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Sekcja 1

Wprowadzenie

Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja dostarczana wraz ze sterownikiem jest przeznaczona do u ytku przez operatora
oraz konserwatora.
Obja nia funkcjonowanie panelu steruj cego, dostarcza informacji o ryzyku wyst puj cym podczas
u ytkowania, zawiera szczegółowe postanowienia odno nie wymaganego u ytkowania oraz opisuje
wymagane pomiary do konserwacji i kontroli dokładno ci. Nawet je eli brałe udział w szkoleniu z
u ytkowania panelu steruj cego powiniene przeczyta uwa nie cał instrukcj przed rozpocz ciem
u ytkowania.
Prosz potwierdzi zapoznanie si i zrozumienie niniejszej instrukcji własnor cznym podpisem w
przeznaczonym na to miejscu w sekcji Dodatek. Wła ciciel zobowi zany jest do dopilnowania, aby
panel steruj cy był obsługiwany przez osoby spełniaj ce powy sze warunki.
Bezpiecze stwo i zapobieganie wypadkom.
Panel steruj cy jest wykonany zgodnie z najnowsz technologi i funkcjonalnie niezawodny.
Jednak e zasady dotycz ce bezpiecze stwa i zapobiegania wypadkom musz by bezwzgl dnie
przestrzegane.
Symbole
Ten symbol odnosi si do tekstu zawieraj cego uwagi odno nie aplikacji i u yteczne
informacje odno nie optymalnego u ytkowania sterownika
Ten symbol wskazuje krytyczne elementy, które mog spowodowa
sterownika, jego niewła ciwe funkcjonowanie oraz wady w produkcji.

uszkodzenie

Ten symbol wskazuje na ryzyko podczas procesu zakuwania
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Przegl d
Wł cz zasilanie

Ustaw

Ustaw

Ustaw

Pomiar ci nienia
Matryce
Korekta

Matryce
rednica otwarcia
Czas przytrzymania
Korekta
Licznik partii
Wielko ci partii
Licznik dzienny

Powrót

Pomiar ci nienia
Matryce
rednica otwarcia
Czas przytrzymania
Korekta
Licznik partii
Wielko partii
Licznik dzienny

Klawisz zamkni cia

Klawisz otwarcia

Przytrzymaj
klawisz do
momentu
zako czenia
kucia
Otwarcie automatyczne
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Przeł cznik no ny lub
przeł cznik ograniczaj cy

Otwarcie automatyczne

4

Małe

Du e

Pozycja
startowa

Pozycja
startowa

Wymie matryce

Ogólny
U ytkowanie urz dzenia jest proste; jednak e zrozumienie całego procesu roboczego jest wymagane
do efektywnego wykorzystania panelu steruj cego.
W celu ustawienia wła ciwej rednicy zakucia operatorzy musz by zapoznani z wła ciwym u yciem
matryc. Nale y skontaktowa si z Parker Hannifin Sp. z o.o. aby zapewni wła ciwe przeszkolenie
personelu w zakresie obsługi urz dzenia.
Panel sterowania oferuje 3 programy zakuwania:
Manualny
Prasa jest otwierana i zamykana za pomoc odpowiednich klawiszy
Półautomatyczny
Prasa jest zamykana za pomoc odpowiedniego klawisza
Pozostaje zamkni ta do momentu upłyni cia czasu przytrzymania
Automatyczny
Podobnie jak półautomatyczny, jednak e zamykanie prasy jest kontrolowane za pomoc przeł cznika
no nego lub ograniczaj cego
UWAGA:
Nale y bezwzgl dnie przestrzega informacji dotycz cych bezpiecze stwa zawartych w
niniejszej instrukcji oraz w instrukcji prasy
Silnik mo e by wł czany i wył czany niezale nie od panelu sterowania. Podczas zmiany
ustawie prasy lub przerw w pracy silnik powinien by wył czony ze wzgl dów
bezpiecze stwa.
Stosowne elementy kontroluj ce zamykanie prasy (klawisz zamykaj cy, przeł cznik no ny oraz
ograniczaj cy) s aktywne tylko gdy wieci si wła ciwa kontrolka.
Sprawdzi ustawienie rednicy zakucia i zamontowanie poprawnych matryc przed ka d operacj
zakucia.
Porówna zamontowane matryce z ustawieniami w sterowniku. Rozmiary musz by identyczne.
Program P3 powinien by wybrany tylko w celu zakuwania.
Ryzyko zranienia!
Uruchamia silnik tylko w celu wykonania zakucia.
Elementy steruj ce zamykaniem prasy (klawisz zamykaj cy, przeł cznik no ny i ograniczaj cy) nie
powinny by aktywne dopóki prasa nie jest gotowa do u ytku (wł czone zasilanie, wł czony silnik,
poprawnie wprowadzone ustawienia). Najpierw nale y maksymalnie otworzy pras .
Prasa b dzie si zamyka tylko gdy wła ciwy element kontroluj cy zamkni cie jest aktywny (nawet w
programach P2 i P3).
Jest to obowi zkowe ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Klawisz kontroluj cy zamykanie musi by przytrzymany do momentu zako czenia procesu zakuwania.
Prosz zapisa wersj panelu steruj cego przed skontaktowaniem si z Parker Hannifin Sp. z o.o. w
celu zło enia zapytania o Panel steruj cy.
Numer wersji
Numer wersji jest wy wietlany po naci ni ciu i przytrzymaniu przez ok. 0,5 sekundy kombinacji
klawiszy Enter+ESC.
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Definicje u ywanych terminów
Matryce ( rednice matryc)
rednice matryc jako wymiar nominalny
Ustawiona rednica matryc musi by identyczna z aktualn

rednic matryc.

rednica matrycy jest naniesiona na czole oryginalnych matryc Parker Hannifin Sp. z o.o.

