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BE Opgelet!
Leest U in elk geval de gebruiksaanwijzing, vooraleer de machine wordt opgesteld, geïnstalleerd en in
gebruik genomen wordt. Daardoor zorgt U voor Uw eigen veiligheid en vermijdt U schade aan Uw
machine.
DE
Achtung!
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung-Installation-Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Apparat.
DK OBS!
De bør absolut læse bruganvisningen, inden maskinen opstilles, installeres og tages i brug.
Derved beskytter De Dem selv og undgår skader på maskinen.
ES
Atención!
Resulta imprescindible leer las Instrucciones de manejo antes de proceder al Emplazamiento/
Instalacion/Puesta en servicio del aparato, con objeto de protegerse a si mismo y evitar el deterioro de la
máquina debido a un manejo incorrecto.
FR
Attention!
Lisez impérativement le mode d'emploi avant l'installation/la mise en service.
Vous vous protègerez ainsi et éviterez des détériorations sur votre appareil.
GB Important!
Read the operating instructions carefully before installation and before using this machine for the first
time.
You will avoid the risk of causing harm to yourself or to your machine in this way.
G R Πρ оσо χή !
Πρ ί ν τ η ν εγ κ ατ ά στα σ η, σ ύ ν δε ο η κ α ί αρχ ικ ή λ ει το υ ργ ια τ ης σ υ σκ ε υ ής δ ι αβ άσ τε
π ρο σ εκ τ ικ ά τ ίς ο δ ηγ ιε ς χ ρ ή ση ς.
‘ Ετ σ ι π ρο στ ατ ε ύετ ε το ν εα υ τό σα ς κ αι α π οφ ε ύγ ε τε π ι θ α νέ ς βλ άβ ες σ υσκ ε υ ή.
IT
Attenzione!
Leggere assolutamente le istruzioni d'uso prima di procedere alla posizionatura – installazione - messa
in funzione. In questo modo ci si protegge e si evitano danni all’apparecchio.
NO NB!
De må lese bruksanvisningen før oppstillning, installasjon og start av maskinen!
Gjør det for å unngå skade på Dem selv og maskinen.
NL
Let op!
Lees beslist de gebruiksaanwijzing voor het plaatsen, installeren en in gebruik nemen van uw machine.
Dat is veiliger voor Uzelf en U voorkomt onnodige schade aan Uw machine.
PL
Ważne!
Przed instalacją maszyny, bądź przed przystąpieniem do pracy z maszyną po raz pierwszy, należy
dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
W ten sposób uniknie się ryzyka mogącego spowodować uraz ciała bądź uszkodzenie maszyny.
PT
Atençāo!
Leia as instruçōes de utilizaçāo antes da montagem - instalaçāo e - primeira utilizaçāoā
Assim evita avarias no aparelho.
SE
OBS!
Läs bruksanvisningen noga före uppställning, installation och använding. Ni förebygger därmed olycksrisker och undviker skador på maskinen.
FI
Huomio!
Tutustukaa huolellisesti käyttöohjeeseen ennen laitteen asennusta jä käyttöönottoa.
Näin vältytte mahdollisilta vahingoilta käyttäes-sänne konetta.
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MASKINOPBYGNING
FROMM Sprinter serien er en robot med hjul, som roterer uafhængigt omkring stabiliserede produkter,
for at emballere og stabilisere dem med hjælp af strækfolie.
Den styres af en elektronisk kontrolenhed inklusive en FROMM-PLC til udførelse af de forskellige
procedurer.
Speciel opmærksomhed skal rettes mod opladning af robottens batteri for at sikre så lang holdbarhed
som muligt. (se kapitel BASISDRIFT og MONTAGERÆKKEFØLGE).
Serial number

Delivery Date

4

Art.-Nr.

Model

32.211.120

FR330

OP1/B1/H2200mm/C2

32.211.140

FR350

OP1/B1/H2200mm/C4

32.211.160

FR390

OP1/B1/H2200mm/C6

32.211.170

FR400

OP1/B1/H2200mm/C7

32.212.120

FR330

OP1/B2-24V-110Ah/H2200mm/C2

32.212.140

FR350

OP1/B2-24V-110Ah/H2200mm/C4

32.212.160

FR390

OP1/B2-24V-110Ah/H2200mm/C6

32.212.170

FR400

OP1/B2-24V-110Ah/H2200mm/C7

32.213.120

FR330

OP1/B3-24V-120Ah/H2200mm/C2

32.213.140

FR350

OP1/B3-24V-120Ah/H2200mm/C4

32.213.160

FR390

OP1/B3-24V-120Ah/H2200mm/C6

32.213.170

FR400

OP1/B3-24V-120Ah/H2200mm/C7

32.211.220

FR331

OP1/B1/H2500mm/C2

32.211.240

FR351

OP1/B1/H2500mm/C4

32.211.260

FR391

OP1/B1/H2500mm/C6

32.211.270

FR401

OP1/B1/H2500mm/C7

32.212.220

FR331

OP1/B2-24V-110Ah/H2500mm/C2

32.212.240

FR351

OP1/B2-24V-110Ah/H2500mm/C4

32.212.260

FR391

OP1/B2-24V-110Ah/H2500mm/C6

32.212.270

FR401

OP1/B2-24V-110Ah/H2500mm/C7

32.213.220

FR331

OP1/B3-24V-120Ah/H2500mm/C2

32.213.240

FR351

OP1/B3-24V-120Ah/H2500mm/C4

32.213.260

FR391

OP1/B3-24V-120Ah/H2500mm/C6

32.213.270

FR401

OP1/B3-24V-120Ah/H2500mm/C7
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MASKINOPBYGNING
32.211.320

FR332

OP1/B1/H2800mm/C2

32.211.340

FR352

OP1/B1/H2800mm/C4

32.211.360

FR392

OP1/B1/H2800mm/C6

32.211.370

FR402

OP1/B1/H2800mm/C7

32.212.320

FR332

OP1/B2-24V-110Ah/H2800mm/C2

32.212.340

FR352

OP1/B2-24V-110Ah/H2800mm/C4

32.212.360

FR392

OP1/B2-24V-110Ah/H2800mm/C6

32.212.370

FR402

OP1/B2-24V-110Ah/H2800mm/C7

32.213.320

FR332

OP1/B3-24V-120Ah/H2800mm/C2

32.213.340

FR352

OP1/B3-24V-120Ah/H2800mm/C4

32.213.360

FR392

OP1/B3-24V-120Ah/H2800mm/C6

32.213.370

FR402

OP1/B3-24V-120Ah/H2800mm/C7

32.211.161

FR390

OP1/B1/H2200mm/C6 With cutting device

32.211.171

FR400

OP1/B1/H2200mm/C7 With cutting device

32.212.161

FR390

OP1/B2-24V-110Ah/H2200mm/C6 With cutting device

32.212.171

FR400

OP1/B2-24V-110Ah/H2200mm/C7 With cutting device

32.213.161

FR390

OP1/B3-24V-120Ah/H2200mm/C6 With cutting device

32.213.171

FR400

OP1/B3-24V-120Ah/H2200mm/C7 With cutting device

32.211.261

FR391

OP1/B1/H2500mm/C6 With cutting device

32.211.271

FR401

OP1/B1/H2500mm/C7 With cutting device

32.212.261

FR391

OP1/B2-24V-110Ah/H2500mm/C6 With cutting device

32.212.271

FR401

OP1/B2-24V-110Ah/H2500mm/C7 With cutting device

32.213.261

FR391

OP1/B3-24V-120Ah/H2500mm/C6 With cutting device

32.213.271

FR401

OP1/B3-24V-120Ah/H2500mm/C7 With cutting device

32.211.361

FR392

OP1/B1/H2800mm/C6 With cutting device

32.211.371

FR402

OP1/B1/H2800mm/C7 With cutting device

32.212.361

FR392

OP1/B2-24V-110Ah/H2800mm/C6 With cutting device

32.212.371

FR402

OP1/B2-24V-110Ah/H2800mm/C7 With cutting device

32.223.361

FR392

OP1/B3-24V-120Ah/H2800mm/C6 With cutting device

32.213.371

FR402

OP1/B3-24V-120Ah/H2800mm/C7 With cutting device
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GENERELT
FR3xx / FR4xx robotten er en halvautomatisk palle emballeringsmaskine.
Operatøren skal anbringe robotten tæt på pallen, (hjulet, monteret på læsearmen, skal følge
produktets konturer) og forbinde filmen til pallen.
Spænding eller stræk kan justeres på operatørpanelet eller vognen.
Afhængig af maskinens funktionalitet kan operatøren starte emballeringsprocessen, eller også skal
han fra start indstille emballeringscyklus, drejeskivens hastighed såvel som vognens.
Processen aktiveres ved tryk på startknappen. Efter fuldendt cyklus, standser robotten, folien kan
afbrydes, og operatøren kan fjerne pallen.
 Denne manual er kun tiltænkt en halvautomatisk strækemballeringsmaskine, som nævnt på side 1,
som udviklet af FROMM Wrapping Systems S.r.l..
 DEN GÆLDER FOR ALT I DENNE MANUAL, HVIS DET ER AKTUELT!
 DEN ORIGINALT, SIGNEREDE FABRIKSMANUAL SKAL FORBLIVE INDEN I EL-SKABET PÅ
MASKINEN, SAMMEN MED MASKINENS EL-DIAGRAM OG INVERTER MANUALER.
 Forstræk (Udstrækning) af folien inden anvendelse på varerne reducerer
emballeringsomkostningerne og er mere miljøvenligt. (Muligt forstræk afhænger af maskinmodel)
 Se kapitel om tekniske data, som detaljeret beskriver installation såvel som komplette dimensioner
for installation.
 Gennemlæs omhyggeligt I det mindste kapitlerne HÅNDTERING OG TRANSPORT og
INSTALLATION.
 Af sikkerhedsmæssige årsager bør hele manualen gennemlæses inden emballeringsmaskinen tages
I drift/installeres.
 Vi henleder I særdeleshed Deres opmærksomhed på kapitlerne SIKKERHEDSINSTRUKSER og
ADVARSLER, som pointerer den hensigtsmæssige anvendelse og farlige situationer, som ikke
kunne forebygges designmæssigt eller produktionsmæssigt ved emballeringsmaskinen.
 Det er strengt forbudt at manipulere med maskinen. Det er forbudt at føde maskinen med uforudsete,
korroderende eller brændbare produkter, da maskinen ikke er eksplosionssikret.
 Garantiens varighed er forudsat, følgende iagttages: Det formål, maskinen blev designet til, bygget
og beskyttet, ud over anbefalinger, information – ud over generel viden – detaljer plus sikkerhed og
generelle sundhedsbegrænsninger, meddelt fra Producenten til Brugeren.
 Vi kan ikke acceptere garantikrav, hvis der er anvendt uoriginale reservedele.
 Hvis maskinen anvendes ud over dens driftsmæssige begrænsninger, og hvis producentens
karakteristika ændres på nogen made, anses det for ukorrekt. I et sådant tilfælde vil
PRODUCENTEN være fri for ansvar for tingskade/personskade grundet manglende overholdelse af
disse retningslinjer.
 Af alle herover nævnte årsager anbefaler vi, at vore kunder altid kontakter serviceafdelingen. E-mail:
service@fromm-stretch.com

SERVICE DEPARTMENT

6

Please contact, in case of problems:

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2015
www.fromm-stretch.com

FR3.1409-Manual-32.21X.XXX.03.04-DK-Version01.doc

FROMM

SIKKERHEDSINSTRUKSER

BEMÆRK!
Følgende betingelser skal altid overholdes, med mindre andet er angivet I andre instrukser I
denne manual.
 Denne emballeringsmaskine er leveret af FROMM Wrapping Systems S.r.l. og kan kun anvendes til
emballering af paller/produkter, som opfylder kravene, som nævnt I beskrivelsen af maskinen I
kapitlet TEKNISKE DATA.
Enhver anden brug af maskinen end de beskrevne formål kan skabe fare grundet skade på
maskinen og/eller operatøren eller andre personer i nærheden af maskinen.
 Gennemlæs denne manual omhyggeligt inden brug af maskinen, og vær opmærksom på yderligere
risici, som ikke kunne udelukkes under udviklingen af maskinen.
 Under alle omstændigheder skal alle komponenter bortskaffes ved nøje overholdelse af de
gældende love I det land, hvor maskinen anvendes, og kun af kvalificerede medarbejdere, som er I
stand til at vurdere mulige risici.
 Kun medarbejdere, som er uddannet til formålet, må anvende maskinen.
 Brug nødstop til straks at standse maskinen.
 Kun uddannede elektrikere må foretage el-arbejde på maskinen.
 Undlad at opholde Dem tæt på vognen, mens maskinen er I drift. Vær varsom, specielt i vognens
sænkningsfase. (Brug nødstop til straks at standse maskinen).
 Undlad at opholde Dem I nærheden af drejeskiven, mens maskinen er I drift.
(Brug nødstop til straks at standse maskinen.).
 Undlad at berøre pallen, mens maskinen er i drift.
(Brug nødstop til straks at standse maskinen).
 Undlad at anbringe eller indsætte hænder eller fingre mellem mast og vogn.
(Brug nødstop til straks at standse maskinen).
 Anbring aldrig hænder eller finger I masten.
(Brug nødstop til straks at standse maskinen).
 Anbring aldrig hænder eller finger tæt ved hjulene til vognens bevægelse.
(Brug nødstop til straks at standse maskinen).
 Undlad at anbringe hænder eller finger I el-skabet.
(Brug nødstop til straks at standse maskinen).
 Undlad at krydse mellemrummet mellem masten og drejeskiven.
(Brug nødstop til straks at standse maskinen).
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SIKKERHEDSINSTRUKSER

 Undlad at anbringe fingrene I mellemrummet mellem drejeskiven og fundamentsenheden.
(Brug nødstop til straks at standse maskinen).
 Ved installation af maskinen, som forholdsregel, bør man altid kontrollere, at kontrol- og
sikkerhedssystemer er korrekt monteret og fungerer effektivt. Hvis der konstateres fejl, standses
produktionscyklus straks, og der tages kontakt til autoriseret teknisk service.
 Check dataskiltene. Hvis deres tilstand er dårlig, udskiftes de straks. Tag kontakt til autoriseret
teknisk service eller Producenten
 Kravene, som nævnt I kapitlet VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKSER skal overholdes under justering
og vedligeholdelse.
 Personer bør ikke anvende transportmidler, med mindre andet klart er angivet.
 Mennesker bør ikke opholde sig ovenover transportmidler.
 Undlad at anbringe værktøj og komponenter på maskinen.
 Sikkerhedsanordninger må ikke sættes ud af drift.
 Producenten vil kun gøre maskinen driftsklar, når de elektriske tilslutningsstandarder overholder de
standarder, der er gældende I landet, hvortil maskinen leveres.
 Leverandøren vil træne operatørerne. Hvis ikke, skal træningen arrangeres af det firma, som
varetager installationen.
 Maskinerne er designet og implementerer de gældende sikkerhedsforskrifter. Som følge deraf er
der ved korrekt brug af maskinen ingen iboende brandfare.
 Som sådan er det udstyr, som er leveret til beskyttelse imod brandfare I firmaet tilstrækkeligt til
problemer, som er forårsaget af materialer brugt ved denne proces.
 I tilfælde af brand, og der bruges ildslukkere, anbefales det, at kun slukkere med CO2 anvendes,
så der hverken sker skader på maskiner eller el-system.
 I tilfælde af oversvømmelse, er det påkrævet, at el-forsyningen afbrydes, inden De træder ind I
det værelse, hvor maskinen er opstillet.
 I tilfælde af at emballeringsmaskinen har været udsat for oversvømmelse, kontaktes teknisk
service hos PRODUCENTEN.
 De må ikke arbejde med maskinen, mens De bærer uegnet beklædning (opknappet, løsthængende
beklædning) eller personlige objekter (armband, ure, ringe etc.).

8
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EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER ROBOT SPRINTER

BEMÆRK!
Følgende betingelser skal altid overholdes, med mindre andet er angivet I andre instrukser I
denne manual.


Rummet, hvor maskinen opbevares, må ikke have skyggeområder, generende skarpt lys eller
farlige stroposkopeffekter, forårsaget af lys fra producenten.



Maskinen kan arbejde I et miljø med ren luft ved omgivelsestemperatur på + 5°C til + 40°C.
Maskinen må anvendes UDELUKKENDE AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.



Inden arbejdet påbegyndes skal operatøren være helt fortrolig med position og funktion af
styreelementer og maskinens egenskaber. Check dagligt alle maskinens sikkerhedsanordninger.


Inden start af arbejdscyklus, skal operatøren tilsikre, at der ikke er PERSONER I
FAREZONERNE.






Det område, hvor operatøren står, skal altid være frit for olierester.
Handlinger, der skal udføres, med deaktiverede sikkerhedsanordninger, må kun udføres af én
person, og uautoriserede medarbejdere må ikke komme I nærheden af maskinen I den periode.
UNDER OVERHOLDELSE AF Maskindirektivet 2006/42/EC OG EFTERFØLGENDE
TILFØJELSER
OG
EN23741, FWS SRL STRÆK ERKLÆRER, AT STØJNIVEAUET
FOR DEN OMHANDLEDE MASKINE ER INDEN FOR DET I OVENFOR NÆVNTE REGLER
FASTLAGTE.
FAREZONER
En FAREZONE vil sige en zone indenfor og/eller I nærheden af maskinen, hvor tilstedeværelsen
af en person udgør en risiko for sikkerheden og sundheden for denne person.



MASKINEN har et antal FAREZONER, hvor risiko er reduceret, men ikke komplet elimineret:
Risiko for at hænge fast.
Stå aldrig tæt på det produkt, der skal emballeres, idet der er risiko for at falde eller blive opfanget
I filmviklingsområdet.



OPERATØRENS OPHOLDSOMRÅDE
OPHOLDSOMRÅDE vil sige den zone, hvor OPERATØREN SKAL STÅ UNDER NORMAL
MASKINDRIFT.
Så snart robotten er programmeret og aktiveret, kræves der ikke flere handlinger af operatøren.
Stå derfor ikke i arbejdsområdet omkring det produkt, der skal emballeres og stabiliseres.



MASKINSTATUS:
STATUS vil sige driftsmodus (AUTOMATISK, SKRIDT, MANUEL, TIMEINDSTILLET STOP,
NØDSTOP ...) og tilstanden for sikkerhedsanordningerne på maskinen (Nødstop betjent, type
"energikildeisolering". Hvad angår isolering af energikilder, vil det fremgå, når nødstop behøver
fastlåsning, og hovedafbryderen er udkoblet.
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SAFETY DEVICES

We urge on you again that all safety devices are installed for the safety of the operator
etc. and should not be bridged and put out of operation.
Refer to the drawing below for the applied references.
Survey control panel
A = Akustisk signal

A

B = Nødstop
C= Lys tændt , når
energi er indkoblet
D
D= Hovedafbryder
C

B
E=
Dette er et mobilt knusebeskyttelsesværn, samlet med en
microswitch.
Så snart fremmedlegemer kommer I kontakt med værnet,
inverterer det folievognens bevægelse og får maskinen til at
standse I fase.

E
E = Knusebeskyttelæsesværn

F

F = Vognbeskyttelse

F = DÆKSEL
Undlad at afmontere de faste
værn, mens maskinen kører,
og montér dem altid igen efter
vedligeholdelse.

ADVARSEL: DET KAN VÆRE, AT ROBOTTEN STANDSER EMD EN MINDRE
FORSINKELSE PÅ SPECIELT GLATTE ELLER FEDTEDE GULVE
ADVARSEL: UNDLAD AT FANGE STØDBESKYTTELSEN, OG SØRG FOR ALTID AT
MONTERE DEN IGEN EFTER VEDLIGEHOLDELSE
UNDLAD AT FJERNE DE FASTE VÆRN, MENS MASKINEN KØRER, OG MONTÈR
DEM ALTID IGEN EFTER VEDLIGEHOLDELSE.

10
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ADVARSLER
 Det målte gennemsnitlige støjniveau for maskinen ligger under 80 dBa. Det er muligt, at –
afhængig af anvendt folie – under emballering af paller/produkter kan der måles et støjniveau på
max. 80 dBa. Det anbefales at bære støjbeskyttende udstyr.
 Man må regne med muligheden for, at folien indeholder statisk elektricitet (rullen).
 Man bør være yderst varsom med hele den elektriske installation. KUN uddannede medarbejdere
må udføre aktiviteter relateret til det, efter at have truffet de fornødne sikkerhedsmæssige
forholdsregler, som nævnt i kapitlet SIKKERHEDSINSTRUKSER.
 Man skal iagttage de Europæiske sikkerhedskrav og standarder, hvis maskinen skal tilpasses,
hvorfor sikkerhedsforholdsregler og beskyttelsesdæksler også skal tilpasses.
 Berøring af det elektriske udstyr vil bringe Deres personlige sikkerhed I fare.
 Personer, som udfører forandringer ved eller tilpasninger af maskinen (funktion, drift eller
principper) er fuldt ansvarlige for disse ændringer og/eller tilpasninger.
 Alle relevante sikkerhedsmæssige forholdsregler skal træffes ved udførelse af en aktivitet på
maskinen, specielt under vedligeholdelse og fejlsøgning.
Sørg for, at hovedafbryderen er udkoblet (position "0") og låst (om muligt), eller at el-kablet trækkes
ud af stikket for at forhindre andre personer I ved et uheld at aktivere maskinen under Deres
aktiviteter.
Alle normale gældende sikkerhedsforholdsregler og skikke med hensyn til sikkerhed skal også
træffes under disse aktiviteter.
 At lege med eller omkring maskinen kan skabe farlige situationer med en maskine I drift. Sådanne
aktiviteter er strengt forbudt!!!

 Alle andre forskrifter og love med hensyn til arbejdsbetingelser og sikkerhed på arbejdsstedet skal
iagttages med denne maskine.
 En akustisk signalanordning er installeret I el-skabet, som først vil være aktiv I en kortere periode,
som ADVARSEL, hver gang maskinen startes.
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FORKLARING IDENTIFIKATIONSMÆRKAT
En identifikationsmærkat med følgende information er anbragt på bagsiden af masten.

Navn på producent

:

FROMM Wrapping Systems s.r.l.

Type

:

Maskintype.

Serienr.

:

Produktionsnummer fra producent.

Spænding

:

Forsyningsspænding.

Energi

:

Anvendt energi

Sikring

:

5 Amp

Produktionsår

:

Det år, hvor maskinen blev bygget af producenten.

