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1.1.1
» Виж Фигура 1 - стр. 1

ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ

A

Бутон за СТАРТИРАНЕ на програмирания цикъл.

B

Издигане на количката в ръчен режим със задържано
действие.

C

Бутон за намаляване на стойностите.

D

Бутон за увеличаване на стойностите.

E

RESET на алармите (бързо натискане - по-малко от 3 секунди);
Запазване на параметрите (натискане до примигване на
светодиода - повече от 3 секунди);
Натиснат заедно с бутон STOP спира и нулира цикъла (на
дисплея (V) се показва “INI” за настъпил отказ).

F

2-цифрен дисплей, показва функциите (параметрите) на
избраната програма;
По време на цикъла показва текущото състояние на
обработка;
Обозначението „CF“ на дисплея (V) в края на цикъла показва
употребеното фолио;
Индикацията „AA“ на дисплея (V) показва, че машината е в
състояние на аларма.

G

Спускане на количката в ръчен режим със задържащо
действие.

H

Бутон за СПИРАНЕ на цикъла на пауза, машината забавя
и спира, цикълът може да бъде възобновен от същата
точка. Ако натиснете при спряна машина, стойността на
зареждането на акумулаторната батерия се показва на
дисплея (V). Светодиодът мига при акумулаторна батерия в
резервен заряд.

O

АВАРИЕН бутон (или изключване със спиране на машината).

P

2-цифрен дисплей, показва избраната програма;
По време на цикъла се показва анимация на въртенето;
ЗАБЕЛЕЖКА:: мигането на дисплея показва, че даден
ЗАБЕЛЕЖКА
параметър е бил променен).

V

3-цифрен дисплей, показва стойността на показаната
функция;
По време на цикъла или чрез ръчно преместване на
количката за фолио, показва текущата й височина;
Централната и лявата точка са десетични запетаи на
стойностите, когато дясната точка свети показва кога
клавишите V+ и V- са заключени и не е възможно да се
променят стойностите на параметрите.
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Общи команди

1.1.2
» Виж Фигура 1 - стр. 1

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА SFERA

Зареждане на параметри: това се извършва автоматично, като
изберете желаната програма.
Запазване на параметрите: ако светодиодът на бутон RESET (E)
е изключен, като задържите натиснат бутона RESET за повече от 4
секунди, този светодиод започва бързо да примигва, за да покаже,
че параметрите са запазени.
Програмата P=00 е само за четене и е конфигурирана с фабрични
стойности.
Можете да създадете до 99 програми (в зависимост от модела
на машината): за да копирате параметрите на съществуваща
програма в новосъздадена програма, изберете изходната
програма, натиснете и задръжте RESET (E) и натиснете бутони P+ и
P-, за да изберете целевата програма. Като отпуснете бутон RESET
в рамките на 4 секунди, параметрите ще бъдат само копирани; ако
се задържи за повече от 4 секунди и след това се отпусне, те ще
бъдат копирани и запазени.
ЗАБЕЛЕЖКА: Целевата програма трябва винаги да бъде отключена
(F00 = 1) (светодиодът на бутон RESET (E) е изключен).
Автоматично извикване на последната използвана програма.
При следващото рестартиране на машината ще се заредят
параметрите на последната избрана и стартирана програма.
Заключване/отключване на клавиатурата: предотвратява
промяната на параметрите чрез заключване на клавишите V+ и V-;
задръжте едновременно натиснати F+ и F- и след това натиснете
RESET (E), за да активирате/деактивирате заключването. Когато
функцията е активна, десният светодиод на дисплея (V) светва и
остава включен.
Състоянието на заключване/отключване остава дори след цикъл
по изключване и повторно включване на машината.
В някои модели се изисква парола при отключване:
‘P=”PA” F=”SS” V=PASSWORD за въвеждане; натиснете V+ e V-, за да
промените стойността, натиснете бутон RESET (E), за да потвърдите
въведената парола.
ФИГУРА

1) указва десетичната запетая (стойности от 0,00 до 9,99)
2) указва десетичната запетая (стойности от 0,0 до 99,9)
Fromm

3) указва състоянието на заключване на клавиатурата

3
ВКЛЮЧЕН: клавиатурата е заключена (V+ и V- заключени)

параметрите на последната избрана и стартирана програма.

ДИСПЛЕЙ (V)
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Заключване/отключване на Операторски
клавиатурата:
предотвратява
промяната на параметрите чрез заключване на клавишите V+ и V-;
задръжте едновременно натиснати F+ и F- и след това натиснете
RESET (E), за да активирате/деактивирате заключването. Когато
функцията е активна, десният светодиод на дисплея (V) светва и
остава включен.

Състоянието на заключване/отключване остава дори след цикъл
по изключване и повторно включване на машината.
В някои модели се изисква парола при отключване:
‘P=”PA” F=”SS” V=PASSWORD за въвеждане; натиснете V+ e V-, за да
промените стойността, натиснете бутон RESET (E), за да потвърдите
въведената парола.

