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1 ALGEMENE BEDIENINGSELEMENTEN

1.1 BEDIENING MET DRUKTOETSEN
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1.1.1 OMSCHRIJVING 
 » Zie Figuur 1 - page 1 A START drukknop geprogrammeerde cyclus.

B Stijgen van de wagen in manueel met hold-functie.

C Drukknop voor afname van de waarden.

D Drukknop voor toename van de waarden.

E Alarmreset (snelle druk – minder dan 2 seconden);

 Parameters opslaan (indrukken tot LED knippert - langer dan 3 
seconden);

 Wanneer deze tegelijk ingedrukt wordt met de STOP-toets 
wordt de cyclus gestopt en gereset (op display (V) verschijnt 
“INI” wanneer annulering gelukt is).

F  2 cijfers Display, duidt de functies (parameters) van het gekozen 
programma aan;

 Gedurende de cyclus toont het de actuele bedrijfsstatus; 

 “CF” op display (V) na afloop van de cyclus de hoeveelheid folie 
die is verbruikt;

 “AA” op display (V) geeft aan dat de machine in alarm is.

G Dalen van de wagen in manueel met hold-functie.

H   STOP-knop voor onderbroken cyclus. De robot vertraagt en 
stopt. De cyclus kan worden hervat vanuit hetzelfde punt. 
Indrukken terwijl de machine stilstaat om batterij niveau weer te 
geven op display (V). De led knippert wanneer de batterij bijna 
leeg is.

O NOODknop (of uitschakelen terwijl de machine stilstaat).

P 2 cijfers Display, duidt het gekozen programma aan;

 Gedurende de cyclus toont het een animatie van de omwenteling;

 OPMERKING: een knipperend display geeft aan dat er een 
parameter is gewijzigd).

V 3 cijfers Display, duidt de waarde aan van de weergegeven 
functie;

 Gedurende de cyclus, of wanneer de foliewagen handmatig 
verplaatst wordt, geeft het de actuele hoogte weer;

 De punten in het midden en links zijn decimale punten van de 
waarden. Wanneer de punt rechts brandt, geeft dat aan dat de 
V+ en V-toetsen zijn geblokkeerd en het niet mogelijk is om de 
waarden van de parameters te wijzigen.
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1.1.2 WERKING EVA/SYNTHESY/MYTHO 
Laden parameters: dit gebeurt automatisch door het gewenste 
programma te kiezen.
Opslag parameters: Wanneer de LED van de RESET knop (E) uit is, moet 
de RESET knop voor meer dan 4 seconden worden ingedrukt, totdat de 
LED snel begint te knipperen om aan te geven dat de parameters zijn 
opgeslagen. 

Het programma P=00 dient enkel voor lezen en is geconfigureerd met 
de fabriekswaarden. 

99 programma’s kunnen worden aangemaakt (afhankelijk van 
het model van de machine): om de parameters van een bestaand 
programma in een nieuw programma te kopiëren, het bronprogramma 
kiezen, RESET ingedrukt houden en op de drukknoppen P+ en P- 
drukken om het doelprogramma te kiezen. Als de RESET toets binnen 
4 seconden wordt losgelaten, zijn de parameters enkel gekopieerd. 
Als hij langer dan 4 seconden wordt ingedrukt en vervolgens wordt 
losgelaten, zijn de parameters gekopieerd en opgeslagen.

NB: Het doelprogramma moet steeds ontgrendeld zijn (F00=1) (LED 
van de RESET toets (E) uit).

Automatisch oproepen van het laatst gebruikte programma. Bij de 
eerstvolgende inschakeling van de machine zullen de parameters van 
het laatst gebruikte programma worden geladen.

Vergrendeling / ontgrendeling toetsenbord: belet dat de parameters 
worden gewijzigd door blokkering van de toetsen V+ en V-; gelijktijdig 
ingedrukt houden F+ e F- en vervolgens op RESET drukken om de 
vergrendeling te activeren/deactiveren. Wanneer de functie de rechtse 
LED van de display (V) activeert, gaat en blijft hij aan. 

De status blokkering/deblokkering blijft ook na de cyclus voor 
uitschakelen en opnieuw inschakelen van de machine.

Bij sommige modellen is voor het ontgrendelen een wachtwoord 
vereist:

‘P = ”PA”, F = ”SS”, V = in te voeren WACHTWOORD; door V+ en V- in 
te drukken, kan de waarde worden gewijzigd. Druk op de RESET (E)-
toets om het ingevoerde wachtwoord te bevestigen. 

