне добри -
лоши детайли), когато определена записана
стойност е извън диапазона на настроените
толеранси. Активирането на оценката се
намира в меню "Конфиг. ТК".

Избор №Избор №Избор №Избор №Избор №

Показание на избрания номер параметър. В
горната част на менюто ще видите кой
параметър под кой номер избор се намира.
Въвеждането на "Избор №" става в
"Конфиг. ТК".

РРРРРееееед № и брой уд № и брой уд № и брой уд № и брой уд № и брой ударидаридаридаридари

В двете леви графи се показва номерът на
реда в рамките на таблицата (последните 50
цикъла се запаметяват) и съответният брой
удари.

Минимална стойностМинимална стойностМинимална стойностМинимална стойностМинимална стойност

На този ред се показват минималните
стойности на съответните действителни
стойности в целия текущ процес
(минимална стойност от началото на
записа).

МакМакМакМакМаксимална стойностсимална стойностсимална стойностсимална стойностсимална стойност

На този ред се показват максималните
стойности на съответните действителни
стойности в целия текущ процес
(максимална стойност от началото на
записа).

СреСреСреСреСредна стойностдна стойностдна стойностдна стойностдна стойност

На този ред се показват средните
стойности на съответните последни 50
запаметени действителни стойности.

XXXXX
querquerquerquerquer = S X = S X = S X = S X = S X

iiiii
 / i / i / i / i / i

X
quer

средна стойност

X
i

действителна стойност

i брой на запаметените действителни
стойности (1..50)

Обща среОбща среОбща среОбща среОбща средна стойностдна стойностдна стойностдна стойностдна стойност

На този ред се показват средните
стойности на целия текущ процес. Общата
средна стойност се изчислява на всеки 50
машинни цикъла.

XXXXX
gesquergesquergesquergesquergesquer = S X = S X = S X = S X = S X

querquerquerquerquer / m / m / m / m / m

X
gesquer

обща средна стойност

X
quer

средна стойност

m брой на машинните цикли/ 50
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СтСтСтСтСтандартно отклонениеандартно отклонениеандартно отклонениеандартно отклонениеандартно отклонение

На този ред се показват стандартните
отклонения на съответните запаметени
последни 50 действителни стойности.

sssss ===== Ц (xЦ (xЦ (xЦ (xЦ (x
SQSQSQSQSQ / (n – 1)) / (n – 1)) / (n – 1)) / (n – 1)) / (n – 1))

xxxxx
SQSQSQSQSQ ===== S (xS (xS (xS (xS (x

iiiii
 – x – x – x – x – x

querquerquerquerquer)))))
22222

xxxxx
querquerquerquerquer = = = = = S xS xS xS xS x

iiiii
 / i / i / i / i / i

s стандартно отклонение (средно
квадратично отклонение от средната
стойност)

x
quer

средна стойност

x
SQ

сума на квадратите на всички
разлики от средната стойност

x
i

действителна стойност

i брой на запаметените
действителнистойности (1..50)

n брой на запаметените
действителнистойности (2..50)

Обща грешкаОбща грешкаОбща грешкаОбща грешкаОбща грешка

Показание за възникналите превишения на
толеранса (при активирана оценка) на целия
текущ процес.

Показани параметриПоказани параметриПоказани параметриПоказани параметриПоказани параметри

Стойности, които са в границите на
толеранса, се изобразяват в зелено.
Стойности, които са извън
предупредителната зона, се изобразяват в
тъмно пурпурно. Стойности извън границите
на толеранса се изобразяват в червено.
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КККККонфигуронфигуронфигуронфигуронфигурация тация тация тация тация табабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество
ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество
> К> К> К> К> Конфигонфигонфигонфигонфиг. КТ1. КТ1. КТ1. КТ1. КТ1

В меню "Конфигурация таблица качество"
настройвате параметрите на таблицата по
качеството.

Изберете един машинен параметър със
съответна зададена стойност и толеранси.

От това меню достигате следните менюта:

• КТ 1 (виж тази Глава)

• Насока 1-3 (виж тази Глава)

• Насока 4-6 (виж тази Глава)

• ТК/ SPC печат (виж тази Глава)

• Конфиг. SPC (виж тази Глава)

• ТК 2 (виж тази Глава) опция

QT_USE06_01DE.JPG
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ПарПарПарПарПараметри таметри таметри таметри таметри табабабабаблица качество (залица качество (залица качество (залица качество (залица качество (за
настройка в "Избор №")настройка в "Избор №")настройка в "Избор №")настройка в "Избор №")настройка в "Избор №")
0 Общо време на цикъла [s]

1 Време на затваряне [s]

2 Време на отваряне [s]

3 Сила на затваряне [kN] / [shtn]

4 Изхвъргач назад време [s]

5 Изхвъргач напред време [s]

6 Шприцагрегат напред време [s]

7 Шприцагрегат назад време [s]

8 Време пълнене [s]

9 Време дозиране [s]

10 Декомпресия преди дозиране време [s]

11 Декомпресия след дозиране [s]

12 Минимална добавка маса [ccm] /
[cuin]

13 Обем превключване [ccm] / [cuin]

14 Обем при край ND (допълнително
налягане) [ccm] / [cuin]

15 Върхова стойност шприцналягане
[bar] / [psi]

16 Превключване шприцналягане [bar] / [psi]

17 Върхова стойност налягане маса [bar]
/ [psi]

18 Превключване налягане маса [bar] / [psi]

19 Върхова стойност вътрешно налягане
форма [bar] / [psi]

20 Превключване вътрешно налягане
форма [bar] / [psi]

21 Интеграл [Nmm], [Nm] / [lbfin], [lbfft]

22 Обем дозиране преди шприцване
[ccm] / [cuin]

23 Актуално време [hh.mm]

24 ..............

25 ..............

26 ..............

27 ..............

28 ..............

29 ..............

30 ..............

31 ..............

32 ..............

33 ..............

34 Температура маса [°C] / [°F]

35 Температура траверси [°C] / [°F]

36 Температура цил.зона 0.1 [°C] / [°F]

37 Температура цил.зона 0.2 [°C] / [°F]

38 Температура зона 1 [°C] / [°F]

39 Температура зона 2 [°C] / [°F]

40 Температура зона 3 [°C] / [°F]

41 Температура зона 4 [°C] / [°F]

42 Температура зона 5 [°C] / [°F]

43 Температура зона 6 [°C] / [°F]

44 Температура зона 7 [°C] / [°F]

45 Температура зона 8 [°C] / [°F]

46 Температура зона 9 [°C] / [°F]

47 Температура зона 10 [°C] / [°F]

48 Температура зона 11 [°C] / [°F]

49 Температура зона 12 [°C] / [°F]

50 ..............

51 ..............

52 Температура термошкаф 1 [°C] / [°F]

53 Температура термошкаф 2 [°C] / [°F]

54 Температура термошкаф 3 [°C] / [°F]

55 Температура термошкаф 4 [°C] / [°F]

56 ..............

57 ..............

58 ..............

59 ..............



A: TB4DE12H.PMD
B: TB4DE12G.P65

E: 120903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 12
страница - 6

Таблица качество

60 Температура ИНСТР. зона 1

61 Температура ИНСТР. зона 2

62 Температура ИНСТР. зона 3

63 Температура ИНСТР. зона 4

64 Температура ИНСТР. зона 5

65 Температура ИНСТР. зона 6

66 Температура ИНСТР. зона 7

67 Температура ИНСТР. зона 8

68 Температура ИНСТР. зона 9

69 Температура ИНСТР. зона 10

70 Температура ИНСТР. зона 11

71 Температура ИНСТР. зона 12

72 Температура ИНСТР. зона 13

73 Температура ИНСТР. зона 14

74 Температура ИНСТР. зона 15

75 Температура ИНСТР. зона 16

76 Температура ИНСТР. зона 17

77 Температура ИНСТР. зона 18

78 Температура ИНСТР. зона 19

79 Температура ИНСТР. зона 20

80 Температура ИНСТР. зона 21

81 Температура ИНСТР. зона 22

82 Температура ИНСТР. зона 23

83 Температура ИНСТР. зона 24

84 ..............

85 ..............

86 ..............

87 ..............

88 ..............

89 ..............

90 ..............

91 ..............

92 ..............

93 ..............

94 ..............

95 ..............

96 ..............

97 ..............

98 ..............

99

ОценкаОценкаОценкаОценкаОценка

В програмите на ред "Оценка" изберете
дали трябва да излиза съобщение за
грешка (разделяне добри - лоши детайли),
когато определена записана стойност е
извън настроените толеранси.

Избор №Избор №Избор №Избор №Избор №

В тази графа въведете номера на желания
избор. В горната част на менюто ще видите
кои пораметри на кои номера отговарят.

Промяна избор №Промяна избор №Промяна избор №Промяна избор №Промяна избор №

Когато се промени № избор, записаните
преди това в съответната графа данни се
изтриват. Ако броячът на детайлите се
занули, се изтриват данните във всички
графи.

РРРРРееееед № и брой уд № и брой уд № и брой уд № и брой уд № и брой ударидаридаридаридари

В двете леви графи се показва номерът на
реда в таблицата (последните 50 цикъла се
запаметяват) и съответният брой удари. Ако
тук се въведе "1", се показват
действителните стойности на текущия удар.
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Зададена стойностЗададена стойностЗададена стойностЗададена стойностЗададена стойност

На този ред въведете зададените
стойности на съответните параметри.

+ + + + + ТТТТТооооолерлерлерлерлерансансансансанс

На този ред въведете, с колко зададената
стойност може да бъде превишена. Ако
определена стойност се намира извън този
толеранс, това се показва с червен цвят. На
разпечатката на таблицата по качеството
вдясно до действителната стойност се
намира един "+", който показва, ако някоя
стойност се намира извън този толеранс.

- - - - - ТТТТТооооолерлерлерлерлерансансансансанс

На този ред въведете, с колко може да се
падне под зададената стойност. Ако
определена стойност се намира извън този
толеранс, това се показва с червен цвят. На
разпечатката на таблицата по качеството
вдясно до действителната стойност се
намира един "-", който показва, ако някоя
стойност се намира извън този толеранс.

+ Пре+ Пре+ Пре+ Пре+ Предупреждение %дупреждение %дупреждение %дупреждение %дупреждение %

На този ред въведете, с колко процента "+
Толеранс" може да превиши зададената
стойност, за да се появи предупреждение.
Ако определена стойност се намира извън
диапазона на това предупреждение, това се
показва с тъмно пурпурен цвят. На
разпечатката на таблицата по качеството
вдясно до действителната стойност се
намира едно ">", ако някоя стойност се
намира извън това предупреждение.

ПримерПримерПримерПримерПример

Въвеждането на "+ Толеранс" от 10.0 и "+
Предупреждение" от 50.0 %, ще покаже
грешка при превишаване на зададената
стойност с 5.0.

- Пре- Пре- Пре- Пре- Предупреждение %дупреждение %дупреждение %дупреждение %дупреждение %

На този ред въведете с колко процента "-
Толеранс" може да падне под зададената
стойност, за да се появи предупреждение.
Ако определена стойност се намира извън
диапазона на това предупреждение, това се
показва с тъмно пурпурен цвят. На
разпечатката на таблицата по качеството
вдясно до действителната стойност се
намира едно "<", ако някоя стойност се
намира извън това предупреждение.

ръчно зануляване на цяларъчно зануляване на цяларъчно зануляване на цяларъчно зануляване на цяларъчно зануляване на цялаттттта та та та та табабабабаблица полица полица полица полица по
качествотокачествотокачествотокачествотокачеството

Чрез активиране на тази функция се
изтриват данните на всички графи, без без
да има нужда от зануляване брояча на
детайлите.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Зануляването се извършва едва при
задействане на таблицата по качеството,
т.е. в автоматичен режим при попълване на
следващите стойности на таблицата по
качеството.
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НасоНасоНасоНасоНасочени диагрчени диагрчени диагрчени диагрчени диаграми 1ами 1ами 1ами 1ами 1-3-3-3-3-3
ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество
> Насоки 1> Насоки 1> Насоки 1> Насоки 1> Насоки 1-3-3-3-3-3

Чрез насочените диаграми последните 50
действителни стойности (от таблица
качество) се показват графично като
протичане на насоката.

Кривите на насочените диаграми 1-3
отговарят на първите три графи на таблица
качество. Кривите на насочените диаграми
4-6 отговарят на последните три графи от
таблица качество.

Над диаграмите се показват съответните
на всяко насочено изображение параметри.

От това меню достигате следните менюта:

• Конфиг. ТК 1 (виж тази Глава)

• TК 1 (виж тази Глава)

• Насока 4-6 (виж тази Глава)

• ТК/ SPC печат (виж тази Глава)

• Конфиг. SPC (виж тази Глава)

• Функция: Растер изкл./ вкл.
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АВТАВТАВТАВТАВТОМ. / РЪЧНООМ. / РЪЧНООМ. / РЪЧНООМ. / РЪЧНООМ. / РЪЧНО

Тук избирате автоматичната или ръчна
настройка на диапазона на показание на
насочените диаграми. Препоръчва се да се
активира автоматичната настройка, тъй
като по този начин се изчислява и
настройва оптималния диапазон на
показание.

Преместете курсора до това поле и
натиснете бутон "ПЛЮС" или "МИНУС".
Можете да избирате между настройките
"АВТОМ." (автоматична настройка) и
"РЪЧНО" (ръчна настройка). Потвърдете
Вашия избор с бутон "ENTER".

Ако е активиран избор "РЪЧНО", Y-осите на
съответната насочена диаграма могат да се
настроят сами.

Софт-бСофт-бСофт-бСофт-бСофт-бутон "Рутон "Рутон "Рутон "Рутон "Растер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."

Със софт-бутона "Растер изкл./ вкл."
включвате или изключвате растера на
насочените диаграми.

(СИГМА) Деление на растера(СИГМА) Деление на растера(СИГМА) Деление на растера(СИГМА) Деление на растера(СИГМА) Деление на растера

Ако растерът на отделните
насочени диаграми трябва да
бъде променен, въведете в
СИГМА желаното разделение на

ос Y. Въвеждането на 10 напр. разделя
зоната Y на наcочената диаграма на 10
равни части.

ДиагрДиагрДиагрДиагрДиаграмно изобрамно изобрамно изобрамно изобрамно изображажажажажениеениеениеениеение

Насочените криви (действителни стойности
от таблица качество) се изобразяват в
зелено, а толерансите в червено. На ос Y се
нанася действителната стойност на
настроения параметър на ТК, а на ос X -
съответния брой удари.
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Насочени диаграми 4-6Насочени диаграми 4-6Насочени диаграми 4-6Насочени диаграми 4-6Насочени диаграми 4-6
ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество
> Насока 4-6> Насока 4-6> Насока 4-6> Насока 4-6> Насока 4-6

В насочените диаграми се изобразяват
графично като протичане на насоката
последните 50 действителни стойности (от
таблица качество). Кривите на насочените
диаграми 4-6 съответстват на последните
три графи на таблица качество.

Настройките на тези насочени диаграми се
се извършват аналогично на настройките на
насочени диаграми 1-3.

QT_USE03_03DE.JPG

От това меню достигате следните менюта:

• Конфиг. ТК 1 (виж тази Глава)

• Насока 1-3 (виж тази Глава)

• TК 1 (виж тази Глава)

• ТК/ SPC печат (виж тази Глава)

• Конфиг. SPC (виж тази Глава)

• Функция: Растер изкл./ вкл.
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SPC-диагрSPC-диагрSPC-диагрSPC-диагрSPC-диаграма/ кама/ кама/ кама/ кама/ конфигуронфигуронфигуронфигуронфигурацияацияацияацияация
ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество
> SPC (диагр> SPC (диагр> SPC (диагр> SPC (диагр> SPC (диаграма произвоама произвоама произвоама произвоама произволни проби)лни проби)лни проби)лни проби)лни проби)

Чрез записаните в първите три графи на
таблица качество стойности се изчисляват
статистически характеристики. За целта
през определени интервали се изчисляват и
запаметяват случайни проби.

От това меню достигате следните менюта:

• Диаграма 1 (виж тази Глава)

• Диаграма 2

• Диаграма 3

• Диаграма 4

• ТК/ SPC печат (виж тази Глава)

SP_USE01_03DE.JPG
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Таблица качество

СреСреСреСреСредна стойностдна стойностдна стойностдна стойностдна стойност

Контролният параметър и показанието при
средна стойност се получават автоматично
от настройката на таблица качество.
Същото важи и при SPC-диаграма (2) и
SPC-диаграма (3).

ГГГГГорен/ доорен/ доорен/ доорен/ доорен/ долен толен толен толен толен толерлерлерлерлерансансансансанс

За статистическите изчисления могат да се
въвеждат стойности, отклоняващи се от
толерансите на ТК. Въведете тези
стойности като абсолютни стойности.

ИнтервалИнтервалИнтервалИнтервалИнтервал

Тук въведете броя на циклите, след които се
взема произволна проба.

Минимум: 3.

ДълбоДълбоДълбоДълбоДълбочина на произвочина на произвочина на произвочина на произвочина на произволналналналналнаттттта пробаа пробаа пробаа пробаа проба

Тук въведете броя на циклите, които трябва
да бъдат взети предвид за произволните
проби.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Дълбочината на произволната проба неи
може да бъде по-голяма от въведения
интервал.

Диапазон на въвеждане: 2 до 25.

Ръчно въвеждане на произвоРъчно въвеждане на произвоРъчно въвеждане на произвоРъчно въвеждане на произвоРъчно въвеждане на произволна пробална пробална пробална пробална проба

Тук се изчисляват допълнително
статистическите характеристики на
първите три  графи на ТК.

ДълбоДълбоДълбоДълбоДълбочина на произвочина на произвочина на произвочина на произвочина на произволналналналналнаттттта пробаа пробаа пробаа пробаа проба

Дълбочината на произволната проба е
винаги 5.

ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизволна проба стойност 1 -лна проба стойност 1 -лна проба стойност 1 -лна проба стойност 1 -лна проба стойност 1 -
произвопроизвопроизвопроизвопроизволна проба стойност 5лна проба стойност 5лна проба стойност 5лна проба стойност 5лна проба стойност 5

Въведете измерените стойности в тези
полета. След като сте въвели всичките 5
стойности, трябва да изберете и маркирате
полето "Произволната проба е валидна".

Зануляване SPC ръчноЗануляване SPC ръчноЗануляване SPC ръчноЗануляване SPC ръчноЗануляване SPC ръчно

Когато изберете и маркирате това поле,
досега записаните произволни проби се
изтриват.

Номер произвоНомер произвоНомер произвоНомер произвоНомер произволни пробилни пробилни пробилни пробилни проби

Тук се показва броя на записаните
произволни проби.
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SPC-диаграмаSPC-диаграмаSPC-диаграмаSPC-диаграмаSPC-диаграма
ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество
> SPC (диагр> SPC (диагр> SPC (диагр> SPC (диагр> SPC (диаграма произвоама произвоама произвоама произвоама произволни проби)лни проби)лни проби)лни проби)лни проби)
> Диаграма 1/2/3/4> Диаграма 1/2/3/4> Диаграма 1/2/3/4> Диаграма 1/2/3/4> Диаграма 1/2/3/4

SP_USE02_03DE.JPG

SPC-диаграмата анализира избраните
действителни стойности на първите 3 графи
на таблица качество (ТК) за регулационните
карти на параметрите на процеса.

Диаграма 1: действ. ст. на ТК 1, графа 1
Диаграма 2: действ. ст. на ТК 1, графа 2
Диаграма 3: действ. ст. на ТК 1, графа  3
Диаграма 4: ръчно въвеждане на произволни
проби

В това меню изчислените статистически
характеристики се изобразяват графично.
Показват се данните на последните 25
произволни проби.

От това меню достигате следните менюта:

• Конфиг. SPC (виж тази Глава)

• Диаграма 2

• Диаграма 3

• Диаграма 4

• ТК/ SPC печат (виж тази Глава)

• Функция: Растер изкл./ вкл.
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Таблица качество

РРРРРегулационна картегулационна картегулационна картегулационна картегулационна карта качество за среа качество за среа качество за среа качество за среа качество за средниднидниднидни
стойности (ляво гстойности (ляво гстойности (ляво гстойности (ляво гстойности (ляво горе)оре)оре)оре)оре)

На тази регулационна карта се записва
протичането на средните стойности на
отделните произволни проби.

Отделните криви представят следните
параметри:

Крива зеленаКрива зеленаКрива зеленаКрива зеленаКрива зелена
Средна стойност (X

quer
)

Крива синяКрива синяКрива синяКрива синяКрива синя
Средна стойност от средните стойности на
произволните проби (MW

quer
)

Крива червенаКрива червенаКрива червенаКрива червенаКрива червена
Горна и долна граница на проникване (OEG /
UEG)

Крива цианКрива цианКрива цианКрива цианКрива циан
Горен и долен толеранс (OT / UT)

Въвеждането се извършва в картина "SPC-
диаграма/ конфигурация".

Изчисления:Изчисления:Изчисления:Изчисления:Изчисления:

Средна стойност:
X

quer
 = (x

1
 + x

2 
+ ...x

n
) / n

Средна стойност на средните стойности:
MW

quer
 = (X

quer1
 + X

quer2
 + ...X

querm
) / m

Горна граница на проникване:
OEG = MW

quer
+ A

2
R

quer

Долна граница на проникване:
UEG = MW

quer 
- A

2
R

quer

Знаци във формулите:Знаци във формулите:Знаци във формулите:Знаци във формулите:Знаци във формулите:

x
1
- x

N
= стойности произволни проби

n = дълбочина произволни проби

m = брой на произволните проби

A
2

= константа (виж таблица)

Rquer = средна стойност на обхвата

РРРРРазпреазпреазпреазпреазпределение (дясно гделение (дясно гделение (дясно гделение (дясно гделение (дясно горе)оре)оре)оре)оре)

Стандартното разпределение на средните
стойности на произволните проби се
изобразява в тази хистограма. Диапазонът
между горна и долна зона на контакт се
разделя на 8 части. Честотата на попадане
на отделните средни стойности на
произволните проби в тези зони се показва
с  черна лента.

Разпределението дава информация, дали
имаме разпределение по Гаус (Гаус,
математик).
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РРРРРегулационна картегулационна картегулационна картегулационна картегулационна карта качество заа качество заа качество заа качество заа качество за
стстстстстандартно отклонение (ляво доандартно отклонение (ляво доандартно отклонение (ляво доандартно отклонение (ляво доандартно отклонение (ляво долу)лу)лу)лу)лу)

На тази регулационна карта се записва
протичането на стандартните отклонения на
последните 25 произволни проби. Освен
това се изобразява тяхната средна
стойност и горната граница на контакт на
стандартното отклонение.

Отделните криви изобразяват следните
параметри:

Крива зеленаКрива зеленаКрива зеленаКрива зеленаКрива зелена
Стандартно отклонение (S)

Крива синяКрива синяКрива синяКрива синяКрива синя
Средна стойност на отклоненията на
произволните проби (S

quer
)

Крива червенаКрива червенаКрива червенаКрива червенаКрива червена
горна граница на контакт (OEG)

Изчисления:Изчисления:Изчисления:Изчисления:Изчисления:
Стандартно отклонение:

S = Ц((S(Xi  - Xquer)
2) / n - 1)

Средна стойност на стандартните
отклонения:
S

quer
= (S

1
 + S

2
 + ... S

m
) / m

Горна граница на контакт:
OEG

s
 = B

4
S

quer

Знаци във формулаЗнаци във формулаЗнаци във формулаЗнаци във формулаЗнаци във формулаттттта:а:а:а:а:

X
i

= стойност произволна проба
X

quer
= средна стойност

S
1
- S

m
= стандартни отклонения

n = дълбочина произволна проба
m = брой произволни проби
B

4
= константна (виж таблица)

РРРРРегулационна картегулационна картегулационна картегулационна картегулационна карта качество за обхваа качество за обхваа качество за обхваа качество за обхваа качество за обхваттттт
(дясно до(дясно до(дясно до(дясно до(дясно долу)лу)лу)лу)лу)

На тази регулационна карта се записва
протичането на разликата между
максималната и минималната стойност
(обхват) на последните 25 произволни
проби.

Отделните криви изобразяват следните
параметри:

Крива зеленаКрива зеленаКрива зеленаКрива зеленаКрива зелена
Обхват (R)

Крива синяКрива синяКрива синяКрива синяКрива синя
Средна стойност на произволни проби
обхват (Rquer)

Крива червенаКрива червенаКрива червенаКрива червенаКрива червена
Горна граница на проникване (OEG)
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Изчисления:Изчисления:Изчисления:Изчисления:Изчисления:

Обхват:
R = x

max
 - x

min

Средна стойност на обхвата:
R

quer
 = (R

1
 + R

2
 + ... R

m
) / m

Горна граница проникване:
OEG = D

4
R

quer

Знаци във формулаЗнаци във формулаЗнаци във формулаЗнаци във формулаЗнаци във формулаттттта:а:а:а:а:

x
max

= максимална стойност на
една произволна проба
x

min
= минимална стойност на една

произволна проба
R

1
 - R

m
= стойности обхват

m = брой произволни проби
D

4
= константа (виж таблица)

ДоДоДоДоДолен релен релен релен релен реддддд

На долния ред на менюто се показват
индексите за способността на процеса "CP"
и "CPK".

CPCPCPCPCP
Стойността CP дефинира способността на
процеса. Тя се изчислява от последните 25
средни стойности.

CPKCPKCPKCPKCPK
Стойността CPK дефинира положението на
процеса спрямо границата на толеранса. Тя
също се изчислява от последните 25 средни
стойности.

Изчисления:Изчисления:Изчисления:Изчисления:Изчисления:

Индекс способност процес:
CP = (OT - UT) / (6 * SS)
при което
SS = R

quer
 / d

2

Индекс способност процес:

CPK = Z
krit

 / 3
при което
Z

krit
 = (OT - MW

quer
) / SS

или
Z

krit
 = (MW

quer
 - UT) / SS

Знаци във формулаЗнаци във формулаЗнаци във формулаЗнаци във формулаЗнаци във формулаттттта:а:а:а:а:

OT = горен толеранс

UT = долен толеранс

R
quer

 = средна стойност на обхвата

d
2
 = константа (виж таблица)

SS = оценка на стандартното отклонение

Zkrit = положение на средната стойност
спрямо границите по спецификация в
единици на стандартното
отклонение.

MWquer = средна стойност от средните
стойности на произволните проби
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ТТТТТабабабабаблица на изполица на изполица на изполица на изполица на използваните прилзваните прилзваните прилзваните прилзваните при
изчислениятизчислениятизчислениятизчислениятизчисленията ка ка ка ка констонстонстонстонстанти:анти:анти:анти:анти:

n A
2

d
2

D
4

B
4

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

АВТАВТАВТАВТАВТОМ./ РЪЧНООМ./ РЪЧНООМ./ РЪЧНООМ./ РЪЧНООМ./ РЪЧНО

Тук избирате автоматична или ръчна
настройка на зоната на показване на SPC-
диаграмите. Препоръчва се да се активира
автоматичната настройка, тъй като по този
начин се изчислява и настройва
оптималната зона на показване.

Преместете курсора до това поле и
натиснете бутон "ПЛЮС" или "МИНУС".
Можете да избирате между "АВТОМ."
(автоматична настройка) и "РЪЧНО" (ръчна
настройка). Потвърдете Вашия избор с
бутон "ENTER".

Ако е активиран изборът "РЪЧНО", Y-осите
на съответната SPC-диаграма могат да се
настройват сами.

Софт-бСофт-бСофт-бСофт-бСофт-бутон "Рутон "Рутон "Рутон "Рутон "Растер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."

Със софтбутон "Растер изкл./ вкл."
изключвате или включвате растера на
SPC-диаграмите.

(СИГМА) Деление на растера(СИГМА) Деление на растера(СИГМА) Деление на растера(СИГМА) Деление на растера(СИГМА) Деление на растера

Ако растерът на отделните SPC-диаграми
трябва да бъде променен,
въведете в СИГМА желаното
разделение на ос Y. Въвеждането
на 10 напр. разделя зоната Y на

SPC-диаграмата на 10 равни части.
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ПечатПечатПечатПечатПечат
ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество
> Печат> Печат> Печат> Печат> Печат

QT_USE04_05DE.JPG

В това меню можете да разпечатате
записите на таблица качество и
изчислените статистически характеристики
в таблична форма. Функциите на това меню
се активират от потребителско ниво "40".

От това меню достигате следните менюта:

• ТК 1 (виж тази Глава)

• ТК 2 (виж тази Глава)

• Конфиг. SPC (виж тази глава)
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ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество

Разпечатването на таблица качество може
да се стартира чрез различни събития като
могат да се изберат едновременно няколко
условия за старт.

ТТТТТабабабабаблица качество/ SPC-диагрлица качество/ SPC-диагрлица качество/ SPC-диагрлица качество/ SPC-диагрлица качество/ SPC-диаграма печаама печаама печаама печаама печаттттт

С тази настройка текстът се изпраща към
принтера.

ТТТТТабабабабаблица качество/ SPC-лица качество/ SPC-лица качество/ SPC-лица качество/ SPC-лица качество/ SPC-
диагрдиагрдиагрдиагрдиаграмасъхрамасъхрамасъхрамасъхрамасъхраняване на дисканяване на дисканяване на дисканяване на дисканяване на дискетететететааааа

С тази настройка данните на тоблицата по
качеството и SPC-диаграмата се
запаметяват на дискета. Файлът носи името
на актуалния брой удари. По разширението
на файла се разбира дали става дума за
данни от таблица качество (*.qt) или от
SPC-диаграма (*.spc).

Запаметеният файл е ASCII-файл. Според
съдържанието на файла големината му
може да достигне до 20 KB. Файлът може да
бъде прочетен с произволен редактор.

Съществува възможност файлът да се
отвори чрез програма за таблична
калкулация (напр. Microsoft Excel). В този
случай трябва да се има предвид следното:

• десетичният знак е точка (трябва да
се настрои в Windows, настройка на
системата/ настройки държави; по-
подробна информация виж в
упътване за Windows)

• при отваряне на файла внимавайте
за разширението му

• Графите са разделени от няколко
следващи едно след друго презни
места. Произходът на файла е DOS
(трябва да се настрои при отваряне
на файла в Microsoft Excel; по-
подробна информация виж в
упътване за Windows)

• след като отворите файла, можете
произволно да го форматирате по
Ваш избор

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
При запаметяване данни на дискета във
флопито трябва да има форматирана
дискета. Ако няма, се появява съобщение за
грешка. С бутон "ESC" процесът може да
бъде прекъснат. Със софт-бутон 1 процесът
може да бъде подновен.

Избор тИзбор тИзбор тИзбор тИзбор табабабабаблица качество печалица качество печалица качество печалица качество печалица качество печаттттт
ТТТТТабабабабаблица качество 1/ грлица качество 1/ грлица качество 1/ грлица качество 1/ грлица качество 1/ графа 1 - 6афа 1 - 6афа 1 - 6афа 1 - 6афа 1 - 6
ТТТТТабабабабаблица качество 2 / грлица качество 2 / грлица качество 2 / грлица качество 2 / грлица качество 2 / графа 7 - 1афа 7 - 1афа 7 - 1афа 7 - 1афа 7 - 122222

Тези настройки съществуват само при опция
таблица качество 2. Тук се избира дали да
се разпечата таблица качество 1 или 2, или
и двете, или да се запаметят на дискета.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Трябва да бъде избрана поне една таблица
качество, иначе не се стартира
разпечатване или създаване на файл.



A: TB4DE12H.PMD
B: TB4DE12G.P65

E: 120903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 12
страница - 20

Таблица качество

РРРРРежим печаежим печаежим печаежим печаежим печат:т:т:т:т:
ееееединичнодиничнодиничнодиничнодинично

Избраната разпечатка се създава веднага и
се изпраща към принтера или се
запаметява на дискета. Тази функция може
да се стартира по всяко време.

РРРРРежим печаежим печаежим печаежим печаежим печат:т:т:т:т:
цикличноцикличноцикличноцикличноциклично

При избор "само действителни стойности" и
"действителни стойности и оценка"
получавате с тази настройка всичките 50
цикъла на машината на една разпечатка или
файл на дискета.

При избор "само оценка", "актуален
действителен ред" и "актуален
действителен ред и оценка" получавате с
тази настройка разпечатка или файл на
дискета след всеки цикъл на машината.

Като действителна стойност се показва,
след колко цикъла на машината стартира
следващата разпечатка.

РРРРРежим печаежим печаежим печаежим печаежим печат:т:т:т:т:
произвопроизвопроизвопроизвопроизволна пробална пробална пробална пробална проба

Моля въведете тук брой на циклите на
машината между две разпечатки или два
файла.

РРРРРежим печаежим печаежим печаежим печаежим печат:т:т:т:т:
грешка в тогрешка в тогрешка в тогрешка в тогрешка в толерлерлерлерлерансаансаансаансаанса

При всяко нарушение на толеранса на
параметрите на таблица качество се
изпраща разпечатка към принтера или файл
на дискета.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Цикълът трябва да е завършен, тъй като
разпечатката може да стартира едва при
следващия удар (едва тогава всички
действителни стойности са наистина
налице).

СъдърСъдърСъдърСъдърСъдържжжжжание на печаание на печаание на печаание на печаание на печаттттта:а:а:а:а:
само оценкасамо оценкасамо оценкасамо оценкасамо оценка

На принтера се изпраща само оценка на
таблица качество.

СъдърСъдърСъдърСъдърСъдържжжжжание на печаание на печаание на печаание на печаание на печаттттта:а:а:а:а:
само действителни стойностисамо действителни стойностисамо действителни стойностисамо действителни стойностисамо действителни стойности

На принтера се изпращат действителните
стойности на последните 50 цикъла на
машината.

СъдърСъдърСъдърСъдърСъдържжжжжание на печаание на печаание на печаание на печаание на печаттттта:а:а:а:а:
действителни стойности и оценкадействителни стойности и оценкадействителни стойности и оценкадействителни стойности и оценкадействителни стойности и оценка

На принтера се изпращат оценката на
таблица качество и действителните
стойности на последните 50 цикъла на
машината.

СъдърСъдърСъдърСъдърСъдържжжжжание на печаание на печаание на печаание на печаание на печаттттта:а:а:а:а:
актуактуактуактуактуален действителен реален действителен реален действителен реален действителен реален действителен реддддд

действителните стойности на актуалния
машинен цикъл се изпращат на принтера.

СъдърСъдърСъдърСъдърСъдържжжжжание на печаание на печаание на печаание на печаание на печаттттта:а:а:а:а:
актуактуактуактуактуален действителен реален действителен реален действителен реален действителен реален действителен ред и оценкад и оценкад и оценкад и оценкад и оценка

Действителните стойности на актуалния
цикъл на машината и оценката на таблица
качество се изпращат към принтера.

SPC-диагрSPC-диагрSPC-диагрSPC-диагрSPC-диаграма (диаграма (диаграма (диаграма (диаграма (диаграма произвоама произвоама произвоама произвоама произволналналналнална
проба)проба)проба)проба)проба)

Също като при таблица качество, Вие
можете да разпечатвате изчислените
статистически характеристики чрез
различни стартови критерии. Към принтера
се изпраща винаги оценка на избраната
SPC-диаграма или се създава файл на
дискета.
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Изборът на желаната диаграма се извършва
чрез текста "ДИАГРАМА...." . Чрез
натискане на бутон "ПЛЮС" или "МИНУС"
се показва желаната диаграма. Чрез
натискане на бутон "ENTER" избраната
диаграма се потвърждава.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Избор "ДИАГРАМА 1-3" разпечатва
последователно 3 автоматични ДИАГРАМИ.

РРРРРежим печаежим печаежим печаежим печаежим печат:т:т:т:т:
ееееединичнодиничнодиничнодиничнодинично

Разпечатката на SPC-диаграмата се
създава веднага и се изпраща към
принтера. Тази функция може да се стартира
по всяко време.

РРРРРежим печаежим печаежим печаежим печаежим печат:т:т:т:т:
цикличноцикличноцикличноцикличноциклично

След 25 произволни проби резултатът на
изчислените статистически характеристики
се изпраща към принтера.

Като действителна стойност се показва,
след колко цикъла на машината стартира
следващата разпечатка.

ТТТТТабабабабаблица качество 2 (опция)лица качество 2 (опция)лица качество 2 (опция)лица качество 2 (опция)лица качество 2 (опция)
ТТТТТабабабабаблица качестволица качестволица качестволица качестволица качество
> > > > > ТК 2ТК 2ТК 2ТК 2ТК 2

Таблица качество 2 (ТК 2) служи за оценка
на 6 допълнителни параметъра на машината
при оценката на качеството (оценка на
шприцваните изделия като добри или
лоши).

В таблица качество 2 също така се
запаметяват и оценяват статистически
действителните стойности на последните
50 цикъла. 8 от тях се показват в менюто.

Ако се желае графична оценка на
параметрите на машината, то тези
стойности трябвада бъдат записани в
таблица качество 1, тъй като таблица
качество 2 не предлага графичен анализ
(насоки, диаграми произволна проба)
vorhanden ist.

Списък на възможните за избиране
параметри се показва при натискане на
бутон "Инфо".
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стойностистойностистойностистойностистойности
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Графиката на действителните стойности
служи за записване на шприцналягане (при
регулиран шприцагрегат), налягане маса
(опция), вътрешно налягане форма (опция),
обем поток (скорост на шприцване) и обем
по-време на шприцване и допълнително
налягане.

Допълнително в графиката на
действителните стойности за шприцването
се изобразява началния и краен обем на
интегралния запис (2 вертикални зелени
линии). Настройките на интеграла ще
намерите в меню "Дозиране стр. 2" (виж
Глава 7).

Менюто на графика действителни
стойности се състои от 2 части: в долната
част се правят настройки, които влияят на
изображението на записаните действителни
стойности в горната част на менюто.

Над диаграмите се вижда избраното
превключване на допълнително налягане
(виж Глава 6).

С помощта на измервателния курсор
(вертикална сива линия) можете да видите
актуалните данни.
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От това меню достигате следните менюта
или можете да управлявате следните неща:

• Обвиваща крива (виж тази Глава)

• Функция: избор измервателен курсор
(избор на измервателен курсор за
диаграма на шприцване или
допълнително налягане)

• Функция: измервателен курсор -
(измервателният курсор се движи
наляво)

• Функция: измервателен курсор +
(измервателният курсор се движи
надясно)

• Графика действителни стойности
шприцагрегат B. (опция, когато
машината има шприцагрегат B)

• Графика действителни стойности
шприцагрегат C. (опция, когато
машината има шприцагрегат C)

• Функция: растер изкл./ вкл.

Лява диаграмаЛява диаграмаЛява диаграмаЛява диаграмаЛява диаграма

Протичането на фаза шприцване (лява
диаграма) се нанася на ходова ос
(шприцобем).

Стойността вляво долу (на фигурата 44,83
ccm/cuin) дава обема в началото на
шприцпроцеса, а стойността вдясно до нея
(на фигурата 5,39 ccm/cuin) - обема в
точката на превключване към
допълнително налягане.

Дясна диаграмаДясна диаграмаДясна диаграмаДясна диаграмаДясна диаграма

Протичането на фазата на допълнителното
налягане (дясна диаграма) се изобразява на
времева ос.

На "ос Х" е изобразено времето на
допълнителното налягане, започващо от 0
(точка на превключване) до края на процеса
на допълнително налягане (на фигурата 0,9
секунди).

Стойности измервателен курсорСтойности измервателен курсорСтойности измервателен курсорСтойности измервателен курсорСтойности измервателен курсор

Показаните криви могат да бъдат измерени
чрез измервателен курсор (вертикална сива
линия) (софт-бутон "Измервателен курсор -
" и "Измервателен курсор +"). Актуалната
стойност на показаната крива в позицията
на измервателния курсор се показва в
"Стойности измервателен курсор". С
помощта на софт-бутон "Избор
измервателен курсор" може да се
превключи на показание "Допълнително
налягане".

На фигурата измервателният курсор е
активиран в дясната половина на
диаграмата (допълнително налягане).

В графа "Стойности измервателен курсор"
се показват актуалните стойности на
кривите, измерени в позицията на
измервателния курсор (на фигурата 0,5
секунди).

Активиране и настройка на кривиАктивиране и настройка на кривиАктивиране и настройка на кривиАктивиране и настройка на кривиАктивиране и настройка на криви

Чрез полетата за избор (намиращи се вляво
до текстовете на отделните криви) могат да
се избират и отказват записаните криви.
При включване на дадена крива текстът се
превключва в цвета на кривата.

В графа "Y макс." сега трябва да се
установи диапазона на кривите
(максималната стойност) за ос Y.
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Софт-бСофт-бСофт-бСофт-бСофт-бутон "Рутон "Рутон "Рутон "Рутон "Растер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."

Със софт-бутон "Растер изкл./ вкл."
включвате и изключвате растера на
диаграмата на графика действителни
стойности.

(СИГМА) Р(СИГМА) Р(СИГМА) Р(СИГМА) Р(СИГМА) Разделение разделение разделение разделение разделение растерастерастерастерастер

Ако трябва да се промени
растера на графика
действителни стойности,

въведете в СИГМА желаното разделение за
оси X и Y. Въвеждане на 10 напр. за ос Y
разделя зона Y на графика действителни
стойности на 10 равни части.
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Обвиваща крива 1, обвиващаОбвиваща крива 1, обвиващаОбвиваща крива 1, обвиващаОбвиваща крива 1, обвиващаОбвиваща крива 1, обвиваща
крива 2крива 2крива 2крива 2крива 2
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> Обвиваща крива> Обвиваща крива> Обвиваща крива> Обвиваща крива> Обвиваща крива

EC_USE01_03DE.JPG

В това меню можете да контролирате
толеранса на една характеристична
величина на шприцването. Трябва да сте
избрали предварително чрез меню "Избор"
съответната крива. Запис на
харатеристичната величина се извършва,
само ако се намирате в тази картина. При
активиран контрол на обвиваща крива
записът на характеристичната величина се
извършва независимо от това, в коя
картина се намирате.

Моментът на превключване се маркира
чрез вертикална черна линия.

С помощта на измервателния курсор
(вертикална сива линия) можете да видите
актуалните данни.
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От това меню достигет следните менюта
или можете да управлявате следните неща:

• Графика действителни стойности
(виж тази Глава)

• Функция: измервателен курсор -
(измервателният курсор се движи
наляво)

• Функция: измервателен курсор +
(измервателният курсор се движи
надясно)

• Обвиваща крива 2

• Функция: растер изкл./ вкл.

Позиция измервателен курсорПозиция измервателен курсорПозиция измервателен курсорПозиция измервателен курсорПозиция измервателен курсор

Тук се показва актуалната позиция на
измервателния курсор.

Характеристична величина (тукХарактеристична величина (тукХарактеристична величина (тукХарактеристична величина (тукХарактеристична величина (тук
вътрвътрвътрвътрвътрушно налягушно налягушно налягушно налягушно налягане форма) -ане форма) -ане форма) -ане форма) -ане форма) -
действителна кривадействителна кривадействителна кривадействителна кривадействителна крива

Тук се дава действителната стойност на
избраната характеристична величина и
актуалната позиция на измервателния
курсор.

Характеристична величина (тукХарактеристична величина (тукХарактеристична величина (тукХарактеристична величина (тукХарактеристична величина (тук
вътрешно налягвътрешно налягвътрешно налягвътрешно налягвътрешно налягане форма) - идеалнаане форма) - идеалнаане форма) - идеалнаане форма) - идеалнаане форма) - идеална
стойностстойностстойностстойностстойност

Тук се дава идеалната стойност на
избраната характеристичмна величина и
актуалната позиция на измервателния
курсор.

КККККонтроонтроонтроонтроонтрол обвиваща кривал обвиваща кривал обвиваща кривал обвиваща кривал обвиваща крива

Ако изберете това поле, се генерира
съобщение за грешка, когато при даден
шприцпроцес действителната крива излезе
извън рамките на обвиващата лента.

Семейство кривиСемейство кривиСемейство кривиСемейство кривиСемейство криви

Ако сте избрали това поле, действителните
криви на предишните цикли остават
изобразени.

Ако сте деактивирали това поле,
действителната крива се чертае наново при
всеки удар.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
За да се запише семейство криви,
картината на обвиващата крива не трябва
да се напуска (иначе кривите се изтриват).

Запис идеална криваЗапис идеална криваЗапис идеална криваЗапис идеална криваЗапис идеална крива

Чрез това поле се запаметява последната
записана действителна крива като
зададена крива. Полетата на толеранс се
изчисляват и изобразяват около новата
зададена крива.

ГГГГГорен тоорен тоорен тоорен тоорен толерлерлерлерлерансансансансанс

Тук може да бъде настроено горното
разстояние до зададената крива.

ДоДоДоДоДолен толен толен толен толен толерлерлерлерлерансансансансанс

Тук може да бъде настроено долното
разстояние до зададената крива.
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Графика действителни стойности

Промяна записПромяна записПромяна записПромяна записПромяна запис

Записът на обвиващата крива започва в
момента, настроен в това поле, след старта
на шприцпроцеса. Промяната на това време
на забавяне няма отражение върху
продължителността на записа. След като
времето на забавяне изтече, записът
започва, т.е. забавянето се прибавя към
продължителността на записа.

ПроПроПроПроПродължителност записдължителност записдължителност записдължителност записдължителност запис

Тук се установява продължителността на
записа.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Продължителността на записа може да
бъде с няколко десети от секундата по-
голяма от настроената.

Виж по този въпрос в менюто: настройка:
3,0 сек.; действително записани: 3,2 сек.

Вляво над диаграмата трябва да се
установи желания диапазон на кривата за
ос Y.

Софт-бСофт-бСофт-бСофт-бСофт-бутон "Рутон "Рутон "Рутон "Рутон "Растер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."астер изкл./ вкл."

Със софт-бутон "Растер изкл./ вкл."
включвате и изключвате растера на
диаграмата на обвиващата крива.

(СИГМА) Р(СИГМА) Р(СИГМА) Р(СИГМА) Р(СИГМА) Разделение разделение разделение разделение разделение растерастерастерастерастер

Ако трябва да се промени растера на
графика действителни стойности,
въведете в СИГМА желаното

разделение за оси X и Y. Въвеждане на 10
напр. за ос Y разделя зона Y на графика
действителни стойности на 10 равни части.
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Обвиваща криваОбвиваща криваОбвиваща криваОбвиваща криваОбвиваща крива
Графика действителни стойностиГрафика действителни стойностиГрафика действителни стойностиГрафика действителни стойностиГрафика действителни стойности
> Обвиваща крива> Обвиваща крива> Обвиваща крива> Обвиваща крива> Обвиваща крива
> Избор> Избор> Избор> Избор> Избор

В това меню се настройва най-напред
контролираната величина на желаната
обвиващата крива:

• Шприцналягане

• Налягане маса

• Вътрешно налягане форма

• Обем поток (скорост шприцване)

• Обем

От това меню достигате следните менюта
или можете да управлявате следните неща:

• Обвиваща крива 1

• Обвиваща крива 2
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Графика действителни стойности

КККККонтроонтроонтроонтроонтрол на шприцагрегл на шприцагрегл на шприцагрегл на шприцагрегл на шприцагрегааааатттттааааа

При стандартни машини тук винаги пише "1"
(шприцагрегат A). Ако има и втори
шприцагрегат (машини за два цвята),
можете да въведете "2", за да контролирате
шприцпроцеса и на втория шприцагрегат
(шприцагрегат В).

Ако има трети шприцагрегат (машини за три
цвята), можете да въведете "3", за да
контролирате шприцпроцеса и на третия
шприцагрегат (шприцагрегат C).