1
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ФИГУРА

1) указва десетичната запетая (стойности от 0,00 до 9,99)
2) указва десетичната запетая (стойности от 0,0 до 99,9)
3) указва състоянието на заключване на клавиатурата
ВКЛЮЧЕН: клавиатурата е заключена (V+ и V- заключени)
ИЗКЛЮЧЕН: клавиатурата е отключена (V+ и V- отключени)
Сигнализации
Светодиодът на бутон RESET (E) указва състоянието на защита при
писане на избраната програма. Ако е включено, не можете да
презапишете променените параметри. За да направите промените,
е необходимо да изберете параметър F00 от същата програма и да
зададете стойността 1 в същата и след това да задържите натиснат
RESET за най-малко 3 секунди. Ако искате да запазите програмата и
едновременно с това да я заключите за писане, след като я запазите,
отново в параметър F00, задайте първо 1 (отворен катинар) и след
това отново 0 (затворен катинар) и след това задръжте натиснат
RESET за най-малко 3 секунди.
Светодиодът ще примигва бързо само като задържите натиснат
RESET за повече от 3 секунди, което показва, че машината е
готова да съхранява параметрите; при отпускане на бутон RESET,
параметрите ще бъдат запаметени.
Светодиодът ще примигва бавно само ако е сигнализирано
състояние на аларма.
Светодиодът до бутона за РЪЧЕН БАТЕРИЯ показва хода на
машината и примигва, за да покаже резервния заряд.
Светодиодът до бутон РЪЧНО ИЗДИГАНЕ НА КОЛИЧКАТА указва
автоматичната команда за издигане на количката.
Светодиодът до бутон РЪЧНО СПУСКАНЕ НА КОЛИЧКАТА указва
автоматичната команда за спускането на количката.
Зареждане на акумулаторната батерия
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Когато машината е включена и спряна, натискането на бутон (H)
показва стойността на зареждането на акумулаторната батерия на
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дисплея (V):: максимален заряд = 100; минимален заряд = 0.

Светодиодът до бутона за РЪЧЕН БАТЕРИЯ показва хода на
машината и примигва, за да покаже резервния заряд.
Общи команди

Светодиодът до бутон РЪЧНО ИЗДИГАНЕ НА КОЛИЧКАТА указва
автоматичната команда за издигане на количката.
Светодиодът до бутон РЪЧНО СПУСКАНЕ НА КОЛИЧКАТА указва
автоматичната команда за спускането на количката.

» Виж Фигура 1 - стр. 1

Зареждане на акумулаторната батерия
Когато машината е включена и спряна, натискането на бутон (H)
показва стойността на зареждането на акумулаторната батерия на
дисплея (V):: максимален заряд = 100; минимален заряд = 0.
Светодиодът до бутона СПРИ НА ПАУЗА мига, когато батерията
достигне заряд от 30%.
Посочва се теглото на употребеното фолио (Опц.)
В края на всеки цикъл (или чрез избиране от дисплей (F) на
параметър “CF”
“CF”),), машината ще укаже консумацията на фолио в
грамове върху дисплея (V) и показана върху дисплея (F) надпис
“CF”.. За да постигнете добра прецизност, дебелината на фолиото
“CF”
F24..
трябва да бъде зададена правилно в параметър F24
ЗАБЕЛЕЖКА: По избор е възможно да се поръчат модели с
консумация на фолио, изразена в метри; и в този случай, за да се
постигне добра прецизност, е необходимо правилно да се зададе
диаметърът на измервателния вал в параметър F24.
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ФУНКЦИИ

2.1

ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

X

F00

Параметърът служи за включване на блокирането на
презаписването на параметрите на цикъла: 0 включена
блокировка, 1 изключена блокировка

X

F01

Настройка на цикъла: 01 издигане и спускане; 02 издигане
или спускане; 03 пласта

X

F02

Скорост на въртене на хода на робота: 05 ÷ 100

X

F03

Скорост на издигане на количката: 05 ÷ 95

X

F04

Скорост на спускане на количката: 05 ÷ 100

X

F05

Брой обороти за подсилване в основата на продукта

X

F06

Брой обороти за подсилване в горната част на продукта

X

F07

Брой обороти за подсилване на междинна височина (F08)

X

F08

Височина,
при
която
се
извършват
посочените
обороти
за
подсилване
(F07)
в центъра на фолиото (тъй като бобината е с височина 50
cm, стойностите под 25 cm не могат да бъдат зададени)

FR 330
FR 350
FR 390
SFERA
FR
400

ЗАБЕЛЕЖКА: разтягането се задава от параметър F32,
докато предварителното разтягане е от параметър F33
(последният се използва само с количка PS (MPS2))

6

X

F09

Лента фолио, поставена извън горната част на продукта

X

F10

Височина, от която започва цикълът на навиване спрямо
долния ръб на бобината с фолио

X

F11

Височина, при която завършва цикълът на навиване
спрямо долния ръб на бобината с фолио

X

F12

Височина, при която спира издигането на количката
спрямо горния ръб на бобината с фолио (изключване на
фотоклетката за отчитане на продукта)

ОПЦ.

F13

Обтягане
на
фолиото
по
време
на
оборотите
основата на продукта: 0 ÷ 100

ОПЦ.

F14

Обтягане
на
по
време
на
0 ÷ 100

ОПЦ.