Miara zakucia
Miar zakucia jest nastawiona rednica zakucia = zewn trzna rednica tulei zł czki po zakuciu.
Warunek wst pny: Nastawiona rednica zakucia jest identyczna ze rednic zamontowanej matrycy.
Przykład:

rednica zamontowanej matrycy = 32,0 mm
Nastawiona rednica matrycy = 32,0 mm
Nastawiona rednica zakucia = 34,2 mm
Cykl zamykania prasy ko czy si na rednicy 34,2 mm.

Czas przytrzymania
Czas przytrzymania wskazuje w programach P2 i P3 ró nic czasu pomi dzy osi gni ciem
nastawionej rednicy zakucia a rozpocz ciem otwierania prasy. U ywane w celu zapobiegania
powrotnemu odkształceniu spr ystego tulei po zakuciu..
rednica otwarcia
rednica otwarcia wskazuj
P2 i P3.

rednic przy której prasa ma zako czy cykl otwierania w programach

Korekta
Korekta jest dodatkowym parametrem wpływaj cym bezpo rednio na rednic zakucia. Jest u ywana
aby zachowa tolerancje produkcyjne bez potrzeby zmiany nastawionej rednicy zakucia. Aktualna
rednica zakucia jest sum nastawionej rednicy zakucia i korekty.
Przy warto ci korekty 0,00 mm aktualna miara zakucia jest równa nastawionej rednicy zakucia. Je eli
na przykład, tolerancja materiału w a jest zbyt du a miara zakucia musi zosta skorygowana. Mo na
to osi gn dwoma ró nymi drogami: Miara zakucia mo e by ustawiona na odpowiedni warto , lub
warto miary zakucia mo e pozosta nie zmieniona, i wprowadzamy warto korekty.
Przykład
Miara zakucia 33,00 mm, korekta 0,00 mm
Matryca 32,00 mm
Aktualna miara zakucia: 33,00 mm
Aktualna miara zakucia powinna by teraz zmieniona na 32,80 mm
1) Miara zakucia 33,00 mm, korekta -0,20 mm
Matryca 32,00 mm
Aktualna miara zakucia 32,80 mm
2) Miara zakucia 32,80 mm, korekta 0,00 mm
Matryca 32,00 mm
Aktualna miara zakucia 32,80 mm
Wielko

korekty mo e by zmieniana tylko w pewnych granicach (standardowo od -0,6 do +0,6mm).
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Sekcja2

Przegl d

Panel steruj cy

B1
B2
B3
C1

Wył cznik
bezpiecze stwa
Klawisz otwarcia
Klawisz zamkni cia
Klawisze funkcyjne

C2
C3
C4
C5

Klawisze wyboru
programu z LED
Klawisze numeryczne
Diody informacyjne LED
Klawisze kontrolne

Do wprowadzania danych do panelu steruj cego słu y klawiatura. Zasadniczo klawiatura składa si z
dwóch grup klawiszy:
- Klawisze funkcyjne: F1 do F4 i K1 do K4 i/lub klawisze wyboru programu.
- Klawisze systemowe: Klawisze numeryczne i kontrolne.
Uwaga
Uszkodzenie klawiatury
Gwałtowne naciskanie klawiszy za pomoc twardych, szpiczastych lub ostrych
przedmiotów powoduje znacz ce skrócenie czasu u ytkowania klawiatury i/lub jej
uszkodzenie.
Obsługuj panel steruj cy tylko palcami.
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Klawisze kontrolne

Wył cznik awaryjny
Wył cznika awaryjnego nale y u y
natychmiast.

w przypadku zaistnienia zagro enia. Prasa zatrzyma si

Otwórz
Klawisz jest pod wietlony gdy prasa jest gotowa do pracy (w głównym oknie i w menu serwisowym).
Przez naci ni cie klawisza „Otwórz” uruchamiamy silnik elektryczny. Prasa otworzy si dopiero po
ponownym naci ni ciu tego klawisza. Je eli silnik jest uruchomiony od razu nast pi otwarcie prasy.
Klawisz „Otwórz” ma najwi kszy priorytet.
Prasa mo e by otwierana za pomoc tego klawisza w ka dym programie (P1,P2 i P3). W
trybie automatycznym (P2, P3) proces zakuwania zostaje przerwany i prasa otwiera si .
Klawisz jest zawsze aktywny.

Zamknij
Klawisz jest pod wietlony, gdy prasa jest gotowa do pracy (w głównym oknie i w menu serwisowym).
Przez naci ni cie klawisza „Zamknij” uruchamiamy silnik elektryczny. Proces zakuwania rozpocznie
si dopiero po ponownym naci ni ciu tego klawisza. Je eli to nie nast pi, prasa otworzy si .
Nacisn i przytrzyma klawisz dopóki nie zostanie osi gni ta dana rednica zakucia i zga nie jego
pod wietlenie.
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Klawisze ustawie
Klawisze systemowe
Klawisz
Działanie
Klawisze kursorów s klawiszami o powtarzalnym działaniu
Dla pól I/O zaznaczone zostaje nast pne pole w kierunku poziomym
Dla pól I/O zaznaczone zostaje nast pne pole w kierunku pionowym
Zaznaczone zostaje nast pne pole - w kolejno ci okre lonej w projekcie
(sekwencja tabulatora)
Umo liwia dost p do drugiej funkcji klawisza
Umo liwia przewijanie do nast pnej/poprzedniej mo liwej warto ci w polach
wyboru