Desuden er CE-mærket anbragt på identifikationsmærkaten:
CE-mærke
Maskinen opfylder de fornødne krav, som nævnt I CE-maskindirektivet
2006/42/EC
2004/108/EC
2006/95/EC

(Direktiv)
(Elektromagnetisk forenelighed)
(Lavspænding)

 Det er strengt forbudt at fjerne identifikationsmærkaten eller at udskifte den med en anden lignende
version.
 Hvis CE-mærkaten af en eller anden grund skulle blive beskadiget, bedes De straks informere
PRODUCENTEN.

12
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TEKNISKE DATA
Maskine

- Maximum hastighed maskine
- Maximum hastighed vogn
- Kapacitet
- Driftstimer
- Svejsehøjde FR3xx 2.200
- Svejsehøjde FR3xx 2.500
- Svejsehøjde FR3xx 2.800

95 M/Min
3,4 M/Min
max. 20 paller/time
8 timer/dag, 5 dage/uge
minimum på 2315mm / 91.14”
minimum på 2615mm / 102.95”
minimum på 2915mm / 114.76

Vægt

- Totalvægt FR3xx 2.200
- Totalvægt FR3xx 2.500
- Totalvægt FR3xx 2.800

ca. 330kg
ca. 335kg
ca. 345kg

Betingelsers

- Miljøtemperatur
- Miljø

+ 5 to +40 C
rent, tørt, og ikke-aggressivt

Elektrisk

- Energiforsyning
- Styrespænding
- Batterispænding
- Batteri
- Ladetid
- Installeret energi
- Tæthedsgrad

1 x 230 V 50/60Hz
24 VAC
24 Volt (2 x 12Volt)
90-100 Ah
8 – 10 timer
1 kW / 5 Amp
IP 54

Palleenheder

- Max. Palle dimensioner(Længde x bredde)

Intet maximum

- Min. Palle dimensioner (Længde x bredde)

600 x 600 x 140mm
23.62” x 23.62” x 5,51”

- Højde med læs FR3xx 2.200 (palle inklusive)

min. 500mm / max. 2.200mm
min. 19,69” / max. 86,61”

- Højde med læs FR3xx 2.500 (palle inklusive)

min. 500mm / max. 2.500mm
min. 19,69” / max. 98,42”

- Højde med læs FR3xx 2.800 (palle inklusive)

min. 500mm / max. 2.800mm
min. 19,69” / max. 110.24”

- Dimensioner for læs udover palle
- Top af læs

max. 20mm / 0,79” pr side
fladt

Strækfolie

- LLDPE Materiale
- Spolekernediameter
- Ydre diameter på spole
- Foliebredde

Max 27μ / 0.0011”
76 mm / 3”
Max. 250mm / 9,84”
Max. 500mm / 19,69”

Farver

Vi henviser venligst til separat leveret reservedelsmanual.
Skulle der opstå behov for at arbejde med produkter af anden karakter end de ovenfor
nævnte, er det af betydning, at De kontakter PRODUCENTENS tekniske
serviceafdeling for at indhente skriftlig tilladelse.

o

ADVARSEL : Anvend aldrig folie tykkere end 27 microns uden at have
taget kontakt til Producenten.
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DIMENSIONER
Se LAYOUT på denne side for dimensioner.

DIMENSIONER UNDER EMBALLERING

14
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FROMM

BESKRIVELSE AF PIKTOGRAMMER
 BEMÆRK!! (DEN GÆLDER FOR ALT I DENNE MANUAL, HVIS DET ER AKTUELT!)
ADVARSLER
Figur 1:
FARE
Højspænding til stede.
Fig. 1
Figur 2:
FARE Skilt
Fig. 2
Figur 3:
Risiko for knusning af hænder
Fig.3
Figur 4:
Risiko for knusning af hænder og fødder
Fig. 4
Figur 5:
Risiko for faldulykker
Fig. 5
Figur 6:
Skarpe objekter
Fig. 6

ANVISNINGSSKILTE
Figur 7:
Det er forbudt at passere inden for løfteudstyrets arbejdsområde

Fig. 7
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BESKRIVELSE AF PIKTOGRAMMER
Figur 8:
Undlad brug af åben ild, og rygning forbudt!

Fig. 8
Figur 9:
Ingen adgang til området, mens maskinen arbejder.

Fig. 9
Figur 10:
Undlad at afmontere SIKKERHEDSANORDNINGER.
Fig. 10
Figur 11:
Undlad at udføre arbejder, før maskinen er gjort spændingsfri!

Fig. 11
Figur 12:
Indføring af gaffeltruck
Fig. 12
Figur 13:
Løftepunkt
Fig. 13
Figur 14:
Dette viser en situation, hvor
LEVERANDØREN skal kontaktes.
Fig. 14
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BESKRIVELSE AF PIKTOGRAMMER
Figur 15:
Fig. 15

Meget vigtige retningslinjer, som skal overholdes nøje. Ellers kan der opstå fare
for operatøren af maskinen, og følgen af dette vil være ophør af enhver form for
garanti og ansvar fra FROMM WRAPPING SYSTEMS S.R.L.
Figur 16:
Handlinger, der ALDRIG må udføres!

Fig. 16
CE-MÆRKE
Figur 17:
Maskinen opfylder de fornødne krav, som nævnt I CE-maskindirektivet.
Fig. 17
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HOVEDKOMPONENTER
Installationen, som leveret, består af følgende dele:
12345-

Mast
Blinkende lampe
El-skab med kontrolpanel
Folievogn
Robot dæksel incl. batterirum og elektronisk el-tavle.

1

2

4

3

5
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HÅNDTERING & TRANSPORT

BEMÆRK!
Alle nævnte aktiviteter kan kun udføres under supervision af kvalificerede medarbejdere fra producenten
eller dennes repræsentanter!
Vær opmærksom på, at korrekte hæve- og løfteværktøjer anvendes til håndtering af maskinen.
Maskinen leveres I en trækasse, som er isoleret med boblefolie. Det tilrådes, at der er yderligere 2
operatører til stede på jorden, når maskinen flyttes med mekanisk udstyr, drevet af den ledende
operatør, idet maskinens størrelse kan forhindre klart udsyn under håndteringens forskellige faser.
Afhængig af vægt, dimensioner, maskinens anbringelse på køretøjet, installationsplads til rådighed,
løftemetoder og punkter, egnet til handlingerne beskrevet herunder skal anvendes, under fuld
overholdelse af aktuelle sikkerheds- og sundhedslove og Producentens anbefalinger.
Løft og håndtering af pakke I trækasse med kran
- brug en kran og slynge med tilstrækkelig styrke
- bring køretøjet tæt på løftepallen
- før slyngen (og/eller reb – kæder) omkring kassen på de positioner, som er vist med de eksterne
markeringer (1);
Først kontrolleres, at kasse – slynge/krog (2) er godt sikret; derefter løftes kassen forsigtigt og
anbringes I det dertil beregnede område, idet man foretager forsigtige bevægelser.

2

1
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Løft og håndtering af pakke I trækasse med gaffeltruck

Løft og transport skal udføres med en gaffeltruck egnet til at løfte maskinens vægt, dens tilbehør og
emballage.
Kontrollér altid på forhånd, at der er tilstrækkelig plads til aktiviteterne.
- lad gaflerne (1) fra trucken glide ind under kassens støttefundament, på linje med de påtrykte
indikatormærker (2).
- løft lasten efter at have sikret, at den er stabil, og transporter den til det område, hvor emballagen
skal fjernes, og undgå ryk og farlige drop.

2

1
Følgende forholdsregler skal træffes for transport og opbevaring af maskinen:
- Man skal drage omsorg for et egnet opbevaringsmiljø, henholdsvis emballage under langvarig
opbevaring.
Trækbånd etc., hvis brugt, for at fastgøre adskillige dele må aldrig strammes over sårbare dele, så
som kontrolpanelet, ventilationsgitre, etc.).

Håndtering af den udpakkede maskine
Hvis der sendes maskinkomponenter
sikkerhedsforholdsregler truffet.

sammen

med

maskinen,

håndteres

de

med

alle

Indsæt gaflen for det egnede løfteudstyr I de
specifikke styr (1)

1

Maskinopbevaring
Maskinen og komponenter, som er emballeret sammen med den er beskyttet af plastikemballage,
som ikke garanterer lang opbevaring.
Maskinen må aldrig stables og er ikke I stand til at understøtte ekstern belastning.

20
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FROMM

INSTALLATIONSINSTRUKS

BEMÆRK!
Alle nævnte aktiviteter kan kun udføres under supervision af kvalificerede medarbejdere fra producenten
eller dennes repræsentanter!
Se billederne I INSTALLATIONSINSTRUKS’s nævnte positionsnumre.
Generelle retningslinjer
Kontrollér altid I forvejen, at minimumsbetingelserne for maskinens opstilling og drift er iagttaget, I
særdeleshed: miljømæssige betingelser (egnet gulv), temperatur, fugtighed, belysning og egnethed af
det udsete område.
Installation I rum udsat for oversvømmelse, eksplosion of brand er strengt forbudt.
Det område, der kræves til installation af emballeringsmaskinen er det område, der svarer til
dimensionerne på layout plus tilstrækkelig plads til installation og arbejde ved maskinen.
Installation skal foretages af kvalificerede medarbejdere, direkte koordineret af autoriseret teknisk
service, som til fulde iagttager de følgende instrukser, udover aktuel sundheds- og helbredslovgivning.
Som forholdsregel kontrolleres altid for transport- og håndteringsskader.
Om fornødent kontaktes Producenten direkte.
Temperatur
Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nødvendigt at tilsikre, at maskinen arbejder ved rumtemperatur i
området +5°C to +30°C.
Hvis andre værdier måles, kontaktes autoriseret teknisk service straks.
Arbejdsområde
Brug af maskinen er strengt forbudt, hvis omgivelserne sandsynligvis kan medføre eksplosion eller
brand.
Sørg for, at følgende ikke er til stede: støvkoncentration, gas, farlige dampe og partikler, statisk
elektricitet, ekstraordinær magnetisk flow, eller andet, der kan være skadeligt for personer, som
udsættes for det, eller for kørsel med maskinen.
Under alle omstændigheder iagttages gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige love.0
Maskinen skal anbringes på et fladt, hårdt, vibrationsfrit betongulv.
Undlad at nærme Dem maskinens højere dele på ukorrekt vis.
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INSTALLATIONSINSTRUKS

BEMÆRK!
Alle nævnte aktiviteter kan kun udføres under supervision af kvalificerede medarbejdere fra producenten
eller dennes repræsentanter!
Under vedligeholdelse, reparation eller justering skal nødstoppet på kontrolpanelet altid være aktiveret
og batteriet taget ud.
FOR ALT ER GÆLDENDE, HVIS DET ER TIL STEDE!
-

Sikkerhedsstøddæmperenhed:
Løsn skruerne (1), anbring støddæmperenheden (2) som vist på tegningen og tilspænd
derefter skruerne (1) via hullerne (3).

-

Følerhjulenhed:
Løsn skruerne (4), anbring hjulenheden (5) som vist på tegningen og tilspænd derefter
atter skruerne (4).