КККККонтроонтроонтроонтроонтрол набори шприцпарл набори шприцпарл набори шприцпарл набори шприцпарл набори шприцпараметриаметриаметриаметриаметри

При стандартни машини тук винаги пише
"1". Ако има повече набори шприцпараметри
(при машини с кръгли и плъзгащи маси) тук
можете да въведете номера на набора от
шприцпараметри, при който трябва да
стартира контрола на шприцването.
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ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизводствени даннидствени даннидствени даннидствени даннидствени данни

В това меню въвеждате данните, които са
важни за производството (напр. № на
машината).

Освен това тук намирате отделни броячи за
добри, останали (които още не са готови) и
лоши детайли (брак). Можете да въведете
броя на необходимите добри детайли като
зададена стойност.

Когато е включена програмата "ДОБРИ -
изключване на брояча", управлението
изключва автоматично задвижването в
края на цикъла при достигане на
настроената бройка.

От това меню достигате следните менюта:

• Контрол (виж тази Глава)

• Времена (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

• Показател енергия (виж тази Глава)

PC1USE01_05DE.JPG
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Производствени данни

Поръчка №Поръчка №Поръчка №Поръчка №Поръчка №

Въведете тук номера на поръчката.

Артикул №Артикул №Артикул №Артикул №Артикул №

Въведете тук номера на артикула.

Материал №Материал №Материал №Материал №Материал №

Въведете тук номера на материала.

Персонален №Персонален №Персонален №Персонален №Персонален №

Въведете тук персоналния номер.

Машина №Машина №Машина №Машина №Машина №

Въведете тук номера на машината.

Инструмент №Инструмент №Инструмент №Инструмент №Инструмент №

Въведете тук номера на инструмента.

Цилиндър №Цилиндър №Цилиндър №Цилиндър №Цилиндър №

Въведете тук номера на цилиндъра.

Грайфер №Грайфер №Грайфер №Грайфер №Грайфер №

Въведете тук номера на грайфера.

БележкаБележкаБележкаБележкаБележка

Въведете тук Вашата бележка. Имате на
разположение два реда с по 30 знака.

Брой на гнездаБрой на гнездаБрой на гнездаБрой на гнездаБрой на гнездаттттта във формаа във формаа във формаа във формаа във форматттттааааа

Въведете броя на гнездата на инструмента.
Този брой, умножен по броя на циклите, дава
общия брой на изделията.

Брой изделия - ДОБРИБрой изделия - ДОБРИБрой изделия - ДОБРИБрой изделия - ДОБРИБрой изделия - ДОБРИ

Въведете тук броя на необходимите добри
детайли като задададена стойност. Вляво
до него се показва актуалния брой на
добрите изделия.

Брой изделия - ОСТБрой изделия - ОСТБрой изделия - ОСТБрой изделия - ОСТБрой изделия - ОСТАААААТЪКТЪКТЪКТЪКТЪК

Тук се показва броя на оставащите за
производство шприцизделия.

Брой изделия - БРБрой изделия - БРБрой изделия - БРБрой изделия - БРБрой изделия - БРАКАКАКАКАК

Тук се показва актуалния брой на лошите
детайли.

Актуалният детайл се оценява като лош
детайл при:

• Контрол шприцналягане (когато
програмата "Лоши детайли при
контрол шприцналягане" е
активирана, виж тази Глава).

• Интеграл извън толеранс (когато
програмата "Интегрален контрол" е
активирана, виж Глава 7).

• Каонтрол обвиваща крива (когато
програмата "Контрол обвиваща
крива" е активирана, виж Глава 13).

• Некоректно превключване
допълнително налягане (виж Глава
6).

• Толеранс ТК графа 1-6 (когато е
активирана програма "Оценка", виж
Глава 12).

• Толеранс ТК графа 7-12 (опция)
(когато е активирана програма
"Оценка", виж Глава 12).
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Брой уБрой уБрой уБрой уБрой ударидаридаридаридари

Актуален общ брой на шприцизделията
(добри + лоши детайли).

Бракувани изделия, отделени ръчноБракувани изделия, отделени ръчноБракувани изделия, отделени ръчноБракувани изделия, отделени ръчноБракувани изделия, отделени ръчно

Въведете тук, колко лоши изделия сте
отделили на ръка.

Начало цикли бракНачало цикли бракНачало цикли бракНачало цикли бракНачало цикли брак

Въведете тук според Вашия опит, колко
цикъла трябва да направи машината в
началото на работата, докато
производството тръгне оптимално.

Зануляване брояч изделияЗануляване брояч изделияЗануляване брояч изделияЗануляване брояч изделияЗануляване брояч изделия

Изберете това поле, за да върнете всички
броячи на 0. След зануляването на брояча
програмата се изключва автоматично.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Оттук се занулява и таблица качество (виж
Глава 12).

ШприцтегШприцтегШприцтегШприцтегШприцтеглололололо

За да може да се изчисли разхода на
материал, тук трябва да се въведе
шприцтеглото (на удар).

ПреПреПреПреПредподподподподполаглаглаглаглагаем раем раем раем раем разхазхазхазхазхооооод на мад на мад на мад на мад на материалтериалтериалтериалтериал

Показание на предполагаемия разход на
материал. За изчислението се вземат "Брой
изделия - ОСТАТЪК" и "Шприцтегло".

Брой на часБрой на часБрой на часБрой на часБрой на час

Тук се показва броя изделия, произведени
за един час.

ОстОстОстОстОставащо време за произвоаващо време за произвоаващо време за произвоаващо време за произвоаващо време за производстводстводстводстводство

Тук се показва оставащото време за
производство.
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КККККонтроонтроонтроонтроонтроли стр. 1ли стр. 1ли стр. 1ли стр. 1ли стр. 1
ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизводствени даннидствени даннидствени даннидствени даннидствени данни
> К> К> К> К> Контроонтроонтроонтроонтроллллл

PC1USE02_04DE.JPG

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Тези контроли действат само в автоматичен
режим.

Можете да контролирате времената на
общия цикъл и движенията "Затваряне",
"Отваряне", "Шприцване" и "Дозиране" и
някои други.

Контролът започва с включването на
съответната програма в автоматичен
режим. Трябва да въведете зададени
стойности на контролираните процеси. При
превишаване на зададените стойности се
появява съобщение за повреда и машината
спира или веднага или в края на цикъла
(според заданието на програмата).
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От това меню достигате следните менюта:

• Страница 2 (виж тази Глава)

• Времена (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

Забавяне изключване при край цикълЗабавяне изключване при край цикълЗабавяне изключване при край цикълЗабавяне изключване при край цикълЗабавяне изключване при край цикъл

Задаване на времето на забавяне, след
което машината трябва да изключи при
повреда.
Ако машината изключва в края на цикъла
поради контролна програма, то това
изключване може да бъде забавено с
определено време, за да може напр. роботът
да се върне в крайно положение.

Време на цикълаВреме на цикълаВреме на цикълаВреме на цикълаВреме на цикъла
Време на цикъла (Край цикъл)Време на цикъла (Край цикъл)Време на цикъла (Край цикъл)Време на цикъла (Край цикъл)Време на цикъла (Край цикъл)

Въведете тук времето на цикъла в [s].
Пълно време на цикъла на машината,
започвайки от предния цикъл. Времената на
цикъла се измерват без времената на
забавяне, т.е. сумата на всички частични
времена + сумата на всички времена на
забавяне = време на цикъла.

Време на затварянеВреме на затварянеВреме на затварянеВреме на затварянеВреме на затваряне
Време на затваряне (Край цикъл)Време на затваряне (Край цикъл)Време на затваряне (Край цикъл)Време на затваряне (Край цикъл)Време на затваряне (Край цикъл)

Въведете тук контролното време в [s], в
рамките на което процесът на затваряне
трябва да премине от "Старт затваряне" до
"Край повишаване налягане".

ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегааааат напрет напрет напрет напрет напред времед времед времед времед време
ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегааааат напрет напрет напрет напрет напред време (Крд време (Крд време (Крд време (Крд време (Крайайайайай
цикъл)цикъл)цикъл)цикъл)цикъл)

Въведете тук времето на движение напред
на шприцагрегата в [s]. От "Старт
шприцагрегат напред" до "Шприцагрегат -
точка на прилепване достигната".

Време на пълненеВреме на пълненеВреме на пълненеВреме на пълненеВреме на пълнене
Време на пълнене (Край цикъл)Време на пълнене (Край цикъл)Време на пълнене (Край цикъл)Време на пълнене (Край цикъл)Време на пълнене (Край цикъл)

Въведете тук времето на пълнене в [s]. От
"Старт шприцване" до "Превключване на
допълнително налягане".

ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегааааат назад времет назад времет назад времет назад времет назад време
ШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегШприцагрегааааат назад време (Крт назад време (Крт назад време (Крт назад време (Крт назад време (Край цикъл)ай цикъл)ай цикъл)ай цикъл)ай цикъл)

Въведете тук времето на движение за
обратния ход на шприцагрегата в [s]. От
"Старт шприцагрегат назад" до
"Шприцагрегатът е отзад".

Време дозиранеВреме дозиранеВреме дозиранеВреме дозиранеВреме дозиране
Време дозиране (Край цикъл)Време дозиране (Край цикъл)Време дозиране (Край цикъл)Време дозиране (Край цикъл)Време дозиране (Край цикъл)

Въведете тук времето на дозиране в [s]. От
добавка маса или "Декомпресия преди
дозиране обем край" до "Обем дозиране
достигнат" (в зависимост от програмата
"Декомпресия преди дозиране").
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PC1USE04_04DE.JPG

КККККонтроонтроонтроонтроонтроли стр. 2ли стр. 2ли стр. 2ли стр. 2ли стр. 2
ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизводствени даннидствени даннидствени даннидствени даннидствени данни
> К> К> К> К> Контроонтроонтроонтроонтроллллл
> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2> Стр. 2

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Тези контроли действат само в автоматичен
режим.

Можете да контролирате времената на
общия цикъл и движенията "Затваряне",
"Отваряне", "Шприцване" и "Дозиране" и
някои други.

Контролът започва с включването на
съответната програма в автоматичен
режим. Трябва да въведете зададени
стойности на контролираните процеси. При
превишаване на зададените стойности се
появява съобщение за повреда и машината
спира или веднага или в края на цикъла
(според заданието на програмата).
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От това меню достигате следните менюта:

• Страница 1 (виж тази Глава)

• Времена (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

Време на отварянеВреме на отварянеВреме на отварянеВреме на отварянеВреме на отваряне
Време на отваряне (край цикъл)Време на отваряне (край цикъл)Време на отваряне (край цикъл)Време на отваряне (край цикъл)Време на отваряне (край цикъл)

Въведете тук времето на отваряне в [s]. От
"Старт отваряне" до "Форма отворена".

ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргач напреач напреач напреач напреач напред времед времед времед времед време
ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргач напреач напреач напреач напреач напред време (крд време (крд време (крд време (крд време (край цикъл)ай цикъл)ай цикъл)ай цикъл)ай цикъл)

Въведете тук времето на движение на
изхвъргача напред в [s]. От "Старт
изхвъргач напред" до "Изхвъргачът е
отпред".

ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргач назад времеач назад времеач назад времеач назад времеач назад време
ИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргИзхвъргач назад време (крач назад време (крач назад време (крач назад време (крач назад време (край цикъл)ай цикъл)ай цикъл)ай цикъл)ай цикъл)

Въведете тук времето на движение на
изхвъргача назад в [s]. От старт "Изхвъргач
назад" до "Изхвъргачът е отзад".

Брой изделия - ДОБРИБрой изделия - ДОБРИБрой изделия - ДОБРИБрой изделия - ДОБРИБрой изделия - ДОБРИ

Въведете тук необходимите добри детайли.
При активирана програма машината
изключва при достигането на на "Брой
изделия - ДОБРИ".

ПореПореПореПореПоредни лоши удни лоши удни лоши удни лоши удни лоши ударидаридаридаридари

Въведете тук броя на последователно
произведените лоши детайли. Ако се
достигне настроения брой "Поредни лоши
удари" (кратковременен контрол процес),
при  активирана програма машината се
изключва.

Лоши уЛоши уЛоши уЛоши уЛоши удари на 1дари на 1дари на 1дари на 1дари на 1000 у000 у000 у000 у000 удардардардардарааааа

Въведете тук броя на лошите детайли на
1000 удара. Ако се достигне настроения брой
"Поредни лоши удари" (дълговременен
контрол процес), при активирана програма
машината се изключва.

Изключване поИзключване поИзключване поИзключване поИзключване подгряване при двигдгряване при двигдгряване при двигдгряване при двигдгряване при двигааааателтелтелтелтел
стопстопстопстопстоп

Ако цялото подгряване (цилиндър,
инструмент, термошкафове) трябва да
изключи при спиране на двигателя,
изберете това поле.

ПонижПонижПонижПонижПонижаване поаване поаване поаване поаване подгряване при двигдгряване при двигдгряване при двигдгряване при двигдгряване при двигааааателтелтелтелтел
стопстопстопстопстоп

Ако цялото подгряване (цилиндър,
инструмент, термошкафове) трябва да се
намали при спиране на двигателя, изберете
това поле.
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Изключване на оИзключване на оИзключване на оИзключване на оИзключване на охлаждащахлаждащахлаждащахлаждащахлаждащаттттта воа воа воа воа вода прида прида прида прида при
двигдвигдвигдвигдвигааааател стоп (опция)тел стоп (опция)тел стоп (опция)тел стоп (опция)тел стоп (опция)

Когато охлаждащата вода трябва да спре
при спиране на двигателя, изберете това
поле.

КККККонтроонтроонтроонтроонтрол шприцналягл шприцналягл шприцналягл шприцналягл шприцналяганеанеанеанеане

Контролната крива за контрола на
шприцналягането се настройва в меню
"Шприцване" (виж Глава 5). С изборния
ключ установявате какво действие да се
извърши при задействане на контрол
шприцналягане.

без оценка на кбез оценка на кбез оценка на кбез оценка на кбез оценка на контроонтроонтроонтроонтрол шприцналягл шприцналягл шприцналягл шприцналягл шприцналяганеанеанеанеане

Ако не трябва да се анализира контрола на
шприцналягането, т.е. не се броят лоши
детайли и не се показва съобщение за
аларма, изберете това поле.

Само аларма при кСамо аларма при кСамо аларма при кСамо аларма при кСамо аларма при контроонтроонтроонтроонтроллллл
шприцналягшприцналягшприцналягшприцналягшприцналяганеанеанеанеане

Ако при "Контрол шприцналягане" трябва
само да се покаже съобщение за аларма,
т.е.не се броят лоши детайли и не се
показва съобщение за аларма, изберете
това поле.

Лоши детЛоши детЛоши детЛоши детЛоши детайли при кайли при кайли при кайли при кайли при контроонтроонтроонтроонтроллллл
шприцналягшприцналягшприцналягшприцналягшприцналяганеанеанеанеане

Когато лошите детайли при контрола на
шприцналягането трябва да се броят,
изберете това поле. Допълнително се
показва аларма "Контрол шприцналягане".

Изключване двигИзключване двигИзключване двигИзключване двигИзключване двигааааател при ктел при ктел при ктел при ктел при контроонтроонтроонтроонтроллллл
шприцналягшприцналягшприцналягшприцналягшприцналяганеанеанеанеане

Когато при контрол шприцналягане
шприцмашината трябва да бъде веднага
изключена, изберете това поле.
Допълнително се показва алармата
"Контрол шприцналягане".

Превключване на допълнителноПревключване на допълнителноПревключване на допълнителноПревключване на допълнителноПревключване на допълнително
налягналягналягналягналягане при кане при кане при кане при кане при контроонтроонтроонтроонтрол шприцналягл шприцналягл шприцналягл шприцналягл шприцналяганеанеанеанеане

Когато трябва да се извърши превключване
на допълнително налягане при задействане
на контрол шприцналягане, изберете това
поле. Цикълът се довършва докрай и
машината изключва. Допълнително се
показва алармата "Контрол шприцналягане"
и "Некоректно превключване допълнително
налягане".
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ВременаВременаВременаВременаВремена
ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизводствени даннидствени даннидствени даннидствени даннидствени данни
> Времена> Времена> Времена> Времена> Времена

PC1USE03_04DE.JPG

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Стойностите от менюто са обобщение на
времената на забавяне, паузи и охлаждане.
Промените на тези данни се приемат в
съответните менюта.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Процес (виж Глава 1)

• Регулиране (виж Глава 1)
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Време цикълВреме цикълВреме цикълВреме цикълВреме цикъл

Показание на актуалното време на цикъла в
[s]. Времената на цикъла се измерват без
времената на забавяне, т.е. сумата от
всички частични времена + сумата от
всички времена на забавяне = времето на
цикъла.

Време на затварянеВреме на затварянеВреме на затварянеВреме на затварянеВреме на затваряне

Показание на актуалното време на
затваряне в [s]. Времето на затваряне се
измерва от "Старт затваряне" до "Край
повишаване налягане".

Забавяне шприцагрегЗабавяне шприцагрегЗабавяне шприцагрегЗабавяне шприцагрегЗабавяне шприцагрегааааат напрет напрет напрет напрет напреддддд

Въведете тук забавянето на движението
напред на шприцагрегата в [s]. (виж също
Глава 4).

Време шприцагрегВреме шприцагрегВреме шприцагрегВреме шприцагрегВреме шприцагрегааааат напрет напрет напрет напрет напреддддд

Показание на актуалното време на
движение на шприцагрегата напред в [s].
Време шприцагрегат напред се измерва от
"Старт шприцагрегат напред" до "Точка
прилепване шприцагрегат достигната".

Забавяне шприцванеЗабавяне шприцванеЗабавяне шприцванеЗабавяне шприцванеЗабавяне шприцване

Въведете тук забавянето на шприцването в
[s]. (виж също Глава 5).

Време пълненеВреме пълненеВреме пълненеВреме пълненеВреме пълнене

Показание на актуалното време на пълнене
в [s]. Времето на пълнене се измерва от
"Старт шприцване" до "Превключване на
допълнително налягане".

АктуАктуАктуАктуАктуално време допълнително налягално време допълнително налягално време допълнително налягално време допълнително налягално време допълнително наляганеанеанеанеане

Показание на актуалното време
допълнително налягане в [s]. (виж също
Глава 6).

Забавяне шприцагрегЗабавяне шприцагрегЗабавяне шприцагрегЗабавяне шприцагрегЗабавяне шприцагрегааааат назадт назадт назадт назадт назад

Въведете тук забавянето на движението
назад на шприцагрегата в [s]. (Виж също
Глава 4).

Време шприцагрегВреме шприцагрегВреме шприцагрегВреме шприцагрегВреме шприцагрегааааат назадт назадт назадт назадт назад

Показание на актуалното време на
движение назад на шприцагрегата в [s].
Времето шприцагрегат назад се измерва от
"Старт шприцагрегат назад" до
"Шприцагрегатът е отзад".

Забавяне декЗабавяне декЗабавяне декЗабавяне декЗабавяне декомпресия/ дозиромпресия/ дозиромпресия/ дозиромпресия/ дозиромпресия/ дозиранеанеанеанеане

Въведете тук забавянето на декомпресия/
дозиране в [s]. (виж също Глава 7).

Време на дозиранеВреме на дозиранеВреме на дозиранеВреме на дозиранеВреме на дозиране

Показание на актуалното време на
дозиране в [s]. Времето на дозиране се
измерва от добавка маса или "Декомпресия
преди дозиране обем край" до "Обем
дозиране достигнат" (в зависимост от
преграмата "Декомпресия преди дозиране").

Време на оВреме на оВреме на оВреме на оВреме на охлажданехлажданехлажданехлажданехлаждане

Въведете тук времето на охлаждане в [s].
(виж също Глава 6).
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Време на отварянеВреме на отварянеВреме на отварянеВреме на отварянеВреме на отваряне

Показание на актуалното време на отваряне
в [s]. Времето на отваряне се измерва от
"Старт отваряне" до "Форма отворена".

Забавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргач напреач напреач напреач напреач напреддддд

Въведете тук забавянето на движението
напред на изхвъргача в [s]. (виж също Глава
8).

Време изхвъргВреме изхвъргВреме изхвъргВреме изхвъргВреме изхвъргач напреач напреач напреач напреач напреддддд

Показание на актуалното движение напред
на изхвъргача в [s]. Времето на изхвъргач
напред се измерва от "Старт изхвъргач
напред" до "Изхвъргачът е отпред".

Забавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргЗабавяне изхвъргач назадач назадач назадач назадач назад

Въведете тук забавянето на движението
назад на изхвъргача в [s]. (виж също Глава
8).

Време изхвъргВреме изхвъргВреме изхвъргВреме изхвъргВреме изхвъргач назадач назадач назадач назадач назад

Показание на актуалното време на
движение назад на изхвъргача в [s].
Времето изхвъргач назад се измерва от
старт "Изхвъргач назад" до "Изхвъргачът е
отзад".

Време паузаВреме паузаВреме паузаВреме паузаВреме пауза

Въведете тук времето на пауза в [s]. (виж
също Глава 3).
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Глава - 14
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Производствени данни

Показател енергия (опция)Показател енергия (опция)Показател енергия (опция)Показател енергия (опция)Показател енергия (опция)
ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизводствени даннидствени даннидствени даннидствени даннидствени данни
> показател енергия> показател енергия> показател енергия> показател енергия> показател енергия

От това меню достигате следните менюта:

• Контрол (виж тази Глава)

• Времена (виж тази Глава)

• Регулиране (виж Глава 1)

ШприцтегШприцтегШприцтегШприцтегШприцтеглололололо

Показание на зададеното шприцтегло на
удар в g (oz). Въвеждането на шприцтеглото
се извършва в меню "Производствени
данни".

PC1USE08_00DE.JPG
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Енергия послеЕнергия послеЕнергия послеЕнергия послеЕнергия последен цикълден цикълден цикълден цикълден цикъл

Показание на употребената енергия за
задвижване, подгряване и обща енергия на
последния цикъл във Wh.

Мощност в моментМощност в моментМощност в моментМощност в моментМощност в моментааааа

Показание на необходимата в момента
мощност на задвижване, подгряване и обща
мощност във W.

Обща енергия на цикълОбща енергия на цикълОбща енергия на цикълОбща енергия на цикълОбща енергия на цикъл

Показание на средната енргия на всички
активни подгряващи и задвижващи
елементи, отнесени към един цикъл на
машината.

Обща енергия на часОбща енергия на часОбща енергия на часОбща енергия на часОбща енергия на час

Показание на средната енергия на всички
активни подгряващи и задвижващи
елементи, отнесени към един час.

Обща енергия на кг материалОбща енергия на кг материалОбща енергия на кг материалОбща енергия на кг материалОбща енергия на кг материал

Показание на средната енергия на всички
активни подгряващи и задвижващи
елементи, отнесени към употребения
материал. Тези стойности се основават
както на ‘актуален брой удари‘ така и на
‘шприцтегло‘.

Цикли слеЦикли слеЦикли слеЦикли слеЦикли след зануляванед зануляванед зануляванед зануляванед зануляване
Обща енергия слеОбща енергия слеОбща енергия слеОбща енергия слеОбща енергия след зануляванед зануляванед зануляванед зануляванед зануляване

Показание на циклите, респ. на общата
енергия на всички активни подгряващи и
задвижващи елементи, измерени след
въведената времева точка (време
зануляване).

При задействане на функция "Зануляване"
актуалното време се приема за време
зануляване и "Цикли след зануляване" и
"Обща енергия след зануляване" се
приравняват на 0. Записването стартира
наново.
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Производствени данни



Диагноза

A: TB4DE15G.PMD
B: TB4DE15F.P65
E: 120903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 15
страница - 1

Диагноза/ PV мониторДиагноза/ PV мониторДиагноза/ PV мониторДиагноза/ PV мониторДиагноза/ PV монитор

PV_MON_03DE.JPG

С PV-монитор може да се извика всяка една
RPS-променлива и да се покаже нейното
съдържание.

Тази страница служи за по-бърза
диагностика на проблеми.

От това меню достигате следните менюта:

• Диагноза стр. 1/ диагноза оси

• Диагноза стр. 2/ диагноза помпи

• Диагноза стр. 3/ диагноза IO

• Диагноза стр. 4/ диагноза модули

• Диагноза стр. 5/ диагноза RPS

• Диагноза изтегляне
сърце(вижГлава9)
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Диагноза

ACHSDIAG_04DE.JPG

Диагноза осиДиагноза осиДиагноза осиДиагноза осиДиагноза оси
ДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагноза
> Диагноза стр. 1> Диагноза стр. 1> Диагноза стр. 1> Диагноза стр. 1> Диагноза стр. 1

Чрез диагноза оси могат да се видят
състоянията на отделните оси. Това
помощно средство може да се използва в
различни ситуации, когато няма възможност
да се осъществи онлайн комуникация с
управлението посредством сервизния
компютър.

Тази страница служи за по-бърза
диагностика на проблеми.

От това меню достигате следните менюта:

• PV-монитор

• Диагноза стр. 2/ диагноза помпи

• Диагноза стр. 3/ диагноза IO

• Диагноза стр. 4/ диагноза модули

• Диагноза стр. 5/ диагноза RPS

• Диагноза изтегляне
сърце(вижГлава9)
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MAINDIAG_03DE.JPG

Диагноза помпиДиагноза помпиДиагноза помпиДиагноза помпиДиагноза помпи
ДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагноза
> Диагноза стр. 2> Диагноза стр. 2> Диагноза стр. 2> Диагноза стр. 2> Диагноза стр. 2

Чрез диагнозата на помпите могат да се
видят състоянията на отделните помпени
системи. Това помощно средство може да се
използва в различни ситуации, когато няма
възможност да се осъществи онлайн
комуникация с управлението посредством
сервизния компютър.

Тази страница служи за по-бърза
диагностика на проблеми.

От това меню достигате следните менюта:

• Диагноза стр. 1/ диагноза оси

• PV-монитор

• Диагноза стр. 3/ диагноза IO

• Диагноза стр. 4/ диагноза модули

• Диагноза стр. 5/ диагноза RPS

• Диагноза изтегляне
сърце(вижГлава9)
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Диагноза

IO_DIAG_03DE.JPG

Диагноза IOДиагноза IOДиагноза IOДиагноза IOДиагноза IO
ДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагноза
> Диагноза стр. 3> Диагноза стр. 3> Диагноза стр. 3> Диагноза стр. 3> Диагноза стр. 3

Чрез диагноза IO могат да се видят
състоянията на дигиталните и аналогови
входове и изходи. Показанието на
аналоговите канали се извършва с цифри.
Това помощно средство може да се използва
в различни ситуации, когато няма
възможност да се осъществи онлайн
комуникация с управлението посредством
сервизния компютър.

Избор на рамка чрез бутон "ПЛЮС" или
"МИНУС" и последващо потвърждение чрез
бутон "ENTER".

Тази страница служи за по-бърза
диагностика на проблеми.

От това меню достигате следните менюта:

• Диагноза стр. 1/ диагноза оси

• Диагноза стр. 2/ диагноза помпи

• PV-монитор

• Диагноза стр. 4/ диагноза модули

• Диагноза стр. 5/ диагноза RPS

• Диагноза изтегляне
сърце(вижГлава9)
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IO_DIAG2_03DE.JPG

Диагноза моДиагноза моДиагноза моДиагноза моДиагноза модулидулидулидулидули
ДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагноза
> Диагноза стр. 4> Диагноза стр. 4> Диагноза стр. 4> Диагноза стр. 4> Диагноза стр. 4

Показват се използваните модули на
управлението.

От това меню достигате следните менюта:

• Диагноза стр. 1/ диагноза оси

• Диагноза стр. 2/ диагноза помпи

• Диагноза стр. 3/ диагноза IO

• PV-монитор

• Диагноза стр. 5/ диагноза RPS

• Диагноза изтегляне
сърце(вижГлава9)

Това помощно средство може да се използва
в различни ситуации, когато няма
възможност да се осъществи онлайн
комуникация с управлението посредством
сервизния компютър.

Избор на рамка чрез бутон "ПЛЮС" или
"МИНУС" и последващо потвърждение чрез
бутон "ENTER".

Тази страница служи за по-бърза
диагностика на проблеми.
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Диагноза

ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура  електрошкафа  електрошкафа  електрошкафа  електрошкафа  електрошкаф

В долната част на страницата се показва за
Ваша информация температурата на
електрошкафа. При превишаване на 60 °C/
140 °F машината се изключва.
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PLC_DIAG_04DE.JPG

Диагноза RPSДиагноза RPSДиагноза RPSДиагноза RPSДиагноза RPS
ДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагнозаДиагноза
> Диагноза стр. 5> Диагноза стр. 5> Диагноза стр. 5> Диагноза стр. 5> Диагноза стр. 5

Диагноза RPS показва дневника на
управлението. Освен това се показват
допълнителни информации на
управлението.               Това помощно
средство може да се използва в различни
ситуации, когато няма възможност да се
осъществи онлайн комуникация с
управлението посредством сервизния
компютър.

Тази страница служи за по-бърза
диагностика на проблеми.

От това меню достигате следните менюта:

• Диагноза стр. 1/ диагноза оси

• Диагноза стр. 2/ диагноза помпи

• Диагноза стр. 3/ диагноза IO

• Диагноза стр. 4/ диагноза модули

• PV-монитор

• Диагноза изтегляне
сърце(вижГлава9)
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Диагноза

Показател версияПоказател версияПоказател версияПоказател версияПоказател версия
Обща информация машинаОбща информация машинаОбща информация машинаОбща информация машинаОбща информация машина
> Онлайн-информация> Онлайн-информация> Онлайн-информация> Онлайн-информация> Онлайн-информация

Достигате това меню чрез натискане на
функционален бутон "Обща информация
машина" и последващо натискане на
функционален бутон "Онлайн-инфо".

В това меню се показват различните версии
на машината, визуализацията и
управлението. Освен това можете да
видите общия брой удари в автоматичен
режим и общия брой работни часове от
първоначалното пускане в експлоатация.

Допълнително се показва наличната
свободна памет на визуализацията.

От това меню достигате следното меню:

• Регулиране (виж Глава 1)

Version_05DE.JPG
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Излизане от визуИзлизане от визуИзлизане от визуИзлизане от визуИзлизане от визуализацияализацияализацияализацияализация

Чрез натискане на бутона и повторно
потвърждение се сменя нивото на
операционната система. Това е необходимо
само при инсталация на софтуер (виж Глава
Инсталация). Глава инсталация се доставя
във връзка с евентуален ъпдейт.
Стартиране на визуализацията чрез
включване/ изключване на главния
прекъсвач на машината.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
СлеСлеСлеСлеСлед излизане от визуд излизане от визуд излизане от визуд излизане от визуд излизане от визуализациятализациятализациятализациятализацията наа наа наа наа на
ниво оперниво оперниво оперниво оперниво операционна система не могационна система не могационна система не могационна система не могационна система не могааааат дат дат дат дат да
се обработват или изтриват никаквисе обработват или изтриват никаквисе обработват или изтриват никаквисе обработват или изтриват никаквисе обработват или изтриват никакви
файлове.файлове.файлове.файлове.файлове.
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Моулдфикс
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МоМоМоМоМоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикссссс

2 Натиснете ключ "Деблокиране
инструмент".

Куплунгът на изхвъргача се
деблокира.

3 Затваряне форма.

Затварящият агрегат трябва да бъде
преместен до точка на хода "Форма
затворена". Не се извършва
повишаване на налягането. Процесът
на затваряне се извършва с
настроената регулационна скорост и
регулационна сила.

МоМоМоМоМоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикссссс

При изключена програма не е възможна
смяна на инструмент.

Смяна на инструмент в ръчен режимСмяна на инструмент в ръчен режимСмяна на инструмент в ръчен режимСмяна на инструмент в ръчен режимСмяна на инструмент в ръчен режим

1 Преместване дюза най-отзад.

Агрегатът с дюзата трябва да се
премести в задно крайно механично
положение. По този начин се
гарантира, че върхът на дюзата не е
в обсега на инструмента. Така
инструментът може да бъде изваден
безпрепятствено.

MF1USE01_04DE.JPG
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Моулдфикс

4 Преместване изхвъргач максимално
назад (механично крайно положение).

5 Деблокиране на затварящата плоча.

Когато изхвъргачът достигне най-
задно положение, хидравличните
затягащи елементи на затварящата
плоча се освобождават.

6 Пълно отваряне на затварящия
агрегат.

Отварянето се извършва с
настроената регулационна скорост и
регулационна сила. Ако процесът на
отваряне прекъсне чрез
съобщението за повреда
"МОУЛДФИКС Защита инструмент",
т.е. носещата плоча на инструмента
не се е освободила от затварящия
агрегат, инструментът трябва да се
затвори отново и да се установи
причината за тази повреда.

7 Деблокиране на плочата с дюзата.

Плочата с дюзата се деблокира, щом
затварящият агрегат достигне
механичната крайна точка.

8 Смяна инструмент.

Смяна на инструмента; въвеждане
височината за монтаж на новия
инструмент. (Не забравяйте да
настроите височина монтаж
инструмент! Само при машини с
коляно-лостова затваряща система)

9 Затягане плоча с дюза.

В предно положение плочата с
дюзата може отново да се блокира.
За целта ключът "Деблокиране
инструмент" трябва отново да бъде
изключен.

10 Затваряне до точка ход "Форма
затворена".

Процесът на затваряне се извършва
също с регулационна скорост и
регулационно налягане. Ако точката
на хода "Форма затворена" не може
да бъде достигната, инструментът
трябва отново да бъде занулен (виж
Нулиране).

11 Затягане затваряща плоча.

Щом затварящият агрегат бъде
напълно затворен, затварящата
страна се блокира заедно с носещата
плоча на инструмента.

12 Отваряне форма.

Сега затварящият агрегат може да
бъде отворен съгласно настроения
профил.

13 Свързване изхвъргач.

Преместете изхвъргача на най-
предна позиция. Щом я достигне, той
се отново се свързва автоматично.

Сега вече машината отново се намира в
нормално работно състояние.

Смяна инструмент в ръчен режимСмяна инструмент в ръчен режимСмяна инструмент в ръчен режимСмяна инструмент в ръчен режимСмяна инструмент в ръчен режим
система "Stдubli", респ. от серия 1система "Stдubli", респ. от серия 1система "Stдubli", респ. от серия 1система "Stдubli", респ. от серия 1система "Stдubli", респ. от серия 1300/ -300/ -300/ -300/ -300/ -
нагнагнагнагнагореореореореоре

1 Включване на шприцмашината.

2 Натискане бутон "Режим
регулиране".

3 Преместване затварящата плоча
най-отзад.

4 Преместване затварящата плоча
най-отзад; клиновидните
затягащи елементи на "Моулдфикс"
могат да бъдат извадени
(освободени) само в това положение.
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5 Включване ключ "Моулдфикс"
(позиция 1); изваждане
(освобождаване) клиновидните
затягащи елементи на "Моулдфикс"
за плочата с дюзата и затварящата
плоча, до достигане на крайните
прекъсвачи "Клиновидни затягащи
елементи освободени". Ако крайните
прекъсвачи не бъдат достигнати,
движението на затварящата плоча е
блокирано.

7 Осигуряване инструмент срещу
приплъзване на двете му половини.

8 Вкарване инструмент с адаптерната
плоча до упор в "Моулдфикс" за
плочата с дюзата".

9 Фиксиране страната на инструмента
с дюзата чрез задействане на
клиновидните затягащи елементи на
"Моулдфикс" за плочата с дюзата
към плочата с дюзата, до достигане
на крайните прекъсвачи "Клиновидни
затягащи елементи затегнати". Ако
крайните прекъсвачи не бъдат
достигнати, движението на
затварящата плоча е блокирано.

10 Затварящата плоча бавно се
придвижва напред, докато
инструментът се затвори здраво и
адаптерната плоча на затварящия
агрегат напълно прилепне до
затварящата плоча.

11 Частта на инструмента откъм
затварящата страна се затяга чрез
задействане на клиновидните
затягащи елементи на "Моулдфикс"
за затварящата плоча към
затварящата плоча, до достигане на
крайните прекъсвачи "Клиновидни
затягащи елементи затегнати". Ако
крайните прекъсвачи не бъдат
достигнати, движението на
затваряне се блокира.

12 Отстраняване на защитите против
разпадане на инструмента

13 Изключване на ключ "Моулдфикс"
(позиция 0); Изваждане на ключа за
защита на инструмента и против
неправомерно включване.

14 Настройка на височината на монтаж
на инструмента

15 Натискане на бутон "Затваряне
инструмент"; затваряне на
затварящата плоча и настройка на
силата на затваряне.

ВисоВисоВисоВисоВисочина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж инстраж инстраж инстраж инстраж инструмент (само приумент (само приумент (само приумент (само приумент (само при
машини с кмашини с кмашини с кмашини с кмашини с коооооляно-лостова заляно-лостова заляно-лостова заляно-лостова заляно-лостова затварящатварящатварящатварящатваряща
система)система)система)система)система)

Въвеждане на зададената стойност на
ефективната височина за монтаж на
инструмента.

Начин на действие при калибриране датчик
ход виж Глава 1 "Калибриране датчик ход".
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Актуалните стойности на параметрите на
управлението можете запаметите като
набор данни на 3,5" - дискети или на флаш-
диска (вътрешната памет). Запаметените на
дискети файлове можете да заредите
обратно по всяко време, за да работите с
техните параметри на управлението.

На една дискета можете да запаметите
голям брой набори данни. Все пак имайте
предвид, че с повишаване броя на
файловете запаметяването и обратното
зареждане отнемат все повече време, тъй
като след поставяне на дискета във
флопито   винаги първо се прочита
съдържанието на всички запаметени
файлове.
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От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Дневник (виж Глава 24)

• Регулиране (виж Глава 1)
ROB B2/B4 (виж тази Глава)

• Userpage избор на функция (виж
Глава 1)

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Прехвърляйте редовно файловете от
дискетите на други носители, напр. хард-
диск на компютър. По този начин ще
предотвратите евентуални загуби на данни,
напр. при повреда на дискета.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Никога не обработвайте файловете с други
програми, защото това маже така да ги
промени, че управлението да не може
повече да ги прочете. Запаметяване,
зареждане и изтриване извършвайте винаги
само с помощта на управлението.

Винаги съхранявайте дискетите на
абсолютно чисто от прах място, далече от
силни магнитни източници (напр.
електромагнитни прекъсвачи).
Съблюдавайте указанията за употреба на
опаковката на дискетите.

Винаги затваряйте плътно капака на
дискетното устройство на управлението, за
да не влиза вътре прах. Проникването на
чуждо тяло може сериозно да повреди
устройството и намиращата се вътре
дискета.

УказателиУказателиУказателиУказателиУказатели

Указател на флаш-диска (вътрешна памет):
d:\data\

Указател на дискета (външна памет): a:\

ТТТТТипове файловеипове файловеипове файловеипове файловеипове файлове

*.r_1 Данни продукт

В този файл се запаметяват
настройките на продукта. Става дума
за настройки на температури,
движения, контроли, специални
програми и гаранции за качеството.

*.r_2 Цилиндър - регулационни данни

В този файл се запаметяват
настройките на параметрите на
цилиндъра. (виж Глава 2)

*.r_3 Данни материал

В този файл се запаметяват данните
на материал за процес-Setup. (виж
Глава 1)

*.r_4 Диагностични данни

В този файл се запаметяват
настройките на диагностичните
страници. (виж Глава 15)

*.r_5 Сервизни данни

В този файл са запаметени
настройките на машината. Изборът
на сервизните файлове е възможен
само в потребителско ниво 20.
Сервизните файлове могат само да
бъдат зареждани.

*.r_7 Програма APS

В този файл се запаметява
програмата APS (виж също Глава 11).
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ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Зареждане на сервизни данни е необходимо,
само ако след нова инсталация на RPS няма
останали никакви налични данни.

*.INH Данни робот (опция)

В този файл се записват
настройките на робота. Става дума
за данни на външен робот със
собствено управление.

Функциите "Печат данни" и
"Копиране данни на ДИСК"  не
работят при данните на робота.

*.usp Userpage

В този файл избраната Userpage се
запаметява или се зарежда в
избраната Userpage (виж също Глава
1).

Избор източник данниИзбор източник данниИзбор източник данниИзбор източник данниИзбор източник данни

Тук можете да изберете, откъде да идват
данните и къде да бъдат запаметяване.

d:\data\d:\data\d:\data\d:\data\d:\data\
вътрешна памет

a:\a:\a:\a:\a:\
дискета (външна памет)

d:\BDE\d:\BDE\d:\BDE\d:\BDE\d:\BDE\
централен компютър (обхващане работни
данни/ BDE, опция).

Файловете се запаметяват на централен
компютър или се зареждат от него.
Описание ще намерите в тази Глава, точка
"Данни във връзка с обхващане работни
данни/ EM63".

Избор вид данниИзбор вид данниИзбор вид данниИзбор вид данниИзбор вид данни

Ако имате правомощие на клиент
(потребителско ниво 30), можете да
избирате производствени, диагностични и
данни на материала.

Ако имате правомощие на "Сервизен
техник" (потребителско ниво 20) можете
освен това да избирате регулационни данни
на цилиндъра и сервизни данни. Сервизните
данни обаче могат само да бъдат
зареждани.

Избор данниИзбор данниИзбор данниИзбор данниИзбор данни

Прескочете с курсора в чераната кутия за
избор на файлове. Изберете тук желания
файл. За целта натиснете бутон "ENTER".

Ако желаете да напуснете кутията за избор
на файлове без да сте избрали нищо,
натиснете бутон "Курсор НАЛЯВО".

Ако сте избрали файл с бутон "ENTER",
курсорът автоматично прескача на полето
за въвеждане: "Име набор данни". Тук
можете ръчно на въведете или промените
името на файла. След натискане на бутон
"ENTER" курсорът скача на полето за
въвеждане "Печат данни". Сега можете да
изберете желаната функция (запаметяване,
зареждане и т.н.) като активирате
съответното поле (полето променя цвета си
в зелено) и потвърдите с бутон ENTER.
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послепослепослепослепоследни заредни заредни заредни заредни заредени даннидени даннидени даннидени даннидени данни

Тук се показва последният зареден файл.

послепослепослепослепоследни запаметени даннидни запаметени даннидни запаметени даннидни запаметени даннидни запаметени данни

Тук се показва последният запаметен файл.

свобосвобосвобосвобосвободна паметдна паметдна паметдна паметдна памет

Тук се показва колко свободно място има в
паметта на избрания източник данни.
Свободната памет се посочва в kB. По този
начин една празна дискета има 1457 kB
памет.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Показанието на свободната памет се
актуализира само при смяна на източника
на данните и при смяна на тази картина.

Данните на продукта в зависимост от
обхвата на оборудването на машината са с
големина между 20 kB и 30 kB. По този
начин се получава, че на една дискета могат
да бъдат запаметени прибл. 50 до 70 файла
на продукти.

Избор на фИзбор на фИзбор на фИзбор на фИзбор на функцияункцияункцияункцияункция
Формат a:\Формат a:\Формат a:\Формат a:\Формат a:\

Тази функция е възможна само в
потребителско ниво "20".

С нея форматирате дискета. Изберете ли
тази функция, след това се изисква от Вас
да потвърдите със сега появилия се бутон
"ФОРМАТ" функцията форматиране или да
откажете с бутон "ПРЕКЪСВАНЕ". След
форматиране на дискета, цялото
съдържание на паметта отново е на
разположение, т.е. след това на нея вече
няма никакви данни.

Автоматично прекъсване следва след 2
минути, ако през това време не е избрано
нищо.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Вие можете да изберете една нова функция
само тогава, когато сте приключили
предишната.

Избор фИзбор фИзбор фИзбор фИзбор функцияункцияункцияункцияункция
ПечаПечаПечаПечаПечат съдърт съдърт съдърт съдърт съдържжжжжание файлание файлание файлание файлание файл

С тази функция се разпечатва списък
актуални файлове от избрания източник на
данни.

Избор фИзбор фИзбор фИзбор фИзбор функцияункцияункцияункцияункция
ЗапаметяванеЗапаметяванеЗапаметяванеЗапаметяванеЗапаметяване

С тази функция можете да запаметите
даден файл.

Постъпете по следния начин:

• изберете вида на файла.

• изберете източника на данните.

• въведете името на файла или
изберете (ако желаете да запишете
върху някой стар файл, можете да го
изберете чрез кутията за избор на
файлове).

• изберете запаметяване.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Името на файла не трябва да съдържа
специални знаци или празни места. На
разположение има до 8 знака.

Знаците, които се използват в имена на
файлове, могат да бъдат:

Всички букви и цифри. Като разделителни
знаци можете да използвате тире (-) и долна
черта (_).
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Специални знаци, кСпециални знаци, кСпециални знаци, кСпециални знаци, кСпециални знаци, които не могоито не могоито не могоито не могоито не могааааат да сет да сет да сет да сет да се
изпоизпоизпоизпоизползвалзвалзвалзвалзват в именат в именат в именат в именат в именаттттта на файлове:а на файлове:а на файлове:а на файлове:а на файлове:

: , ! ( ) [ ] / \ ? . * < > =: , ! ( ) [ ] / \ ? . * < > =: , ! ( ) [ ] / \ ? . * < > =: , ! ( ) [ ] / \ ? . * < > =: , ! ( ) [ ] / \ ? . * < > =

Избор фИзбор фИзбор фИзбор фИзбор функцияункцияункцияункцияункция
Печат файлПечат файлПечат файлПечат файлПечат файл

Тази функция е възможно от потребителско
ниво "40" нагоре.

Чрез нея се разпечатва актуалният файл
(койтно се намира в машината) в
зависимост от вида данни.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
Разпечатват се настройките на машината,
т.е. ако след зареждането на даден файл са
променяни зададени стойности, се
разпечатват тези променени зададени
стойности.

Избор фИзбор фИзбор фИзбор фИзбор функцияункцияункцияункцияункция
ЗарежданеЗарежданеЗарежданеЗарежданеЗареждане

С тази функция можете да заредите даден
файл. Тази функция е възможна от
потребителско ниво "40" нагоре.

При зареждането на даден файл се
проверяват отново мин./макс. граници. Ако
определена зададена стойност се намира
извън разрешения диапазон, тя се
ограничава до мин./макс. и се записва в
дневника. Това се показва в "Състояние
манипулация данни".

Постъпете по следния начин:

• изберете източника на данните.

• изберете вид данни.

• изберете името на файла чрез
кутията за избор на файлове.

• изберете зареждане (невъзможно в
полуавтоматичен и автоматичен
режим). По време на процеса на
зареждане не са възможни смени на
картината.

Избор фИзбор фИзбор фИзбор фИзбор функцияункцияункцияункцияункция
Изтриване на файлИзтриване на файлИзтриване на файлИзтриване на файлИзтриване на файл

Тук можете да изтриете файлове, които
вече не са Ви необходими.

Постъпете по следния начин:

• изберете източник данни.

• изберете вид данни.

• изберете името на файла чрез
кутията за избор на файлове

• изберете изтриване.

Тук също се изисква от Вас да потвърдите
със сега появилия се бутон "ИЗТРИВАНЕ"
функцията на изтриване или да я
прекратите с бутон "ПРЕКЪСВАНЕ".

Избор фИзбор фИзбор фИзбор фИзбор функцияункцияункцияункцияункция
Копиране данни на ДИСККопиране данни на ДИСККопиране данни на ДИСККопиране данни на ДИСККопиране данни на ДИСК

Тук можете да копирате данни от
вътрешната памет (D:\DATA) на дискета
(A:\).

Постъпете по следния начин:

• изберете източника на данните
D:\DATA.

• изберете вида данни.

• изберете името на файла чрез
кутията за избор на файлове.