Odwrócona sekwencja tabulatora
W polach wprowadzania usuwa znak z pozycji, w której znajduje si kursor
Wstawia znak na lewo od pozycji kursora
Otwiera okno pomocy dla wybranej pozycji
Warunek:
Pomoc dla wybranej pozycji jest dost pna tylko gdy wieci si dioda
mo liwe jest przeł czanie si pomi dzy
Przez naci ni cie klawisza
pomoc główn a pomoc dla danej pozycji, np. dla pól I/O
- Powrót
Dopóki wprowadzana warto nie zostanie potwierdzona klawiszem
mo e ona zosta cofni ta
- Zamyka okno wiadomo ci systemowych – je li tak wskazano
- Kasuje okno pomocy, powraca do poprzedniego ekranu
Potwierdza obecnie wy wietlon lub zaznaczon wiadomo i/lub wszystkie
wiadomo ci z grupy – w zale no ci od projektu
- Potwierdza wprowadzone dane
- Umo liwia wprowadzanie danych za pomoc kursorów
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Poruszanie si po listach
Klawisz
lub

Działanie
Zaznacza poprzednie i/lub nast pne pole w li cie
Przewija jedn stron listy do tyłu/przodu

Zaznacza pierwsz /ostatni pozycj na li cie

Praca z projektami
Ogólne procedury.
Wprowadzi warto ci w odpowiednie pola projektu. St d warto ci s
steruj cego. Post powa w poni szy sposób:
- przej do wła ciwego ekranu
- wybra odpowiednie pole na ekranie

przesyłane do panelu

W zale no ci od specyfikacji mo na wprowadza warto ci do pól w nast puj cy sposób:
Cyfry
Litery
Symbole
- wprowadzi warto
Bł dnie wprowadzone warto ci kasuje si za pomoc klawisza ESC
Oryginalne warto ci zostaj wy wietlone ponownie automatycznie
- Potwierdzi wprowadzone warto ci klawiszem ENTER.
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Wprowadzanie znaków alfanumerycznych
Klawisz

Działanie
Wprowadzanie cyfr od 0 do 9

do

Wprowadzanie przecinka i/lub kropki

,

do

Zmiana znaku warto ci liczbowej
Kolejne naciskanie klawisza powoduj zmian znaku na przeciwny
Wprowadzanie liter od A do F

Wprowadzanie znaków z rozszerzonego zestawu jeden po drugim
Wszystkie 255 znaków jest wy wietlane jeden po drugim

Wszystkie wprowadzone dane zostaj zatwierdzone
Wprowadzone warto ci zostaj wykasowane
Przywrócone zostaj standardowe warto ci
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Diody LED
Dost pno

pomocy jest sygnalizowana za wieceniem si diody

Tekst pomocy mo e by
sterowania

równie

wy wietlony przez naci ni cie klawisza

Wyst pienie bł du jest sygnalizowane poprzez mruganie diody ”Bł d/Uwaga”
Dioda ”Bł d/Uwaga”
- jest zgaszona, gdy nie ma adnych wiadomo ci odno nie bł dów
- mruga, gdy jest nie odczytana wiadomo o bł dzie
- wieci si gdy widomo o bł dzie jest odczytana
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na panelu

Sekcja3

U ytkowanie

Klawisze funkcyjne

Sterowanie r czne (P1)
Klawisz P1 słu y do uruchomienia r cznego trybu zakuwania

Sterowanie półautomatyczne (P2)
Klawisz P2 słu y do uruchomienia półautomatycznego trybu zakuwania

Sterowanie automatyczne (P3)
Klawisz P3 słu y do uruchomienia automatycznego trybu zakuwania

Pozycja zmiany matryc
Klawisz QDC słu y do przywołania menu pozycji wymiany matryc

HOME
Funkcja powrotu do głównego menu (nie wsz dzie dost pna)
Przez naci ni cie klawisza F4 mo na powróci do ekranu startowego
Programy zakuwania
Program 1 (R czny)

Nacisn

klawisz P1. Dioda przy klawiszu za wieci si

Ekran:

W przykładzie podano rednic zakucia (PM) 33,00 mm. Korekta (Kor.) ustawiona jako warto
standardowa 0,00 mm i matryca, której nale y u y (PB) 32,00 mm.
Prasa jest sterowana za pomoc klawiszy „Zamknij”

i „Otwórz”

Prasa zamyka si tak długo dopóki wci ni ty jest klawisz
zostanie osi gni ta.

Prasa otwiera si tak długo dopóki wci ni ty jest klawisz
zostanie osi gni ta.
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i ustawiona rednica zakucia nie

i maksymalna rednica otwarcia nie
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Program 2 (Półautomatyczny)
Nacisn

klawisz P2. Dioda przy klawiszu za wieci si

Ekran:

Prasa jest sterowana za pomoc klawiszy „Zamknij”

i ”Otwórz”

Prasa zamyka si tak długo dopóki wci ni ty jest klawisz
i ustawiona rednica zakucia nie
zostanie osi gni ta.
Nast pnie prasa otwiera si dopóki nie zostanie osi gni ta nastawiona rednica otwarcia (OD)
Program 3 (Automatyczny)
Nacisn

klawisz P3. Dioda przy klawiszu za wieci si

Ekran:

Prasa sterowana jest za pomoc

przeł cznika no nego lub ograniczaj cego i klawisza „Otwórz”

Prasa zamyka si tak długo dopóki wci ni ty jest przeł cznik no ny lub ograniczaj cy i ustawiona
rednica zakucia nie zostanie osi gni ta. Nast pnie prasa otwiera si dopóki nie zostanie osi gni ta
nastawiona rednica otwarcia (OD)
Klawisz „Otwórz” mo e by zawsze u yty
Prasa otwiera si tak długo jak długo wci ni ty jest klawisz
maksymalna rednica otwarcia
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i nie zostanie osi gni ta

Pozycja zamiany matryc (QDC)
Ekran:

Funkcji tej nale y u ywa tylko w przypadku posiadania narz dzia do szybkiej wymiany matryc.
Nacisn klawisz K4 ”QDC” w celu otwarcia ekranu szybkiej wymiany matryc. Nacisn i przytrzyma
klawisz F1 ”small” lub F3 ”BIG” dopóki prasa nie osi gnie danej pozycji. Po osi gni ciu pozycji do
szybkiej wymiany matryc klawisze b d miały funkcje powolnego przesuwu. W szczególno ci gdy
u ywamy opcji ”small” nale y zwróci uwag czy adne cz ci nie zakleszczyły si w prasie.
UWAGA
W przypadku r cznej wymiany matryc nale y bezwzgl dnie wył czy zasilanie prasy.
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Start/Stop
Start
Warunek: Wył cznik bezpiecze stwa jest odblokowany
Niebezpiecze stwo:
Przed uruchomieniem prasy upewni si , e przestrzegane s wszystkie warunki
bezpiecze stwa oraz zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji oraz przepisy BHP .
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno ci w obszarze niebezpiecznym prasy nale y
odł czy zasilanie za pomoc wył cznika, szczególnie przed r czn wymian matryc,
podł czaniem przeł cznika no nego i ustawianiem przeł cznika ograniczaj cego.