4
1

5
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MONTAGERÆKKEFØLGE

1. Check funktionsevnen for NØDSTOPKONTAKTEN (Fig 1)

Fig 1

Maskinen er udstyret med en sikkerhedsanordning, som består af en
serie elektromekaniske kontakter, som deaktiverer motoren, når
nødstopknappen betjenes.
Maskinens sikkerhedsanordninger aktiveres med nødstopknappen, som
konvergerer I denne anordning, som ved hjælp af en REDUNDANT og en
AUTOMATISK KONTROL funktion på middelrelæerne, hvorpå
nødstopkontakterne hviler, aktiverer et sikkerhedskredsløb, som standser
hovedmotoren.
Dette tilsikrer, at maskinen standser straks på alle driftspunkter.

C2 Vogn: leverer folie under emballering, og justerer foliens spænding. Spændingen justeres med en
rulle, udstyret med en mekanisk bremse, som kan justeres manuelt med en knap på vognen.
2. Vogn C2
Med denne vogn, kan spændingen, hvormed folien påføres pallen, justeres.
Vogn C2 består af en gummibelagt rulle (1) og en rulle (2) med mekanisk bremse.
Betjening af knappen (3) justerer bremsningen og, følgeligt, foliespændingen.
Ved start skal folien påfyldes på vognen. Indsæt rullen (5) på centreringsstiften (4). Før folien mellem
rullerne (1) & (2), idet stien vist på Fig. A. følges. Diagram A vises også på vognen. Symbolet med
trianglerne viser siden på folien med klæbestof (hvis der er noget).

A

A

3
2

4

1

Fig 1

5
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MONTAGERÆKKEFØLGE

C4 Vogn: Leverer folien under emballering og justerer foliespændingen. Spændingen justeres af en
rulle, som er udstyret med en elektromagnetisk bremse.
Spændingen kan justeres via maskinens operatørpanel.
3. Vogn C4
Folien vogn 2, består af en gummibelagt rulle (1) I kombination med elektromagnetisk bremse og
passive ruller (2).
Justering af OP, justerer bremsningen og derfor foliespændingen.
Ved start skal folien fyldes på vognen. Glid rullen (3) på vognens spoleholder. Fød folien mellem
rullerne (1) & (2), idet stien vist på Fig. A. følges. Diagram A vises også på vognen. Symbolet med
trianglerne viser siden på folien med klæbestof (hvis der er noget).

A
A

3

1
2

Fig 1
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MONTAGERÆKKEFØLGE

C6 Vogn: Vogn med en motors forstræk system.
Folien kan forstrækkes ved hjælp af en mekanisk kontrol, som genereres af et sæt gear (fast
mekanisk ratio). Anvendt spænding justeres manuelt og kontrolleres af en sensor, som måler dens
værdi.
Spændingen kan justeres via maskinens operatørpanel.
4. Vogn C6
Med denne vognudgave, kan spændingen, hvormed folien påføres pallen, justeres via
operatørpanelet.
Denne vogn muliggør forstræk af folien I henhold til faste ratios afgjort af gearudvekslingen
Forstræk ratios, der kan anvendes, er:
-150% (1 meter folie forstrækkes til en længde på 2,5 meter).
-200% (1 meter folie forstrækkes til en længde på 3.0 meter).
-250% (1 meter folie forstrækkes til en længde på 3.5 meter).
Vognen er udstyret med en sensor (4) tilsluttet udfødningsrullen, som måler spændingen på folien, der
påføres pallen, og driftspanelet (OP) for justering af værdien.
En specifik printplade integrerer sensorens signal (4) og den via OP foretagne justering for dynamisk
at kontrollere hastigheden af forstræk rulle motoren og derfor foliespændingen.
Vognen er udstyret med en gear-motor, som driver de tre gummibeklædte ruller (1), (2) og (3) ved
hjælp af tandudveksling. De forskellige transmissionsratios genererer forskellige hastigheder for
rullerne (1) , (2) og (3) skaber forstrækningen.
Vognen har også 3 passive ruller, som bruges til at forøge viklevinklen for folien på de
gummibeklædte ruller.
Ved start skal filmen fyldes på vognen.
Lad rullen (5) glide ind på centreringsstiften (6). Åbn døren, og før folien mellem rullerne, idet stien
vist på Fig. A. følges. Diagram A vises også på vognen. Luk døren, og sørg for, at den er ordentligt
lukket.
Symbolet med trianglerne viser siden på folien med klæbestof (hvis der er noget).

A

A
6
4

5
Fig 1

1
2
3
4
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MONTAGERÆKKEFØLGE

C7 Vogn: Folievogn med to-motors forstræk system.
Forstræk kan ændres ved justering af indstillinger via operatørpanelet.
Den anvendte spænding justeres manuelt og kontrolleres via en sensor, som måler dens værdi.
5. Vogn C7
Med denne vognudgave kan forstræk og foliespænding justeres via operatørpanelet.
Forstræk kan være variabelt justeret fra 150% op til 400% forstræk.
Vognen er udstyret med en sensor (4) forbundet til udfødningsrullen, som måler spændingen af folien,
som påføres pallen, og operatørpanelet (OP) for justering af værdien.
En specifik printplade integrerer sensorens signal (4) og den via OP foretagne justering for dynamisk
at kontrollere hastigheden af forstræk rulle motoren og derfor foliespændingen.
Ved start skal filmen fyldes på vognen.
Lad rullen (5) glide ind på centreringsstiften (6). Åbn døren, og før folien mellem rullerne, idet stien
vist på Fig. A. følges. Diagram A vises også på vognen. Luk døren, og sørg for, at den er ordentligt
lukket.
Symbolet med trianglerne viser siden på folien med klæbestof (hvis der er noget).

A

A
6
4

5
Fig 1
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MONTAGERÆKKEFØLGE

6. Justering af læserarm
Læserarmen, hvorpå hjulet, som følger konturen af produktet, der skal emballeres, er
monteret, kan justeres på to måder:
a)
Hjulhøjde
Løsn skruen (1), hæv eller sænk hjulstiften (2) som vist på tegningen, positioner hjulet, så det
kører langs pallen uden nedpresning og/eller fremragende emner; tilspænd derefter skruen
(1).

1

2
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7. Styrekraft
Styrearmen styres af en fjeder (3) forbundet til en arm (4) fastgjort til styrearmen
Armen (4) kan anbringes I forskellige positioner (5) for at justere fjederspænding.
For at ændre denne position, frigives armen (4) idet der trækkes I flappen (6) og anbringes I
den ønskede position.
En mere stiv fjeder resulterer i:
- Mere styrekraft
- Mere styrearmstivhed under manuelle bevægelser
- Risiko for, at letvægtspaller flytter sig på et glat gulv.
En mindre stiv fjeder resulterer i:
- Reduceret styrekraft
- Reduceret styrearmstivhed under manuelle bevægelser
- Risiko for, at robotten ikke på korrekt vis følger pallens kontur under
højghastighedsemballering.

3

28
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MONTAGERÆKKEFØLGE

8. Mast H.2500 – H.2800
(Fig 1) Løft masten (1) hold den med et reb. Anbring masten i holderen (2) for fundamentet, skru
boltene ind I vognen. Fjern rebet. Sæt stikket i.
(Fig 2) 1.Energiforsyning driver vogn (rød leder (P eller +) og sort leder (M eller -)
2.Energiforsyning vognmotor op/ned (leder “U2” og “V2”)
3.Vognsignaler
4.Kabrel for rød lampe og for forstærkerhjul
5.Energiforsyning robot
(Fig 3) Til slut, find resultat

5
Fig 1

2

1

Fig 2

P

2
4

3

1

M
U2
V2

U2
V2

Fig 3

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2015
www.fromm-stretch.com

29

FROMM

FR3.1409-Manual-32.21X.XXX.03.04-DK-Version01.doc

MONTAGERÆKKEFØLGE

BEMÆRK!
Efter første installation
Følg nedenstående procedure inden start af maskinen.
-

Kontrollér, on nødstopknappen er frigivet
Indkobl maskinen
Vent 5 sekunder, og kør derefter første cyklus I manuel modus
Hvis maskinen kører, følges nedenfor angivne procedure

Efter installation eller vedligeholdelse af maskinen, følges procedure herunder for kontrol af
sikkerhedsanordningerne, så som:



Sammenkoblingen af den mobile stødbeskyttelse
Nødstopknap

Check effektiviteten af den fleksible sammenkoblede stødbeskyttelse
- start maskinen
- Aktiver det sammenkoblede operatørværn
Check, at maskinen standser inden for brøkdele af et sekund
Check effektiviteten af svampeknappen
-

start maskinen
betjen den svampeformede nødstopknap

Check, at maskinen standser inden for brøkdele af et sekund

30
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KONTROLPANEL

D

E

G

F

C

B

H

A
I

J

Figur 1: Konsol FR3xx Generation V01 (Operatørpanel A)
A = Panel tændt – Cyklus eller alarm reset (hvis til stede)
B = Nedholderknap for manuel vognnedstigning (betjent sammen med knappen A, stiger
vognen automatisk ned til nederste cyklusstart position)
C = Nedholderknap for manuel vognopstigning
D = STOP knap for cyklus pause; robotten sænker hastigheden og standser, cyklus kan
genoptages fra samme punkt
LED On = Batteri skulle genoplades; Nedholderknap = % Batterioplader
E = Værdifaldknap
F = Værdistigeknap
G = 2-cifret display for funktioner (parametre) for det valgte program
H = 3-cifret display for værdien af den viste funktion
I = START-knap for programmeret cyklus
J = NØDSTOPKNAP
Alarmer
Display V (H) anvendes til visning af alarmer, samtidig blinker LED ved siden af RESET tasten
(A):
E01: Nødstøddæmper klemt
E02: Startsvigt (robotten drejer ikke)
E04: Nødssituation knuste/klemte fødder
E08: Indkoderblokering (Vogn bevæger sig ikke)
E16: Vogndør åben
E32: Batteri fladt
Venstresidig LED på display V (H) vil blinke ved en EEPROM fejl.
EEPROM skal udskiftes.
Robotten kan bruges som normalt I en sådan situation.
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BASIS DRIFTSINSTRUKSER

Betjen knapperne (1) og (2), og bevæg robotten langs med
produktet, mens det hviler referencehjulet mod det, og sørg
for, at robotten er positioneret parallelt med en af pallens
sider med en afstand mellem 30 og 50 cm.
Fra den modsatte side af strækvognen, udtrækkes
folieenden og fastgøres til bunden af det produkt, der skal
emballeres.

Venstre = 1
Højre = 2

På kontrolpanelet (Fig 1) sættes antallet af ekstra omviklinger
om bunden og toppen, hvorefter START-knappen betjenes.
Omviklingen vil automatisk blive udført. (se afsnittet
EMBALLERINGSPROGRAMMER)

Fig 1

Knap

32

Forklaring
F01
Folievognbevægelse
: 01 Opad og nedad
: Kun opad eller kun nedad
: Ikke til rådighed med robotten

F02

Robot omdrejningshastighed
: Kan vælges mellem 50 til 95 Mt/min;

F03

Vogn stigningshastighed
: Kan vælges fra 0 til 100

F04

Vogn ned hastighed
: Kan vælges fra 0 til 100

F05

Antal bundemballeringer
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BASIS DRIFTSINSTRUKSER

F06

Antal emballeringer

F09

Foliestrimmel anbragt over produktets top

F12

Højde ved hvilken vognstigningen standser.
Øverste del af foliespolen er referencepunkt for denne indstilling.
Ved indtastning af dette parameter, vil fotocellen til aflæsning af
pallehøjde være deaktiveret.