• изберете копиране на данни върху
ДИСК.
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Състояние манипулации данниСъстояние манипулации данниСъстояние манипулации данниСъстояние манипулации данниСъстояние манипулации данни

1 показване на текущите функции
(зареждане, съхраняване и т.н.)

изискване за потвръждение (формат,
изтриване)

показване на съобщението за
готовност (може да се стартира нова
функция).

2 показване на съобщения за грешки:

без грешка

не са посочени данни

няма налични данни

стойности ограничени, виж дневник

няма данни или персонален №

грешка от BDE

изтриването не е потвърдено

изтриването е прекъснато

форматът не е потвърден

форматът е прекъснат

данните са сменени

данните не са запаметени

няма дискета във флопито

мястото за запаметяване не стига

файлът не е намерен

невалидно име данни

послепослепослепослепоследна фдна фдна фдна фдна функция:ункция:ункция:ункция:ункция:

показване на последната изпълнена
функция на манипулация данни.
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Можете да запаметите актуалните
стойности на параметрите на управлението
като файл в централен компютър. По всяко
време можете да зареждате обратно
запаметените в централния компютър
данни, за да работите с техните параметри
на управлението.

При създаване на "D:\BDE" (централен
компютър) като източник данни
допълнително към "Име на данните" се
появява и въвеждането на № персонал. Той
е необходим при зареждането или
запаметяването на данни във връзка с
централен компютър.
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По време на трансфера на данни (файлът се
сваля от или подава към централния
компютър) се показва допълнителна
информация във формата на зелено
стълбче. Това е показание за прогресивния
напредък на прехвърлянето на данните.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
По време на цялата продължителност на
запаметяването или зареждането на
данните не е възможна смяна на картината.

Ако се появят проблеми при прехвърлянето
на данните, процесът на зареждане/
съхраняване може да продължи малко по-
дълго. Накрая се прекъсва от таймаут (най-
късно след 10 минути). Това се показва чрез
съответно съобщение за грешка.

Функциите "Печат съдържание файл" и
"Копиране файл на ДИСК" не са възможни
при избор на източник данни D:\BDE
(файлове чрез централен компютър).

Съхраняване данни на централенСъхраняване данни на централенСъхраняване данни на централенСъхраняване данни на централенСъхраняване данни на централен
кккккомпютъромпютъромпютъромпютъромпютър

• избор вид данни.

• избор източник данни D:/BDE
(централен компютър).

• въвеждане име данни и № персонал
(избор на файл чрез кутията за
избор на файлове не е възможен).

• избор съхраняване.

• данните се съхраняват в машината.
Сега файлът се вижда в кутията за
избор на файлове.

• сега стартира трансферът на данни
от машината към централния
компютър. Напредъкът на трансфера
на данните може да се проследи по
зеленото стълбче.
(продължителност от прибл. 10 сек
до 1 мин. и 30 сек., в зависимост от
вида на данните). Изпълни ли се
стълбчето, прехвърлянето на
данните е приключило коректно.

• Следва запаметяването на данните в
централния компютър. Това може да
продължи известно време. Едва след
като данните са запаметени
коректно в централния компютър,
състоянието за трансфер на данни
избледнява и картината може да
бъде сменена.

Зареждане данни от централенЗареждане данни от централенЗареждане данни от централенЗареждане данни от централенЗареждане данни от централен
кккккомпютъромпютъромпютъромпютъромпютър

• избор вид данни.

• избор източник данни D:/BDE
(централен компютър).

• въвеждане име файл и № персонал
(избор на файл чрез кутията за
избор на файлове не е възможен).

• избор зареждане.
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• сега стартира трансферът на данни
от централния компютър към
машината. Напредъкът на трансфера
на данните може да се проследи по
зеленото стълбче. То започва да се
изпълва, едва след като стартира
същинският трансфер данни. (може
да продължи до прибл. 2 минути, в
зависимост от вида данни и
скоростта на централния компютър).
Изпълни ли се стълбчето,
прехвърлянето на данните е
приключило коректно.

• сега данните са прехвърлени в
машината и се виждат в кутията за
избор на файлове.

• сега започва същинският процес на
зареждане на данните в машината.
След като данните се заредят в
машината, състоянието на трансфер
на данни избледнява и картината
може да бъде сменена.
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Данни във връзка с робот B2 / B4Данни във връзка с робот B2 / B4Данни във връзка с робот B2 / B4Данни във връзка с робот B2 / B4Данни във връзка с робот B2 / B4
(опция)(опция)(опция)(опция)(опция)

Можете да запаметите в машината
актуалните стойности на B2 или B4 робот
като набор данни. По всяко време можете
да заредите обратно запаметените в
машината данни на робота, за да работите с
техните параметри.

Обслужването на данните на робота, с
изключение на малки разлики, функционира
според описанието на данните на машината.
В тази глава са описани само разликите.

От това меню достигате следните менюта:

• Userpage (виж Глава 1)

• Регулиране (виж Глава 1)

• Userpage избор на функция (виж
Глава 1)

DATA_ROB_00DE.JPG
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ТТТТТипове файловеипове файловеипове файловеипове файловеипове файлове

*.R21 Производствени данни ROB B2

В този файл се записват пълната
програма на работата (главна
програма, подпрограма, успоредна
програма и параметри на
палетирането) и забранените зони от
1 до 5 на един робот B2.

*.R41 Производствени данни ROB B4

В този файл се записват пълната
програма на работата (главна
програма, подпрограма, успоредна
програма, параметри на
палетирането и CNC програма ...) и
забранените зони от 1 до 5 на един
робот B4.

*.R25 Сервизни данни ROB B2

В този файл се записват
параметрите на осите и забранените
зони от 6 до 10 на един робот B2.

*.R45 Сервизни данни ROB B4

В този файл се записват
параметрите на осите и забранените
зони от 6 до 10 на един робот B4.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
На робот B4 може да бъде качен набор
данни и на робот B2.

По време на трансфера на данни (данните
се получават от робота или се изпращат
към него) се показва допълнителна
информация във формата на зелено
стълбче. Това е показание за прогресивния
напредък на прехвърлянето на данните.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
През цялото време на съхраняване или
зареждане на данни не е възможна смяна
на картината.

Ако възникнат проблеми при прехвърлянето
на данни от робота, процесът на зареждане/
съхраняване може да продължи по-дълго.
Накрая се прекъсва от таймаут (най-късно
след 2 минути). Това се показва чрез
съответно съобщение за грешка.

Съхраняване данни роботСъхраняване данни роботСъхраняване данни роботСъхраняване данни роботСъхраняване данни робот

• избор вид данни.

• избор източник данни.

• въвеждане името на файла.

• избор съхраняване.

• сега стартира трансферът на данни
от робота към машината. Напредъкът
на трансфера на данните може да се
проследи по зеленото стълбче. То
започва да се изпълва, когато
започне действителният трансфер
на данни (може да продължи до 20
сек., в зависимост от големината на
файла). Изпълни ли се стълбчето,
прехвърлянето на данните е
приключило коректно.

• Едва след като файлът е записан
коректно в машината, състоянието
на трансфер на данни избледнява и
картината може да бъде сменена.
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Зареждане данни роботЗареждане данни роботЗареждане данни роботЗареждане данни роботЗареждане данни робот

• избор вид данни.

• избор източник данни.

• избор файл от кутията за избор на
файлове.

• избор зареждане.

• сега стартира трансферът на данни
от машината към робота. Напредъкът
на трансфера на данните може да се
проследи по изпълването на
зеленото стълбче. Изпълни ли се
докрай, данните са прехвърлени към
управлението.

• едва след като данните са
прехвърлени коректно към робота,
състоянието на трансфер данни
избледнява и картината може да
бъде сменена. Ако междувременно са
възникнали проблеми при
прехвърлянето, това се показва чрез
съобщение за повреда.
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Обхващане работни данни/ BDE (опция)Обхващане работни данни/ BDE (опция)Обхващане работни данни/ BDE (опция)Обхващане работни данни/ BDE (опция)Обхващане работни данни/ BDE (опция)

E63USE01_02DE.JPG

От това меню достигате следните менюта:

• Дневник (виж Глава 24)

• Регулиране мрежа (виж тази Глава -
възможно е само в потребителско
ниво 20)

• Регулиране (виж Глава 1)

Чрез системата за обхващане на работни
данни могат да се извикват задачи данни от
централен компютър.

Зареждането и запаметяването на данни се
извършва чрез управлението на данните.
Като източник данни тук трябва да бъде
настроена системата за обхващане на
работни данни (D:\BDE) (виж Глава 21).

От централния компютър към машината
могат да бъдат изпратени следните
съобщения:

• общо съобщение

• вземане на произволни проби
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От машината към централния компютър
могат да бъдат изпратени следните
съобщения:

• необходима е асистенция

• въвеждане състояние машина

• причина производствено състояние

• оценка произволни проби

• общо съобщение

Машината оценява собственото си
състояние и състоянието на детайлите и ги
изпраща на централния компютър.

Достъпни задачи:Достъпни задачи:Достъпни задачи:Достъпни задачи:Достъпни задачи:

Показание на наличните задачи. Тези
задачи се предоставят от централния
компютър и могат да бъдат извикани.
Показват се максимум 5 задачи.

Поръчка №Поръчка №Поръчка №Поръчка №Поръчка №

Въвеждане номера на поръчката (задачата).
При започване или приключване на дадена
задача се изисква номер на поръчката
(задачата).

Персонален №Персонален №Персонален №Персонален №Персонален №

Въвеждане на персоналния номер. При
започване или приключване на дадена
задача се изисква персоналния номер.
Обслужващият персонал трябва да съобщи
на централния компютър, кой започва или
приключва настроената задача.

НеобхНеобхНеобхНеобхНеобхооооодима е асистенциядима е асистенциядима е асистенциядима е асистенциядима е асистенция

Чрез активиране на тази програма
обслужващият персонал на машината
съобщава на централния комптър, че му е
необходима помощ.

ПоПоПоПоПодай задачадай задачадай задачадай задачадай задача

Чрез активиране на тази програма
обслужващият персонал на машината
съобщава на централния компютър, че
поема задача.

Преди да може да се активира тази
програма, трябва да бъдат въведени номер
на поръчката (задачата) и персонален
номер.

От централния компютър се изпращат
следните производствени данни:

• Поръчка №

• Артикул №

• Инструмент №

• Материал №

• Зададена стойност брой изделия

Тези данни се попълват автоматично в
картината на производствените данни (виж
също Глава 14).

Приключи задачаПриключи задачаПриключи задачаПриключи задачаПриключи задача

Чрез активиране на тази програма
обслужващият персонал на машината
съобщава на централния компютър, че е
приключил задача.
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Преди да може да се активира тази
програма, трябва да бъдат въведени номер
на поръчката (задачата) и персонален
номер.

От централния компютър се изтриват
следните производствени данни виж също
Глава 14:

• Поръчка №

• Артикул №

• Инструмент №

• Материал №

• Зададена стойност брой изделия

Въвеждане състояние машинаВъвеждане състояние машинаВъвеждане състояние машинаВъвеждане състояние машинаВъвеждане състояние машина

Обслужващият персонал на машината
съобщава на централния компютър
актуалното състояние на машината.

Отидете с курсора в полето за въвеждане.
Чрез натискане на бутони "+" или "-" се
променят състоянията на машината. Появи
ли се желаното състояние на машината, то
се приема чрез натискане на бутон
"ENTER" и се изпраща към централния
компютър.

Възможни състояния на машината:

••••• 0:____________________0:____________________0:____________________0:____________________0:____________________
По машината не се извършват
никакви работи, свързани с монтаж
или техническо обслужване, и
машината не работи на празен ход.

Съответният режим на машината
(ръчен, полуавтоматичен или
автоматичен) се изпраща
автоматично на централния
компютър.

••••• 1: Монт1: Монт1: Монт1: Монт1: Монтаж/ теаж/ теаж/ теаж/ теаж/ техническхническхническхническхническооооо
обслужванеобслужванеобслужванеобслужванеобслужване
Ако по машината се извършват
монтажни или свързани с
техническото обслужване работи,
това се съобщава на централния
компютър чрез въвеждане на това
състояние на машината.

••••• 2: Пр2: Пр2: Пр2: Пр2: Празен хазен хазен хазен хазен хоооооддддд
Ако машината работи на празен ход,
това се съобщава на централния
компютър чрез въвеждане на това
състояние на машината.

Причина призвоПричина призвоПричина призвоПричина призвоПричина призводствено състояниедствено състояниедствено състояниедствено състояниедствено състояние

Обслужващият персонал на машината
съобщава на централния компютър
състоянието на производството. То се
дефинира чрез цифров код.

Възможни са въвеждания от 0 до
100000000.

Вземане на произвоВземане на произвоВземане на произвоВземане на произвоВземане на произволни пробилни пробилни пробилни пробилни проби

Централният компютър изпраща съобщение
(то се появява в зелено) и броя на
предстоящите за вземане произволни
проби.

Преди вземането на произволните проби,
трябва да се установи, дали съответните
контролни детайли ще се оценяват като
производствени изделия или като брак. Това
става чрез активиране на съответната
програма. Активирането на тези програми е
възможно само от Старт затваряне до Край
допълнително налягане. Този отрязък от
време се показва чрез черния цвят на
текста. Ако не е възможно актвирането на
програмата, това се показва чрез сивия
цвят на текста. След като се активира
едната от двете програми, произволните
проби трябва да бъдат взети.
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Оценка произвоОценка произвоОценка произвоОценка произвоОценка произволни проби:лни проби:лни проби:лни проби:лни проби:

••••• Оценка произвоОценка произвоОценка произвоОценка произвоОценка произволни проби кални проби кални проби кални проби кални проби катотототото
произвопроизвопроизвопроизвопроизводствени изделиядствени изделиядствени изделиядствени изделиядствени изделия
Взетите произволни проби в
зависимост от състоянието на
детайлите (добри или лоши) се
причисляват към произведените
изделия, т.е. взетите произволни
проби (ако са добри детайли) трябва
да се върнат обратно като
произведени бройки.

••••• Оценка произвоОценка произвоОценка произвоОценка произвоОценка произволни проби кални проби кални проби кални проби кални проби катотототото
бракбракбракбракбрак
Взетите произволни проби се
оценяват при всички случаи като
брак, т.е. в никакъв случай не се
прибавят към произведената бройка.

ВхВхВхВхВхооооодяща пощадяща пощадяща пощадяща пощадяща поща

Показание на общите кратки съобщения,
които се изпращат от централния
компютър.

ИзхИзхИзхИзхИзхооооодяща пощадяща пощадяща пощадяща пощадяща поща

Показание на общо кратко съобщение,
коетосе изпраща към централния компютър.

Показание състояниеПоказание състояниеПоказание състояниеПоказание състояниеПоказание състояние

Следните състояния се оценяват и показват
от машината. Тези състояния се изпращат
на централния компютър.

Състояние машинаСъстояние машинаСъстояние машинаСъстояние машинаСъстояние машина

• ? неопределено състояние машина

• 0 машината работи (задвижване
включено)

• 1 машината не работи (задвижване
изключено)

РРРРРежим машинаежим машинаежим машинаежим машинаежим машина

• ? неопределен режим машина

• A избран автоматичен режим

• S избран полуавтоматичен режим

• M избран ръчен режим

• U избран регулационен режим

• H избран режим Hold to run (задръж
бутон, за да работи)

• C избран монтаж/ техническо
обслужване

• I избран празен ход

Режимите на машината A, S, M, U и H се
оценяват от машината и се изпращат на
централния компютър само когато е
настроен "Въвеждане състояние машина
0:___________".

Режимите на машината C и I се оценяват в
зависимост от настройката "Въвеждане
състояние машина" и се изпращат на
централния компютър.

Сигнал за асистенцияСигнал за асистенцияСигнал за асистенцияСигнал за асистенцияСигнал за асистенция

• ? неопределен сигнал за
асистенция

• 0 асистенция не е необходима

• 2 асистенция е необходима

Състоянието на сигнала за асистенция
зависи само от активирането на програмата
"Необходима е асистенция".
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Състояние детСъстояние детСъстояние детСъстояние детСъстояние детайлиайлиайлиайлиайли

• ? неопределено състояние брак

• 0 последен цикъл не е брак

• 1 последен цикъл брак

На централния компютър се съобщава
състоянието на детайлите (дори или лоши
детайли) от последния цикъл.

Състояние алармаСъстояние алармаСъстояние алармаСъстояние алармаСъстояние аларма

• ? неопределено състояние аларма

• 0 няма активирана аларма

• 1 аларма(и) активирана(и)

На централния компютър се съобщава
състоянието на аларма за актуално
действащи аларми.
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РРРРРегулирегулирегулирегулирегулиране връзка с мрежане връзка с мрежане връзка с мрежане връзка с мрежане връзка с мрежаааааттттта/ BDE (опция)а/ BDE (опция)а/ BDE (опция)а/ BDE (опция)а/ BDE (опция)
Обхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDEОбхващане работни данни/ BDE
> Р> Р> Р> Р> Регулирегулирегулирегулирегулиране мрежане мрежане мрежане мрежане мрежааааа

Основни поОсновни поОсновни поОсновни поОсновни полололололожжжжженияенияенияенияения

Преди да могат да се предприемат
настройки на мрежата, трябва да се говори
с администратора на мрежата. Обикновено
той трябва да определи "Account" (име на
компютъра, име на потребител, парола, ако
е необходима) за този нов участник в
мрежата (какъвто е именно кутията BDE).

Освен това трябва да е сигурно, че на
водещия компютър има устройство или
поддиректория, които съдържат както
файла machine.ini, така и Request-
файловете на водещия компютър.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
ИменаИменаИменаИменаИменаттттта на файловете и уа на файловете и уа на файловете и уа на файловете и уа на файловете и устройствастройствастройствастройствастройстватттттааааа
трябва да съдъртрябва да съдъртрябва да съдъртрябва да съдъртрябва да съдържжжжжааааат макт макт макт макт максимум 8 знака.симум 8 знака.симум 8 знака.симум 8 знака.симум 8 знака.
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Кутията BDE е свързана към мрежата чрез
TCP / IP. Всички необходими настройки на
мрежата се намират в кутията BDE във
файловете:

system.ini
protocol.ini
netuse.bat

В това меню се въвеждат всички
необходими параметри, които се изискват
за създаване на връзка с мрежата. Това е
възможно само в потребителско ниво 20.

Менюто "Обхващане работни данни"
достигате чрез натискане на функционалне
бутон "Обхващане работни данни" или чрез
натискане на бутон "Назад".

Име на машинаИме на машинаИме на машинаИме на машинаИме на машинатттттааааа

Въвеждане на името на машината.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
След включване на машината нейното име
се търси във файл machine.ini (който се
създава от водещия компютър) докато се
намери съответния запис. После търсенето
приключва след въвеждане на съответен
запис в machine.ini и започва отново след
нов старт на машината.

Пътека към файл machine.ini наПътека към файл machine.ini наПътека към файл machine.ini наПътека към файл machine.ini наПътека към файл machine.ini на
ууууустройството на востройството на востройството на востройството на востройството на водещия кдещия кдещия кдещия кдещия компютър x:омпютър x:омпютър x:омпютър x:омпютър x:

Въвеждане на пътеката, на която се намира
файлът machine.ini.

Пътеката описва позицията, на която е
запаметен файлът machine.ini на хард-диска
на водещия компютър. Тъй като
устройството на водещия компютър винаги
се свързва като "устройство x:\", тази
пътека започва винаги с x:\.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
След включване на машината пътеката на
machine.ini се търси, докато не бъде
намерен файла machine.ini. После търсенето
на файла machine.ini приключва и започва
отново след нов старт на машината.

Въвеждането на "Име на машината" и
"Пътека към файл machine.ini на устройство
x: на командния компютър" се задействат
само когато файлът "machine.ini" не може да
бъде намерен на командния компютър. Тоест
в състоянието трябва да показано"Bit
8...файл machine.ini не е намерен".

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
ИменаИменаИменаИменаИменаттттта на файловете и уа на файловете и уа на файловете и уа на файловете и уа на файловете и устройствастройствастройствастройствастройстватттттааааа
трябва да съдъртрябва да съдъртрябва да съдъртрябва да съдъртрябва да съдържжжжжааааат макт макт макт макт максимум 8 знака.симум 8 знака.симум 8 знака.симум 8 знака.симум 8 знака.

system.inisystem.inisystem.inisystem.inisystem.ini

Следните въвеждания се предприемат във
файла "system.ini" и отговарят на
обичайните настройки, необходими за
регистриране на клиент на DOS или
Windows в мрежа на Windows-NT.

Име на кИме на кИме на кИме на кИме на компютъромпютъромпютъромпютъромпютърааааа

Въвеждане името на командния компютър.

Username (Име потребител)Username (Име потребител)Username (Име потребител)Username (Име потребител)Username (Име потребител)

Въвеждане името на потребителя на
командния компютър.

WWWWWorkorkorkorkorkgrgrgrgrgroup (рoup (рoup (рoup (рoup (работна гработна гработна гработна гработна група)упа)упа)упа)упа)

Въвеждане на работната група на
командния компютър.

Име домейнИме домейнИме домейнИме домейнИме домейн

Въвеждане името на домейна на командния
компютър.
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Redirector (0 = basic, 1 = full)Redirector (0 = basic, 1 = full)Redirector (0 = basic, 1 = full)Redirector (0 = basic, 1 = full)Redirector (0 = basic, 1 = full)
[Пренасочване (0=базово, 1=пълно)][Пренасочване (0=базово, 1=пълно)][Пренасочване (0=базово, 1=пълно)][Пренасочване (0=базово, 1=пълно)][Пренасочване (0=базово, 1=пълно)]

Въвеждане "0" (basic): "basic Redirector"
"Базовото пренасочване" по принцип е
достатъчно. То дава достъп до работна
група, респ. до всички компютри в мрежата,
които принадлежат към същата работна
група.

Въвеждане "1" (full): "full Redirector"
"Пълното пренасочване" дава достъп до
всички компютри в локалната мрежа.
"Пълното пренасочване" е необходимо само
тогава, когато водещият компютър и
кутията BDE се намират в различни SubNet
(подмрежи) и различни групи на мрежата
(свързани помежду си чрез Router [у-во цза
прехвърляне на данни в системата]).

Ако не е известно нищо за конструкцията на
мрежата, трябва да бъде настроено "basic
Redirector" (базово пренасочване) .

До това въвеждане се намира поле за
действителни стойности. То трябва да
съвпада с въвеждането, преди да бъде
активирана програмата "Промяна
параметрите на мрежата".

РРРРРегистрегистрегистрегистрегистрация в NT домейн (0 = да, 1 = не)ация в NT домейн (0 = да, 1 = не)ация в NT домейн (0 = да, 1 = не)ация в NT домейн (0 = да, 1 = не)ация в NT домейн (0 = да, 1 = не)

Въвеждане "0": В реда за регистрацията на
мрежата (net use.bat) не е необходима
парола.

Въвеждане "1": В реда за регистрация на
мрежата (net use.bat) при всяко положение
се изисква парола допълнително към
пътеката на мрежата.

protocol.iniprotocol.iniprotocol.iniprotocol.iniprotocol.ini

Следващите вписвания се извършват във
файл "protocol.ini" и отговарят на
нормалните настройки, необходими  за
регистриране на клиент на DOS или
Windows в мрежа на Windows-NT.

SubNetMaskSubNetMaskSubNetMaskSubNetMaskSubNetMask

Въвеждане на IP адреса на водещия
компютър в мрежата.

IP адрес на BDE кутиятIP адрес на BDE кутиятIP адрес на BDE кутиятIP адрес на BDE кутиятIP адрес на BDE кутиятааааа

Въвеждане на IP адреса на BDE кутията.

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
IP адресът съдържа 4 стойности, които от
своя страна могат да съдържат стойности
от 0 до 255. Между тях трябва да има по
едно празно място. Ако не е необходимо
въвеждане на IP адреси, трябва да се
въведе “0 0 0 0”.

Ако не се въведе адрес в полетата за
зададени стойности "SubNetMask" и "IP
адрес на BDE кутия", т.е. ако полетата за
зададени стойности са празни, автоматично
се въвежда адрес "0 0 0 0".
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Пример:

На водещия компютър (напр. \\BKUW1020)
се освобождава следната директория:

C:\Quality\monitoring\euromap

В този случай от всеки друг компютър с
Windows в мрежата се вижда, че е
освободена поддиректория на име euromap,
но никой няма достъп до C:\ или до
C:\Quality.

Сега това устройство трябва да се свърже
от BDE-кутията като устройство x:.

a) ако не е необходима парола, трябва
да се въведе следния ред:

\\BKUW1020\euromap

по този начин BDE-кутията
изпълнява следната команда:

Net use x: \\BKUW1020\euromap

b) ако е необходима парола, трябва да
бъде въведен следния ред:

\\BKUW1020\euromap passwort

по този начин BDE-кутията
изпълнява следната команда:

Net use x: \\BKUW1020\euromap
passwort

От този момент BDE-кутията има достъп до
това устройство чрез буквата на
устройството x:.

ОпреОпреОпреОпреОпределете IP адрес от DHCP сървърделете IP адрес от DHCP сървърделете IP адрес от DHCP сървърделете IP адрес от DHCP сървърделете IP адрес от DHCP сървър
(0 = не, 1 = да)(0 = не, 1 = да)(0 = не, 1 = да)(0 = не, 1 = да)(0 = не, 1 = да)

Вписване "0": без автоматично намиране на
IP адреси. IP адреси трябва да се въвеждат
в полетата за зададени стойности
"SubNetMask" и "IP адрес на BDE-кутия".
Това се показва чрез синия цвят на текста в
полетата за въвеждане (пример: 255 255 0
0).

Вписване "1":автоматично намиране на IP
адреси. Няма нужда от данни за
"SubNetMask" и "IP адрес на BDE-кутия". в
полетата за зададени стойности трябва да
се въведе "0 0 0 0". Това се показва чрез
сивия цвят на текста в полетата за
въвеждане.

netuse.batnetuse.batnetuse.batnetuse.batnetuse.bat

Пътека, кПътека, кПътека, кПътека, кПътека, която чрез net use се свързваоято чрез net use се свързваоято чрез net use се свързваоято чрез net use се свързваоято чрез net use се свързва
като устройство x:като устройство x:като устройство x:като устройство x:като устройство x:

При въвеждане името на пътеката също
трябва да се спазват указанията, както при
"Пътека към файла machine.ini на
устройство х: на командния компютър.

В този ред трябва да се въведе онази
пътека, която води към освободената
директория на командния компютър. Тя не
трябва да е идентична с директорията на
файла machine.ini, а може да е директория
от по-висок ранг.
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Промяна парПромяна парПромяна парПромяна парПромяна параметрите на мрежаметрите на мрежаметрите на мрежаметрите на мрежаметрите на мрежааааатттттааааа

След въвеждане на всички параметри, чрез
активиране на функцията "Промяна
параметрите на мрежата" се започва
писане на същите в предвидените за целта
файлове. Програмата приключва
автоматично.

След промяната на параметрите на мрежата
трябва да се направи рестарт (главният
прекъсвач вкл./ изкл.)

Състояние връзка с мрежСъстояние връзка с мрежСъстояние връзка с мрежСъстояние връзка с мрежСъстояние връзка с мрежааааатттттааааа

Съобщенията за състоянието се създават
от  BDE-кутията и осигуряват поглед върху
връзката с мрежата.

0...0...0...0...0... писането на *.ini файлове okписането на *.ini файлове okписането на *.ini файлове okписането на *.ini файлове okписането на *.ini файлове ok

Тази стойност трябва да се проверява след
всяка промяна на параметрите на мрежата.

11111.... . .. . .. . .. . . файл protocol.ini не е отворенфайл protocol.ini не е отворенфайл protocol.ini не е отворенфайл protocol.ini не е отворенфайл protocol.ini не е отворен
2...2...2...2...2... файл protocol.new не е отворенфайл protocol.new не е отворенфайл protocol.new не е отворенфайл protocol.new не е отворенфайл protocol.new не е отворен
3...3...3...3...3... файл system.ini не е отворенфайл system.ini не е отворенфайл system.ini не е отворенфайл system.ini не е отворенфайл system.ini не е отворен
4...4...4...4...4... файл system.new не е отворенфайл system.new не е отворенфайл system.new не е отворенфайл system.new не е отворенфайл system.new не е отворен
5...5...5...5...5... файл system.ini не е отворен (2)файл system.ini не е отворен (2)файл system.ini не е отворен (2)файл system.ini не е отворен (2)файл system.ini не е отворен (2)
6...6...6...6...6... файл system.new не е отворен (2)файл system.new не е отворен (2)файл system.new не е отворен (2)файл system.new не е отворен (2)файл system.new не е отворен (2)
77777..... .. . .. . .. . . файл protocol.ini не е отворен (2)файл protocol.ini не е отворен (2)файл protocol.ini не е отворен (2)файл protocol.ini не е отворен (2)файл protocol.ini не е отворен (2)
8...8...8...8...8... файл protocol.new не е отворен (2)файл protocol.new не е отворен (2)файл protocol.new не е отворен (2)файл protocol.new не е отворен (2)файл protocol.new не е отворен (2)
9...9...9...9...9... файл netuse.bat не е отворенфайл netuse.bat не е отворенфайл netuse.bat не е отворенфайл netuse.bat не е отворенфайл netuse.bat не е отворен

Ако едно от състоянията е активно (1 до 9),
обърнете се незабавно към нашия
технически сервиз или към нашето
представителство. Адресите ще намерите в
Глава "Технически сервиз".

Bit 8...Bit 8...Bit 8...Bit 8...Bit 8...файл machine.ini не е намеренфайл machine.ini не е намеренфайл machine.ini не е намеренфайл machine.ini не е намеренфайл machine.ini не е намерен
Bit 9...Bit 9...Bit 9...Bit 9...Bit 9...файл machine.ini намеренфайл machine.ini намеренфайл machine.ini намеренфайл machine.ini намеренфайл machine.ini намерен
Bit 1Bit 1Bit 1Bit 1Bit 10..0..0..0..0.. резултрезултрезултрезултрезултааааат от net use не ет от net use не ет от net use не ет от net use не ет от net use не е

намереннамереннамереннамереннамерен
Bit 1Bit 1Bit 1Bit 1Bit 111111..........резултрезултрезултрезултрезултааааат vт vт vт vт von net use намеренon net use намеренon net use намеренon net use намеренon net use намерен
Bit 1Bit 1Bit 1Bit 1Bit 12..2..2..2..2.. net use -> OKnet use -> OKnet use -> OKnet use -> OKnet use -> OK
Bit 1Bit 1Bit 1Bit 1Bit 13..3..3..3..3.. net use -> грешкаnet use -> грешкаnet use -> грешкаnet use -> грешкаnet use -> грешка

Тези състояния показват дали извършените
от обслужващия персонал настройки на
мрежата са довели до активна връзка с
мрежата.

Bit 1Bit 1Bit 1Bit 1Bit 14..4..4..4..4.. ТТТТТест кест кест кест кест комуникацияомуникацияомуникацияомуникацияомуникация

Тест за комуникация между управлението
на машината и BDE-кутията. Това показание
винаги трябва да включва при коректна
връзка между два текста:

"Bit 14..тест комуникация стартиран".
Управлението проверява връзката с BDE-
кутията.

"Bit 14..тест комуникация OK". Връзката с
BDE-кутията е изправна.

Остане ли показанието "Bit 14..тест
комуникация стартиран" включено за
повече от 10 секунди, значи Euromap
кутията не е включена или не е могла да се
осъществи връзка.
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ПечаПечаПечаПечаПечаттттт

В това меню конфигурирате Вашия ASCII
бърз печат, настройвате типа на Вашия
принтер и можете да изтриете задачи за
печат, които не са необходими.

От това меню достигате следните менюта:

• Печат ТК/SPC (виж Глава 12)

• Печат данни (виж Глава  21)

• Печат списък аларми (виж Глава 24)

• Печат протокол аларми (виж Глава
24)

• Печат дневник (виж Глава  24)
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Печат

В интерфейса на принтера могат да се
включат различни принтери с паралелен
порт (Centronics). Принтерният порт трябва
да бъде конфигуриран спрямо включения
принтер. Настройките на типа принтер ще
намерите в раздел "Избор тип принтер".
Тези настройки трябва да бъдат направени,
за да се получи коректно разпечатване.

На разположение има два формата на печат:

• ASCII-бърз печат (разпечатки на
текст)

• Hardcopy (разпечатки на графика)

HardcopyHardcopyHardcopyHardcopyHardcopy

Ако натиснете бутон "Shift" и бутон "Печат"
ще получите разпечатка на актуалното
меню в графична форма. По време на
разпечатката на Hardcopy може да бъде
стартирано второ Hardcopy. Смяната на
менютата и въвеждането на зададени
стойности по време на Hardcopy е
възможно. В реда на състоянието се
показва прогресивният напредък на
Hardcopy. Разпечатката може да бъде
прекъсната с бутон ESC.

AAAAASCII бърз печаSCII бърз печаSCII бърз печаSCII бърз печаSCII бърз печат (рт (рт (рт (рт (разпечаазпечаазпечаазпечаазпечатка тектка тектка тектка тектка текст)ст)ст)ст)ст)

Тази функция осигурява бърз текстови
печат на активираните за "Бърз печат"
менюта. На разположение има 2 варианта за
текстови печат. Желаният от Вас вариант
може да бъде настроен във "Вид печат
ASCII бърз печат (0..списък / 1..картина)". В
реда на състоянието се показва
стартирането на разпечатката.

Вид печаВид печаВид печаВид печаВид печат т т т т AAAAASCII бърз печаSCII бърз печаSCII бърз печаSCII бърз печаSCII бърз печат (0..списък/т (0..списък/т (0..списък/т (0..списък/т (0..списък/
11111..картина)..картина)..картина)..картина)..картина)

Основната настройка е зададена на
"1..картина".

0.. списък

Активираните за бърз печат менюта
се разпечатват в списък. Списъкът е
разделен на 4 графи.

Графа 1: Описание

Графа 2: Действителни стойности
(действителни полета)

Графа 3: Зададени стойности (полета
за въвеждане)

Графа 4: текстове за единиците

1.. картина

Активираните за бърз печат менюта
се разпечатват като текст, т.е.
менюто се изобразява с ASCII-знаци
при разпечатката.

СтСтСтСтСтартирартирартирартирартиране бърз печаане бърз печаане бърз печаане бърз печаане бърз печаттттт

Чрез задействане на функцията всички
активирани за списъка на бързия печат
менюта се разпечатват последователно.
Описание на активирането на бързия печат
ще намерите в Глава 0, раздел "Активиране
бърз печат". Напредъкът на бързия печат
се показва на ред "Показание движение
бърз печат (0-100%)". Тази функция може да
се активира от потребителско ниво "40".
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ПрегПрегПрегПрегПреглелелелелед памет принтерд памет принтерд памет принтерд памет принтерд памет принтер

Показание на свободната памет на принтера
(зелено стълбче). ASCII страници бърз
печат се записват в паметта на принтера,
което я редуцира. Ако няма достатъчно
свободна памет, записването на ASCII
страници за бърз печат се задържа
(показателят за движението спира). В такъв
случай паметта на принтера трябва да бъде
изчистена. Това става чрез разпечатването
на страниците. Изчисти ли се напълно
паметта на принтера, записването на ASCII
страниците за бърз печат продължава
(показателят за движението тръгва пак).

изтриване на всички активираниизтриване на всички активираниизтриване на всички активираниизтриване на всички активираниизтриване на всички активирани
страници за бърз печатстраници за бърз печатстраници за бърз печатстраници за бърз печатстраници за бърз печат

Чрез активиране на тази функция всички
активирани за списъка на бързия печат
менюта се изтриват.

Брой активирани страници бърз печатБрой активирани страници бърз печатБрой активирани страници бърз печатБрой активирани страници бърз печатБрой активирани страници бърз печат

Тук се показва колко менюта са активирани
за бърз печат.

ВъзмоВъзмоВъзмоВъзмоВъзможности за кжности за кжности за кжности за кжности за конфигуриронфигуриронфигуриронфигуриронфигуриране наане наане наане наане на
страници бърз печатстраници бърз печатстраници бърз печатстраници бърз печатстраници бърз печат

Тук могат да се въвеждат менюта, които не
могат да бъдат приети в списъка за бързия
печат. Тази функция не е необходима в
нормалните случаи, тъй като всички
релевантни менюта могат да бъдат приети в
списъка на бързия печат.

Изтриване на всички задачи за печатИзтриване на всички задачи за печатИзтриване на всички задачи за печатИзтриване на всички задачи за печатИзтриване на всички задачи за печат

Чрез задействане на тази функция могат да
бъдат изтрити всички предстоящи задачи
за печат.

Ако стартира разпечатка и няма включен
принтер, се появява съобщение за повреда и
задачите за печат се пазят, докато бъде
включен принтер.

Избор тип принтерИзбор тип принтерИзбор тип принтерИзбор тип принтерИзбор тип принтер

Номер на принтераНомер на принтераНомер на принтераНомер на принтераНомер на принтера

Преглед на наличните типове принтери
може да направите като натиснете
бутон "Инфо" (онлайн-инфо).

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
За да можете да прелиствате в меню
"Преглед на типовете принтери", трябва да
се преместите в показанието за типа на
принтера. След като го направите, курсорът
автоматично попада на функцията
"съхраняване на актуалната картина на
дискета". Преместете курсора надясно, за
да влезете в показанието за типа на
принтера. С бутон "ESC" попадате отново
обратно на функцията "съхраняване на
актуалната картина на дискета".

X-кX-кX-кX-кX-коефициент за (в mm)оефициент за (в mm)оефициент за (в mm)оефициент за (в mm)оефициент за (в mm)

Въвеждане на ширината на печат на
Hardcopy в милиметри. Стандартна
стойност "160".
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РРРРРееееедове на стрдове на стрдове на стрдове на стрдове на страница за аница за аница за аница за аница за AAAAASCIISCIISCIISCIISCII
ррррразпечаазпечаазпечаазпечаазпечаткаткаткаткаткатттттааааа

Стандартна стойност "63".

Ляво поЛяво поЛяво поЛяво поЛяво поле на стрле на стрле на стрле на стрле на страницааницааницааницааницатттттааааа

Ако се използва перфорирана хартия,
въведете тук стойността "4", за да не
печатате върху дупките на хартията.
Стандартна стойност "4".

УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
За разпечатката на таблица качество и SPC
диаграма трябва да изберете настройка на
принтера "64 реда на страница" (направете
настройка на принтера, виж упътването на
съответния принтер), иначе няма да се
събере пълната разпечатка на една
страница.

ИнстИнстИнстИнстИнсталиралиралиралиралиране на дране на дране на дране на дране на драйверайверайверайверайвера принтера принтера принтера принтера принтер

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Ако са променени стойностите на
настройката на принтера, трябва да
активирате функцията "Инсталиране
драйвер принтер", за да инсталирате тези
нови настройки. Това се показва чрез
съобщението за състояние "Драйвер
принтер трябва да бъде инсталиран" под
мястото на функцията.

Управлението предоставя и други функции
за печат. Те трябва да се изберат в
съответните менюта и да се конфигурират.

YYYYY-к-к-к-к-коефициент за (в mm)оефициент за (в mm)оефициент за (в mm)оефициент за (в mm)оефициент за (в mm)

Въвеждане на височината на печат на
Hardcopy в милиметри. Стандартна
стойност "120".

РРРРРазделителна способност Harазделителна способност Harазделителна способност Harазделителна способност Harазделителна способност Hardcopdcopdcopdcopdcopyyyyy

Качество печат Hardcopy

0.. ниско качество печат

1.. средно качество печат

2.. високо качество печат

Стандартна стойност "2"

ПоПоПоПоПодаване на стрдаване на стрдаване на стрдаване на стрдаване на страницианицианицианицианици

Тук би трябвало да се въведе "1", тъй като
иначе при някои разпечатки не се извършва
подаване на страници. Стандартна стойност
"1".

ПоПоПоПоПодаване на редаване на редаване на редаване на редаване на редоведоведоведоведове

Активиране на движетнието напред на
редове при тестови печат. При някои
принтери подаването на редове трябва да се
активира. Стандартна стойност "0".

Посока печатПосока печатПосока печатПосока печатПосока печат

За Hardcopy. Тази настройка определя
посоката на Hardcopy върху хартията.
Стандратна стойност "0".

Знаци на реЗнаци на реЗнаци на реЗнаци на реЗнаци на ред за д за д за д за д за AAAAASCII рSCII рSCII рSCII рSCII разпечаазпечаазпечаазпечаазпечаткаткаткаткаткатттттааааа

Стандартна стойност "80".
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ПечаПечаПечаПечаПечат т т т т ТК/ SPCТК/ SPCТК/ SPCТК/ SPCТК/ SPC

Отидете в меню "Печат ТК/ SPC". В него
можете да конфигурирате различни
разпечатки и режими на печат (виж Глава
12).

Печат данниПечат данниПечат данниПечат данниПечат данни

С функционален бутон "Печат данни"
отидете в меню "Управление данни". В това
меню можете да разпечатате един файл или
съдържанието на носителя (виж Глава 21).

Печат списък алармиПечат списък алармиПечат списък алармиПечат списък алармиПечат списък аларми

С функционален бутон "Печат списък
аларми" отидете в меню "Списък аларми".
В това меню можете да стартирате
разпечатването на списъка с алармите (виж
Глава 24).

ПечаПечаПечаПечаПечат протокт протокт протокт протокт протокооооол алармил алармил алармил алармил аларми

С функционален бутон "Печат протокол
аларми" отидете в меню "Протокол
аларми". В това меню можете да
стартирате разпечатването на протокола с
алармите (виж Глава 24).

Печат дневникПечат дневникПечат дневникПечат дневникПечат дневник

С функционален бутон "Печат протокол
аларми" отидете в меню "Дневник". В това
меню можете да стартирате
разпечатването на дневника (виж Глава 24).

Драйвери принтерДрайвери принтерДрайвери принтерДрайвери принтерДрайвери принтер

Номерация на принтерните драйвери:

001 AEG Olympia 24-pin Models (B/W)
002 AEG Olympia 8-pin Models (B/W)
003 AEG Olympia Laserstar 6
004 ATT 495 Laser Printer
005 Acer IIIG Greyscale
006 Acer LP-76
007 Alps 24-pin Models (B/W)
008 Alps 24-pin Models (Color)
009 Alps 8-pin Models (B/W)
010 Alps 8-pin Models (Color)
011 Apple LaserWriter Series
012 Bezier BP404
013 Brother HL Series
014 Brother M-1000/1100 Series
015 Brother M-1909 Series (B/W)
016 Brother M-1909 Series (Color)
017 Brother M-1924L
018 Bull Compuprint Series (24-pin)
019 Bull Compuprint Series (8-pin)
020 C-Tech C-600 Series
021 C-Tech ProWriter Series
022 Itoh C-310 EP/CX
023 Itoh C-715F (24-pin)
024 Itoh C-715F (8-pin)
025 Itoh Jet-Setter II
026 Itoh ProWriter CI-4
027 Canon BJ-10e
028 Canon BJ-300/330
029 Canon BJC 600 (Color)
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030 Canon BJC 800/820 (B/W)
031 Canon BJC 800/820 (Color)
032 Canon LBP-8 Series X24E
033 Centronics PagePrinter 8
034 Citizen 120D/180D
035 Citizen MSP Series
036 Citizen Tribute 124/224
037 DEClaser Series
038 DataProducts LZR Series
039 Destiny LaserAct
040 Diconix 150 Series
041 Diconix Color 4
042 EGA Display
043 Epson EPL Series
044 Epson EX Series (B/W)
045 Epson EX Series (Color)
046 Epson FX Series
047 Epson JX Series (B/W)
048 Epson JX Series (Color)
049 Epson LQ Series (24-pin,B/W)
050 Epson LQ Series (24-pin,Color)
051 Epson LQ Series (8-pin,B/W)
052 Epson LQ Series (8-pin,Color)
053 Epson MX Series
054 Epson RX Series
055 Epson Stylus Color 850
056 Fortis DP-600S
057 Fortis/Dynax DM Series
058 Fujitsu DL2000 Series (B/W)
059 Fujitsu DL2000 Series (Color)
060 Fujitsu DX2000 Series (B/W)
061 Fujitsu DX2000 Series (Color)
062 Fujitsu RX7100
063 FutureLogic PMC-5000A
064 HP DeskJet 1200c (Color)
065 HP DeskJet 500c (Color)
066 HP DeskJet 550c (Color)
067 HP DeskJet 895c/970c/6122
068 HP DeskJet Series (B/W)
069 HP Laser IV 600 dpi

070 HP LaserJet 4000
071 HP LaserJet 5L
072 HP LaserJet Series I
073 HP LaserJet Series II
074 HP LaserJet Series III
075 HP LaserJet Series IV
076 HP PCL Color 1-bit RGB
077 HP PaintJet Series (B/W)
078 HP PaintJet Series (Color)
079 HP PaintJet XL300 (11'' x 17'')
080 HP PaintJet XL300 (8.5'' x 11'')
081 Howtek Pixelmaster
082 IBM 3852-2 Jetprinter (B/W)
083 IBM 3852-2 Jetprinter (Color)
084 IBM Compact Printer
085 IBM LaserPrinter Series
086 IBM PC Color Printer (B/W)
087 IBM PC Color Printer (Color)
088 IBM PC Graphics Printer
089 IBM Proprinter Series
090 IBM Proprinter X24-Series
091 IBM QuietWriter Series
092 Juki 5510
093 Kodak Ektaplus 7008
094 Kyocera F-1010/2010/3010
095 LaserImage 1000
096 LaserMaster TrueTech Series
097 MannesMann Tally MT911PS
098 MannesMann Tally 130/24 Series
099 MannesMann Tally MT910
100 MannesMann Tally 130/9 Series
101 MicroTek TrueLaser
102 NEC Colormate PS
103 NEC LC-890 Laser
104 NEC Pinwriter P2/P3
105 NEC Pinwriter Series (24-B/W)
106 NEC Pinwriter Series (24-Color)
107 NEC SilentWrite2 990
108 NEC Silentwriter LC-860+
109 Okidata LaserLine 6
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110 Okidata ML Series (Color)
111 Okidata ML Series (IBM,B/W)
112 Okidata ML Series
113 Okidata OL830
114 Okidata OkiLaser Series
115 Panasonic KX-P1000/24 Series
116 Panasonic KX-P1000/8 Series
117 Panasonic KX-P4450 Series
118 PostScript Printer (B/W)
119 PostScript Printer (Color)
120 QMS PS Series
121 Qume LaserTen Plus
122 Roland PR-1000 Series
123 Roland Raven LP-1100
124 SGA Display
125 Seikosha SK-3000 Series (B/W)
126 Seikosha SK-3000 Series (Color)
127 Sharp JX-9500 Series
128 SpectrStar 400 Series
129 Star LaserPrinter Series
130 Star Micronix NX-Series
131 Star Micronix NX-2400 Series
132 TI OmniLaser 2115
133 Tandy DMP 2130
134 Tandy DMP 240
135 Tandy LP-1000
136 Tandy LP-950
137 Tektronix 4696
138 Tektronix ColorQuick
139 Tektronix Phaser Series
140 Toshiba 1350 Series
141 Toshiba P320 Series
142 Toshiba P350 Series
143 Toshiba PageLaser Series
144 VGA Display
145 Xerox 2700
146 Xerox 4045



A: TB4DE23G.PMD
B: TB4DE23F.P65

E: 090703 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 23
страница - 8

Печат



Списък с аларми

A: TB4DE24L.PMD
B: TB4DE24K.PMD
E: 100903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 24
страница - 1

Списък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с аларми

ER1USE01_03DE.JPG

Когато по машината възникне повреда,
символът на алармата започва да мига.