Przeł czy wył cznik zasilania w pozycj ” I ” (ON)

Przez jednokrotne naci ni cie klawiszy „Zamknij”
lub „Otwórz”
uruchamiamy silnik
elektryczny prasy.
W programie P3 silnik jest uruchamiany przez naci ni cie przeł cznika no nego lub ograniczaj cego.
Silnik mo e równie by uruchamiany klawiszami F1 ”małe” lub F3 ”du e” z menu QDC (klawisz K4
QDC).
Stop
Silnik jest tak e wył czany po upłyni ciu ustawionego czasu wył czenia silnika lub przez nacisni cie
klawisza F4 ”OFF”

Wył cznik awaryjny

Wył cznik awaryjny znajduje si na panelu sterowania
Wył cznika awaryjnego nale y u ywa
natychmiastowe zatrzymanie prasy.

w przypadku wyst pienia niebezpiecze stwa. Nast pi

Uwaga:
Podczas pracy z pras prosz upewni si , e przestrzegane s wszystkie warunki
bezpiecze stwa zawarte w niniejszej instrukcji.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno ci w obszarze niebezpiecznym prasy, nale y
odł czy zasilanie za pomoc wył cznika, szczególnie przed r czn wymian matryc.
Odblokowywanie wył cznika awaryjnego
Uwaga:
Przed odblokowaniem wył cznika awaryjnego upewni
obszarze niebezpiecznym prasy.

si ,

e nic nie znajduje si

W przypadku wyst pienia zagro enia, pras nale y otwiera w poni szy sposób:
Odblokowa wył cznik awaryjny; nacisn
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klawisz ”Otwórz”
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. Nast pi otwarcie prasy.

w

Sekcja 4

Praca z pras

Ogólna struktura menu
Program r czny (P1)

Tylko dla serwisanta

Komunikaty o bł dach patrz strona 34

Poruszanie si po menu P1
Strzałka w gór - przewija list do góry a nast pnie przechodzi do ostatniej pozycji listy
Strzałka w dół – przewija list w dół a nast pnie przechodzi do pierwszej pozycji listy
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Programy automatyczne (P2,P3)

Tylko dla serwisanta

Komunikaty o bł dach patrz strona 34

Poruszanie si po menu (P2,P3)
Strzałka w gór - przewija list do góry a nast pnie przechodzi do ostatniej pozycji listy
Strzałka w dół – przewija list w dół a nast pnie przechodzi do pierwszej pozycji listy

Instrukcja obsługi
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Ustawienia

Legenda:
PressmaB – rednica zakucia, Pressbacken – Matryce, Korrekturwert – Korekta, Offnungs Ø –
rednica otwarcia, Loszahler – Licznik ilo ci w partii, Losgrosse – ilo w partii, Haltezeit – czas
przytrzymania, Tageszahler – Licznik dzienny wykonanych zaku .
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Ustawienia podstawowe
Po naci ni ciu klawisza F1 u ytkownik jest proszony o wprowadzenie hasła. Wprowad
(ustawienia standardowe:111) i potwierd klawiszem ENTER.

Legenda:
Meldung – wiadomo , Motorausschaltzeit – Czas do wył czenia silnika, Einheit – Jednostki,
Zugriffssperre – Blok dost pu, AUS – wył czone, Kennwort andern – Zmiana hasła, Deutsch –
Niemiecki, Bestatigen – Potwierd .

Instrukcja obsługi
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hasło

U ytkowanie
Ustawianie punktu zero
Aby dotrze do tego menu nale y post powa jak nast puje:
Z ekranu startowego nacisn klawisz Menu (F2),
Nacisn klawisz Basic Setup (F1)
Wprowadzi hasło (ustawienia fabryczne 111) i nacisn klawisz ENTER.
Naciska klawisz kursora w dół do osi gni cia okna ustawie jak na poni szym rysunku.