F14

Foliespænding / 2. Stræk under bevægelse af vogn op i
Emballeringscyklus
: Kan vælges fra 0 til 100

F16

Foliespænding/ 2. Stræk under bevægelse af vogn ned i
Emballeringscyklus
: Kan vælges fra 0 til 100

Folie “forstræk indstillinger under vogn bevægelse op I
emballeringscyklus”
: Kan vælges fra 120 til 400
(Kun i kombination med vogn 4, to-motors forstræk)
F18

Folie “forstræk indstillinger under vogn bevægelse ned I
emballeringscyklus”
: Kan vælges fra 120 til 400
(Kun i kombination med vogn 4, to-motors forstræk)
F20

F21

Speciel pallecyklus for store paller (produktomkreds)
(default = 4.0 m)

F22

Cyklus med foliedækning film
: 1 Aktiveret
: 2 Deaktiveret
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F23

Nedstigningsafstand ved aktivering af parameter F22
: Små top-ark, lav værdi
: Store top-ark, højere værdi

F24

Tykkelse på anvendt folie
: Kan vælges fra 10 til 35 micron
(Kun I kombination med vogn 6 & 7,en og to-motors forstræk
med valgfri vejeanordning monteret)
Indtastning af folietykkelse indenfor området 10-35 micron vil sige,
at ved cyklus afslutning kan mængden af brugt folie til emballering
bestemmes.

F25

Manuel fremad hastighed
: Kan vælges fra 0 til 40

F26

Cyklus med skæring (valgfri)
: 0 Deaktiveret
: 1 Aktiveret

F27

Skæretid efter fase
: Kan vælges fra 0 til 200 hundreddele af et sekund.
Sætter positionen, hvor folieskæring og spænding sker under
skæring.

F28

Folie slut-fødetid efter skæring
: Kan vælges fra 0 til 200 hundreddele af et sekund.
Sætter mængden af folie, som fødes ud fra vognen, efter folien er
skåret.

F30

Vogn stigning / nedstigning skridt
: Kan vælges fra 0 til 50 skridt 1
: 0 Deaktiveret
>0 Aktiveret
Denne funktion anvendes til at få vognen til at stige/nedstige I
skridt; værdien svarer til stigningsafstanden for hver drejning (i
cm).
N.B.: værdien indtastet I F21 skal være den same som
produktets omkreds.
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BASIS DRIFTSINSTRUKSER

Keyboard blokering:
Forhindrer ændring af parameter ved at blokere
tasterne V+ og VHold RESET nede og tryk samtidig
F+ og FDen højresidige LED på display V tænder og forbliver
tændt.
Keyboard frigivelse:
Hold RESET nede og tryk samtidig
F+ og FDen højresidige LED på display V slukker og forbliver
slukket.
BEMÆRK: Det er nødvendigt at fuldende en maskincyklus for at kunne gemme
maskinparametre.
Hvis De ændrer parameter og trykker på startknappen, skal De afvente færdiggørelse af
cyklus, hvis De ønsker at gemme parametrene.
Hvis cyklus ikke færdiggøres, vil maskinen ikke gemme parametrene, og den vil genindlæse
de parameter, som blev gemt efter den sidst fuldendte cyklus.

DISPLAY "V”
1: BLINKER : gemmer parametre
2:Viser decimalpunkt for parameter

1

2

3

3:BLINKER: EEPROM fejl
ON: keyboard blokeret (V+ og V- blokeret)
OFF: keyboard frigivet

Signaler
LED ved siden af MANUEL VOGNSTIGNING indikerer automatisk kommando
vogn stig.
Betjen denne knap samtidig med RESET knappen, og vognen starter med at
bevæge sig.
LED ved siden af MANUEL VOGNSTIGNING indikerer automatisk kommando
vogn nedstig.
Betjen denne knap samtidig med RESET knappen, og vognen starter med at
bevæge sig.

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2015
www.fromm-stretch.com

35

FROMM

FR3.1409-Manual-32.21X.XXX.03.04-DK-Version01.doc

INDIKATIONER

36

OPSTART CYKLUS AKTIV

En akustisk signalanordning er installeret I kontrolkabinettet,
som vil blive aktiveret som en advarsel i nogle sekunder inden
AUTOMATIKPROGRAMMET udføres.
Operatøren vil derfor være i stand til at forlade farezonen, inden
maskinen begynder at arbejde.
Maskinen starter først rigtigt, efter denne periode er udløbet.

RESET MASKINE

Emballeringsmaskinens automatiske program afbrydes og en
fejlindikation vil blive fremvist på display, når nødstop aktiveres, eller
andre fejl spores.
Emballering kan kun genstartes, efter betjening af reset på
kontrolpanelet. Derved resettes fejlen, og styrespændingen
reaktiveres, forudsat at hovedafbryderen stadig er indkoblet.
Selvklart skal årsagen til fejlen fjernes først.
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START OG STOP AF ROBOT EMBALLERINGSCYKLUS

Automatisk kørsel med indstillelige cykler
Aktivér denne kørselsmodus, efter maskine er blevet indkoblet, og sikkerhedsbetingelserne er
overholdt, ved tryk på START trykknappen, forudsat at den tilsvarende arbejdscyklus er indtastet via
trykknappanelet.
-

Check batteriets ladningstilstand på kontrolpanelet
Hvis batteriet allerede er ladet, trækkes batteriets opladningskabel ud af stikket
Check, at spolen sidder på den tilsvarende spoleholderaksel, og at folien er ført korrekt, som vist
på diagrammet
Check position af følerhjulet, og justér det, langs med glideakslen, ved brug af låseskruen
Grib håndtaget og tryk det fremad, tryk startknappen
Sæt følerhjulet mod produktet, som er arrangeret på pallen
Fjern manuelt forreste bid af folie fra spolen, og fastgør til et af pallens hjørner
Sæt emballeringscyklus på kontrolpanelet I henhold til modi, beskrevet.
Tryk START-knappen
Når emballeringscyklus er færdig, afskæres folien manuelt, og den klæbende side anbringes imod
pallen
Pallen er klar til at blive opsamlet

ATT.

Det akustiske signal er aktivt ca. 3 sekunder, inden den automatiske emballeringscyklus udføres.
Maskinen begynder først at arbejde, efter denne periode er udløbet.

N.B.

Den automatiske Emballerings cyklus startes kun, hvis startbetingelserne er opfyldt.
En fejlvisning vises, hvis ikke alle startbetingelser er opfyldt.
Startbetingelser for den automatiske Emballerings cyklus er:

-

EMBALLERINGSPROGRAM skal vælges;
Fotocellen "pallehøjde" skal aktiveres;
Nødstop ikke aktiveret;
Sammenkobling af den mobile fleksible strop;
Ingen fejl sporet;

Øjeblikkeligt stop
Stop foranlediges, som følger:
- Ved tryk på stop-trykknappen
- Ved tryk på den svampeformede nødstopknap
- Ved tryk udøvet mod den fleksible frontale strop
- Ved tilstedeværelsen af en alarm, som kræver et øjeblikkeligt stop.
Denne stop modus medfører:
- Øjeblikkeligt stop af maskinen
NOTE: Med denne type maskinstop, kan maskinen genstartes fra driftspunktet, hvor den blev
standset, ved tryk på startknappen.
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EMBALLERINGSPROGRAMMER
F01=02
1. Enkeltemballering
Efter det forudindstillede antal bundemballeringer er gennemført, mens maskinen kører, vil folievognen
køre opad. Når folievognen er nået helt op, og det forudindstillede antal emballeringer er gennemført,
vil maskinen standse. Folien kan nu afskæres foroven.
Efter fornyet tryk på start, genstarter maskinen med et nedstigningsprogram udelukkende.
F01=01
2. Dobbelt emballering
Hele det (dobbelte) emballeringsprogram afvikles med denne funktion. Efter at have gennemført det
forudindstillede antal bundemballeringer, vil vognen bevæge sig opad, derefter standse for at lægge
topemballeringerne, mens maskinen fortsat kører, og derefter vil den køre nedad igen. Endnu et antal
forudindstillede bundemballeringer udføres, hvorefter maskinen vil standse. Folien kan nu afskæres, og
pallen kan transporteres.
F22=1
3. Dobbelt emballering + TS
Efter det forudindstillede antal bundemballeringer er gennemført, mens maskinen kører, vil folievognen
køre opad. Når folievognen er nået helt op, anlægger den først en topemballering, kører nedad og
venter, indtil toparket er anbragt.
For ændring af reduktionsafstanden, ændres den DIGITALE VÆRDI OPSÆTNING
med + eller – I kapitlet BASIS DRIFTSINSTRUKSER.
Efter tryk på startknappen, vil vognen køre opad igen og emballere toparket, derefter vil folievognen køre
nedad igen. Endnu et antal forudindstillede bundemballeringer gennemføres, hvorefter maskinen vil
standse op. Folien kan nu afskæres, og pallen kan transporteres.
F12
4. Dobbeltemballering
Se program 2 med en undtagelse. I dette program kan De forudindstille pallehøjden ved at ændre
parameter på kontrolkabinettet. Dette program er specialfremstillet til varer, som ikke kan læses med
fotocelle.
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FEJL UNDER DRIFT
ROBOTTEN INDKOBLES IKKE
Foreslået problem
- Er den svampeformede nødstopknap låst
-

Batterier udkoblet
Batteriopladers stik er isat
Sikring FU1 brændt over
Sikring brændt over på PC-tavle
Sikring brændt over på PC-tavle
Pc-tavle defekt

Mulig løsning
- Frigiv den. Tryk på knappen ((Se
“KONTROLPANEL, “1”)
-

Tilslut batterier
Træk stikket ud
Udskift den
Udskift den
Udskift den
Udskift den
BEMÆRK: inden PC-tavle sendes til
reparation, udtages Eeprom (Fig 1).
Når De udtager det, undlad da at
berøre stikbenene på Eeprom idet det
kan slette softwaren

Fig 1
Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
VOGN STANDSER IKKE VED ØVRE ELLER NEDRE ENDESTOPKONTAKT
Foreslået problem
- Microswitches er ikke korrekt tilsluttet

Mulig løsning
- Check forbindelserne

-

Microswitch defekt

-

-

Vogn emballerer ikke ved gulvniveau

-

Kontrollér afstanden microswitch – arm
på mast (Fig 1)
Udskift microswitch N5.2373
Check nedre arms position ved
justering af de respektive skruer

Fig 1
Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice

It is forbidden to duplicate this manual or parts of it in any way or any form without written permission of the author © 2015
www.fromm-stretch.com

39

FROMM

FR3.1409-Manual-32.21X.XXX.03.04-DK-Version01.doc

FEJL UNDER DRIFT
ROBOTTEN STARTER ARBEJDE, MEN VOGNEN GÅR KUN FÅ CENTIMETER OP OG
FULDENDER CYKLUS
Foreslået problem
- Fotocellen læser ikke pallen

Mulig løsning
- Pallen er lav
- Rengør fotocellen
- Dæk fotocellen, og check LED på den
og LED til kabel 03 JP3
(Indkobl)
- Arbejd med F12 (Kontrolpanel)
- Fotocelle for sort folie?