AFBEELDING

1) duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.00 tot 9.99)

2) duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.0 tot 99.9)  

3) duidt de blokkering van het toetsenbord aan

 AAN: toetsenbord vergrendeld (V+ e V- vergrendeld)
 UIT: toetsenbord ontgrendeld (V+ e V- ontgrendeld)

Signaleringen

De LED van de RESET toets (E) duidt de staat van de schrijbeveiliging van 
het gekozen programma aan. Indien ingeschakeld is het niet mogelijk 
de gewijzigde parameters te herschrijven. Om wijzigingen uit te voeren, 
is het noodzakelijk de parameter F00 van hetzelfde programma te 
kiezen, er de waarde 1 in te stellen en vervolgens minstens 3 seconden 
op RESET te drukken. Als u het programma wilt opslaan en contextueel 
in schrift wilt vergrendelen, in parameter F00 eerst 1 instellen (hangslot 
open) dan opnieuw 0 (hangslot toe) en vervolgens minstens 3 seconden 
RESET ingedrukt houden.

De LED zal snel knipperen indien u RESET langer dan 3 seconden 
ingedrukt houdt, wat betekent dat de machine klaar is om de parameters 
op te slaan; wanneer de RESET toets wordt gelost, zijn de parameters 
opgeslagen.

De LED zal enkel traag knipperen bij signalering van de alarmstatus.

De LED naast de knop voor de BATTERIJHANDLEIDING geeft aan dat de 
machine draait en wanneer hij knippert, geeft dat aan dat de batterij 
bijna leeg is.

De LED naast de drukknop WAGEN STIJGING MANUEEL duidt de 
automatische besturing van de stijging van de wagen aan.

De LED naast de drukknop WAGEN DALING MANUEEL duidt de 
automatische besturing van de daling van de wagen aan.

Niveau van batterij

Zodra de machine stil staat en de (H) knop word ingedrukt word het 
niveau van de batterij weergegeven op het display (V): Max niveau = 
100; Min niveau = 0.

De LED naast de knop STOP PAUZE knippert wanneer de batterij een 
lading van 30% of minder bereikt.

Indicatie van het gewicht van de opgebruikte film (Opt)

Na afloop van elke cyclus (of wanneer men op display (F) “CF” selecteert), 
zal de machine het folieverbruik in grammen op display (V) weergeven. 
Op display (F) verschijnt dan “CF”. Voor een goede nauwkeurigheid 
dient men met F24 de juiste foliedikte in te stellen.

OPMERKING: Tevens is het mogelijk om modellen te bestellen met 
folieverbruik uitgedrukt in meters; ook daarbij dient men voor een 
goede nauwkeurigheid de diameter van de meetrol met F24 correct in 
te stellen.

 » Zie Figuur 1 - page 1
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DISPLAY (V)

1 2 3    

Figuur 2 - DISPLAY (V)

Laden parameters: dit gebeurt automatisch door het gewenste 
programma te kiezen.
Opslag parameters: Wanneer de LED van de RESET knop (E) uit is, moet 
de RESET knop voor meer dan 4 seconden worden ingedrukt, totdat de 
LED snel begint te knipperen om aan te geven dat de parameters zijn 
opgeslagen. 

Het programma P=00 dient enkel voor lezen en is geconfigureerd met 
de fabriekswaarden. 

99 programma’s kunnen worden aangemaakt (afhankelijk van 
het model van de machine): om de parameters van een bestaand 
programma in een nieuw programma te kopiëren, het bronprogramma 
kiezen, RESET ingedrukt houden en op de drukknoppen P+ en P- 
drukken om het doelprogramma te kiezen. Als de RESET toets binnen 
4 seconden wordt losgelaten, zijn de parameters enkel gekopieerd. 
Als hij langer dan 4 seconden wordt ingedrukt en vervolgens wordt 
losgelaten, zijn de parameters gekopieerd en opgeslagen.

NB: Het doelprogramma moet steeds ontgrendeld zijn (F00=1) (LED 
van de RESET toets (E) uit).

Automatisch oproepen van het laatst gebruikte programma. Bij de 
eerstvolgende inschakeling van de machine zullen de parameters van 
het laatst gebruikte programma worden geladen.

Vergrendeling / ontgrendeling toetsenbord: belet dat de parameters 
worden gewijzigd door blokkering van de toetsen V+ en V-; gelijktijdig 
ingedrukt houden F+ e F- en vervolgens op RESET drukken om de 
vergrendeling te activeren/deactiveren. Wanneer de functie de rechtse 
LED van de display (V) activeert, gaat en blijft hij aan. 

De status blokkering/deblokkering blijft ook na de cyclus voor 
uitschakelen en opnieuw inschakelen van de machine.

Bij sommige modellen is voor het ontgrendelen een wachtwoord 
vereist:

‘P = ”PA”, F = ”SS”, V = in te voeren WACHTWOORD; door V+ en V- in 
te drukken, kan de waarde worden gewijzigd. Druk op de RESET (E)-
toets om het ingevoerde wachtwoord te bevestigen. 