Dostrajanie
Zmierzy rednic po zakuciu. Wprowadzi zmierzon warto w pole Measured i potwierdzi
klawiszem ENTER.
Nast pnie nacisn i przytrzyma klawisz Confirm (F1) dopóki warto w polu Measured nie powróci
do zmierzonej wielko ci.
Nowy punkt zero został ustawiony.
Prasa zakuwa niewspółosiowo
Przypadek 1, Prasa zamyka si zbyt mocno
Ustaw rednic zakucia w ustawieniach na tak sam warto jak matryce zamontowane w prasie. Na
przykład je eli zamontowana jest matryca 32 mm ustaw rednic zakucia na 32 mm. Zamykaj pras
za pomoc przycisku Zamknij w programie P1 (klawisz K1) do momentu a matryce prawie si zetkn .
Je eli warto w polu Current Path jest wi ksza ni aktualna rednica zakucia nale y zmieni
ustawienia w sposób podany poni ej:
Warto pola Measured = Warto pola rednica zakucia – (Aktualna warto pola Path – Warto
pola Crimp Diameter)
Na przykład
Warto pola Crimp Diameter = 32 mm (zamontowane musz by równie matryce 32 mm)
Warto pola Path = 50 mm
Warto do wpisania w pole Measured : 4 = 32 – (50 – 32)
Wprowad warto 4 w pole Measured i potwierd klawiszem ENTER
Nast pnie nacisn i przytrzyma klawisz Confirm (F1) dopóki warto w polu Measured nie powróci
do aktualnej warto ci rednicy zakucia (w powy szym przykładzie 32 mm).
Warto w polu Current Path powinna teraz by mniejsza lub równa rednicy zakucia.
Je eli tak nie jest Punkt Zero jest zbyt daleko od oryginalnych ustawie i nale y powtórzy powy sze
czynno ci.
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Przypadek drugi prasa zamyka si zbyt mało
Ustaw rednic zakucia w ustawieniach na tak sam warto jak matryce zamontowane w prasie. Na
przykład je eli zamontowana jest matryca 32 mm ustaw rednic zakucia na 32 mm. Zamykaj pras
za pomoc przycisku Zamknij w programie P1 (klawisz K1) do momentu a matryce prawie si zetkn .
Je eli w polu Current Path widnieje warto mniejsza ni aktualna rednica zakucia wprowad w pole
Measured warto aktualnej rednicy otwarcia pozostałej do rednicy matrycy.
Nast pnie nacisn i przytrzyma klawisz Confirm (F1) dopóki warto w polu Measured nie powróci
do aktualnej warto ci rednicy zakucia (w powy szym przykładzie 32 mm).
Po tym ustawieniu mo liwe jest przetestowanie prasy i ustawienie punktu zero jak opisano u cz ci
Dostrajanie.
Je eli tak nie jest, Punkt Zero jest zbyt daleko od oryginalnych ustawie i nale y powtórzy powy sze
czynno ci.
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Ustawienia u ytkowe (SET)
rednica zakucia i matryce
Ekran:
Pole 1
Pole 2

Aby zmieni rednic zakucia [PressmaB] umie znak wstawiania w pole 1 wprowad wymagan
warto
za pomoc klawiatury numerycznej i potwierd klawiszem ENTER. Wielko
matryc jest
wprowadzana na najbli sz ni sz warto . Warto
ta mo e by zmieniona zgodnie z tabel
standardowych matryc, bior c pod uwag maksymaln mo liwo zakucia dla danej matrycy.
Na przykład:
Poprzednia rednica zakucia 62,00 mm
nast pna rednica zakucia 33,00 mm
Poprzednia matryca
62,00 mm
nast pna matryca
32,00 mm
rednica zakucia jest ograniczona do warto ci maksymalnej dla danej prasy

Jest kilka ró nych mo liwo ci ustawienia wielko ci matryc:
- poruszaj c si za pomoc klawiszy kursora ustawi znak wstawiania w pole 2, wprowadzi
wymagan warto za pomoc klawiszy numerycznych i potwierdzi klawiszem ENTER
- mo na zmienia wielko matryc stopniowo zgodnie z tabel matryc za pomoc klawiszy F1 lub F3
rednica zakucia mo e by ustawiana tylko zgodnie z poni szymi ograniczeniami:
Min. wielko matrycy – 0,6 mm
Max.wielko matrycy + maksymalna odległo zakucia (zale na od typu prasy)
Niebezpiecze stwo:
Wprowadzona rednica zakucia musi by zawsze sprawdzona z zamontowanymi w prasie
matrycami (oznaczone na froncie matryc). Bł dne wprowadzenie warto ci mo e
spowodowa niewła ciwe zakucie, uszkodzenie prasy i/lub zagro enie dla operatora
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rednica otwarcia

Ustawiona rednica otwarcia musi by wi ksza od rednicy
zakucia.
Maksymalna dopuszczalna
rednica mo e by
wybrana
bezpo rednio za pomoc klawisza Max (F2)

Czas przytrzymania – to czas jaki prasa pozostaje zamkni ta po osi gni ciu rednicy zakucia w
trybach automatycznych. Maksymalny mo liwy do nastawienia czas przytrzymania to 300 s.
Warto
poprawki – jest u ywana tylko w celu zrekompensowania tolerancji produkcyjnych.
Zazwyczaj warto poprawki powinna wynosi 0.
Liczniki bie

cej partii oraz dzienny

Dwa liczniki licz do przodu i mog by zerowane za pomoc klawisza Reset (F3)
Zliczaj one ilo
operacji zakucia zako czonych sukcesem (osi gni ciem ustawionej
zakucia). Liczniki nie potwierdzaj jako ci zaku .
Licznik Partii
Wielko partii okre la górny limit operacji zakucia. Jak tylko licznik dzienny osi gnie warto
licznikowi partii dalsze zakuwanie nie b dzie mo liwe, do czasu wyzerowania licznika partii.
Je eli licznik partii jest wyzerowany brak limitu zku .
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rednicy

równ

Ustawienia podstawowe
Czas zatrzymania silnika
Czas zatrzymania silnika mo e by ustawiony maksymalnie na 30.000 s
Gdy prasa jest nieu ywana silnik jest wył czany po upłyni ciu ustawionego czasu.
Automatyczne zatrzymanie silnika pozwala na bezpieczn i oszcz dzaj c energi prac z prasami
Parkera.
Zazwyczaj silnik prasy hydraulicznej pracuje cały czas od momentu uruchomienia. Gdy prasa jest
nieu ywana przez dłu szy czas opcja automatycznego zatrzymania silnika zapobiega wydzielaniu si
ciepła i emisji hałasu, nadmiernemu zu yciu energii oraz ryzyku nieautoryzowanego u ycia prasy.
Po zatrzymaniu silnika praca mo e by kontynuowana po naci ni ciu klawiszy ”Zamknij” lub ”Otwórz”.
Jednostki
Istnieje mo liwo

wyboru pomi dzy mm i calami.