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
ROBOTTEN STARTER ARBEJDE, MEN VOGNEN FORTSÆTTER OP OVER PALLENS TOP
Foreslået problem
- Fotocellen registrerer reflekteret lys

Mulig løsning
-

Rengør fotocellen
Reducér følsomheden for fotocellen

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
OPLADET BATTERIET I 8-10 TIMER OG EFTER GANSKE FÅ PALLER VISER OPLADEREN
ORANGE LED
Foreslået problem
- Batteriet blev ikke fuldt opladet

Fig 1

Mulig løsning
- Check alle forbindelser (batteri-batteri
oplader)
- Check “Dip Switch konfiguration” (Fig 1
& Fig 2)
- Aflad batteriet helt.
Oplad igen batteriet I 8-10 timer (viser
endelig = grøn led)
Check med spændingsmåler
spændingen for de to batterier, maximal
spænding må være 27 Volt.
Spændingen mellem de to batterier skal
være den samme, hvis den ikke er det,
har batteriet med lavere mindre
spænding sin andel i ”kortslutningen”.
Se “Driftsmanual” for “Elektronisk
batterioplader”.

Fig 2

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
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FEJL UNDER DRIFT
FOLIESPÆNDINGEN ÆNDRES IKKE MED VOGN 2
Foreslået problem

Mulig løsning

-

- Folie fødes på forkert måde
Friktion – ikke korrekt tilsluttet
Vogn støjer ved topdel

-

Håndhjul ikke ordentligt tilsluttet

Fig 1

- Før folien gennem bremsesystemet svarende til
tegningen på toppen af vognen (Fig 1)
- Friktion skal repositioneres eller udskiftes (Fig2)
FR3.1095
- Check skruens gevind (Fig3)
- Udskift håndhjulet FR3.1188

Fig 3

Fig 2

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
FOLIESPÆNDINGEN SKIFTER IKKE MED VOGN 4
Foreslået problem

Mulig løsning

-

Folie fødes på forkert måde
Foliespændingen fungerer ikke ordentligt

-

Elektromagnetisk bremse fungerer ikke
ordentligt

Fig 1

Fig 2

- Før folien gennem bremsesystemet svarende
til tegningen på toppen af vognen (Fig 1)
- Check værdien for spændingen på PCskærmen (F13-F16)
- Check, om den sorte rulle kan flyttes manuelt.
(Fig 2)
- Check foliekvalitet.
- Check forbindelserne
- Check den elektromagnetiske kobling (Fig 3)
- Udskift den elektromagnetiske kobling
FR3.1101
- Check energiforsyning (Fig 3)
- Udskift energiforsyning FR3.1103

Fig 3

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
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FEJL UNDER DRIFT
FOLIESPÆNDINGEN SKIFTER IKKE MED VOGN 6
Foreslået problem
- Folie fødes på forkert måde

Mulig løsning
- Før folien gennem bremsesystemet svarende
til tegningen på toppen af vognen (Fig 1)

-

Foliens spænding fungerer ikke ordentligt

-

-

Remskive på motor for spænding er låst

-

-

Fig 2a

Check værdien for spænding på Pc-skærm
(F13-F16)
Check forbindelser (Fig 2a)
Check, om skruen/sort plastmagnet er
anbragt I korrekt afstand (10-15mm) fra
energiforsyning (Fig 2a)
Plastmagneten har en højre side, og når den
nærmer sig sensor, roterer remskiven (Fig
2b) på motoren.
Check energiforsyning (Fig 2c)
Udskift energiforsyning FR3.1153
Før dansevalsen mod sensoren (Fig 3a) og
aflæs samtidig hvor mange blink, inverterens
diagnosticering afgiver (Fig 3b)
Hvis LED blinker 4 gange:
Check forbindelsen;
Check motorens kul.
Udskift motoren (Fig 3b)
N51.1114

Fig 3a

Fig 2b
Fig 1

Fig 2c

Fig 3b

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
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FEJL UNDER DRIFT
FOLIESPÆNDINGEN ÆNDRES IKKE MED VOGN 7
Foreslået problem
- Folie fødes på forkert måde

Mulig løsning
- Før folien gennem bremsesystemet svarende til
tegningen på toppen af vognen (Fig 1 C6)

-

Folieforstræk fungerer ikke ordentligt

-

-

Motorarmen for forstræk er blokeret

-

Fig 1

Check værdien for forstræk på PC-skærm
(F17-F20)
Check forbindelser
Check, om skruen/sort plastmagnet er anbragt I
korrekt afstand (10-15mm) fra energiforsyning
.
Plastmagneten har en højre side, og når den
nærmer sig sensor, roterer remskiven (Fig 1)
på motoren.
Check energiforsyning
Udskift energiforsyning FR3.1153
Før dansevalsen mod sensoren, og aflæs
samtidig hvor mange blink, inverterens
diagnosticering afgiver
Hvis LED blinker 4 gange:
Check forbindelsen;
Check motorens kul.
Udskift motoren (Fig 2) N51.1113

Fig 2

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
BEMÆRK: I VOGN 6 OG VOGN 7 SKAL DØREN LUKKES ORDENTLIGT
Vær omhyggelig med at lukke døren ordentligt både I top og bund af vognen. Tandhjulene skal være
justeret perfekt, og tænderne gribe godt fat, ellers kan de beskadige tandhjulenes tænder (Fig 3).
VOGN 6
VOGN 7

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
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FEJL UNDER DRIFT
MULIGE FEJL VED FØRSTEGANGSINSTALLATION!
Foreslået problem
- Robotten angiver fejlen E01
(Støddæmper klemt)

Mulig løsning

-

-

-

Robotten angiver fejlen E08
(Indkoderblokering, vogn bevæger sig
ikke)
Ladecyklus starter ikke, og meddelelsen
“bat” vises på display

Fig 1

-

-

Microswitch under
Robotten er ikke positioneret korrekt Fig 1).
Spidsen på microswitch skal være
Positioneret ved centrum af kamfølgeren.
For at fastgøre microswitch til robotten.
Check alle forbindelser
(Fig 2a & Fig 2b)

Check forbindelsen til batteri og polaritet (Fig 3)

Fig 2a

Fig 2b
Fig 3

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
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ALARMER

V displayet bruges til visning af alarmer, som samtidig vises med
blinkende LED ved siden af RESET tasten:
De højresidige LED vil KUN blinke, hvis der er fejl I den ikke flygtige
parameter memory; hvis alarmen stadig eksisterer efter flere gange indog udkobling af maskinen, er det nødvendigt at udskifte EEPROM.
I mellemtiden fungerer maskinen normalt, men parameter kan ikke
lagres.
E01: Nødstødfanger klemt
E02: Startsvigt (Robotten starter ikke)
E04: Fodknusning - nødssituation
E08: Indkoder blokering (Vognen bevæger sig ikke)
E16: Vogndør åben
E32: Batteri fladt
E01- NØDSTØDDÆMPER KLEMT
Foreslået problem
-

Mulig løsning
- Fjern forhindringen foran robotten, og betjen
reset.

En forhindring har standset robottens drift
Microswitch fungerer ikke ordentligt

- Microswitch under robotten er ikke positioneret
korrekt Fig 1). Spidsen af microswitch skal være
positioneret ved centret af kamfølgeren. For at
fastgøre microswitch til robotten.
- Check alle forbindelser
Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
E02- STARTSVIGT (Robotten kører ikke)
Foreslået problem
- Endestop fungerer ikke ordentligt

-

I den manuelle funktion
“fremad/bagud træk”, flytter robotten
sig ikke

Mulig løsning
- Check LED for forbindelse 103 JP6
- Check LED for forbindelse 07 JP7
(kobl ind, endestop læser)
- Justér afstanden mellem endestop og det foniske hjul
(2-3mm)
- Check forbindelserne.
- Udskift endestop.
-

Check LED for forbindelse 104 JP11 (indkobl-24V)

Check inverter spænding U1-V1
Check spænding mellem inverter og motor
Check, om spænding når inverter
Når robotten er indkoblet, vil lampe på inverter blinke
Check motorens kul
Udskift motoren
Udskit gearkassen

-

Motorbremse er slået fra, men
motoren starter ikke

-

-

Motorbremse er slået fra,
spændingen når motoren, men
motoren starter ikke

-

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
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ALARMER

E04- FODKNUSNING NØDSSITUATION (Funktion ikke til rådighed med robot)
Foreslået problem
Mulig løsning
- Fodknusningsnødstop fungerer ikke ordentligt
- Check forbindelse mellem JP8 og JP9

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
E08- INDKODERBLOKERING (Vognen bevæger sig ikke)
Foreslået problem
Mulig løsning
- Endestop fungerer ikke ordentligt
- Check LED for forbindelsen 100-101
JP6
- Check LED for forbindelsen 08 JP7
(indkobl, endestop læser)
- Justér afstanden mellem endestop og
fonisk hjul (2-3mm)
- Check forbindelser.
- Udskift endestop.
- Motoren fungerer ikke
-

-

Spændingen når motoren, men motoren starter
ikke

-

Check spænding på inverter U1-V1
Check spænding mellem inverter og
motor
Check, om spændingen når inverter
Når robotten er indkoblet, blinker
inverteren
Check motorkul
Udskift motoren
Udskift gearkassen

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
E16- VOGNDØR ÅBEN
Foreslået problem
- Vogn 2 og 4 er uden dør
-

Døren I vogn 6 og 7 er åben

-

Microswitch fungerer ikke ordentligt

Mulig løsning
- Check forbindelsen for XC1 polerne 5
og 7
- Check, om døren er ordentligt lukket
- Check LED for forbindelsen 09 JP9
(Indkobl, microswitch læser)
- Check spændingen mellem
forbindelsen 09 JP9 og pol P1
- Udskift microswitch

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
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ALARMER

E32- BATTERI FLADT
Foreslået problem
- Batteri fladt

Mulig løsning
- Check LED på OP (Se “KONTROL
PANEL”, “D”)

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
BATTERILADEREN VISER ORDET “bat”
Foreslået problem
-

Ladecyklus starter ikke, og meddelelsen “bat”
vises på display

Mulig løsning
- Check forbindelsen til batteriet og
polariteten.
Se “Fejl første installation”
Se “Driftsmanual” for “Elektronisk
batterioplader”

Hvis problemet fortsat eksisterer, bedes De kontakte PRODUCENTEN’s kundeservice
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ISÆTNING AF FOLIE

Anbring den nye foliespole (afviklingsretning afhænger af, på hvilken side klæbestoffet findes).
Før folien gennem bremsesystemet I henhold til vedlagte tegning.
Pile på indersiden af rullen betyder:
CI = KLÆBESTOF INDEN I
Folien skal føres gennem bremsesystemet på denne måde ved anvendelse af en anderledes
“klæbefolie” med klæbestoffet på indersiden af folien, når folien vikles af foliespolen.
Pile på ydersiden af rullen betyder:
CO = KLÆBESTOF UDENPÅ
Folien skal føres gennem bremsesystemet på denne måde ved anvendelse af en anderledes
“klæbefolie” med klæbestoffet på ydersiden af folien, når folien afvikles af foliespolen.
Måden, man fører folien gennem bremsesystemet, hvis man anvender dobbeltsidet klæbestoffolie, er
egentlig ikke relevant.
Strækfolie