AFBEELDING

1) duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.00 tot 9.99)

2) duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.0 tot 99.9)  

3) duidt de blokkering van het toetsenbord aan

 AAN: toetsenbord vergrendeld (V+ e V- vergrendeld)
 UIT: toetsenbord ontgrendeld (V+ e V- ontgrendeld)

Signaleringen

De LED van de RESET toets (E) duidt de staat van de schrijbeveiliging van 
het gekozen programma aan. Indien ingeschakeld is het niet mogelijk 
de gewijzigde parameters te herschrijven. Om wijzigingen uit te voeren, 
is het noodzakelijk de parameter F00 van hetzelfde programma te 
kiezen, er de waarde 1 in te stellen en vervolgens minstens 3 seconden 
op RESET te drukken. Als u het programma wilt opslaan en contextueel 
in schrift wilt vergrendelen, in parameter F00 eerst 1 instellen (hangslot 
open) dan opnieuw 0 (hangslot toe) en vervolgens minstens 3 seconden 
RESET ingedrukt houden.

De LED zal snel knipperen indien u RESET langer dan 3 seconden 
ingedrukt houdt, wat betekent dat de machine klaar is om de parameters 
op te slaan; wanneer de RESET toets wordt gelost, zijn de parameters 
opgeslagen.

De LED zal enkel traag knipperen bij signalering van de alarmstatus.

De LED naast de knop voor de BATTERIJHANDLEIDING geeft aan dat de 
machine draait en wanneer hij knippert, geeft dat aan dat de batterij 
bijna leeg is.

De LED naast de drukknop WAGEN STIJGING MANUEEL duidt de 
automatische besturing van de stijging van de wagen aan.

De LED naast de drukknop WAGEN DALING MANUEEL duidt de 
automatische besturing van de daling van de wagen aan.

Niveau van batterij

Zodra de machine stil staat en de (H) knop word ingedrukt word het 
niveau van de batterij weergegeven op het display (V): Max niveau = 
100; Min niveau = 0.

De LED naast de knop STOP PAUZE knippert wanneer de batterij een 
lading van 30% of minder bereikt.

Indicatie van het gewicht van de opgebruikte film (Opt)

Na afloop van elke cyclus (of wanneer men op display (F) “CF” selecteert), 
zal de machine het folieverbruik in grammen op display (V) weergeven. 
Op display (F) verschijnt dan “CF”. Voor een goede nauwkeurigheid 
dient men met F24 de juiste foliedikte in te stellen.

OPMERKING: Tevens is het mogelijk om modellen te bestellen met 
folieverbruik uitgedrukt in meters; ook daarbij dient men voor een 
goede nauwkeurigheid de diameter van de meetrol met F24 correct in 
te stellen.
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Laden parameters: dit gebeurt automatisch door het gewenste 
programma te kiezen.
Opslag parameters: Wanneer de LED van de RESET knop (E) uit is, moet 
de RESET knop voor meer dan 4 seconden worden ingedrukt, totdat de 
LED snel begint te knipperen om aan te geven dat de parameters zijn 
opgeslagen. 

Het programma P=00 dient enkel voor lezen en is geconfigureerd met 
de fabriekswaarden. 

99 programma’s kunnen worden aangemaakt (afhankelijk van 
het model van de machine): om de parameters van een bestaand 
programma in een nieuw programma te kopiëren, het bronprogramma 
kiezen, RESET ingedrukt houden en op de drukknoppen P+ en P- 
drukken om het doelprogramma te kiezen. Als de RESET toets binnen 
4 seconden wordt losgelaten, zijn de parameters enkel gekopieerd. 
Als hij langer dan 4 seconden wordt ingedrukt en vervolgens wordt 
losgelaten, zijn de parameters gekopieerd en opgeslagen.

NB: Het doelprogramma moet steeds ontgrendeld zijn (F00=1) (LED 
van de RESET toets (E) uit).

Automatisch oproepen van het laatst gebruikte programma. Bij de 
eerstvolgende inschakeling van de machine zullen de parameters van 
het laatst gebruikte programma worden geladen.

Vergrendeling / ontgrendeling toetsenbord: belet dat de parameters 
worden gewijzigd door blokkering van de toetsen V+ en V-; gelijktijdig 
ingedrukt houden F+ e F- en vervolgens op RESET drukken om de 
vergrendeling te activeren/deactiveren. Wanneer de functie de rechtse 
LED van de display (V) activeert, gaat en blijft hij aan. 

De status blokkering/deblokkering blijft ook na de cyclus voor 
uitschakelen en opnieuw inschakelen van de machine.