Zmiana hasła
Zmiana hasła dost pu do menu podstawowych ustawie .
Blok dost pu
Je eli blok dost pu jest uruchomiony operator nie mo e wprowadza
zakuwania.

adnych zmian do programów

J zyk
Istnieje mo liwo
wyboru j zyków spo ród Niemieckiego,
Angielskiego, Francuskiego i Hiszpa skiego za pomoc klawiszy
F1 i F3. Nast pnie potwierdzi wybór przez naci ni cie klawisza
Confirm (F2)
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Zakuwanie
Ogólne informacje dotycz ce procesu zakuwania
Niebezpiecze stwo:
Nale y bezwzgl dnie przestrzega informacji dotycz cych bezpiecze stwa zawartych w
niniejszej instrukcji oraz przepisów BHP
Uwaga:
Dopuszczalne odległo ci zakuwania nie mog by przekraczane. Mo e nast pi
uszkodzenie prasy
Uwaga:
Zawsze u ywa kompletu matryc z jednakowymi oznaczeniami
Niebezpiecze stwo:
Nie wkłada r k do prasy gdy uruchomiony jest silnik. Zawsze zachowa bezpieczn
odległo minimum 120 mm od matryc podczas procesu zakuwania.
Uwaga:
daleko
zakucie.

Zakuwanie musi odbywa si zawsze centralnie. Umieszczenie ko cówki zbyt
od rodka powoduje nadmierne zu ywanie ło ysk lizgowych lub niepoprawne
Niebezpiecze stwo:
Prasa powinna by otwierana na tyle szeroko aby umo liwi łatwe umieszczanie i
wyjmowanie przewodu. Nadmierne otwieranie prasy powoduje niebezpiecze stwo
zgniecenia ko cówki przy ponownym zamykaniu prasy oraz wydłu enie czasu operacji

Po pierwszej operacji zakucia nale y sprawdzi rednic zakucia. Je eli zmierzona
rednica odbiega od podanych tolerancji dla danego w a warto ci nale y zmieni
ustawienia rednicy zakuwania.
Odchylenia mog by równie rezultatem odkształce spr ystych w materiale tulei i w
po zakuciu. Jak równie ró n twardo ci materiałów zakuwanych tulei.
Zmiana (zwi kszenie) czasu przytrzymania pozwala zapobiega odkształceniom
spr ystym.

Instrukcja obsługi
Unimatic Control B Plus

26

a

P1 Zakuwanie w trybie r cznym
Wybra program P1 za pomoc klawisza ‘P1’ Dioda przy klawiszu za wieci si .

Ekran:
Sprawdzi ustawienia i zmieni je w razie potrzeb (patrz strona 23).
Porówna zamontowan wielko matryc z wy wietlon na ekranie. Dostosowa ustawienia je li
wymagane.
W trybie P1 proces zakuwania kontrolowany jest za pomoc klawiszy ‘Zamknij’

i ‘Otwórz’

(Patrz strona 13 Program 1 R czny)
•

Uruchomi silnik (patrz strona 16 Start)
• Umie ci w prasie ko cówk zamontowan na w u
Uwaga:
Upewni si , e nic poza zakuwan ko cówk nie znajduje si w obszarze
niebezpiecznym prasy. Przestrzega wszelkich instrukcji dotycz cych bezpiecze stwa
zawartych w niniejszej instrukcji
• Nacisn i przytrzyma klawisz ‘Zamknij’
• Prasa b dzie si zamyka do momentu osi gni cia ustawionej rednicy zakucia
• Prasa zatrzyma si
• Pu ci klawisz
• Operacja zakuwania jest zako czona
• W celu wyci gni cia zakutej ko cówki nacisn i przytrzyma klawisz ‘Otwórz’
• Prasa b dzie si otwiera tak długo jak wci ni ty jest klawisz lub do osi gni cia maksymalnej
rednicy otwarcia
• Pu ci klawisz jak tylko rednica otwarcia b dzie umo liwiała wyci gni cie zakutej ko cówki
• Wyj ko cówk
• Wył czy silnik (patrz strona 16 Stop)
P2 Zakuwanie w trybie półautomatycznym
Wybra program P2 za pomoc klawisza ‘P2’. Dioda przy klawiszu za wieci si

Ekran:
Sprawdzi ustawienia i zmieni je je li to konieczne (patrz strona 23)
Porówna zamontowan wielko matryc z wy wietlon na ekranie. Dostosowa ustawienia, je li
wymagane.
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W trybie P1 proces zakuwania kontrolowany jest za pomoc klawiszy ‘Zamknij’

i ‘Otwórz’