Допълнително под заглавния ред се появява
алармен ред, на който се показва
актуалната грешка.

В списъка с алармите директно се нанасят
актуално съществуващите грешки с дата,
час и брой удари. Ако някоя от алармите се
оправи, тя се изтрива от списъка.

Ако не можете да отстраните сами дадена
повреда, информирайте сервизния техник
като му кажете посоченото алармено
съобщение. От това меню имате
възможност да разпечатате списъка с
алармите, протокола и дневника.
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Списък с аларми

От това меню достигате следните менюта:

• Дневник (виж тази Глава).

• Протокол аларми (виж тази Глава).

• HM регулиране (при HM машини, виж
Глава 1).

• TM регулиране  (при TM машини, виж
Глава 1).

• NC грешка (при EM машини, виж тази
Глава).

Печат списък с алармиПечат списък с алармиПечат списък с алармиПечат списък с алармиПечат списък с аларми

На принтера се изпраща списък (опис) с
актуалните аларми. Разпечатката се
извършва в текстови формат.

ПечаПечаПечаПечаПечат протокт протокт протокт протокт протокооооол алармил алармил алармил алармил аларми

На принтера се изпраща протокола с
алармите (буферна памет с последните 200
аларми).

Печат дневникПечат дневникПечат дневникПечат дневникПечат дневник

На принтера се изпраща дневника.

Информации на алармените съобщенияИнформации на алармените съобщенияИнформации на алармените съобщенияИнформации на алармените съобщенияИнформации на алармените съобщения

Всяка аларма се придружава от следните
информации:

• дата (на възникване на алармата).

• идва (час на възникване на
алармата).

• брой удари.

брой удари при възникване на
алармата (брой удари се попълва
само в автоматичен режим)..

Показание -1: възникване на аларма
в ръчен режим.

Показание -2: възникване на аларма
при стоп задвижване.

Показание -3: възникване на аларма
в регулационен режим.

Показание -4: възникване на аларма
в регулационен режим сервиз (само
за сервизни техници на Battenfeld).

• номер (номер аларма, напр. AlaNr215).

• текст аларма (напр."задвижване
стоп").

• инфо.

Показание на допълнителна
информация за по-точно описание на
дадена аларма. Ако в инфо е
посочена "1", значи не са достъпни
никакви други информации за тази
аларма. По-точно описание на
информацията ще откриете в
съответното описание на алармата.
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Клас грешкаКлас грешкаКлас грешкаКлас грешкаКлас грешка

Всяко алармено съобщение принадлежи
към определен клас грешки. Класът на
грешката дефинира въздействието върху
цикъла и машината при възникването на
алармата. В описа на всички аларми се
посочва класът на грешката на всяка
отделна аларма.

Клас грешка 0: Възникването на аларма от
клас 0 предизвиква незабавно
изключване на всички задвижвания.

Клас грешка 1: алармата само се показва

Клас грешка 2: незабавно спиране на
автоматичния цикъл. Цикълът се
продължава, когато алармата се
отчете.

Клас грешка 3: спиране на автоматичния
цикъл след край цикъл

Клас грешка 4: спиране на автоматичния
цикъл след край цикъл и изключване
на всички задвижвания

Клас грешка 5: незабавно изключване на
подгряването

Клас грешка 6: спиране на автоматичния
цикъл, когато всички детайли бъдат
извадени.

Клас грешка 7: спиране на автоматичния
цикъл, когато всички детайли бъдат
извадени и изключване на всички
задвижвания

Клас грешка 8: резерва

Клас грешка 9: резерва
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ДневникДневникДневникДневникДневник
Списък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с аларми
> Дневник> Дневник> Дневник> Дневник> Дневник

LOGBUCH_03DE.JPG

В протокола се записват следните
информации:

• Смяна на менюто (само когато в
съответното меню са променяни
зададени стойности)

• Потребителско ниво (Login и Logout)

• Промени на зададени стойности

• Ограничения след зареждане на
данни

• Заредени данни

• Съхранени данни

Съхранението става в буферна памет с
капацитет 200 записа.

От това меню достигате следните менюта:

• Списък с аларми (виж тази глава)

• Протокол аларми (виж тази глава)

• СТРАНИЦА - (функция прелистване
дневник напред)

• СТРАНИЦА + (функция прелистване
дневник назад)
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УказаниеУказаниеУказаниеУказаниеУказание
За да можете да прелиствате в дневника,
трябва да отидете в него. Когато влезете в
меню "Дневник" курсорът автоматично
отива на функция "запаметяване актуална
картина на дискета". Преместете го
надясно, за да влезете в дневника. С бутон
"ESC" се връщате отново към функция
"запаметяване актуална картина на
дискета".

Печат дневникПечат дневникПечат дневникПечат дневникПечат дневник

Дневникът се изпраща към принтера.
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ПротокПротокПротокПротокПротокооооол алармил алармил алармил алармил аларми
Списък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с аларми
> Проток> Проток> Проток> Проток> Протокооооол алармил алармил алармил алармил аларми

В протокола с аларамите се записват
последните 200 аларми в буферна памет.

С бутоните на курсора можете да
прелиствате менюто.

ER1USE02_03DE.JPG

От това меню дистигате следните менюта:

• Списък с аларми (виж тази Глава)

• Дневник (виж тази Глава)



Списък с аларми

A: TB4DE24L.PMD
B: TB4DE24K.PMD
E: 100903 / M. Seitz
G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 24
страница - 7

Информации на алармените съобщенияИнформации на алармените съобщенияИнформации на алармените съобщенияИнформации на алармените съобщенияИнформации на алармените съобщения

Всяка аларма се придружава от следните
информации:

• дата (на възникване на алармата).

• идва (час на възникване на
алармата).

• брой удари.

брой удари при възникване на
алармата (брой удари се попълва
само в автоматичен режим)..

Показание -1: възникване на аларма
в ръчен режим.

Показание -2: възникване на аларма
при стоп задвижване.

Показание -3: възникване на аларма
в регулационен режим.

Показание -4: възникване на аларма
в регулационен режим сервиз (само
за сервизни техници на Battenfeld).

• идва (час на зануляване на
алармата).

• брой удари.

брой удари при зануляване на
алармата (брой удари се попълва
само в автоматичен режим).

Обяснение показание -1 до -4 виж
брой удари при възникване на
аларма.

• номер (номер аларма, напр. AlaNr215).

• текст аларма (напр. "машина стоп").

• инфо.

Показание на допълнителна
информация за по-точно описание на
дадена аларма. Ако в инфо е
посочена "1", значи не са достъпни
никакви други информации за тази
аларма. По-точно описание на
информацията ще откриете в
съответното описание на алармата.

ПечаПечаПечаПечаПечат протокт протокт протокт протокт протокооооол алармил алармил алармил алармил аларми

На принтера се изпраща протокола с
алармите (буферна памет с последните 200
аларми).

Печат дневникПечат дневникПечат дневникПечат дневникПечат дневник

На принтера се изпраща дневника.
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Оценка грешки NCОценка грешки NCОценка грешки NCОценка грешки NCОценка грешки NC
Списък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с алармиСписък с аларми
> NC грешка> NC грешка> NC грешка> NC грешка> NC грешка

В това меню се показват в детайли
грешките, разпознати от NC модулите.

БройБройБройБройБрой

Тук се показва броят на установените
грешки на съответния NC модул. След
всяко натискане на бутон "NC грешка
отчитане", се показва последната
възникнала повреда.

Ако машината е снабдена с други
електрически оси, (напр. електрическо
развинтващо устройство), то тези NС
грешки се намират в NC грешки на стр. 2 .

От това меню достигате следните менюта:

• Списък с аларми (виж тази Глава)

• Протокол аларми (виж тази Глава)

• NC грешки стр. 2 (опция)

ER1USE03_01DE.JPG
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Опис на всички съобщения заОпис на всички съобщения заОпис на всички съобщения заОпис на всички съобщения заОпис на всички съобщения за
алармиалармиалармиалармиаларми

000000000011111 попопопоподгряване цилиндър: изключенодгряване цилиндър: изключенодгряване цилиндър: изключенодгряване цилиндър: изключенодгряване цилиндър: изключено
000000000011111 попопопоподгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър A:A:A:A:A:

изключеноизключеноизключеноизключеноизключено
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато
подгряването на цилиндъра (на шпицагрегат
А) не е активирано. Появата на това
съобщение за повреда може да е
предизвикано от следните причини:

• прекъсвач подгряване не е включен.

• програма "Двигател стоп +
подгряване стоп" е включена, а
двигателят не е включен.

002002002002002 попопопоподгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент:умент:умент:умент:умент:
изключеноизключеноизключеноизключеноизключено
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато
подгряването на инструмента не е
активирано. Появата на това съобщение за
повреда може да е предизвикано от
следните причини:

• прекъсвач подгряване не е включен.

• програма "Двигател стоп +
подгряване стоп" е включена, а
двигателят не е включен.

007007007007007 попопопоподгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:
изключеноизключеноизключеноизключеноизключено

[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 1(шприцагрегат
B).

000001111100000 попопопоподгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:
изключеноизключеноизключеноизключеноизключено

[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 1(шприцагрегат
C).

000001111111111 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура цилиндър: - тоа цилиндър: - тоа цилиндър: - тоа цилиндър: - тоа цилиндър: - толерлерлерлерлерансансансансанс
000001111111111 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура цилиндър а цилиндър а цилиндър а цилиндър а цилиндър A: -A: -A: -A: -A: -

тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато една или
повече от подгряващите зони на цилиндъра
(на шприцагрегат А) се намират извън
настроения отрицателен толеранс на
температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато всички зони на
подгряване на цилиндъра влязат в
границите на толеранса.

000001111122222 ПоПоПоПоПодгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент: -умент: -умент: -умент: -умент: -
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато една или
повече от подгряващите зони на
инструмента (топли канали) се намират
извън настроения отрицателен толеранс на
температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато всички зони на
подгряване на инструмента (топли канали)
влязат в границите на толеранса.

000001111133333 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси: - тоаверси: - тоаверси: - тоаверси: - тоаверси: - толерлерлерлерлерансансансансанс
000001111133333 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси аверси аверси аверси аверси A: -A: -A: -A: -A: -

тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
температурата на траверсите (на
шприцагрегат A) се намира извън
настроения отрицателен толеранс на
температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато температурата на
траверсите влезе в границите на толеранса.
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000001111144444 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса: - тоа маса: - тоа маса: - тоа маса: - тоа маса: - толерлерлерлерлерансансансансанс
000001111144444 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса а маса а маса а маса а маса A: - тоA: - тоA: - тоA: - тоA: - толерлерлерлерлерансансансансанс

[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
температурата на масата (материала) (на
шприцагрегат А) се намира извън
настроения отрицателен толеранс на
температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато температурата на
масата (материала) влезе в границите на
толеранса.

000001111155555 температура траверси B: -температура траверси B: -температура траверси B: -температура траверси B: -температура траверси B: -
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка
13(шприцагрегатB).

000001111166666 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса B: - тоа маса B: - тоа маса B: - тоа маса B: - тоа маса B: - толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка
14(шприцагрегатB).

000001111177777 попопопоподгряване цилиндър B: -дгряване цилиндър B: -дгряване цилиндър B: -дгряване цилиндър B: -дгряване цилиндър B: -
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка
11(шприцагрегатB).

000001111188888 температура траверси C: -температура траверси C: -температура траверси C: -температура траверси C: -температура траверси C: -
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 13 (шприцагрегат
C).

000001111199999 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса C: - тоа маса C: - тоа маса C: - тоа маса C: - тоа маса C: - толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 14 (шприцагрегат
C).

020020020020020 попопопоподгряване цилиндър C: -дгряване цилиндър C: -дгряване цилиндър C: -дгряване цилиндър C: -дгряване цилиндър C: -
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 11 (шприцагрегат
C).

021021021021021 температура цилиндър: +температура цилиндър: +температура цилиндър: +температура цилиндър: +температура цилиндър: +
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс

021021021021021 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура цилиндър а цилиндър а цилиндър а цилиндър а цилиндър A: +A: +A: +A: +A: +
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

тази грешка се проявява, когато една или
повече от подгряващите зони на цилиндъра
(на шприцагрегат А) се намират извън
настроения положителен толеранс на
температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато всички зони на
подгряване на цилиндъра влязат в
границите на толеранса.

022022022022022 ПоПоПоПоПодгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент: +умент: +умент: +умент: +умент: +
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

тази грешка се проявява, когато една или
повече от подгряващите зони на
инструмента (топли канали) се намират
извън настроения положителен толеранс на
температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато всички зони на
подгряване на инструмента (топли канали)
влязат в границите на толеранса.

023023023023023 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси: + тоаверси: + тоаверси: + тоаверси: + тоаверси: + толерлерлерлерлерансансансансанс
023023023023023 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси аверси аверси аверси аверси A: +A: +A: +A: +A: +

тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

тази грешка се проявява, когато
температурата на траверсите (на
шприцагрегат A) се намира извън
настроения положителен толеранс на
температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато температурата на
траверсите влезе в границите на толеранса.
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024024024024024 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса: + тоа маса: + тоа маса: + тоа маса: + тоа маса: + толерлерлерлерлерансансансансанс
024024024024024 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса а маса а маса а маса а маса A: + тоA: + тоA: + тоA: + тоA: + толерлерлерлерлерансансансансанс

[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

тази грешка се проявява, когато
температурата на масата (материала) (на
шприцагрегат А) се намира извън
настроения положителен толеранс на
температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато температурата на
масата (материала) влезе в границите на
толеранса.

025025025025025 температура траверси B: +температура траверси B: +температура траверси B: +температура траверси B: +температура траверси B: +
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

виж съобщение за грешка 23 (шприцагрегат
B).

026026026026026 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса B: + тоа маса B: + тоа маса B: + тоа маса B: + тоа маса B: + толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

виж съобщение за грешка
24(шприцагрегатB).

027027027027027 попопопоподгряване цилиндър B:+тодгряване цилиндър B:+тодгряване цилиндър B:+тодгряване цилиндър B:+тодгряване цилиндър B:+толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

виж съобщение за грешка
21(шприцагрегатB).

028028028028028 температура траверси C:+температура траверси C:+температура траверси C:+температура траверси C:+температура траверси C:+
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

виж съобщение за грешка 23 (шприцагрегат
C).

029029029029029 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса C: + тоа маса C: + тоа маса C: + тоа маса C: + тоа маса C: + толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

виж съобщение за грешка 24 (шприцагрегат
C).

030030030030030 попопопоподгряване цилиндър C:+тодгряване цилиндър C:+тодгряване цилиндър C:+тодгряване цилиндър C:+тодгряване цилиндър C:+толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

виж съобщение за грешка 21 (шприцагрегат
C).

031031031031031 ПоПоПоПоПодгряване цилиндър:дгряване цилиндър:дгряване цилиндър:дгряване цилиндър:дгряване цилиндър:
понижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температура

031031031031031 ПоПоПоПоПодгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър A:A:A:A:A:
понижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температура
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

Тази грешка се проявява, когато
понижаването на температурата (на
шприцагрегат A) е активирано ръчно или
програмата "Двигател стоп + понижаване
температура" е включена, а двигателят не е
включен.

Температурите се понижават до една нова
единна (свободно настроена) зададена
стойност на температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
изключване понижаването на
температурата.

032032032032032 попопопоподгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент:умент:умент:умент:умент:
понижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температура
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

Тази грешка се проявява, когато
понижаването на температурата е
активирано ръчно или програмата "Двигател
стоп + понижаване температура" е активна,
а двигателят не е включен.

Температурите се понижават до една нова
единна (свободно настроена) зададена
стойност на температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
изключване понижаването на
температурата.
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033033033033033 температура траверси:температура траверси:температура траверси:температура траверси:температура траверси:
понижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температура

033033033033033 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси аверси аверси аверси аверси A:A:A:A:A:
понижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температура
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

Тази грешка се проявява, когато
понижаването на температурата (на
шприцагрегат A) е активирано ръчно или
програмата "Двигател стоп + понижаване
температура" е включена, а двигателят не е
включен. Температурите се понижават до
една нова единна (свободно настроена)
зададена стойност на температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
изключване понижаването на
температурата.

034034034034034 температура маса: понижаванетемпература маса: понижаванетемпература маса: понижаванетемпература маса: понижаванетемпература маса: понижаване
температуратемпературатемпературатемпературатемпература

034034034034034 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса а маса а маса а маса а маса A: понижA: понижA: понижA: понижA: понижаванеаванеаванеаванеаване
температуратемпературатемпературатемпературатемпература
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

Тази грешка се проявява, когато
понижаването на температурата (на
шприцагрегат A) е активирано ръчно или
програмата "Двигател стоп + понижаване
температура" е включена, а двигателят не е
включен. Температурите се понижават до
една нова единна (свободно настроена)
зададена стойност на температурата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
изключване понижаването на
температурата.

035035035035035 температура траверси B:температура траверси B:температура траверси B:температура траверси B:температура траверси B:
понижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температура
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 33 (шприцагрегат
B).

036036036036036 температура маса B: понижаванетемпература маса B: понижаванетемпература маса B: понижаванетемпература маса B: понижаванетемпература маса B: понижаване
температуратемпературатемпературатемпературатемпература
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 34 (шприцагрегат
B).

037037037037037 попопопоподгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:
понижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температура
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 31 (шприцагрегат
B).

038038038038038 температура траверси C:температура траверси C:температура траверси C:температура траверси C:температура траверси C:
понижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температура
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 33 (шприцагрегат
C).

039039039039039 температура маса C: понижаванетемпература маса C: понижаванетемпература маса C: понижаванетемпература маса C: понижаванетемпература маса C: понижаване
температуратемпературатемпературатемпературатемпература
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 34 (шприцагрегат
C).

040040040040040 попопопоподгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:
понижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температурапонижаване температура
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 31 (шприцагрегат
C).
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041041041041041 попопопоподгряване цилиндър:дгряване цилиндър:дгряване цилиндър:дгряване цилиндър:дгряване цилиндър:
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа

041041041041041 попопопоподгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър A:A:A:A:A:
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

тази грешка се проявява, когато една от
зоните на подгряване на цилиндъра (на
шприцагрегат А) превиши максималната
температура. При възникване на тази
грешка регулационният участък се
изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен нагревател.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично с понижаване под
максималната температура.

042042042042042 попопопоподгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент:умент:умент:умент:умент:
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

тази грешка се проявява, когато една от
зоните на подгряване на инструмента (топли
канали) превиши максималната
температура. При възникване на тази
грешка регулационният участък се
изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен нагревател.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично с понижаване под
максималната температура.

043043043043043 ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси:аверси:аверси:аверси:аверси:
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа

043043043043043 ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси аверси аверси аверси аверси A:A:A:A:A:
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

тази грешка се проявява, когато
подгряването на траверсите (на
шприцагрегат А) превиши максималната
температура. При възникване на тази
грешка регулационният участък се
изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен нагревател.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично с понижаване под
максималната температура.

044044044044044 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса: мака маса: мака маса: мака маса: мака маса: максималнасималнасималнасималнасимална
температуратемпературатемпературатемпературатемпература

044044044044044 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса а маса а маса а маса а маса A: макA: макA: макA: макA: максималнасималнасималнасималнасимална
температуратемпературатемпературатемпературатемпература
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

тази грешка се проявява, когато
температура маса (на шприцагрегат А)
превиши максималната температура. При
възникване на тази грешка регулационният
участък се изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен нагревател.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично с понижаване под
максималната температура.
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045045045045045 температура траверси B:температура траверси B:температура траверси B:температура траверси B:температура траверси B:
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

виж съобщение за грешка 43 (шприцагрегат
B).

046046046046046 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса B: мака маса B: мака маса B: мака маса B: мака маса B: максималнасималнасималнасималнасимална
температуратемпературатемпературатемпературатемпература
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

виж съобщение за грешка 44 (шприцагрегат
B).

047047047047047 попопопоподгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:дгряване цилиндър B:
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

виж съобщение за грешка 41 (шприцагрегат
B).

048048048048048 ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси C:аверси C:аверси C:аверси C:аверси C:
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

виж съобщение за грешка 43 (шприцагрегат
C).

049049049049049 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса C: мака маса C: мака маса C: мака маса C: мака маса C: максималнасималнасималнасималнасимална
температуратемпературатемпературатемпературатемпература
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

виж съобщение за грешка 44 (шприцагрегат
C).

050050050050050 попопопоподгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:дгряване цилиндър C:
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

виж съобщение за грешка 41 (шприцагрегат
C).

051051051051051 попопопоподгряване цилиндър: ученедгряване цилиндър: ученедгряване цилиндър: ученедгряване цилиндър: ученедгряване цилиндър: учене
активноактивноактивноактивноактивно

051051051051051 попопопоподгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър A: ученеA: ученеA: ученеA: ученеA: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато минимум
една регулационна отсечка на цилиндъра
(на шприцагрегат А) се намира в режим
обучение за "Изучаване участията на
регулирането".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след приключване процеса на учене или при
изключване режима на обучение.

052052052052052 попопопоподгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент: ученеумент: ученеумент: ученеумент: ученеумент: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато минимум
един регулационен участък на инструмента
се намира в режим обучение за "Изучаване
участията на регулирането".
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след приключване процеса на учене или при
изключване режима на обучение.

053053053053053 ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси: ученеаверси: ученеаверси: ученеаверси: ученеаверси: учене
активноактивноактивноактивноактивно

053053053053053 ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси аверси аверси аверси аверси A: ученеA: ученеA: ученеA: ученеA: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
регулационият участък за температура на
траверсите (на шприцагрегат А) се намира в
режим обучение за "Изучаване участията
на регулирането".
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след приключване процеса на учене или при
изключване режима на обучение.
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054054054054054 температура маса: учене активнотемпература маса: учене активнотемпература маса: учене активнотемпература маса: учене активнотемпература маса: учене активно
054054054054054 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса а маса а маса а маса а маса A: ученеA: ученеA: ученеA: ученеA: учене

активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
регулационият участък за температура
маса (на шприцагрегат А) се намира в режим
обучение за "Изучаване участията на
регулирането".
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след приключване процеса на учене или при
изключване режима на обучение.

055055055055055 ТТТТТемперемперемперемперемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси B: ученеаверси B: ученеаверси B: ученеаверси B: ученеаверси B: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 53 (шприцагрегат
B).

056056056056056 температура маса B: ученетемпература маса B: ученетемпература маса B: ученетемпература маса B: ученетемпература маса B: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 54 (шприцагрегат
B).

057057057057057 попопопоподгряване цилиндър B: ученедгряване цилиндър B: ученедгряване цилиндър B: ученедгряване цилиндър B: ученедгряване цилиндър B: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 51 (шприцагрегат
B).

058058058058058 температура траверси C: ученетемпература траверси C: ученетемпература траверси C: ученетемпература траверси C: ученетемпература траверси C: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 53 (шприцагрегат
C).

059059059059059 температура маса C: ученетемпература маса C: ученетемпература маса C: ученетемпература маса C: ученетемпература маса C: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 54 (шприцагрегат
C).

060060060060060 попопопоподгряване цилиндър C: ученедгряване цилиндър C: ученедгряване цилиндър C: ученедгряване цилиндър C: ученедгряване цилиндър C: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 51 (шприцагрегат
C).

061061061061061 попопопоподгряване цилиндър: повредгряване цилиндър: повредгряване цилиндър: повредгряване цилиндър: повредгряване цилиндър: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик

061061061061061 попопопоподгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър A: повреA: повреA: повреA: повреA: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато една или
няколко от зоните на подгряване на
цилиндъра (на шприцагрегат А) съобщят за
повреда на датчик. При възникване на тази
грешка регулационният участък се
изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след отстраняване повредата на датчика.
Главен прекъсвач подгряване изключване/
включване.
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062062062062062 попопопоподгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент: повреумент: повреумент: повреумент: повреумент: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато една или
няколко от зоните на подгряване на
инструмента съобщят за повреда на датчик.
При възникване на тази грешка
регулационният участък се изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след отстраняване повредата на датчика.
Главен прекъсвач подгряване изключване/
включване.

063063063063063 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси: повреаверси: повреаверси: повреаверси: повреаверси: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик

063063063063063 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси аверси аверси аверси аверси A: повреA: повреA: повреA: повреA: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато зоната за
температура на траверсите (на
шприцагрегат А) съобщи за повреда на
датчик. При възникване на тази грешка
регулационният участък се изключва.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след отстраняване повредата на датчика.
Главен прекъсвач подгряване изключване/
включване.

064064064064064 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса: повреа маса: повреа маса: повреа маса: повреа маса: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик

064064064064064 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса а маса а маса а маса а маса A: повреA: повреA: повреA: повреA: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато зоната за
температура маса (на шприцагрегат А)
съобщи за повреда на датчик. При
възникване на тази грешка регулационният
участък се изключва.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след отстраняване повредата на датчика.
Главен прекъсвач подгряване изключване/
включване.

065065065065065 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси B: повреаверси B: повреаверси B: повреаверси B: повреаверси B: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 63 (шприцагрегат
B).
066066066066066 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса B: повреа маса B: повреа маса B: повреа маса B: повреа маса B: повредадададада

датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 64 (шприцагрегат
B).
067067067067067 попопопоподгряване цилиндър B: повредгряване цилиндър B: повредгряване цилиндър B: повредгряване цилиндър B: повредгряване цилиндър B: повредадададада

датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 61 (шприцагрегат
B).
068068068068068 TTTTTrrrrraaaaavvvvvererererersentsentsentsentsentemperemperemperemperemperatur C: повреatur C: повреatur C: повреatur C: повреatur C: повредадададада

датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 63 (шприцагрегат
C).

069069069069069 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса C: повреа маса C: повреа маса C: повреа маса C: повреа маса C: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 64
(шприцагрегатC).

070070070070070 попопопоподгряване цилиндър C: повредгряване цилиндър C: повредгряване цилиндър C: повредгряване цилиндър C: повредгряване цилиндър C: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 61 (шприцагрегат
C).
071071071071071 попопопоподгряване цилиндър: късодгряване цилиндър: късодгряване цилиндър: късодгряване цилиндър: късодгряване цилиндър: късо

съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
071071071071071 попопопоподгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър A: късоA: късоA: късоA: късоA: късо

съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато една или
няколко от зоните на подгряване на
цилиндъра (на шприцагрегат А) съобщят за
късо съединение. При възникване на тази
грешка регулационният участък се
изключва.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
главен прекъсвач подгряване изключване/
включване.
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072072072072072 попопопоподгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент: късоумент: късоумент: късоумент: късоумент: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато една или
няколко от зоните на подгряване на
инструмента съобщят за късо съединение.
При възникване на тази грешка
регулационният участък се изключва.
допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 20: подгрявяне инструмент зона 1

стойност 21: подгрявяне инструмент зона  2

стойност 22: подгрявяне инструмент зона  3

до
стойност 43: подгрявяне инструмент зона

24

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
главен прекъсвач подгряване изключване/
включване.

073073073073073 температура траверси: късотемпература траверси: късотемпература траверси: късотемпература траверси: късотемпература траверси: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение

073073073073073 температура траверсиA: късотемпература траверсиA: късотемпература траверсиA: късотемпература траверсиA: късотемпература траверсиA: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато зоната за
температура на траверсите (на
шприцагрегат А) съобщи за късо
съединение. При възникване на тази грешка
регулационният участък се изключва.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
главен прекъсвач подгряване изключване/
включване.

070707070744444 температура маса: късотемпература маса: късотемпература маса: късотемпература маса: късотемпература маса: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение

070707070744444 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса а маса а маса а маса а маса A: късоA: късоA: късоA: късоA: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато зоната за
температура маса (на шприцагрегат А)
съобщи за късо съединение. При
възникване на тази грешка регулационният
участък се изключва.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
главен прекъсвач подгряване изключване/
включване.

075075075075075 температура траверси B: късотемпература траверси B: късотемпература траверси B: късотемпература траверси B: късотемпература траверси B: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 73 (шприцагрегат
B).

070707070766666 температура маса B: късотемпература маса B: късотемпература маса B: късотемпература маса B: късотемпература маса B: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 74 (шприцагрегат
B).

077077077077077 попопопоподгряване цилиндър B: късодгряване цилиндър B: късодгряване цилиндър B: късодгряване цилиндър B: късодгряване цилиндър B: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 71 (шприцагрегат
B).

078078078078078 температура траверси C: късотемпература траверси C: късотемпература траверси C: късотемпература траверси C: късотемпература траверси C: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 73 (шприцагрегат
C).

079079079079079 температура маса C: късотемпература маса C: късотемпература маса C: късотемпература маса C: късотемпература маса C: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 74 (шприцагрегат
C).
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080080080080080 попопопоподгряване цилиндър C: късодгряване цилиндър C: късодгряване цилиндър C: късодгряване цилиндър C: късодгряване цилиндър C: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 71 (шприцагрегат
C).

082082082082082 топъл канал: путопъл канал: путопъл канал: путопъл канал: путопъл канал: пускскскскскова схова схова схова схова схемаемаемаемаема
активнаактивнаактивнаактивнаактивна
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение се появява, когато топлият
канал (подгряване на инструмента) се
намира в пусково положение, т.е. топлият
канал се подгрява с редуцирана мощност до
достигане на пускова температура.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
самостоятелно при достигане на пускова
температура.

091091091091091 попопопоподгряване цилиндър: грешкадгряване цилиндър: грешкадгряване цилиндър: грешкадгряване цилиндър: грешкадгряване цилиндър: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност

091091091091091 попопопоподгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър дгряване цилиндър A: грешкаA: грешкаA: грешкаA: грешкаA: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при режим
обучение (на шприцагрегат А) разликата в
температурата на зададена и действителна
стойност е по-малка от 70 °C (126 °F).
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
повишаване зададена стойност.

092092092092092 попопопоподгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент: грешкаумент: грешкаумент: грешкаумент: грешкаумент: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при режим
обучение на подгряване инструмент
разликата в температурата на зададена и
действителна стойност е по-малка от 70 °C
(126 °F).
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
повишаване зададена стойност.

093093093093093 температура траверси: грешкатемпература траверси: грешкатемпература траверси: грешкатемпература траверси: грешкатемпература траверси: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност

093093093093093 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура тра тра тра тра траверси аверси аверси аверси аверси A: грешкаA: грешкаA: грешкаA: грешкаA: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при режим
обучение на температурната зона на
траверсите (на шприцагрегат А) разликата в
температурата на зададена и действителна
стойност е по-малка от 70 °C (126 °F).
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
повишаване зададена стойност.
094094094094094 температура маса: грешкатемпература маса: грешкатемпература маса: грешкатемпература маса: грешкатемпература маса: грешка

зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
094094094094094 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура маса а маса а маса а маса а маса A: грешкаA: грешкаA: грешкаA: грешкаA: грешка

зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при режим
обучение на температурна зона маса
разликата в температурата на зададена и
действителна стойност е по-малка от 70 °C
(126 °F).
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
повишаване зададена стойност.

095095095095095 температура траверси B: грешкатемпература траверси B: грешкатемпература траверси B: грешкатемпература траверси B: грешкатемпература траверси B: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 93 (шприцагрегат
B).

096096096096096 температура маса B: грешкатемпература маса B: грешкатемпература маса B: грешкатемпература маса B: грешкатемпература маса B: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 94 (шприцагрегат
B).

097097097097097 попопопоподгряване цилиндър B: грешкадгряване цилиндър B: грешкадгряване цилиндър B: грешкадгряване цилиндър B: грешкадгряване цилиндър B: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 91 (шприцагрегат
B).
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098098098098098 температура траверси C: грешкатемпература траверси C: грешкатемпература траверси C: грешкатемпература траверси C: грешкатемпература траверси C: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 93 (шприцагрегат
C).

099099099099099 температура маса C: грешкатемпература маса C: грешкатемпература маса C: грешкатемпература маса C: грешкатемпература маса C: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 94 (шприцагрегат
C).

111110000000000 попопопоподгряване цилиндър C: грешкадгряване цилиндър C: грешкадгряване цилиндър C: грешкадгряване цилиндър C: грешкадгряване цилиндър C: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 91 (шприцагрегат
C).

111111111144444 повреповреповреповреповреда климада климада климада климада климатик електрошкафтик електрошкафтик електрошкафтик електрошкафтик електрошкаф
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се появява,
когато има повреда в климатика на
електрошкафа.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• превишаване на зададената

температура (нормално = 35 CEL) с
повече от 5 CEL.

• грешка в кръговрата на високото
налягане

• замърсени мрежи на външните
филтри

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
при превишена температура и повреда във
филтрите грешката се коригира
автоматично, щом повредата бъде
отстранена.
при повреда в кръговрата на високото
налягане уредът трябва да бъде занулен
чрез натискане на бутон "Зануляване".

111111111155555 грешка в кгрешка в кгрешка в кгрешка в кгрешка в комуникациятомуникациятомуникациятомуникациятомуникацията с UNIROBа с UNIROBа с UNIROBа с UNIROBа с UNIROB
B2/B4B2/B4B2/B4B2/B4B2/B4
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато се изгуби
връзката с робота.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез натискане на бутон „Задвижване
старт“ или "Задвижване стоп“.

111111111166666 манипулация интерфейс: грешенманипулация интерфейс: грешенманипулация интерфейс: грешенманипулация интерфейс: грешенманипулация интерфейс: грешен
работен режимработен режимработен режимработен режимработен режим
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това указание се появява, когато
програмата "Манипулация" е активирана
във визуализация, но роботът е изключен
чрез интерфейса (DIopm), машината е
включена на автоматичен режим, т.е.
машината би произвеждала без
манипулация. Това съобщение служи за
указание на обслужващия персонал.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато роботът бъде
активиран отново или се излезе от
автоматичния режим на машината.
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111111111177777 манипулация интерфейс:манипулация интерфейс:манипулация интерфейс:манипулация интерфейс:манипулация интерфейс:
задействан е задействан е задействан е задействан е задействан е АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОПОПОПОПОП
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато след
"Задвижване включено" двата кръга
АВАРИЕН СТОП не са логически „1“, т.е.
АВАРИЙНИЯТ СТОП на робота трябва да е
натиснат.

кккккоригироригироригироригироригиранеанеанеанеане:
чрез натискане на бутон „Задвижване
старт“ или "Задвижване стоп“.

111111111188888 манипулация интерфейс: грешкаманипулация интерфейс: грешкаманипулация интерфейс: грешкаманипулация интерфейс: грешкаманипулация интерфейс: грешка
кръг кръг кръг кръг кръг АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОПОПОПОПОП
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато след
"Задвижване включено" единият от двата
кръга АВАРИЕН СТОП не е логически „1“.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
като допълнителна информация се изпраща
„1“ или „2“за съответния кръг АВАРИЕН
СТОП.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез натискане на бутон „Задвижване
старт“ или "Задвижване стоп“

111111111199999 грешка в кгрешка в кгрешка в кгрешка в кгрешка в комуникациятомуникациятомуникациятомуникациятомуникацията на Kа на Kа на Kа на Kа на Keeeeeyyyyy
Card №:Card №:Card №:Card №:Card №:
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато се открие
грешка в комуникацията с четящото
устройство на Key Card.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
прекъсване на кабел, липса на захранване,
погрешно обслужване

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
32001 адрес на ReadData или WriteData = 0

32002 няма комуникация с четящото у-во

32003 антената на четящото у-во не може
да бъде включена

32004 антената на четящото у-во не може
да бъде изключена

32005 обратният отговор на GetSystemInfo е
грешен

32006 няма карта при "Програмиране Key
Card"

32007 обратният отговор на
ReadSingleBlock е грешен

32008 картата е извадена по време на
"Програмиране Key Card", картата
трябва да бъде подадена още веднъж

32009 обратен отговор на WriteSingleBlock е
грешен

111112020202020 грешка при трансфер данни отгрешка при трансфер данни отгрешка при трансфер данни отгрешка при трансфер данни отгрешка при трансфер данни от
данни роботданни роботданни роботданни роботданни робот
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
прехвърлянето на данни от робота не се е
получило.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
проблеми с връзката с робота.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след извършване на
тренсфера на данни.
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 96: Timeout NET2000 драйвер.

стойност 97: Timeout VIS команда.

стойност 98: Timeout чрез управление робот.
възможна причина: роботът е в
режим "автоматичен". В
автоматичен режим не могат да се
зареждат данни.

стойност 199: Timeout чрез управление
робот при трансфер данни.

>2000: грешка при работа с временни данни
в RPS (виж документация burtrap-lib).

111112121212121 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 1: + тоа масло 1: + тоа масло 1: + тоа масло 1: + тоа масло 1: + толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
хидравличното масло (от система помпи 1)
превиши настроената максимална
температура (60 °C, 140 °F)
(предупреждение). При достигане на 65 °C,
149 °F двигателят се изключва. Той може да
се включи пак за охлаждане
(контролирайте кръга на охлаждане).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
в ръчен режим при достигане на правилната
температура на маслото.

111112222222222 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 1: - тоа масло 1: - тоа масло 1: - тоа масло 1: - тоа масло 1: - толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява, когато
хидравличното масло (на система помпи 1)
още не е достигнало настроената
минимална температура (40 °C, 104 °F) или
след като е било подгрято, температурата
му е паднала под минимума от 35 °C, 95 °F
(подгряването на маслото се включва
отново). При проявата на тази грешка
всички движения на машината се блокират.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след достигане на правилната
температура на маслото.

111112323232323 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 1: повреа масло 1: повреа масло 1: повреа масло 1: повреа масло 1: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато масленият
филтър (на система помпи 1) съобщи за
повреда на датчика. При възникване на тази
повреда регулационният участък се
изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след отстраняване повредата на датчика
изключете и включете двигателя.

111112424242424 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 1: ка масло 1: ка масло 1: ка масло 1: ка масло 1: контроонтроонтроонтроонтроллллл
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
регулационният участък за подгряване на
маслото (на система помпи 1) превиши
максималната температура (70 °C, 158 °F).
При възникване на тази грешка
задвижването се изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично със слизане под максималната
температура.

111112525252525 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 2: + тоа масло 2: + тоа масло 2: + тоа масло 2: + тоа масло 2: + толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 121(система

помпи2).

111112626262626 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 2: - тоа масло 2: - тоа масло 2: - тоа масло 2: - тоа масло 2: - толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

виж съобщение за грешка 122(система

помпи2).
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111112727272727 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 2: повреа масло 2: повреа масло 2: повреа масло 2: повреа масло 2: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 123(система

помпи2).

111112828282828 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 2: ка масло 2: ка масло 2: ка масло 2: ка масло 2: контроонтроонтроонтроонтроллллл
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 124(система

помпи2).

111112929292929 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 3: + тоа масло 3: + тоа масло 3: + тоа масло 3: + тоа масло 3: + толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 121(система

помпи3).

111113030303030 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 3: - тоа масло 3: - тоа масло 3: - тоа масло 3: - тоа масло 3: - толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

виж съобщение за грешка 122(система

помпи3).

111113131313131 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 3: повреа масло 3: повреа масло 3: повреа масло 3: повреа масло 3: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 123(система

помпи3).

111113232323232 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 3: ка масло 3: ка масло 3: ка масло 3: ка масло 3: контроонтроонтроонтроонтроллллл
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 124(система

помпи3).

111113333333333 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
00000
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато е зададена
програма APS (променлива AP1errcl0).
Коригирането също трябва да се дифинира
в програма APS.

111113434343434 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
11111
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 133 (променлива
AP1errcl1).

111113535353535 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
22222
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 133 (променлива
AP1errcl2).

111113636363636 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
33333
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

виж съобщение за грешка 133 (променлива
AP1errcl3).

111113737373737 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
44444
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

виж съобщение за грешка 133 (променлива
AP1errcl4).

111113838383838 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
55555
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

виж съобщение за грешка 133 (променлива
AP1errcl5).

111113939393939 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
66666
[клас грешка 6][клас грешка 6][клас грешка 6][клас грешка 6][клас грешка 6]

виж съобщение за грешка 133 (променлива
AP1errcl6).

111114040404040 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
77777
[клас грешка 7][клас грешка 7][клас грешка 7][клас грешка 7][клас грешка 7]

виж съобщение за грешка 133 (променлива
AP1errcl7).
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111114141414141 температура електрошкаф 1температура електрошкаф 1температура електрошкаф 1температура електрошкаф 1температура електрошкаф 1
прекалено високапрекалено високапрекалено високапрекалено високапрекалено висока
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато контролът
на температурата в електрошкафа
(стандартен електрошкаф) отчита стойност
извън настроения толеранс (60 °C, 140 °F).
При проявата на тази грешка се изключват
двигателя и подгряването.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при слизане под макс.
температура.

111114242424242 температура електрошкаф 1температура електрошкаф 1температура електрошкаф 1температура електрошкаф 1температура електрошкаф 1
препрепрепрепредупреждениедупреждениедупреждениедупреждениедупреждение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато контролът
на температурата в електрошкафа
(стандартен електрошкаф) отчита стойност
извън настроената зона на предупреждение
(55 °C, 131 °F).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при слизане под
температура.предупреждение.

111114343434343 температура електрошкаф 2температура електрошкаф 2температура електрошкаф 2температура електрошкаф 2температура електрошкаф 2
прекалено високапрекалено високапрекалено високапрекалено високапрекалено висока
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 141
(допълнителен електрошкаф).

111114444444444 температура електрошкаф 2температура електрошкаф 2температура електрошкаф 2температура електрошкаф 2температура електрошкаф 2
препрепрепрепредупреждениедупреждениедупреждениедупреждениедупреждение
[F[F[F[F[Fehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]

виж съобщение за грешка 142
(допълнителен електрошкаф).

111114545454545 КККККонтроонтроонтроонтроонтрол налягл налягл налягл налягл налягане стуане стуане стуане стуане студена водена водена водена водена водадададада
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява, когато датчикът
за студената вода съобщава за понижено
налягане на водата в продължение на
повече от 5 секунди (за избягване на
кратковременните колебания в налягането).
Текущият цикъл се приключва и машината
изключва.

Необходимото налягане на водата се
настройва директно на датчика за
студената вода.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез прехвърляне на ръчен режим и
повишаване налягането на студената вода.

111114646464646 APS: фаAPS: фаAPS: фаAPS: фаAPS: фатттттална грешкаална грешкаална грешкаална грешкаална грешка
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

Моля обърнете се към сервизната служба
на  BATTENFELD.

111114747474747 APS: деление на 0APS: деление на 0APS: деление на 0APS: деление на 0APS: деление на 0
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при изпълнението на активната
програма APS се получи деление на "0".
Грешният програмен ред се маркира чрез
номера на реда в червено.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва чрез ново
стартиране на коригираната програма APS.
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111114848484848 APS: скал. APS: скал. APS: скал. APS: скал. APS: скал. AI/AAI/AAI/AAI/AAI/AOOOOO, респ. к, респ. к, респ. к, респ. к, респ. конфигонфигонфигонфигонфиг.....
помпи грешнапомпи грешнапомпи грешнапомпи грешнапомпи грешна
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато скалирането на аналоговите входове/
изходи на APS не е възможно или
конфигурация помпи APS е била погрешно
настроена.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след коректно APS скалиране на
аналоговите входове/ изходи или корекция
на конфигурация помпи APS.

111114949494949 APS: рAPS: рAPS: рAPS: рAPS: работен режим аботен режим аботен режим аботен режим аботен режим APS, респ.APS, респ.APS, респ.APS, респ.APS, респ.
пропропропропродукт ID грешнидукт ID грешнидукт ID грешнидукт ID грешнидукт ID грешни
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява по
следните причини:
- програма APS е била включена,

въпреки че не е било необходимо
(настройка програма APS за
необходимост при работата на
машината не е избрана).

- програма APS не е стартирана,
въпреки че е необходимо (настройка
програма APS за необходимост при
работата на машината е избрана).

- програма APS е необходима
(настройка програма APS за
необходимост при работата на
машината е избрана), но "Програма
ID" и "Продукт ID" се различават.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

111115050505050 инструментът не е затворенинструментът не е затворенинструментът не е затворенинструментът не е затворенинструментът не е затворен
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за повреда се проявява,
когато програмата на устройството за
опъване на колоните е била избрана, а
инструментът не е затворен.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично с
достигане мярката на хода "Инструмент
затворен".

111115151515151 опъване копъване копъване копъване копъване кооооолони активнолони активнолони активнолони активнолони активно
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка показва, че
програмата на устройството за опъване на
колоните е активирана.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично,
когато програмата приключи или бъде
отхвърлена.

111115252525252 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта на уа на уа на уа на уа на устройство застройство застройство застройство застройство за
опъване на копъване на копъване на копъване на копъване на кооооолоните отвореналоните отвореналоните отвореналоните отвореналоните отворена
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазната врата на устройството
за опъване на колоните се отвори.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично със
затварянето на предпазната врата.
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111115353535353 опъване копъване копъване копъване копъване кооооолони приключенолони приключенолони приключенолони приключенолони приключено
некнекнекнекнекоректнооректнооректнооректнооректно
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се проявява,
когато се излезе от режим "Регулиране", а
програмата на устройството за опъване на
колоните не е приключена коректно.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• устройството за опъване на колоните

не се намира в основно положение.

• блокировка затегната.

• подвижна плоча освободена.

• устройство за развинтване
затегнато.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично с
достигането на основно положение.

111115454545454 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл крайни прекъсвачи наайни прекъсвачи наайни прекъсвачи наайни прекъсвачи наайни прекъсвачи на
устройство за опъване наустройство за опъване наустройство за опъване наустройство за опъване наустройство за опъване на
кккккооооолонителонителонителонителоните
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

при появата на това съобщение за грешка
хидравличното задвижване се изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
двата крайни прекъсвача са задействани
едновременно (прекалено къси ходове,
повреда на крайните прекъсвачи).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

111115555555555 ниво грес в централно смазванениво грес в централно смазванениво грес в централно смазванениво грес в централно смазванениво грес в централно смазване
прекалено нискпрекалено нискпрекалено нискпрекалено нискпрекалено нискооооо
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато нивото е прекалено ниско или е било
прекалено ниско за кратко време.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
допълнете грес съгласно изискванията на
ръководството за експлоатация.
Коригирането се извършва след
отстраняване причината за повредата и
натискане на бутон "Машина стоп".

111115656565656 повреповреповреповреповреда центрда центрда центрда центрда централно смазване сално смазване сално смазване сално смазване сално смазване с
гресгресгресгресгрес
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за повреда се проявява,
когато по време на интервал на смазване
прекъсвачът за повишаване на налягането
не включи в рамките на настроеното
контролно време или когато нивото на
греста в централното смазване е прекалено
ниско.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
1: сигнал от граничен прекъсвач

налягане е постъпил, още преди
цикълът на смазване да е започнал.

2: повишаване на налягането извън
рамките на определеното време

3: граничен прекъсвач налягане не
променя своето състояние след
паузата (времето между два цикъла
на смазване).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
контрол на резервоара на централното
смазване с грес, контрол на граничен
прекъсвач налягане. Стратиране на цикъл в
ръчен режим.
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111115757575757 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател центртел центртел центртел центртел централноалноалноалноално
смазване с грес задействанасмазване с грес задействанасмазване с грес задействанасмазване с грес задействанасмазване с грес задействана
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя е
задействал.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефект в двигателя.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

111115858585858 АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОП на външен уреОП на външен уреОП на външен уреОП на външен уреОП на външен уреддддд
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

при появата на това съобщение за грешка
хидравличното задвижване изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• АВАРИЕН СТОП манипулатор е

задействан.