F15

Обтягане

на

върху
продукта
за
подсилване
в

фолиото
върху
издигането
на

фолиото

върху

продукта
количката:
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продукта

по

ФУНКЦИИ

X

F10

Височина, от която започва цикълът на навиване спрямо
долния ръб на бобината с фолио

X

F11

Височина, при която завършва цикълът на навиване
спрямо долния ръб на бобината с фолио

X

F12

Височина, при която спира издигането на количката
спрямо горния ръб на бобината с фолио (изключване на
фотоклетката за отчитане на продукта)

F13

Обтягане
на
фолиото
по
време
на
оборотите
основата на продукта: 0 ÷ 100

ОПЦ.

F14

Обтягане
на
по
време
на
0 ÷ 100

ОПЦ.

F15

Обтягане
на
фолиото
време на увиването за
част на продукта: 0 ÷ 100

ОПЦ.

F16

Обтягане
на
по
време
на
0 ÷ 100

ОПЦ.

F17

Само количка PS (MPS2), удължаване на фолиото по време
на увиването за подсилване в основата на продукта: 120 ÷
400

ОПЦ.

F18

Само количка PS (MPS2), удължаване на фолиото по време
на издигането на количката: 120 ÷ 400

ОПЦ.

F19

Само количка PS (MPS2), удължаване на фолиото по време
на увиването за подсилване в горната част продукта: 120 ÷
400

ОПЦ.

F20

Само количка PS (MPS2), удължаване на фолиото по време
на
спускането на количката: 120 ÷ 400

ОПЦ.

F21

Периметър на палет 4,0/99,9 - някои модели 0,0 =
автоматичен

X

F22

Цикъл с капак: включен 1 или изключен 0

X

F23

Височина за спускане на количката с F22 = 1 за покритие

ОПЦ.

F24

Дебелина на използваното фолио: 10 ÷ 35 микрона

FR 330
ОПЦ.
FR 350
FR 390
FR 400

върху
продукта
за
подсилване
в

фолиото
върху
издигането
на

продукта
количката:

върху
продукта
по
подсилване в горната

фолиото
спускане

върху
на

продукта
количката:

(Опционално: за модели с потребление на фолио в метри,
задайте диаметъра на измервателната ролка от 60 ÷ 120
mm)
ОПЦ.

F25

Скорост на робота при преместване, в m/mm

ОПЦ.

F26

Цикъл с рязане
(Опц.): 0 = изключено, 1 включено с един ход на острието,
2 включено с два хода на острието

Fromm

ОПЦ.

F27

Време на рязане след фазата: 0 ÷ 100 десети от секундата
(обтягане на фолио за рязане)

ОПЦ.

F28

Време на излизане на фолиото след рязане: 0 ÷ 100 десети
от секундата

X

F29

Време за стартиране при бавна скорост и изваждане на
7
фолио със слабо обтягане в началото на цикъла

F24

Дебелина на използваното фолио: 10 ÷ 35 микрона
(Опционално: за модели с потребление на фолио в метри,
задайте диаметъра на измервателната
ролка
от 60- КОЛОНА
÷ 120
Операторски панел
| РОБОТ
mm)

ОПЦ.

F25

Скорост на робота при преместване, в m/mm

ОПЦ.

F26

Цикъл с рязане

FR 330
FR 350
ОПЦ.
FR
390
FR 400

(Опц.): 0 = изключено, 1 включено с един ход на острието,
2 включено с два хода на острието
F27

Време на рязане след фазата: 0 ÷ 100 десети от секундата
(обтягане на фолио за рязане)

ОПЦ.

F28

Време на излизане на фолиото след рязане: 0 ÷ 100 десети
от секундата

X

F29

Време за стартиране при бавна скорост и изваждане на
фолио със слабо обтягане в началото на цикъла

X

F30

Височина за издигане на стъпаловидния цикъл на
количката държач на бобина; 0 = изключено

X

F31

Брой обороти на стъпка (F30)

ОПЦ.

F32

Обтягане на фолиото върху продукта по време на
оборотите на стъпката и за подсилване F8

ОПЦ.

F33

Само количка PS (MPS2): удължаване на фолиото по време
на оборотите за стъпка и подсилване F8

ОПЦ.

F34

Брой на началните обороти на биговане в основата на
продукта (след F05 обороти с отворено фолио); ако = 0, не
извършва биговане в основата

ОПЦ.

F35

0: изключено биговане при издигане
1: пълно биговане при издигане
(Опционално: разширено биговане) 2: биговане от ниски
обороти до подсилване (изключен) F8
(Опционално: разширено биговане) 3:
подсилване (включено) до високи обороти

биговане

от

(Опционално: разширено биговане) 4: биговане само по
време на подсилване F8
ОПЦ.

F36

Брой обороти за биговане в горната част на продукта
(Опционално: разширено биговане) преди извършване на
оборотите по биговането, то се увеличава F63 cm; ако F36
= 0, не извършва биговане при високите обороти

ОПЦ.

F37

0: биговането при спускане е деактивирано
1: пълно биговане при спускане
(Опционално: разширено биговане) 2:
подсилване (включено) до високи обороти

биговане

от

(Опционално: разширено биговане) 3: биговане от високи
обороти до подсилване (изключен)
ОПЦ.

F38

Брой на крайните обороти в основата на продукта; ако F38
= 0, не извършва биговане

ОПЦ.