(Patrz strona 14 Program 2 Półautomatyczny)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uruchomi silnik (patrz strona 16 Start)
Umie ci w prasie ko cówk zamontowan na w u
Uwaga:
Upewni si , e nic poza zakuwan ko cówk nie znajduje si w obszarze
niebezpiecznym prasy. Przestrzega wszelkich instrukcji dotycz cych bezpiecze stwa
zawartych w niniejszej instrukcji
Nacisn i przytrzyma klawisz ‘Zamknij’
Prasa b dzie si zamyka do momentu osi gni cia ustawionej rednicy zakucia
Prasa zatrzyma si
Rozpocznie si faza ‘Czas przytrzymania’ (je li jest ustawiony)
Mo na teraz pu ci klawisz ‘Zamknij’
Po zako czeniu si fazy ‘Czas przytrzymania’ prasa otworzy si do wcze niej ustawionej
rednicy otwarcia
Podczas otwierania si prasy zakuta zł czka nie b dzie dłu ej przytrzymana (ryzyko zranienia
przez wypadaj c zł czk )
Proces zakuwania jest zako czony.
Wyj ko cówk
Wył czy silnik (patrz strona 16 Stop)
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P3 Zakuwanie w trybie automatycznym
W trybie automatycznym operacja zakuwania jest rozpoczynana przez uruchomienie elektrycznego
przeł cznika ograniczaj cego lub przeł cznika no nego. rednica otwarcia i czas przytrzymania mog
by zaprogramowane.
Sekwencja wykonywanych czynno ci w programie P3 jest identyczna jak w programie P2, jednak e
elementy uruchamiaj ce pras s ró ne.
Proces zakuwania mo e by uruchamiany przez przeł cznik ograniczaj cy jak i przez przeł cznik
no ny.
Sterowanie pras za pomoc przeł cznika no nego jest wykorzystywane, gdy chcemy zakuwa du e i
ci kie przewody, a do ich umieszczenia w prasie wymagane s obie r ce. Przeł cznik ograniczaj cy
u ywany jest wtedy gdy konieczna jest odpowiednie ustawienie osiowe zł czki.
Niebezpiecze stwo:
Nigdy nie wkłada r k w obszar niebezpieczny prasy gdy uruchomiony jest silnik. Nale y
zawsze zachowa bezpieczny odst p przynajmniej 120 mm od obszaru niebezpiecznego
prasy podczas zakuwania. Ze wzgl du na du e zautomatyzowanie procesu zakuwania w
programie P3 wzrasta ryzyko zranienia. Aby temu zapobiec (je eli tryb automatyczny nie
b dzie wykorzystywany nale y przeł czy pras w tryb r czny (P1).
Aby zapobiec niezamierzonemu podł czeniu nieu ywanego przeł cznika (no nego lub
ograniczaj cego) nale y je przechowywa
poza obszarem roboczym wokół prasy je eli jest nie
u ywany.
P3 Tryb automatyczny z wykorzystaniem przeł cznika no nego
Niebezpiecze stwo:
Praca z przeł cznikiem no nym zwi ksza ryzyko niezamierzonego uruchomienia prasy.
Prosz przestrzega wszystkich informacji dotycz cych bezpiecze stwa zawartych w
niniejszej instrukcji.
•
•
•
•

•
•
•
•

Wył czy pras za pomoc wył cznika głównego
Podł czy przeł cznik no ny (patrz instrukcja obsługi prasy)
Zało y odpowiednie matryce (patrz instrukcja obsługi prasy)
Wł czy pras za pomoc wył cznika głównego
Wybra program P3. Dioda przy klawiszu za wieci si
Sprawdzi ustawienia i zmieni je w razie potrzeb (patrz strona 23)
Porówna ustawion wielko
matryc z matrycami aktualnie zamontowanymi w prasie.
Dostosowa ustawienia je li wymagane
Uruchomi silnik (patrz strona 16 Start)
Umie ci w prasie ko cówk zamontowan na w u
Uwaga:
Upewni si , e nic nie jest umieszczone w strefie niebezpiecznej prasy i przestrzegane
s wszystkie informacje dotycz ce bezpiecze stwa zawarte w niniejszej instrukcji.

•
•
•
•
•
•

Uruchomi przeł cznik no ny i przytrzyma go
Prasa b dzie si zamyka do osi gni cia ustawionej wcze niej rednicy zakucia
Prasa zatrzyma si
Rozpocznie si faza ‘Czas przytrzymania’ (je li jest ustawiony)
Mo na teraz pu ci przeł cznik no ny
Po zako czeniu si fazy ‘Czas przytrzymania’ prasa otworzy si do wcze niej ustawionej
rednicy otwarcia
Niebezpiecze stwo:
Podczas otwierania si prasy zakuta zł czka nie b dzie dłu ej przytrzymana (ryzyko
zranienia przez wypadaj c zł czk )
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•
•
•
•

Proces zakuwania jest zako czony
Wyj ko cówk
Wył czy silnik (patrz strona 16 Stop)
Je eli ponownie nie b dzie wykorzystywany tryb automatyczny przeł czy si w tryb r czny
P1
P3 tryb automatyczny z wykorzystaniem przeł cznika ograniczaj cego
Niebezpiecze stwo:
Praca z przeł cznikiem ograniczaj cym zwi ksza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
prasy. Prosz przestrzega wszystkich informacji dotycz cych bezpiecze stwa zawartych
w niniejszej instrukcji.
•
•
•
•

•
•
•
•

Wył czy pras za pomoc wył cznika głównego
Podł czy przeł cznik ograniczaj cy (patrz instrukcja obsługi prasy)
Zało y odpowiednie matryce (patrz instrukcja obsługi prasy)
Wł czy pras za pomoc wył cznika głównego
Wybra program P3. Dioda przy klawiszu za wieci si
Sprawdzi ustawienia i zmieni je w razie potrzeb (patrz strona 23)
Porówna ustawion wielko
matryc z matrycami aktualnie zamontowanymi w prasie.
Dostosowa ustawienia je li wymagane
Uruchomi silnik (patrz strona 16 Start)
Umie ci w prasie ko cówk zamontowan na w u
Uwaga:
Upewni si e nic nie jest umieszczone w strefie niebezpiecznej prasy i przestrzegane s
wszystkie informacje dotycz ce bezpiecze stwa zawarte w niniejszej instrukcji.