• манипулатор няма реактивен щекер.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

111115959595959 повреповреповреповреповреда дозирда дозирда дозирда дозирда дозиращо уащо уащо уащо уащо устройствостройствостройствостройствостройство
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

това съобщение за грешка се проявява,
когато има повреда във външно дозиращо
устройство (виж описанието на вънвшното
дозиращо устройство). При възникване на
тази повреда не стартира нов цикъл на
машината.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: дозиращо у-во на

шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: дозиращо у-во на
шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: дозиращо у-во на
шприцагрегат C.

111116060606060 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател смазванетел смазванетел смазванетел смазванетел смазване
препрепрепрепредавки задействанадавки задействанадавки задействанадавки задействанадавки задействана
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя е
задействал.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефект в двигателя.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

111116161616161 провери налягпровери налягпровери налягпровери налягпровери налягане масло преане масло преане масло преане масло преане масло предавкидавкидавкидавкидавки
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато, когато налягането на масло предавки
падне под настроената стойност.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефект в двигател масло предавки.

• провери нивото на масло предавки.

• дефектен граничен прекъсвач
налягане.

• погрешно настроен граничен
прекъсвач налягане.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

111116262626262 повреповреповреповреповреда вентилада вентилада вентилада вентилада вентилатортортортортор
сервосервосервосервосерводвигдвигдвигдвигдвигааааателтелтелтелтел
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя е
задействал.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефект в двигателя.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.
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111116363636363 повреповреповреповреповреда вентилада вентилада вентилада вентилада вентилатор инвертортор инвертортор инвертортор инвертортор инвертор
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя е
задействал.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефект в двигателя.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

111116464646464 освобоосвобоосвобоосвобоосвобождаване инвертор липсваждаване инвертор липсваждаване инвертор липсваждаване инвертор липсваждаване инвертор липсва
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато инверторът не освобождава.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• липса на напрежение или прекъснат

кабел на инвертора.

• провери инвертор.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

111116565656565 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
88888
[клас грешка 8][клас грешка 8][клас грешка 8][клас грешка 8][клас грешка 8]

виж съобщение за грешка 133 (променлива
AP1errcl8).

111116666666666 APS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка класAPS: потребителска грешка клас
99999
[клас грешка 9][клас грешка 9][клас грешка 9][клас грешка 9][клас грешка 9]

виж съобщение за грешка 133 (променлива
AP1errcl9).

111116767676767 APS не е инстAPS не е инстAPS не е инстAPS не е инстAPS не е инсталиралиралиралиралиран на машинаан на машинаан на машинаан на машинаан на машинатттттааааа
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато след зареждане на данни продукт се
окаже, че е необходима програма APS, но
машината не разполага с тази опция.
Работата с тези данни не е възможна на
тази машина.

111116868686868 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл краен прекъсвач куплунгаен прекъсвач куплунгаен прекъсвач куплунгаен прекъсвач куплунгаен прекъсвач куплунг
на съена съена съена съена съединителядинителядинителядинителядинителя
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

при появата на това съобщение за грешка
хидравличното задвижване се изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
двата крайни прекъсвача са задействани
едновременно (прекалено къси ходове,
повреда краен прекъсвач).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

111116969696969 куплунг на изхвъргкуплунг на изхвъргкуплунг на изхвъргкуплунг на изхвъргкуплунг на изхвъргача незаача незаача незаача незаача незатегнатегнатегнатегнатегнаттттт
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се проявява,
когато куплунгът на изхвъргача не е
затегнат.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен или погрешно настроен краен
прекъсвач. Натиснат бутон освобождаване
куплунг изхвъргач.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
затягане куплунг изхвъргач.

111117070707070 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат не е в задна крт не е в задна крт не е в задна крт не е в задна крт не е в задна крайнаайнаайнаайнаайна
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато в режим моулдфикс шприцагрегатът
не е в задно крайно положение.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете шприцагрегата докрай назад.

111117171717171 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: активенс: активенс: активенс: активенс: активен
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка показва, че е
била активирана програмата "Моулдфикс
(фиксиране инструмент) затягане/
освобождаване".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично,
когато се изключи "Моулдфикс затягане/
освобождаване".
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111117272727272 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: плос: плос: плос: плос: плоча с дюзача с дюзача с дюзача с дюзача с дюза
незанезанезанезанезатегнатегнатегнатегнатегнатттттааааа
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се проявява,
когато плочата с дюзата на моулдфикс е
незатегната.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен или погрешно настроен краен
прекъсвач. Бутон "Моулдфикс плоча с
дюза" е бил натиснат.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
затегнете плоча с дюза на моулдфикс.

111117373737373 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: защитна фс: защитна фс: защитна фс: защитна фс: защитна функцияункцияункцияункцияункция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато в режим "Моулдфикс" след
деблокиране на затварящата плоча, в
рамките на защитния ход на инструмента-
моулдфикс, предпазителят на затварящата
плоча остава активен.

111117777744444 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: пос: пос: пос: пос: подвижнадвижнадвижнадвижнадвижнаттттта плоа плоа плоа плоа плоча неча неча неча неча не
е зае зае зае зае затегнатегнатегнатегнатегнатттттааааа
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се проявява,
когато подвижната плоча на моулдфикс не е
затегната.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен или погрешно настроен краен
прекъсвач. Бутон "Моулдфикс
освобождаване подвижна плоча" е бил
натиснат.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
затегнете подвижната плоча на моулдфикс.

111117575757575 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: висос: висос: висос: висос: височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж не еаж не еаж не еаж не еаж не е
достигнадостигнадостигнадостигнадостигнатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато след смяна на инструмента
актуалната височина монтаж не съвпада с
въведената на монитора.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
въведете правилна височина монтаж, респ.
настройте правилната височина монтаж на
инструмента чрез автоматичната
настройка.

111117777766666 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: време кс: време кс: време кс: време кс: време контроонтроонтроонтроонтроллллл
задействанозадействанозадействанозадействанозадействано
[клас грешка1][клас грешка1][клас грешка1][клас грешка1][клас грешка1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато затягането или освобождаването на
моулдфикс не приключва в настроеното
контролно време.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефектен или погрешно настроен

краен прекъсвач.

• проверете моулдфикс налягане
затягане/ освобождаване.

• време контрол настроено прекалено
късо.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично,
когато се изключи "Моулдфикс затягане/
освобождаване".

111117777777777 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: плос: плос: плос: плос: плоча с дюза кча с дюза кча с дюза кча с дюза кча с дюза контроонтроонтроонтроонтроллллл
налягналягналягналягналяганеанеанеанеане
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се проявява,
когато налягане затваряне на моулдфикс
плоча с дюза падне под настроеното
налягане (50 bar / 725 psi).

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• граничен прекъсвач налягане е

дефектен или погрешно настроен.

• бутон "Моулдфикс освобождаване
плоча с дюза" е бил натиснат.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
отстраняване причината за повредата и
затягане моулдфикс плоча с дюза.

111117878787878 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: пос: пос: пос: пос: подвижна плодвижна плодвижна плодвижна плодвижна плочачачачача
ккккконтроонтроонтроонтроонтрол налягл налягл налягл налягл наляганеанеанеанеане
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се проявява,
когато налягане затваряне на моулдфикс
подвижна плоча падне под настроеното
налягане (50 bar / 725 psi).
възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• граничен прекъсвач налягане е

дефектен или погрешно настроен.

• бутон "Моулдфикс освобождаване
подвижна плоча" е бил натиснат.
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кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
отстраняване причината за повредата и
затягане моулдфикс подвижна плоча.

111117979797979 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: кс: кс: кс: кс: контроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл краенаенаенаенаен
прекъсвачпрекъсвачпрекъсвачпрекъсвачпрекъсвач
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато по време на процеса на затягане
единият от двата гранични прекъсвача на
налягане не задейства в рамките на
настроеното контролно време, респ. по
време на освобождаването единият от
двата гранични прекъсвача на налягане не
отпадне.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

111118080808080 позиционен изхвъргпозиционен изхвъргпозиционен изхвъргпозиционен изхвъргпозиционен изхвъргач напреач напреач напреач напреач напреддддд
време извън товреме извън товреме извън товреме извън товреме извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява при
превишаване на едно от посочените
времена "позиционен изхвъргач напред" и
активирана контролна програма. Двигателят
се изключва. Зададената стойност и
контролната програма се намират под
функционален бутон "Производствени
данни" и софт-бутон "Времена/ кръгла маса/
плъзгаща маса/ позиция инструмент".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: позиционен изхвъргач 1.

бит 1, стойност 2: позиционен изхвъргач 2.

бит 2, стойност 4: позиционен изхвъргач 3.

Пример:Пример:Пример:Пример:Пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на позиционен
изхвъргач 1 (стойност 1) и позиционен
изхвъргач 2 (стойност 2) трябва да бъдат
проверени.

111118181818181 позиционен изхвъргпозиционен изхвъргпозиционен изхвъргпозиционен изхвъргпозиционен изхвъргач назадач назадач назадач назадач назад
време извън товреме извън товреме извън товреме извън товреме извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява при
превишаване на едно от посочените
времена "позиционен изхвъргач назад" и
активирана контролна програма. Двигателят
се изключва. Зададената стойност и
контролната програма се намират под
функционален бутон "Производствени
данни" и софт-бутон "Времена/ кръгла маса/
плъзгаща маса/ позиция инструмент".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: позиционен изхвъргач 1.

бит 1, стойност 2: позиционен изхвъргач 2.

бит 2, стойност 4: позиционен изхвъргач 3.

Пример:Пример:Пример:Пример:Пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на позиционен
изхвъргач 1 (стойност 1) и позиционен
изхвъргач 2 (стойност 2) трябва да бъдат
проверени.

111118282828282 кръгкръгкръгкръгкръгла маса/ плъзгла маса/ плъзгла маса/ плъзгла маса/ плъзгла маса/ плъзгаща масааща масааща масааща масааща маса
индекиндекиндекиндекиндекс-време извън тос-време извън тос-време извън тос-време извън тос-време извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява при превишаване
на фиксирано зададеното време.
Двигателят се изключва. При многократно
проявяване на същата грешка се свържете
със сервиза на  Battenfeld.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефектен краен прекъсвач.

• дефектни индекс-вентили.
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111118383838383 грешка хгрешка хгрешка хгрешка хгрешка харарарарардудудудудуерен кръгерен кръгерен кръгерен кръгерен кръг
устройство за безопасностустройство за безопасностустройство за безопасностустройство за безопасностустройство за безопасност
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато помощните контактори за прекъсване
токовите вериги на вентилите на опасните
движения (помощни контактори на
шприцагрегата или затварящия агрегат) са
отпаднали, въпреки че никакви устройства
за безопасност не са отворени (напр.
защита шприцване, предпазна врата,
светлинна завеса, авариен стоп). Този
контрол е активен, само ако хидравликата е
вече включена.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез натискане на бутон "стоп" или бутон
"старт".

111118484848484 APS: ос блокирана чрез програмаAPS: ос блокирана чрез програмаAPS: ос блокирана чрез програмаAPS: ос блокирана чрез програмаAPS: ос блокирана чрез програма
APSAPSAPSAPSAPS
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато една ос е
спряна от програма APS (име променлива
оси: nStp или pStp) и е активирана програма
"Оценка грешки за ос блокирана чрез APS".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: отрицателна посока на

движение блокирана.

стойност 2: положителна посока на
движение блокирана.

111118585858585 ПОПОПОПОПОТРЕБИТЕЛ: ос бТРЕБИТЕЛ: ос бТРЕБИТЕЛ: ос бТРЕБИТЕЛ: ос бТРЕБИТЕЛ: ос блокирлокирлокирлокирлокирана отана отана отана отана от
USER-програмаUSER-програмаUSER-програмаUSER-програмаUSER-програма
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато една ос е
спряна от програма USER и е активирана
програма "Оценка грешки за ос блокирана
чрез APS".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: отрицателна посока на

движение блокирана.

стойност 2: положителна посока на
движение блокирана.

111118686868686 CCCCCAN-IO грешка в кAN-IO грешка в кAN-IO грешка в кAN-IO грешка в кAN-IO грешка в комуникациятомуникациятомуникациятомуникациятомуникациятааааа
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато бъде
разпозната комуникационна грешка към
модулите CANOpen.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
връзката към CAN-IO клемите на LC-
манипулация е прекъсната или не е
включена.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
отстраняване причината за повредата и
изключване и повторно включване на
програмата "LC-манипулация".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: CANOpen модул 1.

бит 1, стойност 2: CANOpen модул 2.

бит 2, стойност 4: CANOpen модул 3.

бит 3, стойност 8: CANOpen модул 4.

бит 4, стойност 16: CANOpen модул 5.

111118787878787 грешка зададена стойностгрешка зададена стойностгрешка зададена стойностгрешка зададена стойностгрешка зададена стойност
шприцване - Qшприцване - Qшприцване - Qшприцване - Qшприцване - Q
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато се открие,
че зададена стойност на обем шприцпоток
(Q) е по-голяма от максималния обем
шприцпоток (Qmax).

ако опция бързо шприцване се деактивира,
максималният шприцпоток (Qmax) става по-
малък. Ако една или повече зададени
стойности на обем шприцпоток (Q) станат
по този начин по-високи от сегашната Qmax,
се показва тази грешка.

отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:
коригиране на зададените стойности.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.
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пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

111118888888888 хххххооооод декд декд декд декд декомпресия по- гомпресия по- гомпресия по- гомпресия по- гомпресия по- гооооолям отлям отлям отлям отлям от
макмакмакмакмаксималния хсималния хсималния хсималния хсималния хоооооддддд
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява при превишаване
максималния ход на шприцбуталото чрез
декомпресията. Проверете настроения обем
декомпресия и актуалната добавка маса.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

111118989898989 пресичане път позиционенпресичане път позиционенпресичане път позиционенпресичане път позиционенпресичане път позиционен
изхвъргизхвъргизхвъргизхвъргизхвъргач напреач напреач напреач напреач напреддддд
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

налице е пресичане на пътя при
въвеждането на профил позиционен
изхвъргач напред. Стойността на хода
трябва постоянно да се повишава по посока
на движението.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично щом няма вече пресичане на
пътя.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: позиционен изхвъргач 1.

бит 1, стойност 2: позиционен изхвъргач 2.

бит 2, стойност 4: позиционен изхвъргач 3.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на позиционен
изхвъргач 1 (стойност 1) и позиционен
изхвъргач 2 (стойност 2) трябва да бъдат
проверени.

111119090909090 пресичане път позиционенпресичане път позиционенпресичане път позиционенпресичане път позиционенпресичане път позиционен
изхвъргизхвъргизхвъргизхвъргизхвъргач назадач назадач назадач назадач назад

[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 189 (профил
позиционен изхвъргач).

111119191919191 пресичане път отварянепресичане път отварянепресичане път отварянепресичане път отварянепресичане път отваряне
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

налице е пресичане на пътя при въвеждане
на ход движение отваряне. Стойността на
хода трябва постоянно да се повишава по
посока на движението.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично щом няма вече пресичане на
пътя.

111119292929292 пресичане път затварянепресичане път затварянепресичане път затварянепресичане път затварянепресичане път затваряне
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 191 (профил
затваряне).

111119393939393 пресичане път шприцагрегпресичане път шприцагрегпресичане път шприцагрегпресичане път шприцагрегпресичане път шприцагрегаааааттттт
напренапренапренапренапреддддд
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

налице е пресичане на пътя при
въвеждането на профил шприцагрегат
напред. Стойността на хода трябва
постоянно да се повишава по посока на
движението.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично щом няма вече пресичане на
пътя.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.
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111119494949494 пресичане път шприцагрегпресичане път шприцагрегпресичане път шприцагрегпресичане път шприцагрегпресичане път шприцагрегаааааттттт
назадназадназадназадназад
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 193 (профил
шприцагрегат назад).

111119595959595 пресичане път изхвъргпресичане път изхвъргпресичане път изхвъргпресичане път изхвъргпресичане път изхвъргач напреач напреач напреач напреач напреддддд
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

налице е пресичане на пътя при
въвеждането на профил позиционен
изхвъргач напред (при машини с кръгла
маса - изхвъргач горна част). Стойността на
хода трябва постоянно да се повишава по
посока на движението.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично щом няма вече пресичане на
пътя.

111119696969696 пресичане път изхвъргпресичане път изхвъргпресичане път изхвъргпресичане път изхвъргпресичане път изхвъргач назадач назадач назадач назадач назад
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 195 (профил
изхвъргач назад).

111119797979797 пресичане път шприцванепресичане път шприцванепресичане път шприцванепресичане път шприцванепресичане път шприцване
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

налице е пресичане на обемите при
въвеждането на шприцпрофил. Стойността
на обема (V) трябва постоянно да се
повишава по посока на движението.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато няма вече пресичане на
обеми.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

111119898989898 застъпване време допълнителнозастъпване време допълнителнозастъпване време допълнителнозастъпване време допълнителнозастъпване време допълнително
налягналягналягналягналяганеанеанеанеане
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

налице е застъпване на времето в профил
на допълнително налягане. Стойността на
времето трябва постоянно да се повишава.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, щом няма вече застъпване на
времето.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

111119999999999 пресичане път дозиранепресичане път дозиранепресичане път дозиранепресичане път дозиранепресичане път дозиране
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

налице е пресичане на обеми при
въвеждането на профил на дозиране.
Стойността на обема (V) трябва постоянно
да се повишава по посока на движението.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато няма вече пресичане на
обеми.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.
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200200200200200 формаформаформаформаформаттттта не е отворенаа не е отворенаа не е отворенаа не е отворенаа не е отворена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
затварящият агрегат не е отворен при
стартирането на друго движение.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете затварящия агрегат ръчно на
позиция "Инструмент отворен".

202020202011111 изхвъргизхвъргизхвъргизхвъргизхвъргачът не е върналачът не е върналачът не е върналачът не е върналачът не е върнал
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
изхвъргачът (при машини с кръгла маса -
изхвъргач горна част) не се е върнал при
стартирането на друго движение.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете изхвъргача ръчно на позиция
"Изхвъргач отзад".

202202202202202 време завреме завреме завреме завреме затваряне извън тотваряне извън тотваряне извън тотваряне извън тотваряне извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
въведеното време за затваряне и
активирана контролна програма.
Задвижването се изключва. Зададената
стойност и контролната програма се
намират под функционален бутон
"Производствени данни" и софт-бутони
"Контроли".

203203203203203 защитзащитзащитзащитзащита инстра инстра инстра инстра инструмент задействанаумент задействанаумент задействанаумент задействанаумент задействана
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато е установен
стоп на затварящия агрегат след мярка на
хода "Защита инструмент".

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• детайл заседнал в инструмента.

• дефектен инструмент.

204204204204204 време пълнене извън товреме пълнене извън товреме пълнене извън товреме пълнене извън товреме пълнене извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
въведеното време за пълнене (време за
шприцване) и активирана контролна
програма. Задвижването се изключва.
Зададената стойност и контролната
програма се намират под функционален
бутон "Производствени данни" и софт-
бутони "Контроли".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

205205205205205 време дозирвреме дозирвреме дозирвреме дозирвреме дозиране извън тоане извън тоане извън тоане извън тоане извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
въведеното време за дозиране (време за
шприцване) и активирана контролна
програма. Задвижването се изключва.
Зададената стойност и контролната
програма се намират под функционален
бутон "Производствени данни" и софт-
бутони "Контроли".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.
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206206206206206 време отваряне извън товреме отваряне извън товреме отваряне извън товреме отваряне извън товреме отваряне извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
зададеното време за отваряне и активирана
контролна програма. Задвижването се
изключва. Зададената стойност и
контролната програма се намират под
функционален бутон "Производствени
данни" и софт-бутон "Контроли".

207207207207207 11111. . . . . АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОП е задействанОП е задействанОП е задействанОП е задействанОП е задействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява при задействане
на "Авариен стоп" - бутон 1.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато бутон "Авариен стоп"
бъде деблокиран.

208208208208208 препрепрепрепредна предна предна предна предна предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта отворенаа отворенаа отворенаа отворенаа отворена
208208208208208 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 1 отворенаа 1 отворенаа 1 отворенаа 1 отворенаа 1 отворена

[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

предпазната врата е отворена. При появата
на това съобщение за повреда всички
движения на машината са блокирани.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
затваряне на предпазната врата и проверка
на крайния прекъсвач.

209209209209209 защитзащитзащитзащитзащита шприцване е отворенаа шприцване е отворенаа шприцване е отворенаа шприцване е отворенаа шприцване е отворена
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

Защита шприцване не е затворена. При
появата на това съобщение за повреда
всички движения на машината са
блокирани.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
затваряне на защита шприцване и проверка
на крайния прекъсвач.

212121212100000 защитзащитзащитзащитзащита шприцване ка шприцване ка шприцване ка шприцване ка шприцване контроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл краенаенаенаенаен
прекъсвачпрекъсвачпрекъсвачпрекъсвачпрекъсвач
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

При проверка настройките на крайните
прекъсвачи е открита грешка.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефектен краен прекъсвач.
• прекъсване на кабел.

212121212111111 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател задвижване 1тел задвижване 1тел задвижване 1тел задвижване 1тел задвижване 1
задействаназадействаназадействаназадействаназадействана
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя (на
задвижване 1)е задействал.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:

• дефект в двигателя.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

212121212122222 маслен филтър 1 замърсенмаслен филтър 1 замърсенмаслен филтър 1 замърсенмаслен филтър 1 замърсенмаслен филтър 1 замърсен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за повреда се проявява,
когато граничен прекъсвач за налягане на
филтъра (на система помпи 1) е задействан.
Протичането на програмата на машината не
се променя, само се показва замърсяването
на филтъра.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
смяна на филтърния елемент.

212121212133333 ниво масло 1 нениво масло 1 нениво масло 1 нениво масло 1 нениво масло 1 недостдостдостдостдостааааатъчнотъчнотъчнотъчнотъчно
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

този символ показва, че нивото на маслото
( система помпи 1) е прекалено ниско или е
било такова за кратко време.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
доливане на масло съгласно данните в
ръководството за експлоатация.
Коригирането се извършва автоматично
след отстраняването на причината за
повредата и натискане на бутон "Машина
стоп".

212121212144444 изключване брояч детизключване брояч детизключване брояч детизключване брояч детизключване брояч детайли - бройайли - бройайли - бройайли - бройайли - брой
добри детдобри детдобри детдобри детдобри детайли достигнаайли достигнаайли достигнаайли достигнаайли достигнаттттт
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за грешка се проявява,
когато се достигне предварително
избраната бройка добри детайли и
програмата "Изключване брояч детайли" е
активирана.
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кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
превключване машината на ръчен режим и
ново задаване на бройка добри изделия или
нулиране на брояча.

212121212155555 задвижване 1 СТзадвижване 1 СТзадвижване 1 СТзадвижване 1 СТзадвижване 1 СТОПОПОПОПОП
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
задвижването не е включено.

212121212166666 провери всички бутони запровери всички бутони запровери всички бутони запровери всички бутони запровери всички бутони за
АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОПОПОПОПОП
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява при
включване главния прекъсвач на машината.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
това съобщение за повреда се премахва
чрез повторно задействане и
освобождаване на всеки бутон "АВАРИЕН
СТОП", ако устройството за аварийно
спиране на машината функционира.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: провери АВАРИЕН

СТОП1.

бит 1, стойност 2: провери АВАРИЕН
СТОП2.

бит 2, стойност 4: провери АВАРИЕН
СТОП3.

бит 3, стойност 8: провери АВАРИЕН
СТОП4.

бит 4, стойност16:провери АВАРИЕН
СТОП5.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 5 означава, че
трябва да се проверят авариен стоп 1
(стойност 1) и авариен стоп 3 (стойност 4).

212121212177777 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат напрет напрет напрет напрет напред време извънд време извънд време извънд време извънд време извън
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
зададеното време за "Шприцагрегат
напред" и активирана контролна програма.
Двигателят се изключва. Зададената
стойност и контролната програма се
намират под функционален бутон
"Производствени данни" и софт-бутони
"Контроли".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

212121212188888 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат назад време извънт назад време извънт назад време извънт назад време извънт назад време извън
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
зададеното време за "Шприцагрегат назад"
и активирана контролна програма.
Двигателят се изключва. Зададената
стойност и контролната програма се
намират под функционален бутон
"Производствени данни" и софт-бутони
"Контроли".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.
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212121212199999 изхвъргизхвъргизхвъргизхвъргизхвъргач напреач напреач напреач напреач напред време извънд време извънд време извънд време извънд време извън
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
зададеното време за "Изхвъргач напред"
(при машини с кръгли маси - изхвъргач горна
част) и активирана контролна програма.
Двигателят се изключва. Зададената
стойност и контролната програма се
намират под функционален бутон
"Производствени данни" и софт-бутон
"Контроли/ стр. 2".

220220220220220 изхвъргизхвъргизхвъргизхвъргизхвъргач назад време извънач назад време извънач назад време извънач назад време извънач назад време извън
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
зададеното време за "Изхвъргач назад"
(при машини с кръгли маси - изхвъргач горна
част) и активирана контролна програма.
Двигателят се изключва. Зададената
стойност и контролната програма се
намират под функционален бутон
"Производствени данни" и софт-бутон
"Времена/ контроли".

223223223223223 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол време цикъл задействанл време цикъл задействанл време цикъл задействанл време цикъл задействанл време цикъл задействан
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
зададеното време на цикъла и активирана
контролна програма. Двигателят се
изключва. Зададената стойност и
контролната програма се намират под
функционален бутон "Производствени
данни" и софт-бутон "Контроли/ стр. 2".

224224224224224 порепорепорепорепореден лош уден лош уден лош уден лош уден лош удар превишендар превишендар превишендар превишендар превишен
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
зададения брой "поредни лоши удари", т.е.
контролира се дали определена настроена
бройка лоши изделия следват едно след
друго (кратковременен контрол на процеса).
Зададената стойност и контролната
програма се намират под функционален
бутон "Производствени данни" и софт-
бутон "Контроли/ стр. 2".

225225225225225 лош улош улош улош улош удар/ 1дар/ 1дар/ 1дар/ 1дар/ 1000 у000 у000 у000 у000 удардардардардара превишена превишена превишена превишена превишен
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
зададения брой "лоши удари на 1000 удара",
т.е. през периода от 1000 удара се контро-
лира броя лоши изделия (дълговременен
контрол на процеса). Зададената стойност и
контролната програма се намират под
функционален бутон "Производствени
данни" и софт-бутон "Контроли/ стр. 2".

226226226226226 затваряща дюза не е затвореназатваряща дюза не е затвореназатваряща дюза не е затвореназатваряща дюза не е затвореназатваряща дюза не е затворена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато затварящата дюза се затваря, а
крайният прекъсвач "Затваряща дюза
затворена" не е достигнат.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен краен прекъсвач, дефектен вход

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

227227227227227 интегринтегринтегринтегринтеграл извън тоал извън тоал извън тоал извън тоал извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява при превишаване
зададения "интегрален толеранс" и
активирана контролна програма. Актуалното
шприцизделие се оценява като брак.
Зададената стойност, толерансите и
контролната програма се намират под бутон
"Дозиране/ стр. 2".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.
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228228228228228 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол обвиваща кривал обвиваща кривал обвиваща кривал обвиваща кривал обвиваща крива
задействанзадействанзадействанзадействанзадействан
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

проявява се, когато при активиран контрол
обвиваща крива е налице превишаване или
падане под настроените толеранси спрямо
зададената крива в графиката на
обвиващата крива. Актуалното
шприцизделие се оценява като брак.
Зададената стойност и контролната
програма се намират под функционален
бутон "Графика действителни стойности и
софт-бутон "Обвиваща крива".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: обвиваща крива 1.

стойност 2: обвиваща крива 2.

229229229229229 висовисовисовисовисочина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж каж каж каж каж контроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл краенаенаенаенаен
прекъсвач задействанпрекъсвач задействанпрекъсвач задействанпрекъсвач задействанпрекъсвач задействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

задействани са двата крайни прекъсвача на
настройката височина монтаж.
Задвижването се изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
контролирайте краен прекъсвач минимална
височина монтаж и краен прекъсвач
максимална височина монтаж. коригирането
се извършва автоматично след
отстраняване причината за повредата.

230230230230230 минимална висоминимална висоминимална висоминимална висоминимална височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтажажажажаж
достигнадостигнадостигнадостигнадостигнатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

достигната е минималната височина
монтаж. По-нататъшно намаляване
височината на монтаж не е възможно и се
блокира.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след напускане на крайния
прекъсвач максимална височина монтаж.

231231231231231 макмакмакмакмаксимална висосимална висосимална висосимална висосимална височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтажажажажаж
достигнадостигнадостигнадостигнадостигнатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

достигната е максималната височина
монтаж. По-нататъшно увеличаване
височината на монтаж не е възможно и се
блокира.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след напускане на крайния
прекъсвач максимална височина мантаж.

232232232232232 сила на затваряне прекаленосила на затваряне прекаленосила на затваряне прекаленосила на затваряне прекаленосила на затваряне прекалено
малкамалкамалкамалкамалка
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

при активирано регулиране на силата на
затваряне стойността е слязла под
минималната сила на затваряне. Цикълът
прекъсва и се предприема повишаване
силата на затваряне. Автоматично следва
нов цикъл.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, щом действителната сила на
затваряне влезе в настроеното поле на
толеранс.

233233233233233 сила на затваряне прекаленосила на затваряне прекаленосила на затваряне прекаленосила на затваряне прекаленосила на затваряне прекалено
гггггооооолямалямалямалямаляма
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

при активирано регулиране на силата на
затваряне е превишена максималната сила
на затваряне. При "Край цикъл" силата на
затваряне автоматично се намалява.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, щом действителната сила на
затваряне влезе в настроеното поле на
толеранс.
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234234234234234 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол време на дозирл време на дозирл време на дозирл време на дозирл време на дозиране -ане -ане -ане -ане -
материалматериалматериалматериалматериал
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява, когато в рамките
на двойното време на охлаждане не се
достигне обема на дозиране.

Ако обемът на дозиране не се достигне в
рамките на настроеното време на
охлаждане, времето на охлаждане стартира
втори път. Ако и след неговото изтичане
обемът на дозиране все още не е достигнат,
цикълът се довършва докрай, после
двигателят спира и се показва тази аларма.
Ако обемът на дозиране се достигне в
рамките на второто време на охлаждане,
цикълът продължава коректно.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

235235235235235 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат не е в защитенат не е в защитенат не е в защитенат не е в защитенат не е в защитена
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция

235235235235235 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат т т т т А не е в защитенаА не е в защитенаА не е в защитенаА не е в защитенаА не е в защитена
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
шприцагрегат (А) не е в защитена позиция
при стартиране на друго движение (на
затварящия агрегат или на кръгла/
плъзгаща маса) или началото на
автоматичния цикъл. Защитената позиция
на шприцагрегат А се настройва в
"Шприцагрегат А защитен ход".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете ръчно дюзата още назад.

236236236236236 шприцбшприцбшприцбшприцбшприцбутутутутутало не се е върналоало не се е върналоало не се е върналоало не се е върналоало не се е върнало
236236236236236 шприцбшприцбшприцбшприцбшприцбутутутутутало ало ало ало ало А не се е върналоА не се е върналоА не се е върналоА не се е върналоА не се е върнало

[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]
тази грешка се проявява, когато
шприцбуталото (на шприцагрегат А) не е в
позиция "Шприцбуталото е отзад" (обем
дозиране достигнат или обем декомпресия 2
достигнат, ако е активиран). Ако това
съобщение за повреда е активно,
автоматичният цикъл не стартира.

отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:
в ръчен режим придвижете шприцбуталото
на позиция "Шприцбуталото е отзад"
(дозиране).

237237237237237 повреповреповреповреповреда автомада автомада автомада автомада автоматичен потичен потичен потичен потичен подавачдавачдавачдавачдавач
материалматериалматериалматериалматериал
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

автомаавтомаавтомаавтомаавтоматичен потичен потичен потичен потичен подавач мадавач мадавач мадавач мадавач материалтериалтериалтериалтериал
стстстстстандартно протичане:андартно протичане:андартно протичане:андартно протичане:андартно протичане:
тази грешка се проявява, когато се превиши
времето за контрол на материала от "старт
подаване материал" до достигане на
крайния прекъсвач "ниво материал
достигнато". Подаването на материал се
изключва.

автомаавтомаавтомаавтомаавтоматичен потичен потичен потичен потичен подавач мадавач мадавач мадавач мадавач материал стериал стериал стериал стериал с
интервали:интервали:интервали:интервали:интервали:
тази грешка се проявява когато в рамките
на "брой интервали подаване на материал"
не е задействал краен прекъсвач "ниво
материал достигнато". Подаването на
материал се изключва.
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автомаавтомаавтомаавтомаавтоматичен потичен потичен потичен потичен подавач мадавач мадавач мадавач мадавач материалтериалтериалтериалтериал
уууууспореспореспореспореспоредно с дозирдно с дозирдно с дозирдно с дозирдно с дозирането:ането:ането:ането:ането:
тази грешка се проявява когато в рамките
на "брой интервали подаване на материал"
краен прекъсвач "ниво материал
достигнато" не е напуснат. Следва
изключване на подаването на материал.
възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• няма наличен материал.

• няма, респ. прекалено ниско налягане
на въздуха.

• материалът (восък) е станал на
бучки.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: авт. подавач на материал

шприцагрегат А.

бит 1, стойност 2: авт. подавач на материал
шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: авт. подавач на материал
шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
автоматичен подавач на материал на
шприцагрегат A (стойност 1) и автоматичен
подавач на материал на шприцагрегат B
(стойност 2) имат повреда.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез изключване/ включване на
амтоматичния подавач на материал от
командния пулт.

238238238238238 термошкаф(ове): повретермошкаф(ове): повретермошкаф(ове): повретермошкаф(ове): повретермошкаф(ове): повредадададада
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато от някой
термошкаф постъпи съобщение за повреда.
Ако тази грешка е активна и контролното
време изтече, шприцването се блокира.
възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• нивото на подгряваната течност е

недостатъчно.

• защита двигател термошкаф е
задействала.

• грешка в конфигурацията на
протокол ARBURG.

• грешка в комутикацията на протокол
ARBURG.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
258: Frame драйвер не е зареден.

3008: Frame драйвер не е зареден.

8072: подаден грешен буфер.

8078: преливане буфер предавател.

8079: грешка буфер приемане.

8210 до 8241: грешка буфер.

8251: Device не отворен.

20010: въведен невалиден адрес уред.

20011: невалидна дължина Frame.

20012: невалиден CRC check.

20013: Frame identity error.

20014: грешка в комуникацията.

20015: уредът не отговаря.

20016: грешка във връзката или въведен
грешен адрес мрежа.

20017: грешка зададени стойности.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

239239239239239 повреповреповреповреповреда повишаване сила нада повишаване сила нада повишаване сила нада повишаване сила нада повишаване сила на
затварянезатварянезатварянезатварянезатваряне
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

проявява се, когато в рамките на
настроеното време (сервиз) не се повиши
коректно силата на затваряне. Процесът на
затваряне прекъсва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при превключване на ръчен
режим или когато повишаването на силата
на затваряне се проведе коректно.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
a) при коляно-лостови машини:

краен прекъсвач "сила на затваряне
повишена" дефектен или настроена
прекалено малка височина монтаж.

b) при централна хидравлика:

налягане на затваряне недостигнато.
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240240240240240 изтегизтегизтегизтегизтегляне сърце кляне сърце кляне сърце кляне сърце кляне сърце контроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл крайниайниайниайниайни
прекъсвачи задействанпрекъсвачи задействанпрекъсвачи задействанпрекъсвачи задействанпрекъсвачи задействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато крайните
прекъсвачи за "сърце извадено" и "сърце
вкарано" на дадено изтегляне на сърце са
задействани едновременно. При възникване
на тази грешка двигателят се изключва.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: изтегляне сърце 1.

бит 1, стойност 2: изтегляне сърце 2.

бит 2, стойност 4: изтегляне сърце 3.

бит 3, стойност 8: изтегляне сърце 4.

бит 4, стойност 16: изтегляне сърце 5.

бит 5, стойност 32: изтегляне сърце 6.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 5 означава, че
изтегляне на сърце 1 (стойност 1) и
изтегляне на сърце 3 (стойност 4)
съобщават повреда.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

241241241241241 не е избрне е избрне е избрне е избрне е избран шприцагреган шприцагреган шприцагреган шприцагреган шприцагрегаааааттттт
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

тази грешка се проявява, когато не е избран
никакъв шприцагрегат на командния пулт.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след избор най-малко на един шприцагрегат.

242242242242242 изтегизтегизтегизтегизтегляне на сърце - стляне на сърце - стляне на сърце - стляне на сърце - стляне на сърце - стартовоартовоартовоартовоартово
условие не е изпълненоусловие не е изпълненоусловие не е изпълненоусловие не е изпълненоусловие не е изпълнено
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при
стартиране на съответното изтегляне на
сърце условието за старт не е изпълнено.
Условието за старт зависи от настроения
номер на програмата за изтегляне на сърца.
допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
допълнителната информация е номерът на
оста на изтеглянето на сърце. Чрез
въвеждане на този номер на оста на
страницата "Диагноза ос" изтеглянето на
сърце може да бъде намерено.

пример:пример:пример:пример:пример:
въвеждане номер ос 11 на страницата с
диагноза на осите, показание CP1 означава
изтегляне на сърце 1.

243243243243243 манипулация: избор невъзмоманипулация: избор невъзмоманипулация: избор невъзмоманипулация: избор невъзмоманипулация: избор невъзможжжжжененененен
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато е настроена
недефинирана програма. Възможните
програмни настройки са описани в Глава 10.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след коректна настройка
програма.

244244244244244 манипулация снемане: кманипулация снемане: кманипулация снемане: кманипулация снемане: кманипулация снемане: контроонтроонтроонтроонтроллллл
крайни прекъсвачикрайни прекъсвачикрайни прекъсвачикрайни прекъсвачикрайни прекъсвачи
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато крайните
прекъсвачи за "основна позиция" и "крайна
позиция" на дадена ос са задействани
едновременно. При възникването на тази
повреда двигателят се изключва.

отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:
контролирайте крайните прекъсвачи.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

245245245245245 манипулация снемане: кманипулация снемане: кманипулация снемане: кманипулация снемане: кманипулация снемане: контроонтроонтроонтроонтроллллл
детдетдетдетдетайлиайлиайлиайлиайли
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато след
изтичане времето на "Детайли защипване"
крайният прекъсвач на контрол детайли не
съобщава OK (детайлът не е взет). При
възникване на тази повреда автоматичният
цикъл се прекъсва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.
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246246246246246 манипулация снемане: нямаманипулация снемане: нямаманипулация снемане: нямаманипулация снемане: нямаманипулация снемане: няма
основно поосновно поосновно поосновно поосновно полололололожжжжжениеениеениеениеение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при "Старт
затваряне" манипулатор снемане не е в
основно положение (всички оси трябва да се
намират в основно пложение).

отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:
придвижете манипулатор снемане в основно
пложение.

247247247247247 макмакмакмакмаксимална сила на засимална сила на засимална сила на засимална сила на засимална сила на затварянетварянетварянетварянетваряне
превишенапревишенапревишенапревишенапревишена
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява, когато актуалната
сила на затваряне по време на шприцването
превиши максималната с 20 %. Машината се
изключва след края на цикъла.

отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:
при коляно-лостови машини увеличете
височина монтаж форма. При централна
хидравлика намалете налягането на
шприцване.

248248248248248 задвижването е блокирано (призадвижването е блокирано (призадвижването е блокирано (призадвижването е блокирано (призадвижването е блокирано (при
хидравлични машини)хидравлични машини)хидравлични машини)хидравлични машини)хидравлични машини)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

задвижването е блокирано чрез ключ на
командното табло. По този начин се
предотвратява задействане на двигателя.

248248248248248 задвижването е блокирано ( призадвижването е блокирано ( призадвижването е блокирано ( призадвижването е блокирано ( призадвижването е блокирано ( при
ЕM и MICRO машини)ЕM и MICRO машини)ЕM и MICRO машини)ЕM и MICRO машини)ЕM и MICRO машини)
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

задвижването е блокирано чрез времето на
изчакване на ACOPOS. Времето на
изчакване се определя чрез многократно
включване и изключване през кратки
интервали. По този начин се предотвратява
задействане на двигателя.
допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
време на изчакване докато включването на
задвижването отново е разрешено.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след изтичане времето на
изчакване.

249249249249249 UNIPICK P5: не е в основноUNIPICK P5: не е в основноUNIPICK P5: не е в основноUNIPICK P5: не е в основноUNIPICK P5: не е в основно
попопопополололололожжжжжениеениеениеениеение
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато UNIPICK P5
не е в основно пложение (всички оси трябва
да се намират в основно положение).

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: когато при старт затваряне

UNIPICK P5 не е в основно
положение.

стойност 2: когато програматаUNIPICK P5
не е активирана и ос Y не се намира в
основно положение

стойност 3: контрол крайни прекъсвачи
основно положение ос Y

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете манипулатор в основно
положение.

250250250250250 некнекнекнекнекоректно превключванеоректно превключванеоректно превключванеоректно превключванеоректно превключване
допълнително налягдопълнително налягдопълнително налягдопълнително налягдопълнително наляганеанеанеанеане
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за повреда се проявява,
когато е избрано превключване на
допълнително налягане "по ход" или "по
налягане", но управлението е превключило
"по време" (точката на превключване не е
достигната в рамките на "контролното
време за превключване на допълнително
налягане"). След възникване на тази
повреда в автоматичен режим започнатият
цикъл се довършва и актуалното
шприцизделие се оценява като брак. След
това управлението на машината изключва.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при превключване на ръчен
режим.
допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.
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252252252252252 изшприцването е активноизшприцването е активноизшприцването е активноизшприцването е активноизшприцването е активно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за повреда е активно по
време на цилия процес на изшприцване.

253253253253253 повреповреповреповреповреда регулирда регулирда регулирда регулирда регулиране сила наане сила наане сила наане сила наане сила на
затварянезатварянезатварянезатварянезатваряне
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

проявява се, когато при активирана
програма "регулиране сила на затваряне"
силата на затваряне не е могла да бъде
коригирана автоматично след многократни
опити.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при превключване в рачен
режим.

254254254254254 защитни хзащитни хзащитни хзащитни хзащитни хооооодове инстрдове инстрдове инстрдове инстрдове инструментументументументумент
достигнатидостигнатидостигнатидостигнатидостигнати
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

проявява се в автоматичен режим, когато
след многократни опити да се затвори
инструмента, се достигне броят защитни
ходове инструмент. Машината спира в
основно положение.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при превключване на ръчен
режим или след натискане на бутон "Старт
цикъл" (затваряне).

255255255255255 попопопоподгряване цилиндър - стоп отдгряване цилиндър - стоп отдгряване цилиндър - стоп отдгряване цилиндър - стоп отдгряване цилиндър - стоп от
часовник уикчасовник уикчасовник уикчасовник уикчасовник уикенденденденденд
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

при активирана програма "часовник уикенд"
и избрано "устройство за включване -
подгряване" тази грешка ще се показва,
докато дойде времето за старт и
подгряването на цилиндъра се активира или
времето за стоп съответно го изключи.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при активирано подгряване
цилиндър или при изключване на
програмата "часовник уикенд" или на
програмата "устройство за включване -
подгряване".

256256256256256 попопопоподгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инстрдгряване инструмент - стоп отумент - стоп отумент - стоп отумент - стоп отумент - стоп от
часовник уикчасовник уикчасовник уикчасовник уикчасовник уикенденденденденд
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

при активирана програма "часовник уикенд"
и избрано "устройство за включване -
подгряване" тази грешка ще се показва,
докато дойде времето за старт и
подгряването на инструмента се активира
или времето за стоп съответно го изключи.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при активирано подгряване
инструмент или при изключване на
програмата "часовник уикенд" или на
програмата "устройство за включване -
подгряване".

257257257257257 двигдвигдвигдвигдвигааааател стоп от часовник уиктел стоп от часовник уиктел стоп от часовник уиктел стоп от часовник уиктел стоп от часовник уикенденденденденд
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

при активирана програма "часовник уикенд"
и избрано "устройство за включване -
двигател" тази грешка ще се показва,
докато дойде времето за старт и
задвижването се включи. При достигане
времето за стоп двигателят не се
изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при стартирано задвижване
или при изключване на програмата
"часовник уикенд" или на програмата
"устройство за включване - двигател.

258258258258258 периферия стоп от часовникпериферия стоп от часовникпериферия стоп от часовникпериферия стоп от часовникпериферия стоп от часовник
уикуикуикуикуикенденденденденд
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

при активирана програма "часовник уикенд"
и избрано "устройство за включване -
периферия" тази грешка ще се показва,
докато дойде времето за старт и
периферията се активира или времето за
стоп съответно я изключи.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при активирана периферия или
при изключване на програмата "часовник
уикенд" или на програмата "устройство за
включване - периферия".
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259259259259259 инструментът не е затворенинструментът не е затворенинструментът не е затворенинструментът не е затворенинструментът не е затворен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при
стартиране на дадено движение (напр.
дюза) напред формата не се намира в
позиция "форма затворена и високо
налягане достигнато".

отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:
придвижете затварящия агрегат в позиция
"форма затворена и високо налягане
достигнато".

260260260260260 само 1 манипулационна програмасамо 1 манипулационна програмасамо 1 манипулационна програмасамо 1 манипулационна програмасамо 1 манипулационна програма
е възмое възмое възмое възмое възможнажнажнажнажна
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато са
активирани "манипулация интрефейс" и
друга "манипулация снемане".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след изключване на едната от
двете програми.

261261261261261 грешка кгрешка кгрешка кгрешка кгрешка контонтонтонтонтактор гактор гактор гактор гактор главнолавнолавнолавнолавно
задвижванезадвижванезадвижванезадвижванезадвижване
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато контакторът на главното задвижване
не включи коректно в рамките на
константно настроеното време или
хардуерният кръг (авариен стоп
манипулатор) е прекъснат.

допълнителна манипулация (EM идопълнителна манипулация (EM идопълнителна манипулация (EM идопълнителна манипулация (EM идопълнителна манипулация (EM и
MICRO машини:MICRO машини:MICRO машини:MICRO машини:MICRO машини:
бит 1, стойност 2: забавяне падане за

блокиране задействане е прекалено
високо.

бит 2, стойност 4: забавяне падане за
блокиране задействане е прекалено
ниско.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен контактор, кръг авариен стоп
отворен, блокиращ диод на помощния
контактор е дефектен (ако има такъв).
отстротстротстротстротстраняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкаттттта:а:а:а:а:
смяна контактор, проверка кръг авариен
стоп, смяна блокиращ диод.

262262262262262 провери препровери препровери препровери препровери предпазна лайснадпазна лайснадпазна лайснадпазна лайснадпазна лайсна
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява след
ново включване на главния прекъсвач на
машината. При възникване на тази повреда
всички движения се блокират.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация: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:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 5 означава, че
предпазна лайсна 1 (стойност 1) и
предпазна лайсна 3 (стойност 4) имат
повреда.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
предпазната лайсна трябва да бъде
задействана веднъж. Едва след това
еднократно задействане, което служи за
проверка, съобщението за повреда изчезва.

263263263263263 сервиз - регулационен режимсервиз - регулационен режимсервиз - регулационен режимсервиз - регулационен режимсервиз - регулационен режим
активенактивенактивенактивенактивен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

Сервизният регулационен режим е
необходим само за първоначалното пускане
в експлоатация на машината и за сервизни
нужди.