F39

Време за регулиране на затварянето за биговане
(позволява опаковане с частично затворени фолиа)

ОПЦ.

F61

Брой

8
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обороти

за

подсилване

при

F36

Брой обороти за биговане в горната част на продукта
(Опционално: разширено биговане) преди извършване на
оборотите по биговането, то се увеличава F63 cm; ако F36
= 0, не извършва биговане при високите обороти

ФУНКЦИИ

ОПЦ.

F37

0: биговането при спускане е деактивирано
1: пълно биговане при спускане
(Опционално: разширено биговане) 2:
подсилване (включено) до високи обороти

FR 330
FR 350
FR 390
FR 400

Fromm

биговане

от

(Опционално: разширено биговане) 3: биговане от високи
обороти до подсилване (изключен)

ОПЦ.

F38

Брой на крайните обороти в основата на продукта; ако F38
= 0, не извършва биговане

ОПЦ.

F39

Време за регулиране на затварянето за биговане
(позволява опаковане с частично затворени фолиа)

ОПЦ.

F61

Брой
обороти
рестартиране
на
(опционално F01 = 4)

X

F62

Височина комфорт 1 включена, изключена 0

ОПЦ.

F63

(опционално:
разширено
биговане)
по-нататъшно
издигане на количката след високите обороти

за
подсилване
при
цикъла
на
пластове

9
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2.2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЪЧНИ КОМАНДИ

Дисплеят (F) се използва за показване на ръчните команди. За да
изпълните ръчната команда, използвайте бутоните F+ и F-, за да
изберете желаната команда и натиснете бутона, показан в списъка
по-долу:

КОМБИНАЦИЯ
КОМАНДИ/БУТОНИ

10

ДЕЙСТВИЕ

C1

Бутон (B)

Издигане на количката за фолио

C1

Бутон (G)

Спускане на количката за фолио

C5

Бутон (G)

Задействане на рязането

C6

Бутон (B)

Издигане на количката за биговане

C6

Бутон (G)

Спускане на количката за биговане

Rev.0 16/11/2021

ФУНКЦИИ

2.3

АВТОМАТИЧНИ РАБОТНИ ЦИКЛИ

F01 = 01 ПЪЛЕН ЦИКЪЛ НА ИЗДИГАНЕ И СПУСКАНЕ
Автоматичен цикъл, който ви позволява да обвиете палета, като
започнете от основата, за да стигнете до върха и да се върнете
отново на основата.
По време на обвиването, като се използват бутоните (B
B) (количка
във фаза на издигане) или (G) (количка във фаза на спускане), е
възможно да се спре движението на количката и да се стартира
отново, за да се извършат локални цикли на подсилване.
ФИГУРА

B
ОПАСНОСТ

G

F01 = 02 ЦИКЪЛ САМО ИЗДИГАНЕ ИЛИ САМО СПУСКАНЕ
Цикълът „само издигане“ или „само спускане“ е предвиден
за максимална височина на обвиване на продукта от 1500
mm. Над тази височина трябва да се използват подходящи
лични предпазни средства в зависимост от риска от падане
и работа на височина, по-голяма от 1500 mm.
Автоматичен цикъл, който ви позволява да обвиете палета, като
започнете от основата, за да стигнете до върха или като започнете
A до основата.
от върха, за да стигнете

Фигура 3

По време на обвиването, като се използват бутоните (B
B) (количка
във фаза на издигане) или (G) (количка във фаза на спускане), е
възможно да се спре движението на количката и да се стартира
отново, за да се извършат локални цикли на подсилване.
F10 - ЦИКЪЛ СЪС СТАРТИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНА
ВИСОЧИНА
Автоматичният цикъл позволява палетът да бъде обвит, като се
започне от предварително определена височина, чиято стойност
се задава чрез функция F10.
F11 - ЦИКЪЛ СЪС СПИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНА
ВИСОЧИНА
Автоматичният цикъл позволява палетът да бъде обвит, като се
спре на предварително определена височина, чиято стойност се
задава чрез функция F11.
F12 - РАЗЛИЧЕН ОТ 50 - ЦИКЪЛ С ВИСОТОМЕР

Fromm

Автоматичен цикъл, който позволява палетът да бъде увит, като се
започне от основата, за да достигне предварително определена
височина (чиято стойност се задава чрез функцията F12) и да11
се

По време на обвиването, като се използват бутоните (B
B) (количка
във фаза на издигане) или (G) (количка във фаза на спускане), е
възможно да се спре движениетоОператорски
на количката
се стартира
панели| да
РОБОТ
- КОЛОНА
отново, за да се извършат локални цикли на подсилване.
ФИГУРА
F01 = 02 ЦИКЪЛ САМО ИЗДИГАНЕ ИЛИ САМО СПУСКАНЕ
ОПАСНОСТ

Цикълът „само издигане“ или „само спускане“ е предвиден
за максимална височина на обвиване на продукта от 1500
mm. Над тази височина трябва да се използват подходящи
лични предпазни средства в зависимост от риска от падане
и работа на височина, по-голяма от 1500 mm.