•
•
•
•
•

Uruchomi przeł cznik ograniczaj cy przez jego naci ni cie zł czk i przytrzymanie
Prasa b dzie si zamyka do osi gni cia ustawionej wcze niej rednicy zakucia
Prasa zatrzyma si
Rozpocznie si faza ‘Czas przytrzymania’ (je li jest ustawiony)
Po zako czeniu si fazy ‘Czas przytrzymania’ prasa otworzy si do wcze niej ustawionej
rednicy otwarcia
Niebezpiecze stwo:
Podczas otwierania si prasy zakuta zł czka nie b dzie dłu ej przytrzymana (ryzyko
zranienia przez wypadaj c zł czk )

•
•

Proces zakuwania jest zako czony
Wyj ko cówk
Niebezpiecze stwo:
Upewni si , e nie nast pi niezamierzone uruchomienie procesu zakuwania podczas
wyjmowania ko cówki

•
•

Wył czy silnik (patrz strona 16 Stop)
Je eli ponownie nie b dzie wykorzystywany tryb automatyczny przeł czy si w tryb r czny
P1
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Opcje
PFD
Aktualnie mierzone ci nienie oleju jest zawsze wy wietlane w P1
Aktualne ci nienie oleju jest wy wietlane w P2/P3 podczas zamykania prasy. W momencie
osi gni cia przez pras ustawionej rednicy zakucia warto ci nienia jest zapisywana. Warto ta
jest zapami tywana do momentu osi gni cia przez pras ustawionej rednicy zakucia podczas
nast pnego procesu zakuwania.
PFM
Wy wietlanie aktualnego ci nienia dokładnie tak samo jak w opcji PFD.
Dodatkowo wymagana warto ci nienia przy zakuciu mo e zosta ustawiona w menu Set (F1). Je eli
ustawiona warto
ci nienia nie zostanie osi gni ta po osi gni ciu rednicy zakucia zostanie
wy wietlony komunikat informuj cy operatora o bł dzie.
Czerwone wiatło ostrzegawcze i key switch
Je eli ustawione ci nienie nie osi gnie podczas zakuwania wymaganego poziomu lub go przekroczy
wł czy si czerwone wiatło ostrzegawcze.
Kolejny proces zakuwania b dzie mógł zosta uruchomiony dopiero po umieszczeniu klucza w pozycji
odblokowuj cej.
PFlash Pami artykułów
Na karcie pami ci istnieje mo liwo zapisania wprowadzonych ustawie pod numerem artykułu od 0
do 999. Daje to mo liwo zapami tania 1000 ustawie prasy.

Rozpoczynaj c na ekranie startowym przez naci ni cie klawisza Article F3 przechodzimy do ekranu
Article Memory (pami artykułów)
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Przez wprowadzenie numeru artykułu w polu Articlenumber i naci ni cie klawisza Load F1 dane
zapisane w pami ci zostan wczytane lub przez naci ni cie klawisza Save F2 mo na zapisa do
pami ci aktualne ustawienia prasy.
Je eli wprowadzisz nazw artykułu przed zachowaniem danych dotycz cych artykułu mo esz
wyszuka zapami tany artykuł po pierwszej cyfrze lub literze. Aby wyszuka artykuł po pierwszym
znaku jego nazwy nale y wprowadzi ten znak w pole Search for i naci nij klawisz ENTER. Nast pnie
u yj klawisza Search F3 aby go wyszuka . Wyszukiwanie rozpocznie si od obecnego artykułu i
zako czy si je eli artykuł zostanie znaleziony lub zostanie osi gni ty koniec bazy danych. Aby
wyszuka nast pny artykuł nacisn ponownie klawisz Search F3.
Mo liwe jest wyszukiwanie tylko po pierwszym znaku nazwy artykułu.
Aby wprowadzi liter do nazwy artykułu nale y przytrzyma klawisz SHIFT i nacisn
jeden z
klawiszy numerycznych z liter w białym kolorze. Je eli zobaczysz liter w polu za pomoc strzałek
góra/dół mo esz zmienia j na nast pn lub poprzedni . Aby przej do wprowadzania kolejnego
znaku nale y nacisn strzałk w prawo.
Je eli zapisujesz artykuł za pomoc klawisza Save F2 zostaniesz zapytany czy zast pi artykuł. To
pytanie pojawi si zawsze gdy w ustawieniach fabrycznych po ka dym numerem jest zapisany
artykuł o standardowych parametrach.
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Je eli wczytujesz artykuł z pami ci za pomoc klawisza Load F1 pojawi si ekran z informacj , e
artykuł został pomy lnie wczytany (successfully loaded). Z tego miejsca mo na przej do głównego
ekranu za pomoc klawisza Yes F1 i rozpocz prac , lub powróci za pomoc klawisza Back F3 aby
wyszuka inny artykuł.
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Dodatek
Komunikaty bł dów
Numer bł du
1
2

12

Opis na ekranie
Please wait !!!
Data record not transmitted.
Data record not available.
Data
record
successfully
transmitted
Permanent test in operation!
Attention!!!
Piece number is achieved
Incorrect storage operation
(internal fault)
Foot
switch/bottom
stop
activated
Foot switch/bottom stop not
activated
Emergency stop activated
Opening
diameter
must
exceed crimp measure
Crimping
operation
was
stopped!!!
QDC large reached

13

QDC small reached

14
15

Access block is active!
Number of pressed parts is
achieved

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Opis
Prosz poczeka !!!
Dane
nie
przesłane.
niedost pne.
Dane przesłane pomy lnie

Dane

Trwa testowanie Uwaga!!!
Ilo sztuk osi gni ta
Niepoprawna
operacja
składowania (bł d wewn trzny)
Przeł cznik no ny/ograniczaj cy
aktywny
Przeł cznik no ny/ograniczaj cy
nieaktywny
Wył cznik awaryjny wł czony
rednica otwarcia musi by
wi ksza od rednicy zakucia
Proces zakuwania zatrzymany!!!
Pozycja wymiany du ych matryc
osi gni ta
Pozycja wymiany małych matryc
osi gni ta
Blok dost pu aktywny
Ilo zaku osi gni ta

Cz

ci zamienne

Pozycja
1
2
3
4
5
6
7
Bez nadruku
9

Nr. zamówieniowy
807.001
800.062
800.063
8.06.013
8.06.050
800.034.1
807.080.2
235.015.3
807.304

Opis
Kompletny panel steruj cy
Klawisz Zamknij
Klawisz Otwórz
Klawisz wył cznika bezpiecze stwa
Wył cznik bezpiecze stwa
Obudowa
Panel przedni
Uchwyt panelu steruj cego
Panel operatora
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Schemat układu elektrycznego sterownika Unimatic ControlB-Plus
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