ВниманиеВниманиеВниманиеВниманиеВнимание
Работата с тази програма може при
определени обстоятелства да доведе до
повреди на машината.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
изключване на сервизния или
регулационния режим.

264264264264264 грешка нулиране затварящгрешка нулиране затварящгрешка нулиране затварящгрешка нулиране затварящгрешка нулиране затварящ
агрегагрегагрегагрегагрегаааааттттт
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

прояви ли се тази грешка, значи е
предприето погрешно нулиране на
затварящия агрегат. Движението може да
продължи само в регулационен режим.
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възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
Ход "форма отворена" е настроен
прекалено голям или ход нулиране е
позициониран погрешно.

отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:
автоматично след коректно проведено
нулиране в регулационен режим или
намаляване на ход "форма отворена".

265265265265265 грешка нулиргрешка нулиргрешка нулиргрешка нулиргрешка нулиране шприцагрегане шприцагрегане шприцагрегане шприцагрегане шприцагрегаааааттттт
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

прояви ли се тази грешка, значи е
предприето погрешно нулиране на
шприцагрегата. Движението може да
продължи само в регулационен режим.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
Ход "шприцагрегат назад" е настроен
прекалено голям или ход нулиране е
позициониран погрешно.

отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:
автоматично след коректно проведено
нулиране в регулационен режим или
намаляване на ход "шприцагрегат назад".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

266266266266266 грешка нулиргрешка нулиргрешка нулиргрешка нулиргрешка нулиране изхвъргане изхвъргане изхвъргане изхвъргане изхвъргачачачачач
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

прояви ли се тази грешка, значи е
предприето погрешно нулиране на
изхвъргача. Движението може да продължи
само в регулационен режим.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
Ход "изхвъргач напред" е настроен
прекалено голям или ход нулиране е
позициониран погрешно.

отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:отстраняване:
автоматично след коректно проведено
нулиране в регулационен режим или
намаляване на ход "изхвъргач напред".

267267267267267 програма миене активнапрограма миене активнапрограма миене активнапрограма миене активнапрограма миене активна
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

прояви ли се тази грешка с допълнителна
информация "1", затварящият цилиндър се
обезвъздушава.

прояви ли се тази грешка с допълнителна
информация "8", се мие помпата.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: проявява се, когато в

регулационен режим е достигната
точка "форма затворена" и бутон
"затваряне" се държи натиснат, така
че да се активира така наречената
"програма за миене" на затварящия
цилиндър (обезвъздушаване на
затварящия цилиндър).

бит 3, стойност 8: проявява се, когато една
от преграмите за миене на помпите е
активирана (виж картина
хидравлика). Докато програмата за
миене на помпите е активна, не са
възможни никакви движения на
машината.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
бит 0, стойност 1: автоматично, когато

бутон "затваряне" бъде освободен.

бит 3, стойност 8: автоматично, когато
всички програми за миене на помпите
бъдат деактивирани.

268268268268268 минимална висоминимална висоминимална висоминимална висоминимална височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтажажажажаж
инструмент превишенаинструмент превишенаинструмент превишенаинструмент превишенаинструмент превишена
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

Превишена е настроената точка на хода
"минимална височина монтаж инструмент",
движението на затваряне е изключено,
следващ процес затваряне е блокиран. Това
изключване служи за защита на машината.
При машини с вертикален затварящ агрегат
и  EES система, щогато се превиши
минималният EES ход също се показва тази
грешка (контролирайте EES настройките).
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кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
отваряне на затварящата страна и
последващ контрол на настроените точки на
хода на движението и профила на
затваряне.

269269269269269 повреповреповреповреповреда нагда нагда нагда нагда нагласяне час/ даласяне час/ даласяне час/ даласяне час/ даласяне час/ датттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато се въведе
невалиден формат време или дата. Моля
обърнете се към сервиза на BATTENFELD.

270270270270270 налягналягналягналягналягане въздух прекалено нискане въздух прекалено нискане въздух прекалено нискане въздух прекалено нискане въздух прекалено нискооооо
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
зареждането с въздух под налягане е
отпаднало или наличното налягане е
прекалено ниско.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато се достигне
настроеното ниво на налягане.

271271271271271 препрепрепрепредпазна лайсна задействанадпазна лайсна задействанадпазна лайсна задействанадпазна лайсна задействанадпазна лайсна задействана
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
предпазната лайсна на защитната кошница
е била задействана.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация: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:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 5 означава, че
предпазна лайсна 1 (стойност 1) и
предпазна лайсна 3 (стойност 4) имат
повреда.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато лайсната вече не се
задейства.

272272272272272 EШС-система извън тоEШС-система извън тоEШС-система извън тоEШС-система извън тоEШС-система извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
действителната стойност на хода на
ексцентричната шприцсистема (ЕШС) не се
намира в рамките на настроения толеранс
на зададената стойност. Всички движения
на шприцагрегата се блокират до
коригирането му.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на ЕШС-
шприцагрегат A (стойност 1) и ЕШС-
шприцагрегат B (стойност 2) трябва да
бъдат проверени.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригиране на зададената стойност или
придвижване на шприцагрегата в
правилната позиция във височина.

273273273273273 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол шприцналягл шприцналягл шприцналягл шприцналягл шприцналяганеанеанеанеане
задействанзадействанзадействанзадействанзадействан
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато по време на
шприцпроцеса действителната стойност
налягане превиши максимално позволената
зададена стойност налягане (крива
ограничаване налягане в шприцдиаграмата).

според програмата следва изключване на
машината при "Край цикъл" или изделията
от цикъла се оценяват като брак (настройки
виж Глава 14).

пример:пример:пример:пример:пример:



A: TB4DE24L.PMD
B: TB4DE24K.PMD
E: 100903 / M. Seitz

G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 24
страница - 46

Списък с аларми

допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• крива ограничаване налягане е

настроена прекълено ниско.

• когато това не е възможно (вече е на
максимум) контрол на скоростта на
шприцване.

• вискозитет на материала.

272727272744444 погрешен или никакъвпогрешен или никакъвпогрешен или никакъвпогрешен или никакъвпогрешен или никакъв
шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат не е включент не е включент не е включент не е включент не е включен
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

в щекерите не е включен никакъв или са
включени няколко шприцагрегата.
Двигателят се изключва.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: не е включен никакъв

шприцагрегат A.

стойност 2: включени са 2 шприцагрегата.

стойност 3: не е включен никакъв
шприцагрегат B.

стойност 4: включени са 2 шприцагрегата.

стойност 5: грешен шприцагрегат 1.

стойност 6: грешен шприцагрегат 1.

стойност 7: грешен шприцагрегат 2.

стойност 8: грешен шприцагрегат 2.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригиране щекерите на шприцагрегата.

275275275275275 забавяне освобозабавяне освобозабавяне освобозабавяне освобозабавяне освобождаване -ждаване -ждаване -ждаване -ждаване -
тототототолерлерлерлерлеранс поанс поанс поанс поанс подгряване цилиндърдгряване цилиндърдгряване цилиндърдгряване цилиндърдгряване цилиндър
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

след първия процес на подгряване
освобождаването на шприц-цилиндъра
следва едва след изтичането на фиксирано
настроеното време (300 Sek.). Това забавяне
задейства при малък шприцагрегат (50).

Обяснение:Обяснение:Обяснение:Обяснение:Обяснение:
за да се гарантира оптимално, хомогенно
подгряване на материала, се извършва
забавено освобождаване на шприц-
цилиндъра.

272727272766666 вакуумен вентил - квакуумен вентил - квакуумен вентил - квакуумен вентил - квакуумен вентил - контроонтроонтроонтроонтроллллл
налягналягналягналягналягане задействанане задействанане задействанане задействанане задействан
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при активирана програма "вакуумен
вентил включен, с контрол налягане" след
изтичане на времето за "междинен стоп"
прекъсвачът за вакуумно налягане не е
задействал.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при следващия процес на
затваряне или след превключване на ръчен
режим.

277277277277277 вакуумен вентил - квакуумен вентил - квакуумен вентил - квакуумен вентил - квакуумен вентил - контроонтроонтроонтроонтрол времел времел времел времел време
задействанзадействанзадействанзадействанзадействан
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при активирана програма "вакуумен
вентил включен, с контрол време" след
изтичане на времето за "междинен стоп"
прекъсвачът за вакуумно налягане не е
задействал.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при следващия процес на
затваряне или след превключване на ръчен
режим.

278278278278278 регулационна грешка кръгрегулационна грешка кръгрегулационна грешка кръгрегулационна грешка кръгрегулационна грешка кръгла/ла/ла/ла/ла/
плъзгплъзгплъзгплъзгплъзгаща масааща масааща масааща масааща маса
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато се установи отклоняване от
траектория. В ръчен или автоматичен
режим следва изключване на
задвижването.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
в регулационен режим задвижването може
отново да се стартира и масата да се
придвижи в крайно положение.
Коригирането се извършва автоматично,
когато не се установява повече отклонение.
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: при стартиране движението

на масата е установено отклонение
от траекторията.

стойност 2: по време на движението на
масата е установено отклонение от
траекторията.

279279279279279 термошкаф(овe): +/- тотермошкаф(овe): +/- тотермошкаф(овe): +/- тотермошкаф(овe): +/- тотермошкаф(овe): +/- толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
действителната стойност на даден
термошкаф е извън настроения толеранс.
Ако тази грешка е активна и контролното
време изтече, шприцването се блокира.
Тази аларма се показва също по време на
функцията "понижаване температура".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато всички термошкафове
се намират в полето на толеранса и няма
активно никакво "понижаване на
температурата".

280280280280280 грешка хидравличен предпазенгрешка хидравличен предпазенгрешка хидравличен предпазенгрешка хидравличен предпазенгрешка хидравличен предпазен
клапанклапанклапанклапанклапан

[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]
ако предпазната врата се отвори или
затвори хидравличният предпазен клапан
трябва да включи коректно в рамките на
константно настроено време. Ако това не се
случи, задвижването се изключва.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично с отваряне/ затваряне
предпазна врата и коректно включване на
предпазния клапан.

281281281281281 защитзащитзащитзащитзащита падане/ ка падане/ ка падане/ ка падане/ ка падане/ контроонтроонтроонтроонтролна везнална везнална везнална везнална везна
паданепаданепаданепаданепадане
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

показва се при активирана програма
"защита падане/ контролна везна падане",
когато в рамките на паузата шприцваното
изделие не пресече светлинната бариера.
Освен това светлинната бариера трябва
отново да е свободна по време на
шприцването. Ако това не се случи, се
показва именно това съобщение.
това съобщение за грешка се използва и в
комбинация с контролна везна падане.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• паузата е настроена прекалено къса.

• светлинна бариера дефектна.

• прекалено много детайли в шахтата
за падане.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при превключване на ръчен
режим.

282282282282282 инструментът е прешприцванинструментът е прешприцванинструментът е прешприцванинструментът е прешприцванинструментът е прешприцван
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

проявява се, когато по време на
шприцването инструментът е бил отворен.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• прекалено малка или никаква сила

на затваряне.

• лошо проведено нулиране на
затварящия агрегат.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при превключване на ръчен
режим.

283283283283283 регулиране добавка маса: +/-регулиране добавка маса: +/-регулиране добавка маса: +/-регулиране добавка маса: +/-регулиране добавка маса: +/-
тототототолерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

проявява се, когато при активирано
регулиране на добавка маса "макс.
корекционна стойност" е била превишена.
Машината изключва при край цикъл.
възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
въведена погрешна "макс. корекционна
стойност" - гнездото на формата е
зашлаковано.
допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично с превключване в ръчен
режим и шприцване.
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284284284284284 дозирдозирдозирдозирдозиращ уреащ уреащ уреащ уреащ уред цвят - грешкад цвят - грешкад цвят - грешкад цвят - грешкад цвят - грешка
номер:номер:номер:номер:номер:
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

проявява се при повреда на дозиращия уред
за цвят.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: функционално нарушение

стойност 2: ниво материал

285285285285285 транспортна система-грешкатранспортна система-грешкатранспортна система-грешкатранспортна система-грешкатранспортна система-грешка
номер:номер:номер:номер:номер:
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

проявява се при повреда на транспортната
система.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: не работи.

стойност 2: защита двигател.

286286286286286 повреповреповреповреповреда куплунг изхвъргда куплунг изхвъргда куплунг изхвъргда куплунг изхвъргда куплунг изхвъргачачачачач
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при
"Деблокиране куплунг изхвъргач" крайният
прекъсвач не задейства или при "Блокиране
куплунг изхвъргач" крайният прекъсвач
съобщи, че е задействан.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• налягане въздух прекалено ниско.

• механичен проблем.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след коректно състояние
краен прекъсвач.

287287287287287 блокировка не е изваденаблокировка не е изваденаблокировка не е изваденаблокировка не е изваденаблокировка не е извадена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
включвателите с приближаване "Блокиращ
цилиндър не е в деблокирана позиция" не са
задействани при затваряне или отваряне.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен включвател с приближаване.
блокировките действително не са на
коректна позиция.

мерки:мерки:мерки:мерки:мерки:
проверка на включвателя с приближаване.
изваждане на блокировките в регулационен
режим.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при коректно състояние на
включвателя с приближаване.

288288288288288 блокировка не е вкаранаблокировка не е вкаранаблокировка не е вкаранаблокировка не е вкаранаблокировка не е вкарана
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
включвателят на приближаване
"Блокировки не са в блокираща позиция" не
са задействани при повишаване налягане.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен включвател с приближаване.
блокировките действително не са на
коректна позиция.

мерки:мерки:мерки:мерки:мерки:
проверка на включвателя с приближаване.
вкарване на блокировките в регулационен
режим.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при коректно състояние на
включвателя с приближаване..

289289289289289 анероидна кутия не е на позицияанероидна кутия не е на позицияанероидна кутия не е на позицияанероидна кутия не е на позицияанероидна кутия не е на позиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при
вкарване и изваждане на блокировките
анероидната(е) кутия(и) не е(са) на
правилната позиция.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при коректна позиция
анероидна кутия
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290290290290290 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол пол пол пол пол полололололожжжжжениеениеениеениеение
диференциален клапандиференциален клапандиференциален клапандиференциален клапандиференциален клапан
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
диференциалният клапан не е коректно
настроен за управление на двете анероидни
кутии.
възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен клапан. мерки: контрол клапан.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при коректно включен клапан.

291291291291291 висовисовисовисовисочина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж по-гаж по-гаж по-гаж по-гаж по-гоооооляма отляма отляма отляма отляма от
макмакмакмакмаксимумасимумасимумасимумасимума
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при
автоматично изчисляване на височина
монтаж инструмент се получи стойност, по-
висока от макс. възможната на тази
машина.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
инструментът е прекалено голям.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при нов старт на изчислението
на височина инструмент.

292292292292292 врврврврвраааааттттта теа теа теа теа техническхническхническхническхническо обслужване 1 ео обслужване 1 ео обслужване 1 ео обслужване 1 ео обслужване 1 е
отворенаотворенаотворенаотворенаотворена
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато вратата за техническо обслужване 1
се отвори. Задвижването се изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след затваряне на вратата.

293293293293293 врврврврвраааааттттта теа теа теа теа техническхническхническхническхническо обслужване 2 ео обслужване 2 ео обслужване 2 ео обслужване 2 ео обслужване 2 е
отворенаотворенаотворенаотворенаотворена
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 292.

294294294294294 врврврврвраааааттттта теа теа теа теа техническхническхническхническхническо обслужване 3 ео обслужване 3 ео обслужване 3 ео обслужване 3 ео обслужване 3 е
отворенаотворенаотворенаотворенаотворена
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 292.

295295295295295 врврврврвраааааттттта теа теа теа теа техническхническхническхническхническо обслужванео обслужванео обслужванео обслужванео обслужване
ккккконтроонтроонтроонтроонтрол включвал включвал включвал включвал включвателителителителители
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при цикъла на отваряне, респ.
затваряне на врата техническо обслужване
се установи погрешно положение на крайни
прекъсвачи/ помощни контактори.
Задвижването не може да бъде стартирано.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
контролирайте крайните прекъсвачи и
закрепването им. Коригирането се
извършва автоматично, когато положението
на крайните прекъсвачи е коректно.
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: грешка врата техн.

обслужване 1 при цикъл затваряне.

бит 1, стойност 2: грешка врата техн.
обслужване 2 при цикъл затваряне.

бит 2, стойност 4: грешка врата техн.
обслужване 3 при цикъл затваряне.

бит 3, стойност 8: грешка врата техн.
обслужване 1 при цикъл отваряне.

бит 4, стойност 16: грешка врата техн.
обслужване 2 при цикъл отваряне.

бит 5, стойност 32: грешка врата техн.
обслужване 3 при цикъл отваряне.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 5 означава, че
е възникнала "грешка врата техн.
обслужване 1 при цикъл затваряне"
(стойност 1) и "грешка врата техн.
обслужване 3 при цикъл затваряне"
(стойност 4).

296296296296296 кръгкръгкръгкръгкръгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгаща маса ляво -аща маса ляво -аща маса ляво -аща маса ляво -аща маса ляво -
време извън товреме извън товреме извън товреме извън товреме извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
на зададеното време "Кръгла/ плъзгаща
маса ляво" и активирана контролна
програма. Двигателят се изключва.
Зададената стойност и контролната
програма се намират под функционален
бутон "Производствени данни" и софт-
бутон "Времена/ стр. 2".

297297297297297 кръгкръгкръгкръгкръгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгаща маса дясно -аща маса дясно -аща маса дясно -аща маса дясно -аща маса дясно -
време извън товреме извън товреме извън товреме извън товреме извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява при превишаване
на зададеното време "Кръгла/ плъзгаща
маса дясно" и активирана контролна
програма. Двигателят се изключва.
Зададената стойност и контролната
програма се намират под функционален
бутон "Производствени данни" и софт-
бутон "Времена/ стр. 2".

298298298298298 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол мел мел мел мел меххххханична защитанична защитанична защитанична защитанична защитааааа
затварянезатварянезатварянезатварянезатваряне
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за повреда става активно,
когато механичната защита затваряне не
заеме правилното си положение в рамките
на определено време.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: грешка при блокиране.

бит 1, стойност 2: грешка при деблокиране.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично,
когато защита затваряне заеме правилното
положение.

299299299299299 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол хидрл хидрл хидрл хидрл хидравлична защитавлична защитавлична защитавлична защитавлична защитааааа
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за повреда става активно,
когато хидравличният предпазен вентил не
заеме правилното си положение в рамките
на определено време. Задвижването се
изключва.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: грешка при затваряне на

предпазния вентил.

бит 1, стойност 2: грешка при отваряне на
предпазния вентил.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез натискане на бутон "Стоп" или бутон
"Старт".

300300300300300 грешка инициализация - програмигрешка инициализация - програмигрешка инициализация - програмигрешка инициализация - програмигрешка инициализация - програми
изтегизтегизтегизтегизтегляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърцеляне сърце
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

Моля, обърнете се към сервиза на
BAТTENFELD.

указаниеуказаниеуказаниеуказаниеуказание
възникнала е грешка при интерпретацията
на модул данни изтегляне на сърце.
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност = група x 100 + програма.

стойност 60000: грешен номер програма или
Set.

стойност 60001: оста не съществува.

303030303011111 препълване прогрпрепълване прогрпрепълване прогрпрепълване прогрпрепълване програми изтегами изтегами изтегами изтегами изтеглянелянелянелянеляне
на сърцена сърцена сърцена сърцена сърце
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля, обърнете се към сервиза на
BATTENFELD. Допълнителни информации
към тази грешка ще откриете в меню
"Диагноза изтегляне на сърце" (виж Глава
9).

указаниеуказаниеуказаниеуказаниеуказание
при интерпретацията на програмни данни
изтегляне на сърце е възникнала грешка.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1:  прекалено много междинни

стопове на ос.

стойност 2: прекалено много програми от
типа "преди" на ос.

стойност 3: прекалено много програми от
типа "след" на ос.

стойност 4: прекалено много програми от
типа "успоредно" на ос.

стойност 5: прекалено много програми от
типа "серийно с усп. усл." на ос.

стойност 10: грешка стартово условие.

стойност 11: грешен номер бит.

стойност 12: прекалено много контроли на
ос.

стойност 13: прекалено много външни
контроли на ос.

стойност 14: номер програма не съществува
(липсва въведен модул данни).

стойност 15: грешно условие блокировка.

стойност 16: контролна променлива не е
намерена.

стойност 17: номер програма невъзможен.

стойност 18: прекалено много програмни
редове.

стойност 19: референтната ос не съществува.

302302302302302 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол прогрл прогрл прогрл прогрл програми изтегами изтегами изтегами изтегами изтегляне наляне наляне наляне наляне на
сърцесърцесърцесърцесърце
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при
стартиране на друго движение изтеглянето
на сърце не е в правилно крайно положение
и по този начин блокира движението.
Допълнителни информации към тази грешка
ще намерите в меню " Диагноза изтегляне
на сърце"(виж Глава 9).

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
е номерът на оста на изтеглянето на
сърцето. Чрез въвеждането на този номер
на ос на страницата за диагнозата на оста
може да се открие изтеглянето на сърцето.

пример:пример:пример:пример:пример:
въвеждане номер на ос 11 на страницата за
диагноза на оста, показание CP1 означава
изтегляне на сърце 1.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете сърцето в крайно положение.



A: TB4DE24L.PMD
B: TB4DE24K.PMD
E: 100903 / M. Seitz

G: 300903 / G. Krajnik

Глава - 24
страница - 52

Списък с аларми

303303303303303 шахтшахтшахтшахтшахтаааааттттта на изхвърга на изхвърга на изхвърга на изхвърга на изхвъргача е отворенаача е отворенаача е отворенаача е отворенаача е отворена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
предпазната врата при шахтата на
изхвъргача е отворена. Движението на
изхвъргача се блокира.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато предпазната врата при
шахтата на изхвъргача се затвори.

304304304304304 провери препровери препровери препровери препровери предна предна предна предна предна предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна врааааатттттааааа
304304304304304 провери препровери препровери препровери препровери предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 1а 1а 1а 1а 1

[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]
това съобщение за грешка се проявява след
ново включване на машината чрез главния
прекъсвач. При възникването на тази
повреда всички движения са блокирани.
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
предпазната врата трябва веднъж да бъде
коректно отворена и затворена. Едва след
това еднократно задействане, което служи
за проверка на краен прекъсвач предпазна
врата, съобщението за повреда изчезва.
Стартирането на задвижването се
освобождава едва след коректното
провеждане на тази проверка.

305305305305305 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол прел прел прел прел предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта еа еа еа еа е
задействанзадействанзадействанзадействанзадействан

305305305305305 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол прел прел прел прел предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 1 еа 1 еа 1 еа 1 еа 1 е
задействанзадействанзадействанзадействанзадействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за повреда се проявява,
когато от крайните прекъсвачи на предпазна
врата се съобщава за грешка.

допълнителна информация: (EM идопълнителна информация: (EM идопълнителна информация: (EM идопълнителна информация: (EM идопълнителна информация: (EM и
MICRO машини:MICRO машини:MICRO машини:MICRO машини:MICRO машини:
бит 6, стойност 64: при отваряне на

предна предпазна врата не е
задействал прекъсвач за блокиране
на задвижването.

бит 7, стойност 128: при отваряне на задна
предпазна врата не е задействал
прекъсвач за блокиране на
задвижването.

бит 8, стойност 256: при затворена предна
предпазна врата е задействан
прекъсвач за блокиране на
задвижването.

бит 9, стойност 512: при затворена задна
предпазна врата е задействан
прекъсвач за блокиране на
задвижването.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен краен прекъсвач.

306306306306306 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол прел прел прел прел предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 2  еа 2  еа 2  еа 2  еа 2  е
задействанзадействанзадействанзадействанзадействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 305.

307307307307307 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол прел прел прел прел предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта -а -а -а -а -
помощни кпомощни кпомощни кпомощни кпомощни контонтонтонтонтакториакториакториакториактори
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато помощните контактори на контрол
предпазна врата не включат коректно в
рамките на константно настроеното време.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен помощен контактор.
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: грешка при затваряне на

предната предпазна врата.

бит 1, стойност 2: грешка при отваряне на
предната предпазна врата.

бит 2, стойност 4: грешка при затваряне на
задната предпазна врата.

бит 3, стойност 8: грешка при отваряне на
задната предпазна врата.

бит 4, стойност 16: грешка при затваряне на
предпазител шприцагрегат.

бит 5, стойност 32: грешка при отваряне на
предпазител шприцагрегат.

бит 6, стойност 64: грешка при затваряне
врата техническо обслужване.

бит 7, стойност 128: грешка при отваряне
врата техническо обслужване.

308308308308308 калибриркалибриркалибриркалибриркалибриране хане хане хане хане хооооод невъзмод невъзмод невъзмод невъзмод невъзможножножножножно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при процеса
на калибриране или данните се получават
еднакви или ново изчисленото усилване е
извън валидната зона. Процесът на
калибриране прекъсва, не се извършва
приемане на стойностите.

кккккоригироригироригироригироригиране на грешкаане на грешкаане на грешкаане на грешкаане на грешкаттттта:а:а:а:а:
автоматично, след като калибрирането се
проведе успешно или след като главният
прекъсвач бъде изключен и включен
отново.

309309309309309 калибриркалибриркалибриркалибриркалибриране налягане налягане налягане налягане наляганеанеанеанеане
невъзмоневъзмоневъзмоневъзмоневъзможножножножножно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 308.

313131313100000 грешка грешка грешка грешка грешка АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОПОПОПОПОП
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

проявява се, когато положението на
прекъсвачите на двата помощни контактора
за АВАРИЕН СТОП не отговаря на
електрическите команди.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез натискане на бутон "Стоп".

313131313111111 2. 2. 2. 2. 2. АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОП задействанОП задействанОП задействанОП задействанОП задействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 207.

313131313122222 3. 3. 3. 3. 3. АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОП задействанОП задействанОП задействанОП задействанОП задействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 207.

313131313133333 4. 4. 4. 4. 4. АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОП задействанОП задействанОП задействанОП задействанОП задействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 207.

313131313144444 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат C не е в защитенат C не е в защитенат C не е в защитенат C не е в защитенат C не е в защитена
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 235.

313131313155555 шприцбшприцбшприцбшприцбшприцбутутутутутало C не се е върналоало C не се е върналоало C не се е върналоало C не се е върналоало C не се е върнало
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 236.

313131313166666 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графаафаафаафаафа
11111
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато се установи превишаване на
толеранса от съответната графа на таблица
качество. Оценка на бракуваните изделия е
активна само при включена програма
"Оценка".

313131313177777 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графаафаафаафаафа
22222
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.
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313131313188888 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графаафаафаафаафа
33333
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.

313131313199999 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графаафаафаафаафа
44444
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.

320320320320320 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графаафаафаафаафа
55555
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.

321321321321321 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графаафаафаафаафа
66666
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.

322322322322322 ккккконфигуронфигуронфигуронфигуронфигурационна грешкаационна грешкаационна грешкаационна грешкаационна грешка
пресоване/ вентилиранепресоване/ вентилиранепресоване/ вентилиранепресоване/ вентилиранепресоване/ вентилиране
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се провява,
когато поради стартовите настройки на
пресоване и вентилиране, вентилирането е
активирано след пресоването.

323323323323323 нивото на маслото в централнотонивото на маслото в централнотонивото на маслото в централнотонивото на маслото в централнотонивото на маслото в централното
смазване е прекалено нисксмазване е прекалено нисксмазване е прекалено нисксмазване е прекалено нисксмазване е прекалено нискооооо
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за грешка се проявява,
когато нивото на маслото в централното
смазване е прекалено ниско или е било
ниско за кратко време. Движенията на
затварящия агрегат се блокират.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
долейте масло.

324324324324324 повреповреповреповреповреда центрда центрда центрда центрда централно смазванеално смазванеално смазванеално смазванеално смазване
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за грешка се проявява,
когато по време на интервал на смазване
граничното реле за налягане не включи в
рамките на настроеното контролно време
или нивото на маслото в централното
смазване е прекалено ниско.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: сигнал от граничното реле за

налягане е получен, преди още да е
започнал цикълът на смазване.

стойност 2: налягането не се е повишило в
рамките на определеното за това
време (сервиз).

стойност 3: граничното реле за налягане не
променя състоянието си след
паузата (време между цикли на
смазване).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
контролирайте резервоара на централното
смазване, граничното реле за налягане.
Стратирайте ръчен цикъл на смазване.

325325325325325 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол защитл защитл защитл защитл защита шприцванеа шприцванеа шприцванеа шприцванеа шприцване
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за повреда се проявява
след ново включване на главния прекъсвач
на машината.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
защита шприцване трябва веднъж коректно
да се отвори и затвори. Едва след това
еднократно задействане, което служи за
проверка на крайните прекъсвачи,
съобщението за повреда изчезва.

Стартирането на задвижването се
освобождава едва след коректното
провеждане на тази проверка.
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326326326326326 забавено изключване при крайзабавено изключване при крайзабавено изключване при крайзабавено изключване при крайзабавено изключване при край
цикълцикълцикълцикълцикъл
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява при забавено
изключване на машината чрез контролна
програма. Двигателят се изключва едва
след достигане на "Време забавяне при
край цикъл". По време на забавянето се
показва това алармено съобщение.
Зададената стойност и контролната
програма се намират под функционален
бутон "Производствени данни" и софт-
бутони "Контроли".

327327327327327 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: незас: незас: незас: незас: незатегнатегнатегнатегнатегнаттттт
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за повреда се проявява,
когато моулдфикс на затварящата плоча
или на плочата с дъзата не е затегнат.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен или грешно настроен краен
прекъсвач. Бутон "Моулдфикс
освобождаване" е бил натиснат.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
затягане моулдфикс.

328328328328328 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: провери с: провери с: провери с: провери с: провери АВАВАВАВАВАРИЕНАРИЕНАРИЕНАРИЕНАРИЕН
СТСТСТСТСТОПОПОПОПОП
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява при
включване на машината.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез еднократно натискане на бутон
"АВАРИЕН СТОП" това съобщение за
повреда изчезва, ако устройството
АВАРИЕН СТОП функционира (проверка на
устройството АВАРИЕН СТОП).

329329329329329 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: с: с: с: с: АВАВАВАВАВАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТАРИЕН СТОП еОП еОП еОП еОП е
задействанзадействанзадействанзадействанзадействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява при задействане
на бутон "АВАРИЕН СТОП" или когато
веригата АВАРИЕН СТОП е прекъсната на
дадено място.

330330330330330 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: лява прес: лява прес: лява прес: лява прес: лява предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна врааааатттттааааа
отворенаотворенаотворенаотворенаотворена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

Това съобщение за грешка се проявява,
когато е отворена едната предпазна врата
на моулдфикс. При проявата на това
съобщение за повреда всички движения на
масата на моулдфикс са блокирани.

Блокирането на шприцагрегата и
затварящия агрегат става само в отворено
положение. При проявата на това съобщение
за повреда всички движения на масата на
моулдфикс са блокирани. Блокиране на
шприцагрегата и затварящия агрегат се
извършва, само ако сменящата маса не се
намира в крайно ляво положение и лявата
предпазна врата е отворена или сменящата
маса не се намира в крайно дясно
положение и дясната предпазна врата е
отворена.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
затворете предпазната врата на моулдфикс.

331331331331331 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: дясна прес: дясна прес: дясна прес: дясна прес: дясна предпазнадпазнадпазнадпазнадпазна
врврврврвраааааттттта отворенаа отворенаа отворенаа отворенаа отворена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 330.
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332332332332332 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: провери прес: провери прес: провери прес: провери прес: провери предпазнадпазнадпазнадпазнадпазна
врврврврврааааатттттааааа
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проява след
ново включване на машината.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
предпазната врата трябва да бъде веднъж
коректно отворена и затворена. Едва след
това еднократно задействане, което служи
за проверка на прекъсвача на предпазната
врата, съобщението за повреда изчезва.

при проявата на това съобщение за повреда
всички движения са блокирани.

333333333333333 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: активният инстрс: активният инстрс: активният инстрс: активният инстрс: активният инструментументументументумент
е грешене грешене грешене грешене грешен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

номерът на намиращия се в производството
инструмент не отговаря на настройката
"активен инструмент".

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• грешен инструмент.

• грешен файл.

• грешен избор на инструмент
(активен инструмент).

• кодиращ щекер X93 не е включен
(показание "0").

• погрешно кодиране на инструмента
(мостовете на диодите в кодиращия
щекер).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при съвпадане на избор
инструмент (активен) и кодиране
инструмент (активно).

334334334334334 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: пасивният инстрс: пасивният инстрс: пасивният инстрс: пасивният инстрс: пасивният инструментументументументумент
е грешене грешене грешене грешене грешен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

инструментът на сменящата маса не е онзи,
който ще трябва при следващата смяна на
инструмента. Тази контрола се провежда
при достигане бройката на разликата
"Старт смяна данни детайл".

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:

• грешен инструмент в чакаща
позиция.

• грешен избор инструмент (пасивен
инструмент).

• кодиращ щекер X93 не е включен
(показание "0").

• погрешно кодиране на инструмента
(мостовете на диодите в кодиращия
щекер).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при съвпадане на избор
инструмент (пасивен) и кодиране
инструмент (пасивно).

335335335335335 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл крайни прекъсвачиайни прекъсвачиайни прекъсвачиайни прекъсвачиайни прекъсвачи
въртящо устройствовъртящо устройствовъртящо устройствовъртящо устройствовъртящо устройство
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато крайните
прекъсвачи за "въртящо устройство е
вляво" и "въртящо устройство е вдясно" са
едновременно задействани. При
възникването на тази грешка двигателят се
изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване на
причината за повредата.
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336336336336336 момомомомоулдфикулдфикулдфикулдфикулдфикс: време за смянас: време за смянас: време за смянас: време за смянас: време за смяна
инстринстринстринстринструмент извън тоумент извън тоумент извън тоумент извън тоумент извън толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
автоматичната смяна на инструмента не е
могла да се извърши в рамките на
фиксираното време.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• няма сгъстен въздух.

• затягащият елемнт не отваря.

• крайното положение липсва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при превключване на ръчен
режим.

337337337337337 термошкаф(ове): ктермошкаф(ове): ктермошкаф(ове): ктермошкаф(ове): ктермошкаф(ове): контроонтроонтроонтроонтроллллл
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато един или
няколко термошкафа са достигнали
настроената зададена стойност "макс.
температура".

зададената стойност се намира на
картината "Регулиране термошкафове".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
контролирайте термошкафа. Изключете
подгряването или термошкафа от монитора.

338338338338338 грешка при настройка повечегрешка при настройка повечегрешка при настройка повечегрешка при настройка повечегрешка при настройка повече
цветовецветовецветовецветовецветове
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато са
активирани програми "Метод сандвич",
"Запечатване" или "Интервал" (виж
картина "Настройки повече цветове"), но е
активен само един шприцагрегат.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

339339339339339 провери задна препровери задна препровери задна препровери задна препровери задна предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна врааааатттттааааа
339339339339339 провери препровери препровери препровери препровери предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 2а 2а 2а 2а 2

[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 304.

340340340340340 задна презадна презадна презадна презадна предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта еа еа еа еа е
отворенаотворенаотворенаотворенаотворена

340340340340340 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 2 е отворенаа 2 е отворенаа 2 е отворенаа 2 е отворенаа 2 е отворена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 208.

341341341341341 кръгкръгкръгкръгкръгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгаща маса не е нааща маса не е нааща маса не е нааща маса не е нааща маса не е на
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато масата не е
в крайно положение или индексът няма
дефинирано крайно положение.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете масата на позиция.

342342342342342 изхвъргизхвъргизхвъргизхвъргизхвъргач позиция 1 не се еач позиция 1 не се еач позиция 1 не се еач позиция 1 не се еач позиция 1 не се е
върналвърналвърналвърналвърнал
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
съответният позиционен изхвъргач не се
върнал при стартирането на друго
движение.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
върнете ръчно позиционния изхвъргач в
позиция "отзад".
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343343343343343 изхвъргизхвъргизхвъргизхвъргизхвъргач позиция 2 не се еач позиция 2 не се еач позиция 2 не се еач позиция 2 не се еач позиция 2 не се е
върналвърналвърналвърналвърнал
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 342.

344344344344344 изхвъргизхвъргизхвъргизхвъргизхвъргач позиция 3 не се еач позиция 3 не се еач позиция 3 не се еач позиция 3 не се еач позиция 3 не се е
върналвърналвърналвърналвърнал
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 342.

345345345345345 ккккконфигуронфигуронфигуронфигуронфигурационна грешкаационна грешкаационна грешкаационна грешкаационна грешка
позиционен изхвъргпозиционен изхвъргпозиционен изхвъргпозиционен изхвъргпозиционен изхвъргачачачачач
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

Проявява се, когато има многократно
предаване на номера на позиционния
изхвъргач на картина "Кръгла маса стр. 2"
или когато не е направена дефиниция на
типа изхвъргач (изхвъргач поставяне или
снемане). Всички движения се блокират.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: многократно предаване

номера на позиционния изхвъргач.

стойност 2: без дефиниция на типа
изхвъргач.

стойност 3: изхвъргач с този номер не
съществува.

стойност 4: програма изхвъргач
изключена.

стойност 5: настроена погрешна
програма изхвъргач.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирайте многократното предаване или
дефинирайте типа изхвъргач.

346346346346346 ккккконфигуронфигуронфигуронфигуронфигурационна грешкаационна грешкаационна грешкаационна грешкаационна грешка
изтегизтегизтегизтегизтегляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърцаляне на сърца
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

Проявява се, когато има многократно
предаване на номера на изтеглянето на
сърца на картина "Кръгла/ плъзгаща маса/
позиция инструмент стр. 2". Всички
движения се блокират.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: многократно предаване

номера на изтегляне сърце.

стойност 2: изтегляне сърце с този
номер не съществува.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирайте многократното предаване.

347347347347347 КККККонфигуронфигуронфигуронфигуронфигурационна грешка кръгационна грешка кръгационна грешка кръгационна грешка кръгационна грешка кръгла/ла/ла/ла/ла/
плъзгплъзгплъзгплъзгплъзгаща масааща масааща масааща масааща маса
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение се появява, когато е
възникнала грешка в конфигурацията на
картина "Кръгла/ плъзгаща маса стр.1 и
стр.2" при настройките за долните части на
инструмента или позициите на спиране.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: когато при старт режим

"вибриране" долната част на
инструмента 1 не може да достигне
позиция изхвъргач.

стойност 2-6: описание на грешки като в
стойност 1, но се отнасят до долни
части инструмент 2 до 6.

стойност 10: не е избрана долна част.

стойност 11: няма активен изхвъргач
(трябва да е дефинирана една
позиция като изхвъргач или
изхвъргач горна част да е
активиран).

стойност 12: позиция манипулация 1: липсва
поставяч или дефиниция изхвъргач
(позиция манипулация трябва да
бъде дефинирана като поставяч,
изхвъргач или и двете).

стойност 13: позиция манипулация 2: липсва
поставяч или дефиниция изхвъргач
(позиция манипулация трябва да
бъде дефинирана като поставяч,
изхвъргач или и двете).
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стойност 101: Позиция кръгла маса A е
дефинирана като поставяч или
изхвъргач, при което тази позиция не
е позиция манипулация или няма
предпазна врата/ светлинна бариера.
(поставяч или изхвъргач може да
бъде дефиниран само на позиция
манипулация с предпазна врата/
светлинна бариера).

стойност 102-106: описание на грешки като в
стойност 101, но се отнася до
позиции кръгла маса B до F.

348348348348348 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол позиция кръгл позиция кръгл позиция кръгл позиция кръгл позиция кръгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгащаащаащаащааща
масамасамасамасамаса
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато датчик ход
(датчик за ъгъл на завъртане) и
включвател с приближаване (в основата на
масата) не съвпадат.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: масата е позиционирана, но

няма сигнал от включвател с
приближаване на долната страна
масата.

стойност 2: няма промяна вследствие
сигнал на включвател приближаване
при движение на масата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
в режим "Регулиране" задвижването може
да бъде стартирано отново и масата да
бъде придвижена в основно положение.
Коригирането се извършва автоматично,
когато вече не се установява грешка.

349349349349349 ккккконтроонтроонтроонтроонтролирлирлирлирлирай светай светай светай светай светлинна завесалинна завесалинна завесалинна завесалинна завеса
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

проявява се след включване на главния
прекъсвач на машината и изисква
еднократна проверка на светлинната
завеса.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: светлинна завеса 1.

бит 1, стойност 2: светлинна завеса 2.

бит 2, стойност 4: светлинна завеса 3.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
светлинна завеса 1 (стойност 1) и
светлинна завеса 2 (стойност 2) трябва да
бъдат проверени.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, след като светлинната завеса
се прекъсне и възстанови веднъж.
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350350350350350 светсветсветсветсветлинна завеса прекъсналинна завеса прекъсналинна завеса прекъсналинна завеса прекъсналинна завеса прекъснатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

проявява се, когато светлинната завеса е
прекъсната на дадено място.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: светлинна завеса 1.

бит 1, стойност 2: светлинна завеса 2.

бит 2, стойност 4: светлинна завеса 3.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
светлинна завеса 1 (стойност 1) и
светлинна завеса 2 (стойност 2) са
прекъснати.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез натискане на "Старт цикъл" или
"Старт двигател".

351351351351351 изтегизтегизтегизтегизтегляне на сърце безляне на сърце безляне на сърце безляне на сърце безляне на сърце без
блокировкиблокировкиблокировкиблокировкиблокировки
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение се показва, когато е
активирана програмата "Бутонен режим без
блокировки (регулационен режим)". Така в
момента няма активни блокировки за
изтеглянето на сърцето.

352352352352352 кръгкръгкръгкръгкръгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгаща маса не е въваща маса не е въваща маса не е въваща маса не е въваща маса не е във
валиднавалиднавалиднавалиднавалиднаттттта зона на вибрира зона на вибрира зона на вибрира зона на вибрира зона на вибриранеанеанеанеане
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато масата не
се намиръ във валидната зона на вибриране.
Зоната на вибриране може да се види на
картината "Кръгла/ плъзгаща маса".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
в режим регулиране задвижването може
отново да бъде стартирано и масата да
бъде придвижена до крайно положение.
Коригирането се извършва автоматично,
когато не се установява повече грешка.

353353353353353 няма даняма даняма даняма даняма датчик вътрешно налягтчик вътрешно налягтчик вътрешно налягтчик вътрешно налягтчик вътрешно наляганеанеанеанеане
формаформаформаформаформа
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато е избрано
превключване на допълнително налягане по
вътрешно налягане форма, а машината няма
датчик за неговото измерване.
Шприцването се блокира докато не бъде
избран друг вид превключване.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: няма датчик вътрешно

налягане форма на шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: няма датчик вътрешно
налягане форма на шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: няма датчик вътрешно
налягане форма на шприцагрегат C.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след избор на друг вид
превключване.

354354354354354 няма даняма даняма даняма даняма датчик налягтчик налягтчик налягтчик налягтчик налягане масаане масаане масаане масаане маса
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато е избрано
превключване на допълнително налягане по
налягане маса, а машината няма датчик за
неговото измерване. Шприцването се
блокира докато не бъде избран друг вид
превключване.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: няма датчик налягане

маса на шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: няма датчик налягане
маса на шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: няма датчик налягане
маса на шприцагрегат C.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след избор на друг вид
превключване.
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355355355355355 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат C в сервизнат C в сервизнат C в сервизнат C в сервизнат C в сервизна
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 384.

356356356356356 грешни шприцпараметригрешни шприцпараметригрешни шприцпараметригрешни шприцпараметригрешни шприцпараметри
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

проявява се, когато при режим "няколко
набора данни" актуалният (дозираният)
файл не отговаря на долната част на
инструмента в позиция шприцване.
Процесът на шприцване се блокира.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
ръчен режим: завъртете кореспондиращата

долна част на инструмента в позция
шприцване.

автоматичен режим: коригирайте със
"Старт цикъл", автоматично
завъртане на правилната долна част
на инструмента.

357357357357357 спирспирспирспирспирааааателният кртелният кртелният кртелният кртелният кран на помпаан на помпаан на помпаан на помпаан на помпаттттта еа еа еа еа е
затворензатворензатворензатворензатворен
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато спирателният кран на помпата не е
отворен. В този случай хидравликата не
може да се включи.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след отваряне на спирателния кран.

358358358358358 спирателният кран наспирателният кран наспирателният кран наспирателният кран наспирателният кран на
тръбопровотръбопровотръбопровотръбопровотръбопровода на резервода на резервода на резервода на резервода на резервоарарарарара еа еа еа еа е
затворензатворензатворензатворензатворен
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато спирателният кран на тръбопровода
на резервоара е затворен. В този случай
хидравликата не може да се включи.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след отваряне на спирателния кран..

359359359359359 спирателният кран наспирателният кран наспирателният кран наспирателният кран наспирателният кран на
шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегаааааттттта е заа е заа е заа е заа е затворентворентворентворентворен
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато спирателният кран на шприцагрегата
не е отворен. В този случай хидравликата
не може да се включи.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след отваряне на спирателния кран.

360360360360360 термошкаф стоп от часовниктермошкаф стоп от часовниктермошкаф стоп от часовниктермошкаф стоп от часовниктермошкаф стоп от часовник
уикуикуикуикуикенденденденденд
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

при активирана програма "Часовник уикенд"
и избрано за "Включване устройство
подгряване" тази грешка ще се показва,
докато настъпи времето за старт и
термошкафовете бъдат активирани или
настъпи времето за стоп и термошкафовете
бъдат изключени.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при активирани термошкафове
или при изключване на програмата
"Часовник уикенд", или на програмата
"устройство за включване подгряване".

361361361361361 прогрпрогрпрогрпрогрпрограма прама прама прама прама празен хазен хазен хазен хазен хооооод активнад активнад активнад активнад активна
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение се появява, когато програма
"Празен ход" е активна. Програмата се
намира под функционален бутон "Кръгла
маса".

Не се шприцват никакви детайли и не се
отива на позиции подаване. Цикълът на
кръглата маса се продължава, докато
всички детайли бъдат изхвърлени.

362362362362362 шприцбшприцбшприцбшприцбшприцбутутутутутало C не е отпреало C не е отпреало C не е отпреало C не е отпреало C не е отпреддддд
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 386.
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363363363363363 задвижване 3 СТзадвижване 3 СТзадвижване 3 СТзадвижване 3 СТзадвижване 3 СТОПОПОПОПОП
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 215.

364364364364364 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател задвижване 3тел задвижване 3тел задвижване 3тел задвижване 3тел задвижване 3
задействаназадействаназадействаназадействаназадействана
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 211.

365365365365365 инструмент пъленинструмент пъленинструмент пъленинструмент пъленинструмент пълен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

проявява се, когато на дадена позиция
кръгла маса, намираща се в отделение
шприцване, се шприцва, без детайлите да
се били снети/ изхвърлени чрез отделение
изхвъргач.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
завъртете намиращия се в отделение
шприцване инструмент към отделение
снемане и вземете детайла посредством
изхвъргача.

366366366366366 няма инструментняма инструментняма инструментняма инструментняма инструмент
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

проявява се, когато формата трябва да бъде
затворена, а в отделение затваряне няма
долна част инструмент.

проявява се, когато се командва движение
позиционен изхвъргач напред, а в отделение
изхвърляне няма долна част инструмент.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
грешна конфигурация кръгла маса (долната
част не е избрана).