» Виж Фигура 3 - стр. 11

Автоматичен цикъл, който ви позволява да обвиете палета, като
започнете от основата, за да стигнете до върха или като започнете
от върха, за да стигнете до основата.
По време на обвиването, като се използват бутоните (B
B) (количка
във фаза на издигане) или (G) (количка във фаза на спускане), е
възможно да се спре движението на количката и да се стартира
отново, за да се извършат локални цикли на подсилване.
F10 - ЦИКЪЛ СЪС СТАРТИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНА
ВИСОЧИНА
Автоматичният цикъл позволява палетът да бъде обвит, като се
започне от предварително определена височина, чиято стойност
се задава чрез функция F10.
F11 - ЦИКЪЛ СЪС СПИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНА
ВИСОЧИНА
Автоматичният цикъл позволява палетът да бъде обвит, като се
спре на предварително определена височина, чиято стойност се
задава чрез функция F11.
F12 - РАЗЛИЧЕН ОТ 50 - ЦИКЪЛ С ВИСОТОМЕР
Автоматичен цикъл, който позволява палетът да бъде увит, като се
започне от основата, за да достигне предварително определена
височина (чиято стойност се задава чрез функцията F12) и да се
върне към основата.
F21 = ПЕРИМЕТЪР НА ПАЛЕТА
Потребителят може ръчно да настрои периметъра на палета с
функцията F21 или да активира опционалната БУСОЛА, ако има
такава, като настрои F21 = 0,0. С тази настройка машината стартира
и завършва цикъла в същата точка автоматично.
Незадължителната бусола е система, която в цикъла на навиване,
чрез използването на сензор, позволява машината да спре в
същата точка, от която е тръгнала, независимо от формата и
размера на продукта, който ще бъде увиван.

12

Незадължителната бусола се състои от електронна платка
(H), която
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е инсталирана на основната платка за управление и специален

ФУНКЦИИ

F12 - РАЗЛИЧЕН ОТ 50 - ЦИКЪЛ С ВИСОТОМЕР
Автоматичен цикъл, който позволява палетът да бъде увит, като се
започне от основата, за да достигне предварително определена
височина (чиято стойност се задава чрез функцията F12) и да се
върне към основата.
F21 = ПЕРИМЕТЪР НА ПАЛЕТА
Потребителят може ръчно да настрои периметъра на палета с
функцията F21 или да активира опционалната БУСОЛА, ако има
такава, като настрои F21 = 0,0. С тази настройка машината стартира
и завършва цикъла в същата точка автоматично.
Незадължителната бусола е система, която в цикъла на навиване,
чрез използването на сензор, позволява машината да спре в
същата точка, от която е тръгнала, независимо от формата и
размера на продукта, който ще бъде увиван.
Незадължителната бусола се състои от електронна платка (H), която
е инсталирана на основната платка за управление и специален
софтуер, инсталиран на нея.
Алармите, свързани с бусолата, са E17, E18 и E19.

H

Фигура 4

F22 = 01 ПЪЛЕН ЦИКЪЛ НА ИЗДИГАНЕ И СПУСКАНЕ С ПАУЗА
ОПАСНОСТ

Цикълът „издигане и спускане с пауза“ е предвиден за
максималната височина на продукта, който да се обвива,
равна на 1500 mm. Над тази височина трябва да се използват
подходящи лични предпазни средства в зависимост от
риска от падане и работа на височина, по-голяма от 1500
mm.
Автоматичен цикъл на издигане и спускане или само издигане с
пауза при достигане на горната част на продукта, който трябва
да бъде опакован; преди паузата количката може да се спусне до
височина, зададена с помощта на F23.
Машината спира и чака рестартиране, като издава бавен прекъсващ
сигнал.
Fromm

За да завършите цикъла на увиване на пауза, е необходимо да
13
натиснете бутона за стартиране на цикъла (A).
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F22 = 01 ПЪЛЕН ЦИКЪЛ НА ИЗДИГАНЕ И СПУСКАНЕ С ПАУЗА
ОПАСНОСТ

Цикълът „издигане и спускане с пауза“ е предвиден за
максималната височина на продукта, който да се обвива,
равна на 1500 mm. Над тази височина трябва да се използват
подходящи лични предпазни средства в зависимост от
риска от падане и работа на височина, по-голяма от 1500
mm.
Автоматичен цикъл на издигане и спускане или само издигане с
пауза при достигане на горната част на продукта, който трябва
да бъде опакован; преди паузата количката може да се спусне до
височина, зададена с помощта на F23.
Машината спира и чака рестартиране, като издава бавен прекъсващ
сигнал.
За да завършите цикъла на увиване на пауза, е необходимо да
натиснете бутона за стартиране на цикъла (A).
Ако зададеният цикъл е в издигане и спускане, количката се издига
нагоре, прави високите обороти, слиза надолу към основата, след
което спира цикъла.
Ако зададеният цикъл е само за издигане, количката се издига,
извършва високите обороти, извършва високите обороти, след
което спира цикъла.
F30 - АВТОМАТИЧЕН РАБОТЕН ЦИКЪЛ
Автоматичен цикъл, който позволява палетът да бъде опакован на стъпки.
Количката се издига на височината, зададена във F30
F30,, извършва
брой обороти, зададени във F31 и повтаря докато достигне горната
част на продукта.
По време на увиванията за подсилване е възможно опъването
и удължаването на фолиото да се регулират, като се използват
параметрите, зададени във F32 и F33.
F33.