48

- LLDPE Materiale
- Spol kernediameter
- Ydre spolediameter
- Foliebredde

Max 35 μ / 0,000138”
76,2 mm / 3”
Max. 250 mm
Max. 500 mm
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BATTERIOPLADER/ BATTERI (Version 03)
GENEREL INFORMATION OG ADVARSLER
 Elektronisk automatisk batterioplader med microprocessor egnet til enhver type batteri;
 Fuldautomatisk opladningscyklus med elektronisk indstilling: beskyttet imod overbelastning,
kortslutning ved klemmer og omvendt polaritet;
 Udtag aldrig batteriet, mens det oplades; det kan skabe gnister;
 Brug aldrig udstyret I regnvejr, på områder der anvendes til vask eller I fugtige områder;
 Inden opladningen påbegyndes, bør tilsikres, at udstyrets spænding passer til batteriets
spænding, at opladningsstrømmen svarer til batteriets kapacitet, og at den valgte opladningskurve
(for bly-syre batterier eller lufttætte gel batterier) er korrekt for den type batteri, der skal oplades.
Derudover skal man sikre sig, at den anslåede input spænding fra opladeren passer med den til
rådighed værende forsyningsspænding, og at systemet er udstyret med jordledning;
 Om fornødent udskiftes sikringen med en anden af samme type og værdi, som angivet på
mærkepladen;
 Anvend kun batteriopladere I godt ventilerede områder;
 Vær opmærksom på bemærkninger fra batteriproducenten.
For bly-syre batterier med flydende elektrolytter:
 Kontrollér vandstanden efter hver opladning;
 Genopfyld udelukkende med destilleret vand;
 Advarsel! De gasarter, der genereres under opladning, er eksplosive. Undlad at ryge i nærheden
af batterierne. De bedes undgå åben ild og gnister ved arbejde med kabler og elektrisk udstyr;
 BEMÆRK: brug beskyttelsesbriller og handsker under batteri vedligeholdelse. Batterisyre
medfører skader. Ved kontakt med batterisyre, vaskes den ramte legemsdel med store mængder
rent vand, og en læge kontaktes om fornødent.
TEKNISKE EGENSKABER FOR CBHF1-SM SERIEN (Robot FR3xx/FR4xx)
De nye egenskaber for CBHF1-SM serien af batteriopladere er følgende:
1. Avanceret Mosfet teknologi med høj frekvens og isolationstransformer.
2. Ladeprocedure fuldt styret af microprocessor.
3. Visualisering på tændt display af ladestrøm, af batterispænding, af ladetid, af elektrisk ladeniveau I
Ah’s og den elektriske energi, absorberet I KWh.
4. Mulighed for at ændre ladekurve med hjælp af microswitches (DIP-switches), valgt ud fra 16
standard forprogrammerede kurver for bly-syre, Gel og VRLA batterier. Andre valgfrie kurver kan
leveres på anfordring.
5. Mulighed for at ændre batterispænding og ladestrøm med hjælp af relevante microswitches.
6. Ladeprocessen starter I “blød start” modus, og lagrer data fra den cyklus, der netop blev afsluttet,
og automatisk blev resettet ved tilslutning af et nyt batteri.
7. Beskyttlse imod modsat polaritet, kortslutninger, overspændinger eller unormale tilstande ved
hjælp af et output relæ.
8. Batteri til batteri ladeforbindelse uden gnister på output terminaler med åbenlyse fordele for den
aktive sikkerhed, takket være anerkendelse af batterispænding langs det normalt åbne output relæ.
9. Alfanumeriske signaler for mulige unormale tilstande.
10. Ufølsomme ladeparametre ved 10% netspænding
11. Effektivitet > 85%.
12. Output brumspænding ved maximal ladning under 100mV.
13. Start af ladecyklus også med 2V batterier.
14. Termisk beskyttelse mod overophedning.
15. Et ekstra relæ, som tillader delvis eller total afbrydelse af en elektrisk trækmaskine, er til rådighed,
hvis batterierne behøver genopladning med opladeren anbragt på maskinen. På denne måde
forhindrer relæet maskinen i at starte, mens batteriopladeren arbejder. Det er en
sikkerhedsanordning.
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BATTERIOPLADER/BATTERI (Version 03)
DRIFTSPRINCIPPER
Ved indkobling af en ny batterioplader fra CBHF1-SM serien, vises programmeringsdata (disse
parameter afhænger af den interne dipswitch konfiguration).
Efter “SPE” logoet kan De på display se version af installeret software på maskinen. På dette
tidspunkt vises i rækkefølge følgende programmerede parametre for den interne dipswitch
konfiguration (se tabeller på side 4):
Batterispænding, ladestrøm, antal ladekurver, og meddelelsen “GEL”
vises, hvis den
programmerede ladekurve er egnet til gel batterier eller “Acd” hvis den programmerede ladekurve er
egnet til bly-syre (våde) batterier. Efter disse handlinger er opladeren klar til at kontrollere
batterispænding samt at bestemme, om opladningen skal påbegyndes. Hvis batteriet ikke er tilsluttet
batteriopladeren, vil meddelelsen ’bat’ fremkomme på display. Samme meddelelse vises også ved
negative testresultater (for eksempel omvendt polaritet eller fejlspænding i batteri). Hvis testresultatet
er positivt, vises værdien for batterispænding I ca. 5 sekunder med output relæ åbent. Efter 5
sekunder kan opladningen af batteriet påbegyndes. Output relæet lukker, og strømmen for første fase
stiger langsomt, indtil den når den programmerede nominelle værdi.
Hvis brugeren afbryder batteriet fra batteriopladeren under opladningen, vil batteriopladeren efter
nogle få sekunder genstarte og forberede starten på en ny opladning.
Display viser altid batteriets ladestrøm. Batterispænding, tiden efter start på opladning, ydet opladning
i Ah og den forbrugte energi i KWh kan kun ses ved tryk på S-knappen.
Fremgangen I opladningen vises af 3 LED’er: rød, gul og grøn, som I hele serien af batteriopladere.
Den grønne LED indikerer stop for opladning eller sidste fase ved dyb opladning; I sidstnævnte
tilfælde, er relæet åbent for galvanisk at adskille batteriet fra batteriopladeren.
Tekniske bemærkninger






Når den maximalt tilladelige spænding for et bestemt batteri er nået (værdi oplyses af
Producenten) fremkommer fejlmeddelelsen ‘E01’ på display, og processen afsluttes.
Ved brug af en intern termostat, kan opladningen afbrydes ved for høj temperature for
batteriopladeren. I dette tilfælde fremkommer fejlmeddelelsen ‘E02’ på display.
Mulighed for at indstille hver enkelt opladningsfase. Ved overskridelse af denne tid, vil
opladningen blive afbrudt, og fejlmeddelelsen ‘E03’ vil fremkomme på display.
Visning af meddelelsen ‘SCt’ indikerer aktivitet fra sikkerhedstimeren.
Meddelelsen ‘Srt’ vil blive vist ved indre kortslutning.

TRAXION BATTERI
www.exide.com
12ELEM.2EPZS100 24VAH5 (100Mah)
12/2 EPzS 120, 24 V, 120 Ah/5h (120Mah)
Dimensioner: 580 x 215 x 390 L x W x H (Batterikabinet skal være af stål)
AGM BATTERI
www.exide.com
AGM ZENITH BATTERI 2x 12V 106Ah
Dimensioner: 307 x 169 x 237 L x W x H
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BATTERIOPLADER/BATTERI (Version 03)
Ønsker De at udskifte batteriet?
Herunder følger instrukserne (fra AGM batterier om Traxion batterier).
Forbindelserne for Traxion batteri er de samme, som gælder for AGM batteri.
Når De fjerner AGM batterierne, skal også broen mellem dem fjernes.
Så i robotten har De kun 2 kabler (+ og -) og klemmerne er også ok for Traxion batteriet.
De skal kun ændre ladekurven (se foregående sider).
BATTERIOPLADER CBHF1-V2
Ved indstilling af 8 dipswitches er det muligt at ændre ladekurven, og det er muligt at tilpasse
ladeprofilen til specifikationerne fra batteriproducenten.
Batterispænding (12V eller 24V) og ladestrømmen (4A eller 8A eller 10A eller 14A) kan indstilles.
Antallet på 8 dipswitches er let at finde og er anbragt under opladerens frontlabel, løft hjørnet af
nederste venstre side uden at åbne opladeren.
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BATTERIOPLADER/BATTERI (Version 03)
I efterfølgende tabel kan De finde forklaringen på forskellige positioner for dipswitches, som vil sætte
ON
Dem I stand til at programmere CBHF1-V2 batteriopladere.
ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

DIP1

DIP2

DIP3

DIP4

DIP5

DIP6

DIP7

DIP8

 DIP1 / DIP2 / DIP3 / DIP4 for valg af LADEKURVE GEL / AGM (Check også næste side!)
DIP1
DIP2
DIP3
DIP4
LADEKURVE
ON

OFF

 DIP5 / DIP6 / DIP7 for valg af STRØM I1
DIP5
DIP6
OFF

OFF

OFF

ON

Bly-syre og GEL batterier

DIP7

STRØM

ON

14A

 DIP8 for valg af batterispænding
DIP8

VB

OFF

12

 DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 for valg af LADEKURVE TRACTION (Check også næste side!)
DIP1
DIP2
DIP3
DIP4
LADEKURVE
ON

ON

 DIP5 DIP6 DIP7 for valg af STRØM I1
DIP5
DIP6
OFF

OFF

 DIP8 for valg af batterispænding
DIP8
OFF

52

OFF

ON

Bly-syre
batterier

(våde)

DIP7

STRØM

ON

14A

Traction

VB
24
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BATTERIOPLADER/BATTERI (Version 03)
FORUDPROGRAMMEREDE KURVER FOR CBHF1-SM
KURVE

KURVETYPE

00

IUa SO (IUa + flydeladning 2,30VPC) = IUUo
Teknologi til opladningDRYFIT TRACTION BLOCK (TRACTION
GEL batterier). I overensstemmelse med DIN 41773 regulativet.
IUIa Bly-syre
Teknologi til opladning TRACTION Bly-syre batterier.
IUUa (2,45VPC)
Teknologi til opladning FORSEGLEDE BLY-SYRE batterier.
IUUa (2,40VPC)
Teknologi til opladning Forseglede Bly-syre og GEL batterier
fra Trojan og andre producenter.
IUIa Bly-syre + flydeladning 2,30VPC
Teknologi til opladning TRACTION Bly-syre batterier.
IUUa (2,45VPC) + flydeladning 2,30VPC
Teknologi til opladning FORSEGLEDE BLY-SYRE batterier.
IUUa (2,40VPC) + flydeladning 2,30VPC
Teknologi til opladning Forseglede Sealed Bly-syre batterier og GEL
Batterier fra Trojan og andre producenter.
IUIa PzV
Teknologi til opladning stor kapacitet DRYFIT PzV (A800) GEL
batterier. I overensstemmelse med DIN 41773 regulativet.
IUIa GNB
Teknologi til opladning GNB Forseglede Bly-syre batterier.
IUo (2,35VPC)
Teknologi til opladning Bly-syre start-up batterier.
IUIa DRYSAFE (HAGEN)
Teknologi til opladning DRYSAFE HAGEN batterier.
IUIa per TRACTION BLOK + flydeladning 2,30VPC
Teknologi til opladning DRYFIT TRACTION BLOK batterier fra
Sonnenschein, DETA og andre producenter.
I overensstemmelse med DIN 41773 regulativet. (Kurven er et
alternative til kurve 00)
IUa for Bly-syre batterier (2,40VPC)
Teknologi til opladning Bly-syre startbatterier med stop.
Iua for Bly-syre batterier (2,60VPC)
Teknologi til opladning Bly-syre startbatterier med stop.
-----