367367367367367 линеаризация вентил шприцванелинеаризация вентил шприцванелинеаризация вентил шприцванелинеаризация вентил шприцванелинеаризация вентил шприцване
активнаактивнаактивнаактивнаактивна
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

проявява се, когато автоматичната
линеаризация на вентила е активирана.

368368368368368 врврврврвраааааттттта теа теа теа теа техническхническхническхническхническо обслужване 4 ео обслужване 4 ео обслужване 4 ео обслужване 4 ео обслужване 4 е
отворенаотворенаотворенаотворенаотворена
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 292.

369369369369369 врврврврвраааааттттта теа теа теа теа техническхническхническхническхническо обслужване 5 ео обслужване 5 ео обслужване 5 ео обслужване 5 ео обслужване 5 е
отворенаотворенаотворенаотворенаотворена
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 292.

370370370370370 врврврврвраааааттттта теа теа теа теа техническхническхническхническхническо обслужване 6 ео обслужване 6 ео обслужване 6 ео обслужване 6 ео обслужване 6 е
отворенаотворенаотворенаотворенаотворена
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 292.

371371371371371 защитзащитзащитзащитзащита плоа плоа плоа плоа плоча изхвъргча изхвъргча изхвъргча изхвъргча изхвъргач (приач (приач (приач (приач (при
стстстстстандартни машини)андартни машини)андартни машини)андартни машини)андартни машини)
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
изхвъргачът е достигнал своята позиция
"Изхвъргач отзад", а крайният прекъсвач на
защитата на плочата на изхвъргача не е
задействал.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• нулиране изхвъргач не е коректно.

• краен прекъсвач за защита плочата
на изхвъргача.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато крайният прекъсвач
задейства.

371371371371371 защитзащитзащитзащитзащита плоа плоа плоа плоа плоча изхвъргча изхвъргча изхвъргча изхвъргча изхвъргач (приач (приач (приач (приач (при
машини с кръгмашини с кръгмашини с кръгмашини с кръгмашини с кръгли маси)ли маси)ли маси)ли маси)ли маси)
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато плочата на
изхвъргача не е достигнала своята задна
позиция, а е започнато ново движение
(затваряне, изтегляне на сърце, въртене на
кръгла маса). Състоянието на защитата на
плочата на изхвъргача се показва на
"Кръгла маса стр. 3".
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възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• краен прекъсвач за защита плочата

на изхвъргача не е задействал.

• грешно разположение на защита на
плочата на изхвъргача.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато крайният прекъсвач
задейства.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: защита плочата на

изхвъргача на долна част
инструмент 1.

стойност 2-6: описание на грешки като в
стойност 1, но се отнасят до долни
части инструмент 2 до 6.

стойност 10: защита плоча на изхвъргача на
долна част инструмент.

372372372372372 Airmould грешка - номер:Airmould грешка - номер:Airmould грешка - номер:Airmould грешка - номер:Airmould грешка - номер:
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

съдържащата се в това алармено
съобщение допълнителна информация се
дишифрира както е обяснено по-долу.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: липсва освобождаване от уреда

Airmould за отварянето на
инструмента.

стойност 2: липсва освобождаване от уреда
Airmould за шприцване.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато са налице сигналите за
освобождаване от уреда Airmould.

373373373373373 Init грешка FLEX I/OInit грешка FLEX I/OInit грешка FLEX I/OInit грешка FLEX I/OInit грешка FLEX I/O
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

373737373744444 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател филтърнотел филтърнотел филтърнотел филтърнотел филтърно
ооооохлаждане задействанахлаждане задействанахлаждане задействанахлаждане задействанахлаждане задействана
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато защита двигател на филтрирането на
успоредния поток е задействала.

375375375375375 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател външентел външентел външентел външентел външен
вентилатор 1 задействанавентилатор 1 задействанавентилатор 1 задействанавентилатор 1 задействанавентилатор 1 задействана
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато  е задействала защита двигател на
външния вентилатор.

373737373766666 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател външентел външентел външентел външентел външен
вентилатор 2 задействанавентилатор 2 задействанавентилатор 2 задействанавентилатор 2 задействанавентилатор 2 задействана
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 375.

377377377377377 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател задвижване 2тел задвижване 2тел задвижване 2тел задвижване 2тел задвижване 2
задействаназадействаназадействаназадействаназадействана
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 211.

378378378378378 термозащиттермозащиттермозащиттермозащиттермозащита задвижване 1а задвижване 1а задвижване 1а задвижване 1а задвижване 1
задействаназадействаназадействаназадействаназадействана
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато е задействала терморезисторната
защита на задвижването.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
претоварване на задвижването.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

379379379379379 термозащиттермозащиттермозащиттермозащиттермозащита задвижване 2а задвижване 2а задвижване 2а задвижване 2а задвижване 2
задействаназадействаназадействаназадействаназадействана
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 378.

380380380380380 термозащиттермозащиттермозащиттермозащиттермозащита задвижване 3а задвижване 3а задвижване 3а задвижване 3а задвижване 3
задействаназадействаназадействаназадействаназадействана
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 378.
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381381381381381 всмукващ филтър 1 замърсенвсмукващ филтър 1 замърсенвсмукващ филтър 1 замърсенвсмукващ филтър 1 замърсенвсмукващ филтър 1 замърсен
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за повреда се проявява,
когато граничният прекъсвач за минимално
налягане на всмукващ филтър1 е
задействан. При възникване на тази
повреда двигателят се изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след смяна на филтъра.

382382382382382 всмукващ филтър 2 замърсенвсмукващ филтър 2 замърсенвсмукващ филтър 2 замърсенвсмукващ филтър 2 замърсенвсмукващ филтър 2 замърсен
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 381.

383383383383383 смени работен филтърсмени работен филтърсмени работен филтърсмени работен филтърсмени работен филтър
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато граничният прекъсвач за налягане на
филтъра за високо налягане се задейства.
Протичането на програмата на машината не
се повлиява, само се показва
замърсяването на филтъра за високо
налягане.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
смяна на филтърния елемент.

384384384384384 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат в сервизна позицият в сервизна позицият в сервизна позицият в сервизна позицият в сервизна позиция
384384384384384 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат т т т т А в сервизнаА в сервизнаА в сервизнаА в сервизнаА в сервизна

позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато шприцагрегатът е изваден
максимално назад от програмата за смяна
на шнека и сега се прави опит за връщане
на шприцбуталото назад.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато ходът на шприцагрегата
е по-малък от максималния ход.

385385385385385 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат В в сервизнат В в сервизнат В в сервизнат В в сервизнат В в сервизна
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка1][клас грешка1][клас грешка1][клас грешка1][клас грешка1]

виж съобщение за грешка 384.

386386386386386 шприцбшприцбшприцбшприцбшприцбутутутутутало не е отпреало не е отпреало не е отпреало не е отпреало не е отпреддддд
386386386386386 шприцбшприцбшприцбшприцбшприцбутутутутутало ало ало ало ало А не е отпреА не е отпреА не е отпреА не е отпреА не е отпреддддд

[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато шприцагрегатът трябва да се се
извади максимално назад от програмата за
смяна на шнека, а шприцбуталото не е
отпред.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато шприцбуталото е
отпред и отново се опита да се придвижи
шприцагрегата максимално назад чрез
програмата за смяна на шнека.

387387387387387 шприцбшприцбшприцбшприцбшприцбутутутутутало В не е отпреало В не е отпреало В не е отпреало В не е отпреало В не е отпреддддд
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 386.

388388388388388 грешка на DFE-помпагрешка на DFE-помпагрешка на DFE-помпагрешка на DFE-помпагрешка на DFE-помпа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

проявява се, когато при включено
задвижване се съобщи за грешка в
електрониката на помпата.

могмогмогмогмогааааат да възникнат да възникнат да възникнат да възникнат да възникнат слет слет слет слет следните грешки:дните грешки:дните грешки:дните грешки:дните грешки:
• действителна стойност налягане по-

малка от -0,5V или по-голяма от
+11,5V.

• действителна стойност ъгъл на
завъртане по-малка от -11,5 V или по-
голяма от +11,5 V.

• отклонение при регулирано налягане
за по-дълго от 1 секунда над ± 5 %.

• отклонение при регулиране ъгъл на
завъртане за по-дълго от 1 секунда
над ± 2,5 %.

• действителна стойност вентил по-
малка от -11,5 V или по-голяма от
+11,5 V.

• превишаване в корпуса на гранична
стойност температура - 80 °C (176
°F).

• симетрията на вътрешните
напрежения на регулационния вентил
са извън граничните стойности.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
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възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
контролирайте скоростта на робота и
евентуално я редуцирайте или увеличете
скоростта на отваряне на затварящата
плоча.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

393393393393393 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 1 отворенаа 1 отворенаа 1 отворенаа 1 отворенаа 1 отворена
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

Това съобщение за повреда се проявява,
когато се отвори предпазна врата 1. Всички
движения на осите се блокират незабавно.
Хидравликата не се изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
ръчен режим и регулиране: автоматично
след затварянето на предпазната врата.

автоматичен режим: след затваряне на
предпазната врата и натискане на бутон
"Старт цикъл" прекъснатият цикъл
продължава.

394394394394394 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 2 отворенаа 2 отворенаа 2 отворенаа 2 отворенаа 2 отворена
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 393.

395395395395395 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 3 отворенаа 3 отворенаа 3 отворенаа 3 отворенаа 3 отворена
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 393.

396396396396396 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 4 отворенаа 4 отворенаа 4 отворенаа 4 отворенаа 4 отворена
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 393.

397397397397397 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 5 отворенаа 5 отворенаа 5 отворенаа 5 отворенаа 5 отворена
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 393.

398398398398398 ниво масло 3 прекалено нискниво масло 3 прекалено нискниво масло 3 прекалено нискниво масло 3 прекалено нискниво масло 3 прекалено нискооооо
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 213.

399399399399399 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта ка ка ка ка контроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл крайниайниайниайниайни
прекъсвачипрекъсвачипрекъсвачипрекъсвачипрекъсвачи
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при отваряне или затваряне на
предпазната врата(и) е установено погрешно
положение на крайните
прекъсвачи.Задвижването се изключва
веднага и не може да бъде стартирано.

Всяка предпазна врата се контролира от 3
крайни прекъсвача като всъщност
контролът се извършва само от двата - 1 и
2.

Сигналите от крайните прекъсвачи се
приемат от управлението за достоверни
само тогава, когато и двата крайни
прекъсвача са активирани или
деактивирани. Всички останали състояния
водят до задействане на тази аларма.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
контролирайте крайните прекъсвачи и
тяхното закрепване. Коригирането се
извършва автоматично, когато и двата
крайни прекъсвача в коректно положение
(за контрол отворете/ затворете
предпазната врата).

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 1, стойност 2: грешка предпазна врата 1.

бит 2, стойност 4: грешка предпазна врата 2.

бит 3, стойност 8: грешка предпазна врата 3.

бит 4, стойност 16:грешка предпазна врата
4.

бит 5, стойност 32:грешка предпазна врата
5.

Пример:Пример:Пример:Пример:Пример:
допълнителна информация 6 означава, че
са налице "Грешка предпазна врата 1"
(стойност 2) и "Грешка предпазна врата 2"
(стойност 4).
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400400400400400 грешка при локализация паметгрешка при локализация паметгрешка при локализация паметгрешка при локализация паметгрешка при локализация памет
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATENFELD.

друга информация можете да получите от
променливите MEMSTATUS и
MEM_ERR_STR в меню "err_neu1".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
цифри 0 и 1: номер ос, функция задача

00 maintask, main_cp, main_clc, ex_128,
etc.

01..80 ос - номер при ос - задачи (при
get_axis-грешка тук при определени
обстоятелства за ос - задачи се
въвежда и 0 (когато get_axis не
връща номер на ос))

81..90 помпи - задачи

91..94 резерва

95 act/ass задачи

96 подгряване

97 опции

98 QT, AG, EC ...

99 pan_clc, vwd_clc

цифра 2: тип задача

1 clc-задача

2 con-задача

3 org-задача

4 други ос-задачи (напр. hp_xcon,
cu_pof1....)

5 общи задачи

цифри 3 и 4: текущ номер (започва с 1) (за
да може напр. при повече локализации на
паметта в същия INIT- UP да се установи
мястото на грешката).

текущото номериране започва за всеки вид
грешка с 1 (ако например в една задача
могат да възникнат повече IO-грешки и
повече повече MEM-грешки, текущото
номериране започва както за IO- така и за
MEM-грешките с 0).

пример:пример:пример:пример:пример:
Er_[402] = 01302 -> грешка при локализация
памет (грешка 402), con - задача на оста с
номер 2, първо място в задачата, където
тази грешка може да възникне (вземете го
директно от Sourcecode).

404040404011111 грешка при четене от могрешка при четене от могрешка при четене от могрешка при четене от могрешка при четене от модулдулдулдулдул
данниданниданниданниданни
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATENFELD.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
виж съобщение за грешка 400.

402402402402402 момомомомодул данни не е намерендул данни не е намерендул данни не е намерендул данни не е намерендул данни не е намерен
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATENFELD.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
виж съобщение за грешка 400.

403403403403403 буферна батерия изтощенабуферна батерия изтощенабуферна батерия изтощенабуферна батерия изтощенабуферна батерия изтощена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

прояви ли се тази грешка, главният
прекъсвач на машината не би трябвало да
се изключва повече или само за кратко
време (max. 10 Sek.).

информация за смяна на батерията виж в
Глава "Поддръжка".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: батерията на backplane

(шина задна стена) е изтощена или
липсва.

бит 1, стойност 2: батерията/ акумулаторът
на процесора (CPU) е изтощена или
липсва.

404404404404404 грешка NET2000 на RPSгрешка NET2000 на RPSгрешка NET2000 на RPSгрешка NET2000 на RPSгрешка NET2000 на RPS
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATENFELD.
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
20000: няма инсталиран NET2000-Manager.

20001: грешка в сравняването на дължините -
GetOV Anm.: сравнява се действителната
дължина на PV с дължината в "pvlist".

20002: обектът не съществува на целевата
позиция.

20003: грешка в комуникацията.

20004: NET2000-Manager не може да бъде
стартиран. / Net2000.station не е
дефинирана.

20005: прекалено много PV’s/FUB (max. PV-брой/
FUB = 6).

20100: запиши SPSSW-версия < V1.22 - Bugfix
V1.22 или по-висока.

20101: NET2000-промяна на конфигурацията
обуславя провеждането на нова NET2000 -
конфигурация на паметта на управлението
Total INIT.

20102: физичната среда не се поддържа -
проверка на стойността на
NET2000.medium.

20103: номерът на интерфейса не се поддържа от
хардуера - проверка на стойносттта на
NET2000.interface.

20104: не е открит свързващ модул на драйвера
(CAN, Ethernet..) - запишете NET2000 -
свързващ модул драйвер.

20105: CAN - грешка инициализация - проверка на
стойностите NET2000.CAN.*.

20106: няма свободна памет.

20107: хардуера не се поддържа.

20108: грешка при обработка клас задача -
проверка на стойността на
NET2000.task_class.

20109: дефиниране устройство конфигурационна
резерва и .interface, .medium.

20110: невалидно описание връзка с устройство.
Проверка връзка.

20111: устройството не съществува, респ. не е
зареден драйвер - проверка връзка,
зареждане базов драйвер Frame.

20112: невалидно описание връзка режим -
проверка връзка.

20120: NET2000 - управлението е разрушено.

20121: NET2000 - управлението е
разрушено.

20122: грешка от NET2000 - Eventmanager-

20123: няма L2-буфер.

20124: грешка от CAN - драйвер.

20125: няма L2-буфер.

20126: L2 - грешка буфер.

20127: грешка при изпращането на Frame.

20128: грешка инициализация.

20129: контрол дължина Frame.

20130: грешка инициализация на
стандартния сериен Layer.

20131: грешка от NET2000 - управление
буфер.

20132: грешка от NET2000 - управление
буфер.

20133: грешка от NET2000 - управление
буфер.

20134: грешка от инициализация на
управление мрежа.

20135: грешка при копиране на PV.

405405405405405 грешка Cгрешка Cгрешка Cгрешка Cгрешка CAN кAN кAN кAN кAN комуникацияомуникацияомуникацияомуникацияомуникация
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

406406406406406 системна аларма 406системна аларма 406системна аларма 406системна аларма 406системна аларма 406
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

407407407407407 системна аларма 407системна аларма 407системна аларма 407системна аларма 407системна аларма 407
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

408408408408408 системна аларма 408системна аларма 408системна аларма 408системна аларма 408системна аларма 408
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.
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409409409409409 системна аларма 409системна аларма 409системна аларма 409системна аларма 409системна аларма 409
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

414141414100000 системна аларма 41системна аларма 41системна аларма 41системна аларма 41системна аларма 4100000
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

414141414111111 маслен филтър 2 е замърсенмаслен филтър 2 е замърсенмаслен филтър 2 е замърсенмаслен филтър 2 е замърсенмаслен филтър 2 е замърсен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 212.

414141414122222 ниво масло 2 е нениво масло 2 е нениво масло 2 е нениво масло 2 е нениво масло 2 е недостдостдостдостдостааааатъчнотъчнотъчнотъчнотъчно
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 213.

414141414133333 задвижване 2 СТзадвижване 2 СТзадвижване 2 СТзадвижване 2 СТзадвижване 2 СТОПОПОПОПОП
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 215.

414141414144444 тртртртртранспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лента не е включенаа не е включенаа не е включенаа не е включенаа не е включена
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато на
интерфейса на транспортната лента не се
установи включена транспортна лента.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
транспортната лента не включена или
сигналите на интерфейса не са съвместими.

414141414155555 PVPVPVPVPVC-вентилаC-вентилаC-вентилаC-вентилаC-вентилатор - грешкатор - грешкатор - грешкатор - грешкатор - грешка
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя е
задействал или е бил изключен.
Автоматичният режим се спира в края на
цикъла.

вниманиевниманиевниманиевниманиевнимание
не се извършва охлаждане на цилиндъра на
шнека.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• един от PVC - вентилаторите е

дефектен.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

414141414166666 вентил завентил завентил завентил завентил затваряне-Y0->S1тваряне-Y0->S1тваряне-Y0->S1тваряне-Y0->S1тваряне-Y0->S13434343434
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато в рамките
на фиксираните времена положението на
електрически контролирания вентил "Y0 -
затваряне, S134", не съвпада с
електрическата команда

указание:указание:указание:указание:указание:
USA: Y0 означава вентил SOL 0

S134 означава краен прекъсвач PRS 134

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
проверка на хидравличния кръг и
електрическите кабели на вентила, вкл.
контрола на крайните прекъсвачи.

414141414177777 вентил отваряне-Y0->S234вентил отваряне-Y0->S234вентил отваряне-Y0->S234вентил отваряне-Y0->S234вентил отваряне-Y0->S234
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато в рамките
на фиксираните времена положението на
електрически контролирания вентил "Y0 -
отваряне, S234", не съвпада с
електрическата команда.

указание:указание:указание:указание:указание:
USA: Y0 означава вентил SOL 0

S234 означава краен прекъсвач PRS 234

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
проверка на хидравличния кръг и
електрическите кабели на вентила, вкл.
контрола на крайните прекъсвачи.
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414141414188888 вентил завентил завентил завентил завентил затваряне-Y293->Y1тваряне-Y293->Y1тваряне-Y293->Y1тваряне-Y293->Y1тваряне-Y293->Y1->S34->S34->S34->S34->S34
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато в рамките
на фиксираните времена положението на
електрически контролирания вентил "Y1 -
затваряне/ отваряне, S34", не съвпада с
електрическата команда. За процеса на
затваряне трябва допълнително да се
активира хидравличния предпазен вентил
Y293, за да се включи последователно
вентил "Y1 - затваряне/ отваряне".

указание:указание:указание:указание:указание:
USA: Y293 означава вентил SOL 293

Y1 означава вентил SOL 1
S34 означава краен прекъсвач PRS 34

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
проверка на хидравличния кръг и
електрическите кабели на вентила, вкл.
контрола на крайните прекъсвачи.

414141414199999 вентил отваряне-Y0->Y1вентил отваряне-Y0->Y1вентил отваряне-Y0->Y1вентил отваряне-Y0->Y1вентил отваряне-Y0->Y1->S34->S34->S34->S34->S34
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато в рамките
на фиксираните времена положението на
електрически контролирания вентил "Y1 -
затваряне/ отваряне, S34", не съвпада с
електрическата команда. За процеса на
отваряне трябва допълнително да се
активира хидравличния управляващ вентил
"Y0 - отваряне", за да се включи
последователно вентил "Y1 - затваряне/
отваряне". Командата на хидравличния
предпазен вентил Y293 не е релевантна за
процеса на отваряне.

указание:указание:указание:указание:указание:
USA: Y0 означава вентил SOL 0

Y1 означава вентил SOL 1
S34 означава краен прекъсвач PRS 34

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
проверка на хидравличния кръг и
електрическите кабели на вентила, вкл.
контрола на крайните прекъсвачи.

420420420420420 вентил кръгвентил кръгвентил кръгвентил кръгвентил кръгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгла/ плъзгаща маса-аща маса-аща маса-аща маса-аща маса-
Y294->S334Y294->S334Y294->S334Y294->S334Y294->S334
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато в рамките
на фиксираните времена положението на
електрически контролирания вентил
"вентил Y294 - въртене, S334", не съвпада с
електрическата команда.

указание:указание:указание:указание:указание:
USA: Y294 означава вентил SOL 294

S334 означава краен прекъсвач PRS 334

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
проверка на хидравличния кръг и
електрическите кабели на вентила, вкл.
контрола на крайните прекъсвачи.

421421421421421 препрепрепрепредпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 2 е отворенаа 2 е отворенаа 2 е отворенаа 2 е отворенаа 2 е отворена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 208.

422422422422422 точка на прилепване дюза еточка на прилепване дюза еточка на прилепване дюза еточка на прилепване дюза еточка на прилепване дюза е
загубеназагубеназагубеназагубеназагубена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато по време на
процеса на шприцване шприцагрегатът
загуби точката на прилепване на дюзата.
Процесът на шприцване прекъсва.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.
възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• точка прилепване дюза е настроена

прекалено близо.

• каналът за теч на материала е
замръзнал (не е включен топъл
канал).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при превключване на ръчен
режим.
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423423423423423 мемемемемеххххханична защитанична защитанична защитанична защитанична защита заа заа заа заа затваряне тваряне тваряне тваряне тваряне Y55-Y55-Y55-Y55-Y55-
>S61>S61>S61>S61>S615 (ляво)5 (ляво)5 (ляво)5 (ляво)5 (ляво)
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато в рамките
на фиксираното време положението на
цилиндъра за защита затваряне (ляво) не
съвпада с командата на вентила.

указание:указание:указание:указание:указание:
USA: Y55 означава вентил SOL 55

S615 означава краен прекъсвач PRS 615

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
проверка на хидравличния кръг и
електрическите кабели на вентила, вкл.
контрола на крайните прекъсвачи на
цилиндъра за защита затваряне.

указаниеуказаниеуказаниеуказаниеуказание
механичната защита затваряне блокира,
когато настъпи едно от следните условия:

• главно задвижване изключено.

• защита шприцване отворена.

• предпазна врата отворена.

• светлинна завеса прекъсната.

• авариен стоп задействан.

по време на движението на отваряне
мехеничната защита затваряне деблокира.

424424424424424 мемемемемеххххханична защитанична защитанична защитанична защитанична защита заа заа заа заа затваряне тваряне тваряне тваряне тваряне Y55-Y55-Y55-Y55-Y55-
>S61>S61>S61>S61>S616 (дясно)6 (дясно)6 (дясно)6 (дясно)6 (дясно)
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато в рамките
на фиксираното време положението на
цилиндъра за защита затваряне (дясно) не
съвпада с командата на вентила.

указание:указание:указание:указание:указание:
USA: Y55 означава вентил SOL 55

S616 означава краен прекъсвач PRS 616

кккккоригироригироригироригироригиране и указание:ане и указание:ане и указание:ане и указание:ане и указание:
виж съобщение за грешка 423.

425425425425425 задна крайна позициязадна крайна позициязадна крайна позициязадна крайна позициязадна крайна позиция
шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат нет нет нет нет недостигнадостигнадостигнадостигнадостигнатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато задна
крайна позиция на шприцагрегата не е
достигната, а едно от движенията
затваряне, отваряне, завъртане кръгла маса
трябва да стартира.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете ръчно шприцагрегата в задна
крайна позиция.

426426426426426 точка прилепване дюзаточка прилепване дюзаточка прилепване дюзаточка прилепване дюзаточка прилепване дюза
нененененедостигнадостигнадостигнадостигнадостигнатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
шприцагрегатът не е достигнал точката на
прилепване на дюзата при старт шприцване.
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете шприцагрегата ръчно на
позиция "точка на прилепване на дюзата".

427427427427427 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол помощни кл помощни кл помощни кл помощни кл помощни контонтонтонтонтакториакториакториакториактори
шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегаааааттттт
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато помощните контактори не включват в
рамките на константно настроено време за
прекъсване токовите вериги на вентилите
при опасни движения или се намират в
погрешното положение на включване.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефектни помощни контактори.

• грешка в управлението на помощните
контактори (проверете хардуера).

• грешка в контролния кръг на
помощните контактори (проверете
хардуера).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато се отстрани грешката
или се заеме валидно положение.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: грешка, когато

хидравликата не работи, а
помощните контактори на
шприцагрегата не са паднали.
(проверете нормално затворения
контакт на контролния кръг).

бит 1, стойност 2: грешка, когато
страничните предпазни врати,
хоризонталната или вертикалната
защита шприцване са отворени, а
помощните контактори на
шприцагрегата не са паднали.
(проверете нормално затворения
контакт на контролния кръг).

бит 2, стойност 4: грешка, когато
хидравликата работи, страничните
предпазни врати, хоризонталната и
вертикалната защита шприцване са
затворени, а помощните контактори
на шприцагрегата не са вдигнати.
(проверете нормално затворения
контакт на контролния кръг).

428428428428428 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол помощни кл помощни кл помощни кл помощни кл помощни контонтонтонтонтакториакториакториакториактори
зазазазазатварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато помощните контактори не включват в
рамките на константно настроено време за
прекъсване токовите вериги на вентилите
при опасни движения или се намират в
погрешното положение на включване.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефектни помощни контактори.

• грешка в управлението на помощните
контактори (проверете хардуера).

• грешка в контролния кръг на
помощните контактори (проверете
хардуера).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато се отстрани грешката
или се заеме валидно положение.
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: грешка, когато

хидравликата не работи, а
помощните контактори на
шприцагрегата не са паднали.
(проверете нормално затворения
контакт на контролния кръг).

бит 1, стойност 2: грешка, когато
страничните предпазни врати,
хоризонталната защита шприцване
или предпазна врата са отворени или
светлинната завеса е прекъсната, а
помощните контактори на
шприцагрегата не са паднали.
(проверете нормално затворения
контакт на контролния кръг).

бит 2, стойност 4: грешка, когато
хидравликата работи, страничните
предпазни врати, хоризонталната
защита шприцване и предпазната
врата са затворени, светлинната
завеса не е прекъсната, а помощните
контактори на шприцагрегата не са
вдигнати. (проверете нормално
затворения контакт на контролния
кръг).

бит 3, стойност 8: грешка, когато
хидравликата работи, страничните
предпазни врати, хоризонталната
защита шприцване и предпазната
врата са затворени, светлинната
завеса не е прекъсната, а помощните
контактори на шприцагрегата не са
вдигнати. (проверете нормално
отворения контакт на контролния
кръг).

429429429429429 провери препровери препровери препровери препровери предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта 2а 2а 2а 2а 2
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 304.

430430430430430 ккккконфигуронфигуронфигуронфигуронфигурация вибрирация вибрирация вибрирация вибрирация вибриране - грешнаане - грешнаане - грешнаане - грешнаане - грешна
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

Това съобщение за грешка се проявява,
когато програмата за вибриране (на картина
Кръгла маса настройки) не отговаря на
избор Вибриране (ключ на командния пулт).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след корекция на програмата.

431431431431431 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графаафаафаафаафа
77777
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.

432432432432432 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графаафаафаафаафа
88888
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.

433433433433433 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графаафаафаафаафа
99999
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.
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434434434434434 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабабл. качество-грл. качество-грл. качество-грл. качество-грл. качество-графа 1афа 1афа 1афа 1афа 100000
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.

435435435435435 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабабл. качество-грл. качество-грл. качество-грл. качество-грл. качество-графа 1афа 1афа 1афа 1афа 111111
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.

436436436436436 тототототолерлерлерлерлеранс танс танс танс танс табабабабабл. качество-грл. качество-грл. качество-грл. качество-грл. качество-графа 1афа 1афа 1афа 1афа 122222
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 316.

437437437437437 грешка загрешка загрешка загрешка загрешка затварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт
междинен стопмеждинен стопмеждинен стопмеждинен стопмеждинен стоп
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато позицията на междинен стоп е извън
профила на процеса. Движението не
стартира.

ккккконтроонтроонтроонтроонтрол:л:л:л:л:
проверка на позициите на междинен стоп
(старт изтегляне на сърце, междинен стоп
манипулация).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след корекция на позиция
междинен стоп и повторно стартиране на
движението.

438438438438438 грешка изхвърггрешка изхвърггрешка изхвърггрешка изхвърггрешка изхвъргач междинен стопач междинен стопач междинен стопач междинен стопач междинен стоп
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 437.

439439439439439 грешка шприцагреггрешка шприцагреггрешка шприцагреггрешка шприцагреггрешка шприцагрегааааат междинент междинент междинент междинент междинен
стопстопстопстопстоп
[клас грешка1][клас грешка1][клас грешка1][клас грешка1][клас грешка1]

виж съобщение за грешка 437.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2)
трябва да бъдат проверени.

440440440440440 грешка шприцбгрешка шприцбгрешка шприцбгрешка шприцбгрешка шприцбутутутутутало междиненало междиненало междиненало междиненало междинен
стопстопстопстопстоп
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 437.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцбутало на

шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцбутало на
шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцбутало на
шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на шприцбуталото
на шприцагрегат A (стойност 1) и
шприцбуталото на шприцагрегат B
(стойност 2) трябва да бъдат проверени.

441441441441441 грешка позиционен изхвърггрешка позиционен изхвърггрешка позиционен изхвърггрешка позиционен изхвърггрешка позиционен изхвъргачачачачач
междинен стопмеждинен стопмеждинен стопмеждинен стопмеждинен стоп
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 437
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: позиционен изхвъргач 1.

бит 1, стойност 2: позиционен изхвъргач 2.

бит 2, стойност 4: позиционен изхвъргач 3.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
съответните настройки на позиционен
изхвъргач 1 (стойност 1) и позиционен
изхвъргач 2 (стойност 2) трябва да бъдат
проверени.

442442442442442 грешка кръггрешка кръггрешка кръггрешка кръггрешка кръгла маса междиненла маса междиненла маса междиненла маса междиненла маса междинен
стопстопстопстопстоп
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 437.

443443443443443 шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегааааат B не е в защитенат B не е в защитенат B не е в защитенат B не е в защитенат B не е в защитена
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 235.

444444444444444 шприцбшприцбшприцбшприцбшприцбутутутутутало B не се е върналоало B не се е върналоало B не се е върналоало B не се е върналоало B не се е върнало
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 236.

445445445445445 въртящо устройство не е навъртящо устройство не е навъртящо устройство не е навъртящо устройство не е навъртящо устройство не е на
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато въртящото
устройство при старт затваряне не е
достигнало дясно или ляво крайно
положение и липсва "Освобождаване
въртящ инструмент" (+24 V DC) от
интерфейса.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете ръчно въртящото устройство
на позиция.

446446446446446 зазазазазатваряща клапа на заряднатваряща клапа на заряднатваряща клапа на заряднатваряща клапа на заряднатваряща клапа на заряднатттттааааа
помпа не е отворенапомпа не е отворенапомпа не е отворенапомпа не е отворенапомпа не е отворена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
спирателният кран между хидравличната
помпа на акумулаторната хидравлика и
резервоара не е отворен. Хидрваличният
двигател се изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
отваряне на спирателния кран и блокиране
и деблокиране на аварийния изключвател
или натискане на Изключване хидравлика.

447447447447447 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател зарядна помпател зарядна помпател зарядна помпател зарядна помпател зарядна помпа
задействанзадействанзадействанзадействанзадействан
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя е
задействал или е бил изключен.
Автоматичният цикъл спира в края на
цикъла и главното задвижване се
изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефект в двигателя.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

448448448448448 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател вакуумна помпател вакуумна помпател вакуумна помпател вакуумна помпател вакуумна помпа
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя е
задействал или е бил изключен.
Автоматичният цикъл спира в края на
цикъла и главното задвижване се
изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефект в двигателя.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

449449449449449 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател отел отел отел отел охлажданехлажданехлажданехлажданехлаждане
електрически шкафелектрически шкафелектрически шкафелектрически шкафелектрически шкаф
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя е
задействал или е бил изключен.
Автоматичният цикъл спира в края на
цикъла и главното задвижване се
изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефект в климатизатора.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.
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450450450450450 възелът вече съществувавъзелът вече съществувавъзелът вече съществувавъзелът вече съществувавъзелът вече съществува
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

преди програмирането се проверява дали
въведеният номер възел вече не
съществува. Ако това е така, се появява
това съобщение за грешка. Евентуално е
избран грешен канал за програмиране.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
показване на номера на възела.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

451451451451451 данни обект не са кданни обект не са кданни обект не са кданни обект не са кданни обект не са коректни,оректни,оректни,оректни,оректни,
възел №:възел №:възел №:възел №:възел №:
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за повреда се проявява,
когато при стартиране на управлението
данните на CAN-датчик ход не съвпадат с
данните на управлението. Това съобщение
за повреда се проявява еднократно при нови
CAN-датчици ход, които още не са
програмирани.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
показване на номера на възела.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез натискане на бутон "Задвижване
стоп", когато грешката вече е отстранена.

452452452452452 CCCCCAN-кAN-кAN-кAN-кAN-конфигуронфигуронфигуронфигуронфигурация е некация е некация е некация е некация е некоректнаоректнаоректнаоректнаоректна
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

453453453453453 фафафафафатттттална грешка Cална грешка Cална грешка Cална грешка Cална грешка CAN-даAN-даAN-даAN-даAN-датчик хтчик хтчик хтчик хтчик хоооооддддд
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

налице е фатална грешка на CAN-датчик
ход. Машината се изключва незабавно. По-
точно описание на грешката се появява в
меню "CAN датчик", ред "CAN-грешка/
състояние".

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
зоната на измерване е напусната. Дефектен
магнит.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

454454454454454 грешка дагрешка дагрешка дагрешка дагрешка датчик хтчик хтчик хтчик хтчик хооооод възел №:д възел №:д възел №:д възел №:д възел №:
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато CAN-датчик ход съобщи за грешка
чрез Emergency Objekt. Поради
многобройните съобщения за грешка по
дефиниция CAN-OPEN,те се показват в
текстови формат в меню "CAN-датчик", ред
"CAN-грешка/ състояние".

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
показване на номера на възела.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

455455455455455 грешка прогрешка прогрешка прогрешка прогрешка прочит дачит дачит дачит дачит датчик хтчик хтчик хтчик хтчик хооооод възелд възелд възелд възелд възел
№:№:№:№:№:
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когатов състояние 50 не е могъл да бъде
прочетен никакъв ход или връзката с СAN-
датчика е била прекъсната. Машината се
изключва веднага.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
показване на номера на възела.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".
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456456456456456 програмиране възел активнопрограмиране възел активнопрограмиране възел активнопрограмиране възел активнопрограмиране възел активно
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато е налице грешка в програмирането на
възел.
прекратяване чрез нов старт.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
показване на номера на възела.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

457457457457457 грешка програмиране възелгрешка програмиране възелгрешка програмиране възелгрешка програмиране възелгрешка програмиране възел
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато програмирането на номера на възела
не е приключило както трябва.
Контролирайте данните на канала.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
показване на номера на възела.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

458458458458458 некнекнекнекнекоректна папкаоректна папкаоректна папкаоректна папкаоректна папка
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

459459459459459 грешка инициализиргрешка инициализиргрешка инициализиргрешка инициализиргрешка инициализиране Cане Cане Cане Cане CANANANANAN
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при ново пускане се установи грешка
инициализиране RPS. По-точно описание на
грешката се появява в меню "CAN датчик",
ред "CAN-грешка/ състояние".

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
няма CAN-интерфейс.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

460460460460460 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол детл детл детл детл детайлиайлиайлиайлиайли
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато сигналът за контрол на детайлите
липсва при стартиране на кръглата маса.
Въртенето на кръглата маса се блокира.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, щом сигналът за контрол на
детайлите се прояви.

461461461461461 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол мал мал мал мал материалтериалтериалтериалтериал
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за грешка се проявява,
когато "Време контрол материал" на един
или повече шприцагрегати е превишено.

машината спира в края на цикъла.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: шприцагрегат A.

бит 1, стойност 2: шприцагрегат B.

бит 2, стойност 4: шприцагрегат C.

пример:пример:пример:пример:пример:
допълнителна информация = 3 означава, че
контрол материал на шприцагрегат A
(стойност 1) и шприцагрегат B (стойност 2) е
задействал.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, след като бъде изшприцвано
настроеното количество ходове на
изшприцване.
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462462462462462 BDE BDE BDE BDE BDE TTTTTimeout кimeout кimeout кimeout кimeout команда упроманда упроманда упроманда упроманда управлениеавлениеавлениеавлениеавление
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за повреда се проявява,
когато преносът на задачи или данни във
връзка с централен компютър закъснее,
респ. се провали.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
проблеми в мрежата, централния компютър
или връзката с мрежата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след 10 секунди.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: при получаване задача.

стойност 2: при приключване задача.

стойност 3: при съхраняване данни.

стойност 4: при зареждане данни.

463463463463463 BDE състояние преBDE състояние преBDE състояние преBDE състояние преBDE състояние прехвърлянехвърлянехвърлянехвърлянехвърляне
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато се провали преносът на задачи или
данни във връзка с централния компютър.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
проблеми в мрежата, централния компютър
или връзката с мрежата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след 10 секунди.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: неразрешена команда.

стойност 2: грешка в пренасянето.

стойност 3: задачата не е налице.

стойност 4: задачата е блокирана.

стойност 5: няма актуална задача.

стойност 6: има налични данни.

стойност 7: няма налични данни.

стойност 8: данните са блокирани.

стойност 97: Timeout NET2000 драйвер.

стойност 98: Timeout VIS команда.

стойност 99: Timeout BDE команда.

>2000: грешка при обработката на
временния набор данни в RPS (виж
документация burtrap-lib).

464464464464464 BDE параметър липсваBDE параметър липсваBDE параметър липсваBDE параметър липсваBDE параметър липсва
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при получаване или изпращане на
задачи, зареждане или съхраняване на
файлове на централния компютър не са
били подадени необходими параметри.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след 10 секунди.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 101: липсва номер задача или

персонален номер (при зареждане
или приключване на задачи).

стойност 102: липсва име данни или
персонален номер (при зареждане
или съхраняване на задачи във
връзка с централен компютър).

465465465465465 ниво маниво маниво маниво маниво материал прекалено нисктериал прекалено нисктериал прекалено нисктериал прекалено нисктериал прекалено нискооооо
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато се слезе под минималното ниво на
фунията за материала.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, щом бъде допълнен материал.
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466466466466466 агрегагрегагрегагрегагрегааааат филтър ут филтър ут филтър ут филтър ут филтър успореспореспореспореспореден поток еден поток еден поток еден поток еден поток е
замърсензамърсензамърсензамърсензамърсен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато филтърът е замърсен. На
протичането на програмата на машината не
се оказва влияние, просто се показва
замърсяването на филтъра.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
смяна на филтърния елемент.

467467467467467 налягналягналягналягналягане прилепване дюзаане прилепване дюзаане прилепване дюзаане прилепване дюзаане прилепване дюза
нененененедостигнадостигнадостигнадостигнадостигнатотототото
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се проявява,
когато агрегатът на дюзата е достигнал
точката на прилепване на дюзата, а
налягането за прилепване на дюзата не е
достигнато в рамките на 5 секунди.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
проверка настройка налягане на
хидравличната помпа.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при достигане налягане
прилепване дюза.

468468468468468 дюзи моулдмастър неотворенидюзи моулдмастър неотворенидюзи моулдмастър неотворенидюзи моулдмастър неотворенидюзи моулдмастър неотворени
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за повреда се проявява,
когато при шприцване не е задействана
никаква моулдмастър дюза.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
грешна настройка на моулдмастър дюзите.
По време на процеса на шприцване винаги
трябва най-малко една моулдмастър дюза
да бъде задействана.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

469469469469469 затваряща дюза неотвореназатваряща дюза неотвореназатваряща дюза неотвореназатваряща дюза неотвореназатваряща дюза неотворена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато крайният прекъсвач "Затваряща
дюза отворена" не е достигнат.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефектен краен прекъсвач.

• дефектен вход.

• настройка налягане за отваряне
затваряща дюза е прекалено ниско.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

470470470470470 стъпенка задействанастъпенка задействанастъпенка задействанастъпенка задействанастъпенка задействана
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява при
настъпване на изтривалката или когато
контролните входове не включат коректно в
рамките на константно определено време.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
преверете контролните входове.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

471471471471471 ккккконтроонтроонтроонтроонтролирлирлирлирлирай бай бай бай бай блокировкалокировкалокировкалокировкалокировка
зазазазазатваряне претваряне претваряне претваряне претваряне предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна врааааатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато контролното реле и контролните
входове не включат коректно в рамките на
константно определено време.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• проверка на контролното реле.

• проверка на контролните входове.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.
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472472472472472 повреповреповреповреповреда MOOG вентилда MOOG вентилда MOOG вентилда MOOG вентилда MOOG вентил
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

при възникване на това съобщение за
повреда хидравличното задвижване се
изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• проверка на контролното реле.

• проверка на контролните входове.

• проверка на Moog-вентилите.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

473473473473473 FFFFFail-Sail-Sail-Sail-Sail-Safafafafafe вентил изхвъргe вентил изхвъргe вентил изхвъргe вентил изхвъргe вентил изхвъргач/ сърцаач/ сърцаач/ сърцаач/ сърцаач/ сърца
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

при проявата на това съобщение за грешка
хидравличното задвижване се изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• контролното реле и контролният вход

не включват коректно в рамките на
константно определеното време.

• проверка на контролното реле.

• проверка на контролния вход.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

474747474744444 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол защитно реле прел защитно реле прел защитно реле прел защитно реле прел защитно реле предпазнадпазнадпазнадпазнадпазна
врврврврврааааатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато релето и входът за функцията
"движение при отворена предпазна врата"
не включват коректно в рамките на
константно определено време.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• проверка на контролното реле.

• проверка на контролния вход.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

475475475475475 реле освобореле освобореле освобореле освобореле освобождаване анероиднаждаване анероиднаждаване анероиднаждаване анероиднаждаване анероидна
кутиякутиякутиякутиякутия
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазното реле за функцията
"Позициониране анероидна кутия по време
на манипулация снемане" не включи
коректно в рамките на константно
определеното време.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• проверка реле.

• проверка контролен вход.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

474747474766666 провери краен прекъсвачпровери краен прекъсвачпровери краен прекъсвачпровери краен прекъсвачпровери краен прекъсвач
блокиранеблокиранеблокиранеблокиранеблокиране
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

при проявата на това съобщение за грешка
хидравличното задвижване се изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
двата крайни прекъсвача са задействани
едновременно (ходовете са прекалено къси,
повреда на краен прекъсвач).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".

477477477477477 провери защитпровери защитпровери защитпровери защитпровери защита поа поа поа поа подгряванедгряванедгряванедгряванедгряване
двигдвигдвигдвигдвигааааателтелтелтелтел
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато предпазителят на двигателя е
задействал.
възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефект в двигателя.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

478478478478478 упор преупор преупор преупор преупор предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта отворена отворена отворена отворена отворен
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

при проявата на това съобщение за грешка
всички движения на затварящия агрегат се
блокират.
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възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• греда предпазна врата отворена.

• дефектен краен прекъсвач

• проверка реле.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и еднократно затваряне на предпазна врата
обслужване.

479479479479479 зарезарезарезарезаредена е стдена е стдена е стдена е стдена е старарарарара версия данниа версия данниа версия данниа версия данниа версия данни
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато сте заредили файл от по-стара
версия. Като допълнителна информация се
показва типа на файла. Версията се
показва в меню "Показание версия" в
"Данни продукт" и "Сервизни данни". Моля
контролирайте всички настройки на Вашия
тип данни до актуалната версия данни на
машината.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: заредена е стара версия данни

продукт

стойност 5: заредена е стара версия
сервизни данни

Данни проДанни проДанни проДанни проДанни продукт версия 1:дукт версия 1:дукт версия 1:дукт версия 1:дукт версия 1:
• профил контрол налягане при

шприцване.

• сили на движение при затваряне/
отваряне.

• сили на движение при изхвъргач
напред/ назад.

сервизни данни версия 2 и 3:сервизни данни версия 2 и 3:сервизни данни версия 2 и 3:сервизни данни версия 2 и 3:сервизни данни версия 2 и 3:
изключете машината и я включете. Чрез
това действие сервизните стойности
автоматично се копират. Сега може да бъде
запаметен сервизният комплект данни.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след смяна на работния
режим.

500500500500500 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 1афа 1афа 1афа 1афа 1
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато се установи превишаване на
предупреждението от съответната графа на
таблица качество.

505050505011111 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 2афа 2афа 2афа 2афа 2
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 500.

502502502502502 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 3афа 3афа 3афа 3афа 3
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 500.

503503503503503 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 4афа 4афа 4афа 4афа 4
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 500.

504504504504504 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 5афа 5афа 5афа 5афа 5
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 500.

505505505505505 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 6афа 6афа 6афа 6афа 6
[F[F[F[F[Fehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]

виж съобщение за грешка 500.

506506506506506 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 7афа 7афа 7афа 7афа 7
[F[F[F[F[Fehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]

виж съобщение за грешка 500.

507507507507507 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 8афа 8афа 8афа 8афа 8
[F[F[F[F[Fehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]ehlerklasse 1]

виж съобщение за грешка 500.
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508508508508508 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 9афа 9афа 9афа 9афа 9
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 500.

509509509509509 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 1афа 1афа 1афа 1афа 100000
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 500.

515151515100000 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 1афа 1афа 1афа 1афа 111111
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 500.

515151515111111 препрепрепрепредупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение тодупреждение толерлерлерлерлерансансансансанс
тттттабабабабаблица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-грлица качество-графа 1афа 1афа 1афа 1афа 122222
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 500.

515151515122222 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол дал дал дал дал датчик за съгтчик за съгтчик за съгтчик за съгтчик за съгласиеласиеласиеласиеласие
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

при проявата на това съобщение за грешка
се спират всички движения на затварящия
агрегат.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• дефектен датчик за съгласие или

датчик за съгласие натиснат по
време на движението на затваряне.

515151515133333 ръчно въверъчно въверъчно въверъчно въверъчно въведен крден крден крден крден край произвоай произвоай произвоай произвоай производстводстводстводстводство
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

при проявата на това съобщение за грешка
е въведен ръчно край на производството.
Цикълът прекъсва при "инструмент
отворен", "изхвъргач отзад" и "вибрационен
изхвъргач брой ходове край".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след продължаване на
автоматичния цикъл с бутон "Затваряне"
или "Отваряне" или чрез превключване на
ръчен режим.