A
Фигура 5
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натиснете бутона за стартиране на цикъла (A).
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Ако зададеният цикъл е в издигане и спускане, количката се издига
нагоре, прави високите обороти, слиза надолу към основата, след
което спира цикъла.
Ако зададеният цикъл е само за издигане, количката се издига,
извършва високите обороти, извършва високите обороти, след
което спира цикъла.
F30 - АВТОМАТИЧЕН РАБОТЕН ЦИКЪЛ
Автоматичен цикъл, който позволява палетът да бъде опакован на стъпки.
Количката се издига на височината, зададена във F30
F30,, извършва
брой обороти, зададени във F31 и повтаря докато достигне горната
част на продукта.
По време на увиванията за подсилване е възможно опъването
и удължаването на фолиото да се регулират, като се използват
параметрите, зададени във F32 и F33
F33..

2.4

ПОЛУАВТОМАТИЧНИ РАБОТНИ ЦИКЛИ

F1=4 ПОЛУАВТОМАТИЧЕН РАБОТЕН ЦИКЪЛ, който позволява
палетът да бъде увит на пластове, като се спира между единия и
другия пласт.
С количка за фолиото изцяло в долната част, машината увива първия
пласт от продукта и спира в горната част; началото на увиването
на отделните пластове се осъществява чрез допълнителния бутон.
На този етап можете да добавите F05 обороти за подсилване към
всеки слой.
Операторът палетизира втори пласт и отново натиска
допълнителния бутон до последния пласт. На този етап можете да
добавите F61 обороти за подсилване към всеки слой.
Операторът натиска бутон (A), за да приключи опаковането с
излизане извън ръба, високи обороти F06 и опаковане надолу.

A
Фигура 6

Fromm
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2.5

СПИСЪК С АЛАРМИ

Дисплеят (V) се използва за сигнализиране на алармите, които се
показват едновременно с примигването на светодиода до бутон
RESET или на десния светодиод на дисплей (F) при модели със
сензорен екран:
Код

Описание

Причини

Решения

E01

Предпазен борд против
сблъсък

- Бордът е натиснат.

- Отстранете препятствието.

- Блокиран щифт е блокиран.

- Отключете борда и проверете свободното
въртене на щифтовете.

- Микроизключвателят е твърде
близо до палеца.
- Ограничителят на хода не е
натиснат и сигналът не достига
до платката.

E02

Грешка при въртене
или движение,
двигателят е блокиран

- Отдалечете микроизключвателя от палеца;
с подравнен щифт: микроизключвателят не
трябва да се натиска.
- Проверете дали ограничителят на хода
работи, в противен случай го сменете.
Проверете непрекъснатостта в кабела със
сигнали на табло P1 и 010, ако е прекъснат,
го сменете.

- Датчикът не отчита елементите,
защото е твърде далеч от
звуковото колело.

- Регулирайте положението на датчика по
отношение на елементите на звуковото
колело (разстояние < 2 mm).

- Датчикът не отчита елементите,
защото звуковото колело е
счупено или изкривено.

- Подредете/подменете звуковото колело.

- Датчикът не изпраща сигнала до
платката.
- Двигателят изглежда работи с помалко от 500 rpm за повече от 2,5
секунди.
- Машината
не
се
изпробвано дори с
управление.

движи,
ръчно

- Проверете правилното функциониране на
датчика, като се приближите до метален
обект, ако светодиодът светне, сменете
кабела, ако датчикът не работи, той трябва да
бъде сменен.
- Ако роботът се движи по неподходящ под
(мокет), изберете равен под, който е гладък,
но не хлъзгав. Ако алармата е необходима
по време на фазата на забавяне, сензорът не
отчита всички елементи на звуковото колело.
- Задвижването
или
инверторът
не
получават
разрешение
за
стартиране,
проверете
окабеляването.
Задвижването или инверторът са дефектни,
съобщете кода, който е сигнализиран
върху последния. Ако двигателят е в
DC, проверете четките на двигателя.
Кабелът на двигателя не е свързан добре,
проверете окабеляването и напреженията,
дори на спирачката, ако има такава.
Електромеханичната спирачка на двигателя,
ако има такава, може да не се освободи, така
че трябва да бъде регулирана или сменена.
Групата на двигателя може да е повредена
или дефектна, затова я сменете.

E03

16
POF

Рестартиране след пад
на напрежението

- Платката е рестартирана.

- Натиснете бутона за RESET.

- Машината е спряла и показва
това предупреждение.

- Възникна спад на напрежението и машината
се е изключила и след това отново се
е включила: натиснете бутона за RESET
(прекъсване на захранването) или звънеца
(докосване).

Прекъсване на
захранването

- Засечен пад на напрежението без
таблото да се изключи напълно.

Rev.0 отново.
16/11/2021
- Изключете машината и я включете

върху последния. Ако двигателят е в
DC, проверете четките на двигателя.
Кабелът на двигателя не е свързан добре,
проверете окабеляването и напреженията,
дори на спирачката, ако има такава.
Електромеханичната спирачка на двигателя,
ако има такава, може да не се освободи, така
че трябва да бъде регулирана или сменена.
Групата на двигателя може да е повредена
или дефектна, затова я сменете.