01

A

02
03

04

B

05
06

07

08
09
10
11

12
13
14
15

DIPSWITCH
DP1-DP2-DP3-DP4
ON-ON-ON-ON

OFF-ON-ON-ON
ON-OFF-ON-ON
OFF-OFF-ON-ON

ON-ON-OFF-ON
OFF-ON-OFF-ON
ON-OFF-OFF-ON

OFF-OFF-OFF-ON

ON-ON-ON-OFF
OFF-ON-ON-OFF
ON-OFF-ON-OFF
OFF-OFF-ON-OFF

ON-ON-OFF-OFF
OFF-ON-OFF-OFF
ON-OFF-OFF-OFF
OFF-OFF-OFF-OFF

NOTER:
A: ladekurver med ladestop.
B: ladekurve svarende til gruppe A med en flydeladning på 2,30VPC (vedligeholdelsesladning).
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BATTERIOPLADER/BATTERI (Version 03)
KIT EKSTERN ELEKTRONISK BATTERIOPLADER V02 (valgfri, FROMM kode 16.8288)
Dette kit kan anvendes til AGM / GELL og TRAXION batterier af alle mærker. Det er vigtigt at
kontrollere opladerens indstillinger “dipswitches”. Indstillingen skal være korrekt, for at garantere en
korrekt ladekurve. Hver batteritype har sin egen kurve!
Check dokumentet OPLADERKONFIGURATION herunder. (De skal være logget ind på vort website
for at downloade denne information.
Sæt 16.8288 består af:
1x FR3.1293 oplader
1x FR3.1292 kabel
1x FR3.1291 kabel

Varenr.:FR3.1293
Batterioplader CBHF1 V2 24V 14A

Varenr.FR3.1292
Langt “valgfrit” kabel til at bruge sammen med
kit ekstern batterioplader varenr. 16.8288

54

Varenr. FR3.1293

Varenr. FR3.1291
Kort kabel til batteriforbindelse I robotten.
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VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKSER FOR OPERATØRER

-

SIKKERHED!
Udkobl først hovedafbryderen og lås den inden udførelse af vedligeholdelse på installationen.
Sørg for, at uvedkommende ikke kan sætte installationen I drift.
Sørg for, at beskyttelsesdæksler etc. Genmonteres, når installationen atter sættes i drift.

Installationen vil have en lang driftsmæssig holdbarhed grundet forebyggende vedligeholdelse. Det vil
sige, at de forskellige dele af installationen skal kontrolleres på en ugentlig, månedlig, halvårlig eller
helårlig basis.
Den driftsmæssige holdbarhed påvirkes af miljømæssige forhold. Den angivne
vedligeholdelseshyppighed er gældende for normal drift (8 timer pr. dag, 20 C, rent miljø).
Det tilrådes at forøge vedligeholdelseshyppigheden under mere alvorlige forhold.
Hold de roterende dele frie for snavs.
RESTFOLIE
Maskinen skal rengøres hver dag.
Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af maskinen. For fjernelse af støv eller partikler, aflejret
under størrelsesskift, må der aldrig anvendes komprimeret luft; brug udelukkende klude og
udsugningsapparater.
Check, om der er folie eller emballagerester til stede I bremsesystemet, og fjern dem.
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DAGLIGT
Vær specielt opmærksom på opladning af robottens batteri for at sikre lang holdbarhed. Den
elektroniske kontrolenhed omfatter også batteriopladeren, som arbejder under tæt kontrol af den
elektroniske kontrolenhed.
Hyppigheden, hvormed batteriopladeren skal oplades, afhænger af maskinen. De vigtigste regler for
bevarelse af batteriets holdbarhed er:
- Efterlad ikke batterierne halvt opladede eller totalt afladede I en længere periode.
- Oplad batterierne, når operatørpanelet indikerer, at batteriet er afladet. Yderligere brug efter
batterierne er afladet kan medføre ubodelig skade.
Hvordan genoplader man?:
Tilslut spændingskablet til maskinen (Fig 1)
Og derefter til el-stikket. Forlad robotten under
opladning.

Fig. 1
Efter at have isat stikket, starts opladningen I løbet
af få sekunder. Hvis opladningen afbrydes, vil
opladningen genstarte fra startpunktet for
opladning, når forbindelsen genoprettes.
Den grønne LED indikerer, at opladning er
gennemført med succes.

Fig. 1
For yderligere oplysninger, bedes De læse den tekniske manual for opladeren.
UGENTLIGT
Rengøring. Brug kun isopropylalkohol og en ikke fnuggende klud, rengør grundigt for ethvert spor af
snavs fra alle arbejds- og transportflader på maskinen, idet snavs kan medføre overfladefriktion og
glideproblemer. Om fornødent anvendes blot en klud opvredet I varmt vand.
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HALVÅRLIGT

1

2

Fig. 1

Fig. 2
Check fødehjularmen, at den (1) altid returnerer til HOME position. Hvis ikke, udskiftes fjederen.
Check drevet for slitage såvel som styrehjulene og gummibeklædt rulle på rulleholdervognen; om
fornødent udskiftes de.

7
2

1

Figure 3

5

6
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Udkobl maskinen, og check spillet for rulleholdervogn. (Fig 3)
Hvis vognen (1) kan løftes frit med få centimetre, skal kæden (2) spændes på følgende måde.
- Løsn skruen (5), tilspænd skruen (6) indstil udsving af den langsomme del, målt ved halv
højde på søjlen, kan være indenfor 2 cm. Tilspænd skruen (5).
- Smør kæden med fedt.

5
6
JUSTERING AF VOGN 7´’S TANDSKIVE:
Efter udskiftning af alle 3 tandskiver, skal De kontrollere, at tanddrevene, gearmotoren, rulle 2 og 3 alle
er rettet ind (billede 4):
- Luk døren, og lås den godt med skruer (billede 1 og 2), check, at der ikke er udslag;
- Check, at rullerne er parallelle indbyrdes (billede 3) og med rammen;
- Check, at tandhovederne på tandskiverne er justeret indbyrdes;
- Check backlash/rum mellem tænderne på tanddrevet (sødvanligvis en tiendedel af 1 mm)
Efter 15 dages arbejde for maskinen, kontrolleres alle ovennævnte punkter.

Fig 1

Fig 2

Fig 3
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VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

VEDLIGEHOLDELSESHYPPIGHED
8 timer

Daglig rengøring
Rengøring af fotocelle
Akselkæde
Lejer
Friktionsplader
Tætheds- og
endestopkontakter
Elektrisk system
Glidehjul
Støttehjul

40 timer 100 timer 200 timer 500 timer 1000
timer

2000 timer

X
X
4
X
X
X
X
X
X

Tallene I vedligeholdelsesskemaet refererer til smøremidler, som skal påføres I tabellen over
smøremidler.
Symbolet "X" I I vedligeholdelsesskemaet refererer til bemærkninger vedrørende vedligeholdelse eller
kontrol af relevante dele eller systemet
SMØREMIDLER
No.
SHELL
1
OMALA 220
2

OMALA 680

3

TONNA T68

4

ALVANIA R

5

TELLUS 46

6

TORCULA
32
TELLUS 15

7
8

RETINAX
WB

BP
ENERGOL
GR-XP 220
ENERGOL
GR-XP 680
MACCURAT
68
ENERGREAS
E L2
HPL 46
ENERGOL
RD-E 80

SMØREMIDDEL
ESSO
MOBIL OIL
SPARTAN
MOBILGEAR
EP 220
630
SPARTAN
MOBILGEAR
EP 680
636
FEBIS K 68 VACTA.4
EP220
BEACON 2 MOBILUX 2
NUTCO
H46
AROX EP
56

TEXACO
MEROPA 220
MEROPA 680

DTE 26

WAX LUBRICANT X68
MULTIFAK
EP2
RANDO HD46

ALMOBIL 1

ARIES 32
RANDO HDZ
15
STARPLEX
PREMIUM 1
(afhængig af
anvendelse)
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OBLIGATORISK
FROMM Wrapping Systems S.r.l.
Viale del Lavoro, 21
37013 Caprino Veronese (VR)
Italia
Tel. +39 0452057300
Fax +39 0452057373
P.IVA 04146150232
www.fromm-stretch.com
info@fromm-stretch.com

DOKUMENTATION
For the spare parts, check the separately delivered spare-parts booklet.
Or download directly from our website:

http://www.fromm-stretch.com
Or contact your Fromm Distributor.
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FROMM

CE-Konformitetserklæring
(CE maskindirektiv 2006/42/EC - Annex IIA)

Leverandør

FROMM Wrapping Systems S.r.l.
Viale del Lavoro, 21
37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Erklærer under fuldt ansvar, at produktet
Model:

FR3xx/FR4xx

Varenummer:

32.21X.XXX

Serienummer:

04. XXXXX

Produktions år

2015

Maskintype

Pallet Stretchwrapping machine

følger angivelserne I direktivet::
2006/42/EC
2004/108/EC
2006/95/EC

(Directive)
(Electromagnetic compatibility)
(Low tension)

De følgende harmoniserede og nationale standarder og andre normrelaterede documenter er anvendt:
Teknisk fil på:

Skrevet i:
Dato:

FROMM Wrapping Systems S.r.l.
Viale del Lavoro, 21
37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Caprino Veronese (VR)
2015
Name:
Sig. Fromm Reinhard
Function: Juridisk repræsentant
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GARANTIBETINGELSER
FROMM Distributør til Slutbruger
Garanti over en periode på 12 måneder, hvor maskinen bruges I drift 8 timer om dagen, 40 timer om
ugen. Garantien omfatter alle fejl, som måtte stamme fra produktionsfejl eller defekte materialer.
Garantien udelukker:
a) sliddele.
b) fejl, der hidrører fra ukorrekt opbevaring, ukorrekt håndtering og brug såvel som fra brug af
omsnørings/strækfolietyper, som ikke anbefales af FROMM.
c) fejl, som hidrører fra ukorrekte reparationer, foretaget af kunden.
d) fejl, som hidrører fra manglende eller ukorrekt vedligeholdelse.
Garantien ophører, så snart installationen ikke vedligeholdes I henhold til de medleverede
vedligeholdelses- og driftsinstrukser.
Garantien vedrører dele, der skal erstattes, eksklusive fornødne arbejdstimer.
Skadeskrav som resultat af produktionsstop og skadeskrav for personskade og tingskade, som stammer
fra manglende overholdelse af garantibestemmelserne kan ikke stilles af kunden.
Vedligeholdelsesomkostninger
Kontakt Deres lokale forhandler/leverandør om vedligeholdelsesomkostninger pr. år/serviceperiode.
Service vil blive ydet I henhold til FROMM servicebetingelser/kontrakter.
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SERVICE LOGBOG
Service / Vedligeholdelse udført

Service / Vedligeholdelse udført

Dato:

Dato:

Tekniker:

Tekniker:

Service / Vedligeholdelse udført

Service / Vedligeholdelse udført

Dato:

Dato:

Tekniker:

Tekniker:

Service / Vedligeholdelse udført

Service / Vedligeholdelse udført

Dato:

Dato:

Tekniker:

Tekniker:
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SERVICE LOGBOG
Service / Vedligeholdelse udført

Service / Vedligeholdelse udført

Dato:

Dato:

Tekniker:

Tekniker:

Service / Vedligeholdelse udført

Service / Vedligeholdelse udført

Dato:

Dato:

Tekniker:

Tekniker:

Service / Vedligeholdelse udført
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Service / Vedligeholdelse udført

Dato:

Dato:

Tekniker:

Tekniker:
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