515151515144444 задна презадна презадна презадна презадна предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна врааааатттттааааа
кккккоригироригироригироригироригиранеанеанеанеане
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато задна предпазна врата обслужване е
отворена.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез натискане на бутон "Корекция задна
предпазна врата затворена".

515151515155555 магнит дюза загубил кмагнит дюза загубил кмагнит дюза загубил кмагнит дюза загубил кмагнит дюза загубил контонтонтонтонтактактактактакт
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

това съобщение за грешка се проявява,
когато повишаването на силата на
шприцагрегата (сила на прилепване на
дюзата) се извърши по-рано и предизвика
по този начин загуба на контакта на магнита
на дюзата.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина::жна причина::жна причина::жна причина::жна причина::
• нулирането на шприцагрегата не е

коректно.

• препятствие по пътя на дюзата.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

515151515166666 хидравличен акумулатор не ехидравличен акумулатор не ехидравличен акумулатор не ехидравличен акумулатор не ехидравличен акумулатор не е
празенпразенпразенпразенпразен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато хидравликата бъде изключена и
веднага пак включена, а налягането в
хидравличния акумулатор още не е
намалено.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично,
когато бутон "Старт хидравлика" не се
натиска или налягането в хидравличния
акумулатор спадне.
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515151515177777 повреповреповреповреповреда MOOG вентил зада MOOG вентил зада MOOG вентил зада MOOG вентил зада MOOG вентил затварящтварящтварящтварящтварящ
агрегагрегагрегагрегагрегаааааттттт
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

при проявата на това съобщение за грешка
хидравликата се изключва.
възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• проверка контролен вход.

• проверка Moog-вентили.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата.

515151515188888 грешка прогрешка прогрешка прогрешка прогрешка прочит Cчит Cчит Cчит Cчит CAN1 възел ->AN1 възел ->AN1 възел ->AN1 възел ->AN1 възел ->
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

ако се прояви тази грешка, машината
веднага се изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• CAN-връзката с датчика за въртене

на кръглата маса е прекъсната.

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

515151515199999 повреповреповреповреповреда диференциален вентилда диференциален вентилда диференциален вентилда диференциален вентилда диференциален вентил
зазазазазатварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегаааааттттт
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
диференциалният вентил на затварящия
агрегат не включи коректно.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
дефектен вентил.

мерки:мерки:мерки:мерки:мерки:
проверка вентил.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично при коректно включен вентил.

520520520520520 NC грешка заNC грешка заNC грешка заNC грешка заNC грешка затварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегтварящ агрегааааат (CUт (CUт (CUт (CUт (CU
грешка)грешка)грешка)грешка)грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за повреда се проявява,
когато са налице една или повече грешки
при сервоусилвателя на съответното
устройство. По-подробно описание на
актуалните грешки се показва в меню
"Оценка грешки NC". Менюто "Оценка
грешки NC" достигате чрез натискане на
софт-бутон "NC грешка" в меню "Списък с
аларми".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва чрез
задействане на бутон "NC грешка
коригиране".
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531531531531531 NC параметър променен ->NC параметър променен ->NC параметър променен ->NC параметър променен ->NC параметър променен ->
двигдвигдвигдвигдвигааааател изкл./ вкл.тел изкл./ вкл.тел изкл./ вкл.тел изкл./ вкл.тел изкл./ вкл.
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато данни задвижване са променени при
включен регулатор. Чрез двигател икл./
вкл. променените данни се приемат и
активират.

532532532532532 NC кNC кNC кNC кNC контроонтроонтроонтроонтрол регулал регулал регулал регулал регулатор синхронентор синхронентор синхронентор синхронентор синхронен
хххххоооооддддд
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато имаме наклонено положение на
шприц-осите. Изравняването на двете
шприц-оси се извършва при следващото
движение на шприцване или декомпресия.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• отпадане на едно задвижване.

• повредени винтове.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след изравняване на двете шприц-оси.

533533533533533 NC IP избрNC IP избрNC IP избрNC IP избрNC IP избрано еано еано еано еано единично движдинично движдинично движдинично движдинично движениеениеениеениеение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

534534534534534 позициониране анероидна кутия -позициониране анероидна кутия -позициониране анероидна кутия -позициониране анероидна кутия -позициониране анероидна кутия -
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

535535535535535 донагдонагдонагдонагдонагласяне висоласяне висоласяне висоласяне висоласяне височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж -аж -аж -аж -аж -
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато е стартирана настройка на височина
монтаж (виж меню "Регулиране НМ").

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след приключване на донагласянето на
височина монтаж.

521521521521521 NC грешка шприцагрегNC грешка шприцагрегNC грешка шприцагрегNC грешка шприцагрегNC грешка шприцагрегааааат (NUт (NUт (NUт (NUт (NU
грешка)грешка)грешка)грешка)грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.

522522522522522 NC грешка изхвъргNC грешка изхвъргNC грешка изхвъргNC грешка изхвъргNC грешка изхвъргач (EU грешка)ач (EU грешка)ач (EU грешка)ач (EU грешка)ач (EU грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.

523523523523523 NC грешка шприцбNC грешка шприцбNC грешка шприцбNC грешка шприцбNC грешка шприцбутутутутутало (IPало (IPало (IPало (IPало (IP
грешка)грешка)грешка)грешка)грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.

524524524524524 NC грешка дозиращо устройствоNC грешка дозиращо устройствоNC грешка дозиращо устройствоNC грешка дозиращо устройствоNC грешка дозиращо устройство
(MU грешка)(MU грешка)(MU грешка)(MU грешка)(MU грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.

525525525525525 NC грешка манипулация (HUNC грешка манипулация (HUNC грешка манипулация (HUNC грешка манипулация (HUNC грешка манипулация (HU
грешка)грешка)грешка)грешка)грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.

526526526526526 NC грешка въртящо устройствоNC грешка въртящо устройствоNC грешка въртящо устройствоNC грешка въртящо устройствоNC грешка въртящо устройство
(TT грешка)(TT грешка)(TT грешка)(TT грешка)(TT грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.

527527527527527 NC грешка дозирNC грешка дозирNC грешка дозирNC грешка дозирNC грешка дозиращо бащо бащо бащо бащо бутутутутутало (NPало (NPало (NPало (NPало (NP
грешка)грешка)грешка)грешка)грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.

528528528528528 NC грешка изтегNC грешка изтегNC грешка изтегNC грешка изтегNC грешка изтегляне сърце (CPляне сърце (CPляне сърце (CPляне сърце (CPляне сърце (CP
грешка)грешка)грешка)грешка)грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.

529529529529529 NC грешка кръгNC грешка кръгNC грешка кръгNC грешка кръгNC грешка кръгла маса (Rла маса (Rла маса (Rла маса (Rла маса (RTTTTT
грешка)грешка)грешка)грешка)грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.

530530530530530 NC грешка позиционен изхвъргNC грешка позиционен изхвъргNC грешка позиционен изхвъргNC грешка позиционен изхвъргNC грешка позиционен изхвъргачачачачач
(RE грешка)(RE грешка)(RE грешка)(RE грешка)(RE грешка)
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

виж съобщение за грешка 520.
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536536536536536 форма заформа заформа заформа заформа затваряне и потвъртваряне и потвъртваряне и потвъртваряне и потвъртваряне и потвърждениеждениеждениеждениеждение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява по
време на настройка височина монтаж (виж
меню "Регулиране НМ"). Обслужващият
персонал трябва да затвори инструмента в
"Ръчен режим".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след като инструментът бъде затворен.

537537537537537 размери инструмент - прекаленоразмери инструмент - прекаленоразмери инструмент - прекаленоразмери инструмент - прекаленоразмери инструмент - прекалено
малки => нова висомалки => нова висомалки => нова висомалки => нова висомалки => нова височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтажажажажаж
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато е въведена прекалено малка
височина инструмент (толеранс > 10 mm)
при настройка височина монтаж (виж меню
"Регулиране НМ").

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след нов старт на настройка височина
монтаж.

538538538538538 размери инструмент - прекаленоразмери инструмент - прекаленоразмери инструмент - прекаленоразмери инструмент - прекаленоразмери инструмент - прекалено
гггггооооолеми => нова висолеми => нова висолеми => нова висолеми => нова висолеми => нова височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтажажажажаж
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато е въведена прекалено голяма
височина инструмент (толеранс > 10 mm)
при настройка височина монтаж (виж меню
"Регулиране НМ").

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след нов старт на настройка височина
монтаж.

539539539539539 висовисовисовисовисочина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж: каж: каж: каж: каж: корекция слеорекция слеорекция слеорекция слеорекция следдддд
отварянеотварянеотварянеотварянеотваряне
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява след
настройка височина монтаж (виж меню
"Регулиране НМ"). Управлението проверява
коректната височина монтаж и евентуално
извършва корекция.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след приключване на проверката.

540540540540540 термошкаф 1: +/- тотермошкаф 1: +/- тотермошкаф 1: +/- тотермошкаф 1: +/- тотермошкаф 1: +/- толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато действителната стойност на
термошкаф 1 се намира извън настроения
толеранс. Ако тази грешка е активна и
контролното време изтече, шприцването се
блокира.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато термошкафа се върне в
полето на толеранс.

541541541541541 термошкаф 2: +/- тотермошкаф 2: +/- тотермошкаф 2: +/- тотермошкаф 2: +/- тотермошкаф 2: +/- толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 540.
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542542542542542 термошкаф 3: +/- тотермошкаф 3: +/- тотермошкаф 3: +/- тотермошкаф 3: +/- тотермошкаф 3: +/- толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 540.

543543543543543 термошкаф 4: +/- тотермошкаф 4: +/- тотермошкаф 4: +/- тотермошкаф 4: +/- тотермошкаф 4: +/- толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 540.

544544544544544 термошкаф 5: +/- тотермошкаф 5: +/- тотермошкаф 5: +/- тотермошкаф 5: +/- тотермошкаф 5: +/- толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 540.

545545545545545 термошкаф 6: +/- тотермошкаф 6: +/- тотермошкаф 6: +/- тотермошкаф 6: +/- тотермошкаф 6: +/- толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 540.

546546546546546 термошкаф 7: +/- тотермошкаф 7: +/- тотермошкаф 7: +/- тотермошкаф 7: +/- тотермошкаф 7: +/- толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 540.

547547547547547 термошкаф 8: +/- тотермошкаф 8: +/- тотермошкаф 8: +/- тотермошкаф 8: +/- тотермошкаф 8: +/- толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 540.

548548548548548 тежка грешка задвижванетежка грешка задвижванетежка грешка задвижванетежка грешка задвижванетежка грешка задвижване
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато има прекъсване на задвижването или
пък то не може да бъде спряно
самостоятелно.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• CAN-шина прекъсната.

• грешка в софтуера на задвижването.

• дефект в мощността на
задвижването.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва след
отстраняване на причината за повредата и
натискане на бутон "Задвижване вкл.".

549549549549549 неспонеспонеспонеспонесполучлив тест спирлучлив тест спирлучлив тест спирлучлив тест спирлучлив тест спирачкиачкиачкиачкиачки
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато
двигателната спирачка на някоя от осите е
дефектна.
допълнителната информация показва
засегната ос.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
номерът на засегнатата ос. Чрез въвеждане
на този номер на страницата за диагноза на
осите можете да откриете оста.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след включване на двигателя

550550550550550 грешка бърз стопгрешка бърз стопгрешка бърз стопгрешка бърз стопгрешка бърз стоп
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за грешка се проявява,
когато зададеното и действителното
състояние на входа на бързия стоп при
АСOPOS е различно.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
първите две места (xxxxxxxxxxx) на информацията
посочват засегната ос. Третото място (xxxxxxx)
посочва номера на  ACOPOS, ако дадена ос
е задвижвана от няколко АСОPOS.
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указание:указание:указание:указание:указание:
чрез въвеждане номера на оста на
"Диагноза стр.1" можете да намерите оста.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
прекъснат кабел, повреда в защитната
верига.

отстротстротстротстротстраняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкаттттта:а:а:а:а:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

551551551551551 грешка блокировка пускгрешка блокировка пускгрешка блокировка пускгрешка блокировка пускгрешка блокировка пуск
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

това съобщение за повреда се проявява,
когато зададеното и действителното
състояние на входа на блокировките на
пуска при ACOPOS се различават.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
първите две места (xxxxxxxxxxx) на информацията
посочват засегната ос. Третото място (xxxxxxx)
посочва номера на  ACOPOS, ако дадена ос
е задвижвана от няколко АСОPOS.

указание:указание:указание:указание:указание:
чрез въвеждане номера на оста на
"Диагноза стр.1" можете да намерите оста.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
прекъснат кабел, повреда в защитната
верига.

отстротстротстротстротстраняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкаттттта:а:а:а:а:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

552552552552552 грешка ггрешка ггрешка ггрешка ггрешка главен клавен клавен клавен клавен контонтонтонтонтактактактактакт
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
зададеното и действителното състояние на
главния контакт се различават.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
прекъснат кабел, повреда в защитната
верига.

отстротстротстротстротстраняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкаттттта:а:а:а:а:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.

553553553553553 превишаване скпревишаване скпревишаване скпревишаване скпревишаване скорост приорост приорост приорост приорост при
допълнително налягдопълнително налягдопълнително налягдопълнително налягдопълнително наляганеанеанеанеане
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато се шприцва
с прекалено малка добавка маса. За да се
предотврати падане под минималния ход, се
ограничава обем поток шприцване. Сега
вече не може да се проведе коректно
регулиране на допълнителното налягане.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
прекалено малка добавка маса или
изшприцване в ръчен режим

отстротстротстротстротстраняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкааняване на грешкаттттта:а:а:а:а:
увеличаване обема на дозиране

554554554554554 тртртртртранспортнаанспортнаанспортнаанспортнаанспортнаттттта лента лента лента лента лента е пълнаа е пълнаа е пълнаа е пълнаа е пълна
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато детайлите
върху транспортната лента се натрупат до
контролната светлинна бариера в края на
транспортната лента.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
разчистване на транспортната лента.

555555555555555 резе пререзе пререзе пререзе пререзе предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна врааааатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
предпазната врата е затворена, но
включвателят с приближаване, който се
намира зад дръжката на предпазната врата,
не е натиснат. В такъв случай движението
на затваряне и отваряне е блокирано.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
резето на предпазната врата не е щракнало
както трябва. Крайният прекъсвач е
дефектен или погрешно настроен.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване причината
за повредата.
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556556556556556 позиция за постпозиция за постпозиция за постпозиция за постпозиция за поставяне върхуавяне върхуавяне върхуавяне върхуавяне върху
тртртртртранспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лентанспортна лента не е свобоа не е свобоа не е свобоа не е свобоа не е свободнаднаднаднадна
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато зоната на
поставяне на робота върху транспортната
лента не е свободна (контролира се от
светлинна бариера). Роботът не оставя
детайла, докато грешката не се отстрани.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
разчистете транспортната лента.

557557557557557 обхобхобхобхобхооооождане преждане преждане преждане преждане предпазна врдпазна врдпазна врдпазна врдпазна враааааттттта/а/а/а/а/
светсветсветсветсветлинна завесалинна завесалинна завесалинна завесалинна завеса
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при
деактивиране на предпазната врата или
светлинната завеса се установи повреда от
контрола на положението на съответните
помощни контактори.
деактивира ли се дадено защитно
устройство, отговарящите за него
контактори трябва да се активират.
по този начин се изключва хидравличното
задвижване!

допълнителната информация посочва
засегнатата светлинна завеса или
предпазна врата:

бит 0, стойност 1: светлинна завеса/
предпазна врата 1

бит 1, стойност 2: светлинна завеса/
предпазна врата 2

бит 2, стойност 4: светлинна завеса/
предпазна врата 3

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след като се установи
коректна позиция на помощните контактори.

558558558558558 няма външно освобоняма външно освобоняма външно освобоняма външно освобоняма външно освобождаванеждаванеждаванеждаванеждаване
"Изхвърг"Изхвърг"Изхвърг"Изхвърг"Изхвъргач напреач напреач напреач напреач напред/ назад"д/ назад"д/ назад"д/ назад"д/ назад"
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
изхвъргачът иска да стартира, но даден
външен сигнал за освобождаване от долна/
горна част инструмент не е активен.

допълнителната информация посочва
засегнатата долна или горна част
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

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след като сигналът стане
отново активен или кръглата/ плъзгащата
маса се задвижи.

559559559559559 грешка шприцклапагрешка шприцклапагрешка шприцклапагрешка шприцклапагрешка шприцклапа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато в рамките
на определено време (max. 4 секунди) във
всяка посока на движение не се достигне
някоя позиция на краен прекъсвач на тази
предпазна шприцклапа или предпазния
шприцшибър.
движението на шприцагрегата (напред и
назад) се блокира.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• грешка в крайния прекъсвач

• шприцклапата е зацепила или се
движи трудно

• грешка в управлението на вентила
или в пневматиката

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняването на
проблема.

560560560560560 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол позиция ос №л позиция ос №л позиция ос №л позиция ос №л позиция ос №
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато дадена ос
(затварящ агрегат, шприцагрегат) провежда
релевантна промяна на позицията, въпреки
че не е активно задействана.
В такъв случай веднага се изключва
задвижващият двигател на хидравликата.

допълнителната информация посочва
номера на засегната ос (важно за сервизния
техник на Battenfeld).

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
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• насочващият вентил на дадена ос не
е в състояние на покой

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
при следващия старт на машината (стартов
бутон).
Първо обаче непременно трябва да се
установи причината за проблема, за да се
избягнат евентуални повреди по
инструмента или по роботизираните
системи!

561561561561561 ос Z не е в основна позицияос Z не е в основна позицияос Z не е в основна позицияос Z не е в основна позицияос Z не е в основна позиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато стартира
движение на ос Y към позицията на снемане,
а ос Z не е на основна позиция.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете оста до основна позиция.

562562562562562 ос Z не е в крайна позицияос Z не е в крайна позицияос Z не е в крайна позицияос Z не е в крайна позицияос Z не е в крайна позиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато стартира
движение на ос Y към позицията на
оставяне, а ос Z не е на крайна позиция.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете оста до крайна позиция.

563563563563563 ос ос ос ос ос Y не е в основна позицияY не е в основна позицияY не е в основна позицияY не е в основна позицияY не е в основна позиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато при
движение на ос Z ос Y не се намира на
коректната позиция.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: когато стартира движение на ос

Z към крайна позиция, а ос Y не е на
основна позиция.

стойност 2: когато стартира движение на ос
Z към основна позиция, а ос Y не е на
основна позиция.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете оста до основна позиция.

564564564564564 висовисовисовисовисочина монтчина монтчина монтчина монтчина монтаж е била смененааж е била смененааж е била смененааж е била смененааж е била сменена
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

при опция "увеличена височина монтаж"
може да се превключва чрез ключ между
двете височини. По време на
първоначалното пускане в експлоатация
трябва да се намерят двата константни
размера (капак/гърне). За целта
позиционирането на анероидната кутия
трябва да се проведе веднъж с монтирания
капак и веднъж с монтираното гърне. При
използване на капака ключът на вход 8.6
трябва да подаде "сигнал low", а при
използване на гърнето "сигнал-high". При
всяка промяна на състоянието на ключа се
показва тази аларма. При това двигателят
се изключва.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
чрез натискане на бутон "Задвижване
изкл.".

565565565565565 проверка макпроверка макпроверка макпроверка макпроверка максимален хсимален хсимален хсимален хсимален хоооооддддд
отварянеотварянеотварянеотварянеотваряне
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

при смяна височината на монтаж
допълнително се проверява и максималният
ход на отваряне. Когато той е прекалено
голям, се показва тази аларма.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично чрез въвеждане на
разрешения ход.

566566566566566 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 3: + тоа масло 3: + тоа масло 3: + тоа масло 3: + тоа масло 3: + толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 121 (система
помпи 3).

567567567567567 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 3: - тоа масло 3: - тоа масло 3: - тоа масло 3: - тоа масло 3: - толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

виж съобщение за грешка 122 (система
помпи 3).

568568568568568 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 3: повреа масло 3: повреа масло 3: повреа масло 3: повреа масло 3: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 123 (система
помпи 3).
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569569569569569 темпертемпертемпертемпертемперааааатуртуртуртуртура масло 3: ка масло 3: ка масло 3: ка масло 3: ка масло 3: контроонтроонтроонтроонтроллллл
макмакмакмакмаксимална темперсимална темперсимална темперсимална темперсимална темперааааатуртуртуртуртурааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 124 (система
помпи 3).

570570570570570 BM гBM гBM гBM гBM глава полава полава полава полава подгряване: изключенадгряване: изключенадгряване: изключенадгряване: изключенадгряване: изключена
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

виж съобщение за грешка 1 (BM глава).

571571571571571 BM гBM гBM гBM гBM глава полава полава полава полава подгряване: - тодгряване: - тодгряване: - тодгряване: - тодгряване: - толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 11 (BM глава).

572572572572572 BM гBM гBM гBM гBM глава полава полава полава полава подгряване: + тодгряване: + тодгряване: + тодгряване: + тодгряване: + толерлерлерлерлерансансансансанс
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

виж съобщение за грешка 21 (BM глава).

573573573573573 BM гBM гBM гBM гBM глава полава полава полава полава подгряване: пониждгряване: пониждгряване: пониждгряване: пониждгряване: понижаванеаванеаванеаванеаване
температуратемпературатемпературатемпературатемпература
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 31 (BM глава).

575757575744444 BM гBM гBM гBM гBM глава полава полава полава полава подгряване: макдгряване: макдгряване: макдгряване: макдгряване: максималнасималнасималнасималнасимална
температуратемпературатемпературатемпературатемпература
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 41 (BM глава).

575575575575575 BM гBM гBM гBM гBM глава полава полава полава полава подгряване: ученедгряване: ученедгряване: ученедгряване: ученедгряване: учене
активноактивноактивноактивноактивно
[клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5][клас грешка 5]

виж съобщение за грешка 51 (BM глава).

575757575766666 BM гBM гBM гBM гBM глава полава полава полава полава подгряване: повредгряване: повредгряване: повредгряване: повредгряване: повредадададада
датчикдатчикдатчикдатчикдатчик
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 61 (BM глава).

577577577577577 BM гBM гBM гBM гBM глава полава полава полава полава подгряване: късодгряване: късодгряване: късодгряване: късодгряване: късо
съесъесъесъесъединениединениединениединениединение
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

виж съобщение за грешка 71 (BM глава).

579579579579579 BM гBM гBM гBM гBM глава полава полава полава полава подгряване: грешкадгряване: грешкадгряване: грешкадгряване: грешкадгряване: грешка
зададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойностзададена стойност

[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]
виж съобщение за грешка 91 (BM глава).

620620620620620 зазазазазатваряща дюза ктваряща дюза ктваряща дюза ктваряща дюза ктваряща дюза контроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл краенаенаенаенаен
прекъсвачпрекъсвачпрекъсвачпрекъсвачпрекъсвач

това съобщение за повреда се проявява,
когато крайните прекъсвачи и контролното
реле не включат коректно в рамките на
константно определеното време.

стойност 1, задейства се "Затваряща дюза
отваряне". Крайният прекъсвач
"Затварящата дюза е затворена" не
се освобождава. Контролното реле
не пада.

стойност 2, задейства се "Затваряща дюза
затваряне". Крайният прекъсвач
"Затварящата дюза е затворена" не
се задейства. Контролното реле не
се вдига.

стойност 3, крайните прекъсвачи
"Затваряща дюза отворена" и
"Затваряща дюза затворена" са
задействани едновременно.

стойност 4, крайните прекъсвачи
"Затваряща дюза отворена" или
"Затваряща дюза затворена" не са
задействани след команда за
съответното движение.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• проверка крайни прекъсвачи.

• проверка контролно реле.

• проверка контролни входове.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
коригирането се извършва автоматично
след отстраняване причината за повредата
и натискане на бутон "Машина стоп".
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621621621621621 ниво масло шприц-винтниво масло шприц-винтниво масло шприц-винтниво масло шприц-винтниво масло шприц-винт
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

това съобщение за повреда се проявява,
когато нивото на маслото на шприц-винта е
прекалено ниско. При това положение
движението на шприц-оста е възможно само
в регулационен режим.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
доливане на масло според данните в
указанието за експлоатация. Коригирането
се извършва автоматично след
отстраняване причината за повредата и
натискане на бутон "Машина стоп".

622622622622622 защитзащитзащитзащитзащита двига двига двига двига двигааааател висотел висотел висотел висотел височина монтчина монтчина монтчина монтчина монтажажажажаж
задействаназадействаназадействаназадействаназадействана
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато
предпазителят на двигателя на настройката
на височина монтаж е задействал или е бил
изключен.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:

• дефект в двигателя.

• грешна настройка на предпазителя
на двигателя.

623623623623623 защитзащитзащитзащитзащита ра ра ра ра разпреазпреазпреазпреазпределителниделителниделителниделителниделителни
ел.мрежи задвижванеел.мрежи задвижванеел.мрежи задвижванеел.мрежи задвижванеел.мрежи задвижване
задействаназадействаназадействаназадействаназадействана
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

тази грешка се проявява, когато
предпазителят на разпределителните ел.
мрежи на задвижванията е задействал.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:

• дефект в задвижването.

624624624624624 препоръчва се нулиране напрепоръчва се нулиране напрепоръчва се нулиране напрепоръчва се нулиране напрепоръчва се нулиране на
сензор налягсензор налягсензор налягсензор налягсензор налягане масаане масаане масаане масаане маса
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това предупреждение се проявява, когато
зададената температура на зоната на
подгряване на дюзата се промени с повече
от 10 CEL (50 FAR). Тук трябва да се изчака
докато се достигне зададената
температура, за да се нулира сензора за
налягане маса.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след извършено нулиране на
сензор налягане маса или превключване на
автоматичен режим.

625625625625625 грешка могрешка могрешка могрешка могрешка модул чисто помещениедул чисто помещениедул чисто помещениедул чисто помещениедул чисто помещение
[клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4][клас грешка 4]

тази грешка се проявява, когато
управлението на вентилатора в регулиран
режим в рамките на прибл. 16 минути е
постоянно задействан на повече от 99.0%. В
кпая на цикъла машината спира и
задвижването се изключва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:

• прекъснат кабел

• замърсен филтър

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
след натискане на бутон задвижване ВКЛ./
ИЗКЛ.
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626626626626626 не се препоръчва NDU прине се препоръчва NDU прине се препоръчва NDU прине се препоръчва NDU прине се препоръчва NDU при
регулиррегулиррегулиррегулиррегулирано налягано налягано налягано налягано налягане масаане масаане масаане масаане маса
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това предупреждение се проявява, когато
машината се регулира чрез датчик за
налягане маса по отношение шприцване -
допълнително налягане и като критерий за
превключване на допълнително налягане е
избран "Старт по шприцналягане".
Препоръчва се като критерий за
превключване на допълнително налягане да
се избере "Старт по налягане маса".

627627627627627 пресичане път просвет пресованепресичане път просвет пресованепресичане път просвет пресованепресичане път просвет пресованепресичане път просвет пресоване
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

тази грешка се проявява, когато просвет
пресоване е по-малък от зададената точка
ход "Форма затворена". При възникване на
този грешка цикълът се спира.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване на
грешното въвеждане.

628628628628628 грешка магнитна загрешка магнитна загрешка магнитна загрешка магнитна загрешка магнитна затягтягтягтягтягаща плоаща плоаща плоаща плоаща плочачачачача
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато най-малко
един краен прекъсвач на инструмента не
задейства или се подава сигнал за грешка
от управлението на магнитните затягащи
плочи (виж упътване система магнитни
затягащи плочи). В регулационен режим
инструментът може да бъде затворен, дори
когато съобщението за повреда е на
монитора. Всички останали движения са
блокирани.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
инструментът не е монтиран коректно;

629629629629629 развинтващо устройство не е наразвинтващо устройство не е наразвинтващо устройство не е наразвинтващо устройство не е наразвинтващо устройство не е на
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато
развинтващото устройство при старт
затваряне не е достигнало дясно или ляво
крайно положение и липсва
"Освобождаване развинтващо устройство"
(+24 V DC) от интерфейса.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
придвижете ръчно развинтващото
устройство на позиция.

630630630630630 Airmould-моAirmould-моAirmould-моAirmould-моAirmould-модул не е извадендул не е извадендул не е извадендул не е извадендул не е изваден
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

ако един от шприц-модулите не се намира на
позиция "Шприц-модулът е отзад", се
появява това алармено съобщение.

допълнителната информация посочва
засегнатите Airmould-модули:

бит 0, стойност 1: Airmould-модул 1
бит 1, стойност 2: Airmould-модул 2
бит 2, стойност 4: Airmould-модул 3
бит 3, стойност 8: Airmould-модул 4
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
изберете меню "Airmould ръчно" и
придвижете шприц-модулите в изходна
позиция. После можете отново да
стартирате автоматичен цикъл.
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631631631631631 Airmoul-моAirmoul-моAirmoul-моAirmoul-моAirmoul-модули кдули кдули кдули кдули контроонтроонтроонтроонтрол крл крл крл крл крайниайниайниайниайни
прекъсвачипрекъсвачипрекъсвачипрекъсвачипрекъсвачи
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

тази грешка се проявява, когато
включватели с приближаване "Шприц-
модул е отпред" и "Шприц-модул е отзад"
са едновременно задействани.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
налице е погрешна настройка или дефект на
включвателя с приближаване.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
проверете настройката или заменете
дефектния включвател с приближаване.
След това изберете меню "Airmould ръчно"
и придвижете шприц-модула на позиция
"Шприц-модул е изваден". Сега можете
отново да стартирате автоматичен цикъл.

632632632632632 ръчен кръчен кръчен кръчен кръчен контроонтроонтроонтроонтрол налягл налягл налягл налягл налягане ане ане ане ане AirmouldAirmouldAirmouldAirmouldAirmould
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

ако шприц-модулите се задействат за
почистване, а налягането на азота на
връзка "A" на Airmould-моно или модула за
регулиране на налягането се повиши над 10
bar (145 psi), се появява това алармено
съобщение.

проверете следното:

- моно и модулите за регулиране на
налягането на Airmould включени ли
са както трябва към интерфейса.

- отворите на шприц-модулите не са
ли запушени.

ако тези две точки не са причината,
възможно е да има повреда на датчика за
налягане. Това ще установите, ако
манометърът на съответния моно или модул
за регулиране на налягането на Airmould не
показва никакво налягане на азота, въпреки
че в меню "Airmould регулатори 1...4" се
показва действителна стойност.

633633633633633 налягналягналягналягналягане ане ане ане ане Airmould е прекаленоAirmould е прекаленоAirmould е прекаленоAirmould е прекаленоAirmould е прекалено
високвисоквисоквисоквисокооооо
[клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2][клас грешка 2]

ако датчикът за налягане в моно или модула
за регулиране на налягането на Airmould е
изключен, а налягането на азота на връзка
"A" на Airmould-модула се повиши над 10 bar
(145 psi), се появява това алармено
съобщение.

проверете следното:

- моно и модулите за регулиране на
налягането на Airmould включени ли
са както трябва към интерфейса.

- всички ли не инсталирани моно и
модули за регулиране на налягането
на Airmould са изключени.

ако тези две точки не са причината,
възможно е да има повреда на датчика за
налягане. Това ще установите, ако
манометърът на съответния моно или модул
за регулиране на налягането на Airmould не
показва никакво налягане на азота, въпреки
че в меню "Airmould регулатори 1...4" се
показва действителна стойност.

допълнителната информация посочва
засегнатия Airmould-модул:

стойност 1: Airmould-модул 1
стойност 2: Airmould-модул 2
стойност 3: Airmould-модул 3
стойност 4: Airmould-модул 4

вниманиевниманиевниманиевниманиевнимание
не прене прене прене прене предприемайте ремонт на дадприемайте ремонт на дадприемайте ремонт на дадприемайте ремонт на дадприемайте ремонт на датчика затчика затчика затчика затчика за
налягналягналягналягналягане!ане!ане!ане!ане!

моля, в този случай, обърнете се към
сервиза на BATTENFELD.
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634634634634634 ккккконтроонтроонтроонтроонтрол налягл налягл налягл налягл налягане ане ане ане ане Airmould-Airmould-Airmould-Airmould-Airmould-
регулаторрегулаторрегулаторрегулаторрегулатор
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това алармено съобщение се проявява при
включена програма "Контрол налягане"
(меню "Airmould-регулатор"), когато е
налице увеличен спад на налягането на
азота.

проверете съответните винтови
съединения, тръбопроводи на азота и т.н. за
неплътни места.

допълнителната информация посочва
засегнатите Airmould-модули:

бит 0, стойност 1: Airmould-модул 1
бит 1, стойност 2: Airmould-модул 2
бит 2, стойност 4: Airmould-модул 3
бит 3, стойност 8: Airmould-модул 4

635635635635635 няма освобоняма освобоняма освобоняма освобоняма освобождаване отваряне отждаване отваряне отждаване отваряне отждаване отваряне отждаване отваряне от
AirmouldAirmouldAirmouldAirmouldAirmould
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

освобождаването от Airmould за отваряне на
инструмента липсва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
налягането на азота на връзка "A" на моно
или модула за регулиране на налягането на
Airmould е над 10 bar (145 psi).

шприц-модулите не са извадени. Налице е
грешна настройка или дефект на
включвател с приближаване.

проверете настройката или заменете
дефектния включвател с приближаване.
След това изберете меню "Ръчно
управление" и придвижете шприц-модула на
позиция "Шприц-модулът е изваден".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато сигналът за
освобождаване от Airmould е налице.

636636636636636 няма освобоняма освобоняма освобоняма освобоняма освобождаване шприцванеждаване шприцванеждаване шприцванеждаване шприцванеждаване шприцване
от от от от от AirmouldAirmouldAirmouldAirmouldAirmould
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

освобождаването на шприцването от
Airmould липсва.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
шприц-модулите не са вкарани. Налице е
грешна настройка или дефект на
включвател с приближаване. Проверете
настройката или заменете дефектния
включвател с приближаване.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато сигналът за
освобождаване от Airmould е налице.

637637637637637 Airmould-моAirmould-моAirmould-моAirmould-моAirmould-модул не е на стдул не е на стдул не е на стдул не е на стдул не е на стартоваартоваартоваартоваартова
позицияпозицияпозицияпозицияпозиция
[клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3][клас грешка 3]

ако някой от шприц-модулите не се намира
на позиция "Airmould-модул е отпред", се
появява това алармено съобщение.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
налице е грешна настройка или дефект на
включвател с приближаване.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
проверете настройката, респ. заменете
дефектния включвател с приближаване.

638638638638638 грешка в могрешка в могрешка в могрешка в могрешка в модул X67дул X67дул X67дул X67дул X67
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

ако има грешка в модул X67 (късо
съединение, прекъснат кабел ...), това се
показва в съобщението при посочване
номера на възела. По-точни данни за
причината ще намерите на страница
"Диагноза" X67.
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възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
прекъсване на X2X шина/ 24V захранване,
включен грешен тип модул, измервателно
поле превишено/ под минимума, прекъснат
кабел, претоварване/ късо съединение;
кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, щом причината бъде
отстранена.

639639639639639 мястото на момястото на момястото на момястото на момястото на модул X67 едул X67 едул X67 едул X67 едул X67 е
промененопромененопромененопромененопроменено
[клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0][клас грешка 0]

модулът X67 се идентифицира възоснова на
позицията му в шината X2X. Ако модули X67
се разместят или сменят, се получава тази
грешка. По този начин се предотвратява
размяна на модулите по невнимание.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
модули са били разместени или сменени.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
възстановете отново първоначалното
състояние или задействайте бутон за
коригиране на страница "Диагноза Х67".

640640640640640 въртящото устройство не евъртящото устройство не евъртящото устройство не евъртящото устройство не евъртящото устройство не е
свързаносвързаносвързаносвързаносвързано
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато въртящото
устройство е било демонтирано.

- бутоните за въртящо устройство
въртене надясно или наляво са били
натиснати.

- се превключи на автоматичен режим
и е активирана програма "Въртящо
устройство".

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато грешката бъде
отстранена.

644644644644644 грешка измерване енергиягрешка измерване енергиягрешка измерване енергиягрешка измерване енергиягрешка измерване енергия
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато е
установена повреда при измерването на
енергията.
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допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
бит 0, стойност 1: грешка напрежение

измервателен канал L1 на клема 1.
Тази грешка се проявява, когато
измереното напрежение между L1 на
клема 1 и N падне под 10V. Грешката
се коригира автоматично, когато
напрежението привиши 10V.

бит 1, стойност 2: грешка напрежение
измервателен канал L2 на клема 1.
Описание виж в бит 0.

бит 2, стойност 4: грешка напрежение
измервателен канал L3 на клема 1.
Описание виж в бит 0.

бит 3, стойност 8: грешка напрежение
измервателен канал L1 на клема 2.
Описание виж в бит 0.

бит 4, стойност 16: грешка напрежение
измервателен канал L2 на клема 2.
Описание виж в бит 0.

бит 5, стойност 32: грешка напрежение
измервателен канал L3 на клема 2.
Описание виж в бит 0.

бит 7, стойност 128: - грешка Node Guarding
(няма комуникация към клемата).
Грешката се проявява при липса на
сигнал Node Guarding и се коригира
автоматично при коректен Node
Guarding сигнал.
Отстраняване: Проверете кабела на
шината между RPS и контролера на
клемата. Проверете настройките на
номера на възела и скоростта на
предаване в бодове.

бит 8, стойност 256: - грешка конфигурация
на регистри. Грешката се проявява,
когато описанието на вътрешните
регистри на клемите не е било
възможно. Грешката се коригира
автоматично след нов старт на
управлението и успешно иписание на
регистрите. Ако и новият опит е
неуспешен, клемата трябва да бъде
сменена.

645645645645645 грешка учене ос грешка учене ос грешка учене ос грешка учене ос грешка учене ос YYYYY
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато стартиран
ход обучение на ос Y е отчетен с грешка от
уреда „Festo SPC 11“. Тази грешка винаги
трябва да се оценява с дигиталното
показание на уреда „Festo SPC 11“ (виж
Глава 5 на документация Festo SPC11SYS-
D.pdf, показани стойности E01 до E015).

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
стойност 1: грешка по време на

автоматичен ход обучение за
позиции P01, P02 (виж също
документация Festo SPC11SYS-D
Глава 5).

стойност 2: грешка по време на ход
обучение за позиции P03, P04. Режим
обучение на Festo SPC 11 не е могъл
да бъде активиран (виж също
документация Festo  SPC11SYS-D
Глава 5).

стойност 3: грешка по време на ход
обучение за позиции P03, P04. Ос Z
не се намира в крайно положение 1
или 2. В този случай не се допуска
обучението на ос Y за позиции P03,
P04.
отстраняване: приключване процеса
на обечение, придвижване на ос Z на
правилна позиция и след това
стартиране отново на процес
обучение на ос Y.

стойност 4: грешка по време на ход
обучение за позиции P03, P04.
Новата позиция не е могла да бъде
запаметена на Festo SPC 11.
коригиране: повторете процеса на
обучение (виж Глава 5 на
документация Festo SPC11SYS-D.pdf)

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато грешката бъде
отстранена (виж Глава 5 на документация
Festo  SPC11SYS-D.pdf), или функция учене
на ос  Y бъде изключена във VIS.
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646646646646646 защитен краен прекъсвачзащитен краен прекъсвачзащитен краен прекъсвачзащитен краен прекъсвачзащитен краен прекъсвач
шприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегшприцагрегаааааттттт

това съобщение за грешка се появява,
когато системата за измерване на хода за
"дюза" и "шнек" (една система за
измерване на хода за двете движения)
съобщи за "пропускане на максималната
мярка ход".

стойност 1, крайният прекъсвач е бил
задействан: "Дюзата" е отишла
прекалено назад. Защитният краен
прекъсвач е бил задействан.
Движенията "Шнек назад" и "Дюза
назад" са блокирани. Хидравличното
задвижване е изключено.

стойност 2, крайният прекъсвач е бил
задействан, а "Дюзата" е отишла
още по-назад: след включването на
хидравличното задвижване
"Дюзата" (без команда) е отишла
още по-назад. Хидравличното
задвижване се изключва отново.

стойност 3, крайният прекъсвач е бил
задействан, а "Шнекът" е отишъл
още по-назад: след новото
включване на хидравличното
задвижване "Шнекът" (без команда)
е отишъл още по-назад.
Хидравличното задвижване се
изключва отново.

стойност 4, крайният прекъсвач е бил
задействан, а "Дюзата" или
"Шнекът" са отишли за четвърти път
още по-назад: след новото (пето)
включване на хидравличното
задвижване "Дюзата" (без команда)
е отишла още по-назад.
Хидравличното задвижване се
изключва окончателно.

650650650650650 обща грешка CanOpen мастъробща грешка CanOpen мастъробща грешка CanOpen мастъробща грешка CanOpen мастъробща грешка CanOpen мастър
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато CanOpen
мастър не е могъл да бъде инициализиран.

моля обърнете се към сервиза на
BATTENFELD.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
проблеми в софтуера

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване на
грешката.

651651651651651 грешка INIT CanOpen Slaveгрешка INIT CanOpen Slaveгрешка INIT CanOpen Slaveгрешка INIT CanOpen Slaveгрешка INIT CanOpen Slave
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато CanOpen
Slave не е могъл да бъде инициализиран.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
уред, който е причинил грешката. (номер
възел)

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
грешни параметри, вътрешни грешки в
управлението на уредите;

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване на
грешката.

652652652652652 грешка Node Quarding термошкафгрешка Node Quarding термошкафгрешка Node Quarding термошкафгрешка Node Quarding термошкафгрешка Node Quarding термошкаф
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато NG на Slave
не е било прието.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
уред, който е причинил грешката.
(номер уред)

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
връзката на мрежата към (номера на) уреда
е прекъсната.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване на
грешката.
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653653653653653 термошкаф не е в Remote Modeтермошкаф не е в Remote Modeтермошкаф не е в Remote Modeтермошкаф не е в Remote Modeтермошкаф не е в Remote Mode
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато уредът се
намира в ръчен режим (виж диагноза).

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
уред, който е причинил грешката.
(номер уред)

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
направен е опит да се предадат
дистанционни команди или промени на
зададените стойности на уред, който се
намира в ръчен режим.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване на
грешката.

654654654654654 защитно изпразване назащитно изпразване назащитно изпразване назащитно изпразване назащитно изпразване на
термошкафтермошкафтермошкафтермошкафтермошкаф
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато стартирана
защитна процедура по изпразване е била
отчетена с грешка от уреда.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
уред, който е причинил грешката.
(номер уред)

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
този режим не се поддържа от уреда,
вътрешна грешка уред;

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, когато грешката се отстрани
или функцията се изключи.

655655655655655 грешка SDO прегрешка SDO прегрешка SDO прегрешка SDO прегрешка SDO прехвърлянехвърлянехвърлянехвърлянехвърляне
термошкафтермошкафтермошкафтермошкафтермошкаф
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

тази грешка се проявява, когато SDO
прехвърлянето от Slave е било потвърдено с
грешка.

допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:допълнителна информация:
уред, който е причинил грешката.
(номер уред)

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
връзката на мрежата към (номера на) уреда
е прекъсната.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след отстраняване на
грешката.

690690690690690 изместване на профила извънизместване на профила извънизместване на профила извънизместване на профила извънизместване на профила извън
зоназоназоназоназонатттттааааа
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при изместване на профила същият
излезе извън настроените минимална, респ.
максимална стойност. Не се извършва
изместване на профила.

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично, след коректно изместване на
профила или ако в продължение на 5
секунди не се натиска никакъв бутон.

691691691691691 няма дискняма дискняма дискняма дискняма дискететететета въва въва въва въва във
флопидискфлопидискфлопидискфлопидискфлопидисковото уовото уовото уовото уовото устойствостойствостойствостойствостойство
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при запаметяването на дискета във
флопидисковото устройство.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• избрана е функцията "запамети

актуалната картина на дискета", а
във флопито няма дискета (виж
Глава 0).

• избрана е функцията "запамети на
дискета таблица качество/ SPC
диаграма",  а във флопито няма
дискета. Запаметяването на ТК, респ.
SPC данни може да става циклично,
т.е. автоматично (виж Глава 12).

• избрана е функция "запамети данни
на дискета", а във флопито няма
дискета (виж Глава 21).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след коректно запаметяване
или ако в продължение на 5 секунди не се
натиска никакъв бутон.
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692692692692692 магнитен носител (дискмагнитен носител (дискмагнитен носител (дискмагнитен носител (дискмагнитен носител (дискететететета) еа) еа) еа) еа) е
пъленпъленпъленпъленпълен
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при запаметяването на дискета има
на разположение прекалено малко място.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• избрана е функцията "запамети

актуалната картина на дискета", а на
дискетата има прекалено малко
свободно място (виж Глава 0).

• избрана е функцията "запамети на
дискета таблица качество/ SPC
диаграма", а на дискетата има
прекалено малко свободно място.
Запаметяването на ТК, респ. SPC
данни може да става циклично, т.е.
автоматично (виж Глава 12).

• избрана е функция "запамети данни
на дискета", а на дискетата има
прекалено малко свободно място
(виж Глава 21).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след коректно запаметяване
(на дискета с достатъчно свободно място)
или ако в продължение на 5 секунди не се
натиска никакъв бутон.

693693693693693 грешка в дискгрешка в дискгрешка в дискгрешка в дискгрешка в дискетететететаааааттттта (евентуа (евентуа (евентуа (евентуа (евентуалноалноалноалноално
не е форматирана)не е форматирана)не е форматирана)не е форматирана)не е форматирана)
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при запаметяването на дискета е
била установена грешка в дискетата.
Възможно е дискетата да не е форматирана.
Можете да я форматирате в меню "Данни"
(виж Глава 21).

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• избрана е функцията "запамети

актуалната картина на дискета" и е
установена грешка в дискетата (виж
Глава 0).

• избрана е функцията "запамети на
дискета таблица качество/ SPC
диаграма" и е установена грешка в
дискетата. Запаметяването на ТК,
респ. SPC данни може да става
циклично, т.е. автоматично (виж
Глава 12).

• избрана е функция "запамети данни
на дискета" и е установена грешка в
дискетата (виж Глава 21).

кккккоригироригироригироригироригиране:ане:ане:ане:ане:
автоматично след коректно запаметяване
(на дискета с достатъчно свободно място)
или ако в продължение на 5 секунди не се
натиска никакъв бутон.

694694694694694 дискдискдискдискдискетететететаааааттттта е срещу запис иа е срещу запис иа е срещу запис иа е срещу запис иа е срещу запис и
изтриванеизтриванеизтриванеизтриванеизтриване
[клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1][клас грешка 1]

това съобщение за грешка се проявява,
когато при запаметяването на дискета
същата е защитена срещу запис и
изтриване.

възмовъзмовъзмовъзмовъзможна причина:жна причина:жна причина:жна причина:жна причина:
• избрана е функцията "запамети

актуалната картина на дискета", а
във флопито е поставена защитена
срещу запис дискета (виж Глава 0).

• избрана е функцията "запамети на
дискета таблица качество/ SPC
диаграма", а във флопито е
поставена защитена срещу запис
дискета. Запаметяването на ТК, респ.
SPC данни може да става циклично,
т.е. автоматично (виж Глава 12).

• избрана е функция "запамети данни
на дискета", а във флопито е
поставена защитена срещу запис
дискета (виж Глава 21).
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отстранете защитата срещу запис на
дискетата. Автоматично след коректно
запаметяване (на дискета с достатъчно
свободно място) или ако в продължение на 5
секунди не се натиска никакъв бутон.
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