ФУНКЦИИ

E03

Рестартиране след пад
на напрежението

- Платката е рестартирана.

- Натиснете бутона за RESET.

- Машината е спряла и показва
това предупреждение.

- Възникна спад на напрежението и машината
се е изключила и след това отново се
е включила: натиснете бутона за RESET
(прекъсване на захранването) или звънеца
(докосване).

POF

Прекъсване на
захранването

- Засечен пад на напрежението без
таблото да се изключи напълно.

- Изключете машината и я включете отново.

E08

Грешка при издигане/
спускане на количката

- Датчикът не отчита елементите,
защото е твърде далеч от
звуковото колело.

- Регулирайте позицията на датчика се
регулира спрямо елементите на звуковото
колело (разстояние < 2 mm), ако звуковото
колело е счупено или повредено, то трябва
да се смени.

- Количката се движи само в една
посока.
- Датчикът не изпраща сигнала до
платката.
- Количката, държа на бобина не
се движи, изпробвано дори с
ръчно управление.

- Проверете дали сигналът за управление
достига до задвижването, след това
проверете дали светодиодът за състоянието
е включен. Проверете дали ограничителят на
хода не е натиснат или блокиран.
- Проверете правилното функциониране на
датчика, като се приближите до метален
обект, ако светодиодът светне, сменете
кабела, ако датчикът не работи, той трябва да
бъде сменен.
- Задвижването или инверторът не получават
разрешение за стартиране, проверете
окабеляването.
Задвижването
или
инверторът са дефектни, съобщете кода,
който е сигнализиран върху последния.
Ако двигателят е в DC, проверете четките
на двигателя. Кабелът на двигателя не е
свързан добре, проверете окабеляването
и напреженията, дори на спирачката, ако
има такава. Групата на двигателя може да е
повредена или дефектна, затова я сменете.
Проверете състоянието на батерията.

E09

Спиране след скъсване
на фолио или край на
фолио

- Бобината с фолио е свършила.

- Сменете бобината.

- Краят на фолиото се отлепил, или
фолиото се е скъсало.

- Закачете отново фолиото към палета.

- Фолиото не излиза.
- Фолиото не е свързано правилно
към продукта.

- Проверете правилната работа на датчика
за плаващ вал, като извадите фолиото и го
задвижите на ръка, ако не работи, проверете
правилната работа на датчика. Стойността на
изтегляне на фолиото е висока, намалете я.
- Ако първите (x) секунди фолиото не се плъзга
в количката, се задейства аларма. Завържете
фолиото по-здраво.

E10

Грешка на
ограничителя на хода
на количката

- Грешка в окабеляването или
няма захранване.

- Проверете окабеляването на крайните
прекъсвачи и захранването им. Проверете
четките на двигателя на количката.

- Блокиране
количката.

(и двата са отворени)

E11

Fromm

Грешка на долния
ограничител на хода:
не се е затворил по
време на издигането на
количката

двигателя

на

- Проверете задвижването на количката (четки
на двигателя).

- Ограничителят
на
хода
дефектен или блокиран.

е

- Разблокирайте датчика или, ако е повреден,
го сменете. Проверете четките на двигателя
на количката.
17

на

към продукта.

изтегляне на фолиото е висока, намалете я.
- Ако първите (x) секунди фолиото не се плъзга
Операторски
панел аларма.
| РОБОТЗавържете
- КОЛОНА
в количката,
се задейства
фолиото по-здраво.

E10

- Грешка в окабеляването или
няма захранване.

- Проверете окабеляването на крайните
прекъсвачи и захранването им. Проверете
четките на двигателя на количката.

Грешка на долния
ограничител на хода:
не се е затворил по
време на издигането на
количката

- Блокиране
количката.

Грешка на горния
ограничител на хода:
не се е затворил по
време на издигането на
количката

- Блокиране
количката.

E13

Грешка на
ограничителя на хода
на количката
(и двата са отворени)

E11

двигателя

на

- Проверете задвижването на количката (четки
на двигателя).

- Ограничителят
на
хода
дефектен или блокиран.

е

- Разблокирайте датчика или, ако е повреден,
го сменете. Проверете четките на двигателя
на количката.

двигателя

на

- Проверете задвижването на количката (четки
на двигателя).

- Ограничителят
на
хода
дефектен или блокиран.

е

- Разблокирайте датчика или, ако е повреден,
го сменете.

Грешка на долния
ограничител на хода:
отворил се е по време
на издигането на
количката

- Количката се движи в обратна
посока.

- Обърнете посоката на въртене или
ограничителите на хода са инвертирани.

E14

Грешка на горния
ограничител на хода:
отворил се е по време
на спускането на
количката

- Количката се движи в обратна
посока.

- Обърнете посоката на въртене или
ограничителите на хода са инвертирани.

E16

Аварийна операция

- Бутонът за аварийно спиране е
натиснат.

- Разблокирайте бутона и нулирайте силовата
верига.

- Вратата на количката е отворена.

- Затворете вратата и нулирайте силовата
верига, ако количка FE или FM проверете
моста на конектора. Проверете аварийния
микроизключвател.
- Проверете монтажа, както е показано в
глава “Бусола” в това ръководство, също така
проверете дали крачетата не са окислени,
опитайте се да извадите и отново да
поставите платката.

E12

на

на

E17

Грешка при изчакване
на комуникацията с
бусолата - бусолата не
реагира

- Платката за разтягане
монтирана правилно.

E18

Грешка при
калибриране на
бусолата или твърде
големи магнитни
смущения

- Захранваща връзка +24V

Грешка липса на фазата
на бусолата

- Няма фаза поради изтекло време
на изчакване.

E19

не

е

- Проверете окабеляването на платката, както
е показано в глава "Бусола".

- Смущения в магнитното поле.

- Проверете дали в близост до бусолата няма
кабели или метални тела.

- Магнитното поле е твърде
слабо или с висока магнитна
интерференция.

- Проверете дали роботът е извършил поне
един оборот, в противен случай стойността
на параметър F54 трябва да бъде увеличена.
- Периметърът
на
палета
трябва
да
бъде зададен ръчно, като се използва
потребителският параметър F21.

EFA
EFF

Грешка в паметта

- Вътрешна грешка.

- Моля, свържете се с поддръжката.

EF0
EF9

Грешка в паметта

- Вътрешна грешка.

- Моля, свържете се с поддръжката.

E20
E29

Грешка в паметта

- Вътрешна грешка.

- Моля, свържете се с поддръжката.

E2A
E2F
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E32

Грешка в паметта

- Вътрешна грешка.

- Моля, свържете се с поддръжката.

Сигнализацията за

- Акумулаторната

батерия

е
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- Презаредете акумулаторната батерия, ако

ФУНКЦИИ

E19

бусолата или твърде
големи магнитни
смущения
Грешка липса на фазата
на бусолата

- Проверете дали в близост до бусолата няма
кабели или метални тела.
- Няма фаза поради изтекло време
на изчакване.
- Магнитното поле е твърде
слабо или с висока магнитна
интерференция.

- Проверете дали роботът е извършил поне
един оборот, в противен случай стойността
на параметър F54 трябва да бъде увеличена.
- Периметърът
на
палета
трябва
да
бъде зададен ръчно, като се използва
потребителският параметър F21.

EFA
EFF

Грешка в паметта

- Вътрешна грешка.

- Моля, свържете се с поддръжката.

EF0
EF9

Грешка в паметта

- Вътрешна грешка.

- Моля, свържете се с поддръжката.

E20
E29

Грешка в паметта

- Вътрешна грешка.

- Моля, свържете се с поддръжката.

E2A
E2F

Грешка в паметта

- Вътрешна грешка.

- Моля, свържете се с поддръжката.

E32

Сигнализацията за
изтощена акумулаторна
батерия е в покой

- Акумулаторната
батерия
е
изтощена и роботът е в покой.

- Презаредете акумулаторната батерия, ако
проблемът продължава, сменете батерията.

E33

Сигнализация за
изтощена тягова
батерия

- Акумулаторната
батерия
е
изтощена, а роботът е на в режим
тяга.

- Презаредете акумулаторната батерия, ако
проблемът продължава, сменете батерията.

E50

Грешка на датчиците за
позиция на биговане

- И двата сензора са задействани.

- Проверете
правилното
електрическо
окабеляване или правилната инсталация и
механична работа.

E51

Блокиране на
биговането по време
на затваряне

- Биговането е блокирано
високия датчик.

- Проверете работата на двигателя.

на

- Проверете електрическата връзка.
- Проверете, че няма механични препятствия.
- Проверете работата на сензора.

E52

Блокиране на
биговането по време
на отваряне

- Биговането е
ниския датчик.

блокирано

на

- Проверете работата на двигателя.
- Проверете електрическата връзка.
- Проверете, че няма механични препятствия.
- Проверете работата на сензора.

E53

E54

E55

Fromm

Грешка на горния
ограничител на хода:
не се задействал по
време на командата за
издигане (биговане)

- Количката е блокирана по време
на издигането.

Грешка на долния
ограничител на хода:
не е задействан по
време на команда за
спускане (биговане)

- Количката е блокирана по време
на спускането.

Грешка при
ограничителя на хода
на ниско биговане:
затваря се по време на
издигането

- Двигателят се върти на обратно

- Проверете работата на двигателя.
- Проверете работата на високия датчик, ако е
счупен, трябва да бъде сменен.
- Проверете, че няма механични препятствия.
- Проверете работата на двигателя.
- Проверете работата на ниския датчик, ако е
счупен, трябва да бъде сменен.
- Проверете, че няма механични препятствия.
- Проверете окабеляването.
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Операторски панел | РОБОТ - КОЛОНА

2.5.1

РЕСТАРТИРАНЕ СЛЕД АЛАРМА ИЛИ СЛЕД
СКЪСВАНЕ/КРАЙ НА ФОЛИОТО

- Изчакайте машината да спре във фаза и доведете количката до
позиция за смяна на бобината (аларма E09).
- Решете проблема, който е генерирал алармата или подменете
бобината, която може да се е изчерпала, закачете фолиото
обратно към палета.
- Натиснете СИНИЯ БУТОН ЗА НУЛИРАНЕ (2), ако има такъв.
- Възстановете алармата, като натиснете бутон RESET (E) на
контролния панел.
- Натиснете бутон START (A) за 3 секунди.

E

A

2

Фигура 7
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