Bij sommige modellen is voor het ontgrendelen een wachtwoord 
vereist:

‘P = ”PA”, F = ”SS”, V = in te voeren WACHTWOORD; door V+ en V- in 
te drukken, kan de waarde worden gewijzigd. Druk op de RESET (E)-
toets om het ingevoerde wachtwoord te bevestigen. 

AFBEELDING

1) duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.00 tot 9.99)

2) duidt het decimaal punt aan (waarden van 0.0 tot 99.9)  

3) duidt de blokkering van het toetsenbord aan

 AAN: toetsenbord vergrendeld (V+ e V- vergrendeld)
 UIT: toetsenbord ontgrendeld (V+ e V- ontgrendeld)

Signaleringen

De LED van de RESET toets (E) duidt de staat van de schrijbeveiliging van 
het gekozen programma aan. Indien ingeschakeld is het niet mogelijk 
de gewijzigde parameters te herschrijven. Om wijzigingen uit te voeren, 
is het noodzakelijk de parameter F00 van hetzelfde programma te 
kiezen, er de waarde 1 in te stellen en vervolgens minstens 3 seconden 
op RESET te drukken. Als u het programma wilt opslaan en contextueel 
in schrift wilt vergrendelen, in parameter F00 eerst 1 instellen (hangslot 
open) dan opnieuw 0 (hangslot toe) en vervolgens minstens 3 seconden 
RESET ingedrukt houden.

De LED zal snel knipperen indien u RESET langer dan 3 seconden 
ingedrukt houdt, wat betekent dat de machine klaar is om de parameters 
op te slaan; wanneer de RESET toets wordt gelost, zijn de parameters 
opgeslagen.

De LED zal enkel traag knipperen bij signalering van de alarmstatus.

De LED naast de knop voor de BATTERIJHANDLEIDING geeft aan dat de 
machine draait en wanneer hij knippert, geeft dat aan dat de batterij 
bijna leeg is.

De LED naast de drukknop WAGEN STIJGING MANUEEL duidt de 
automatische besturing van de stijging van de wagen aan.

De LED naast de drukknop WAGEN DALING MANUEEL duidt de 
automatische besturing van de daling van de wagen aan.

Niveau van batterij

Zodra de machine stil staat en de (H) knop word ingedrukt word het 
niveau van de batterij weergegeven op het display (V): Max niveau = 
100; Min niveau = 0.

De LED naast de knop STOP PAUZE knippert wanneer de batterij een 
lading van 30% of minder bereikt.

Indicatie van het gewicht van de opgebruikte film (Opt)

Na afloop van elke cyclus (of wanneer men op display (F) “CF” selecteert), 
zal de machine het folieverbruik in grammen op display (V) weergeven. 
Op display (F) verschijnt dan “CF”. Voor een goede nauwkeurigheid 
dient men met F24 de juiste foliedikte in te stellen.

OPMERKING: Tevens is het mogelijk om modellen te bestellen met 
folieverbruik uitgedrukt in meters; ook daarbij dient men voor een 
goede nauwkeurigheid de diameter van de meetrol met F24 correct in 
te stellen.

 » Zie Figuur 1 - page 1
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2 FUNCTIES

2.1 FUNCTIES BEDIENINGSPANEEL

FR 330 
FR 350 
FR 390 
FR 400SFERA

X F00 De parameter dient om het overschrijven van de 
cyclusparameters te verhinderen: 0 vergrendeling ingevoegd, 
1 vergrendeling niet ingevoegd

X F01 Instelling cyclus: 01 stijging en daling; 02 stijging of daling; 03 
lagen

X F02 Rotatiesnelheid van de robot: 0 ÷ 100

X F03  Snelheid wagenstijging: 0 ÷ 95

X F04 Snelheid wagendaling: 0 ÷ 100

X F05 Keuze van het aantal omwentelingen om de basis van het 
product te verstevigen

X F06 Keuze van het aantal omwentelingen om de top van het 
product te verstevigen

X F07 Keuze van het aantal omwentelingen om het tussendeel te 
verstevigen (F08)

X F08 Hoogte waarop de verstevigende omwentelingen (F07) worden 
uitgevoerd, m.b.t. het midden van de folie (daar het spoel 50 
cm hoog is, kunnen de waarden onder 25 cm niet worden 
ingesteld)

 Opmerking: het trekken is ingesteld via parameter F32 terwijl 
het vooroprekken is ingesteld via parameter F33 (deze laatste 
alleen bij de wagen PS)

X F09 Foliestrook die boven de top van het product wordt geplaatst

X F10 Hoogte vanwaar de wikkelcyclus start, verwijst naar de 
onderste rand van het foliespoel

X F11 Hoogte waarop de wikkelcyclus stopt, verwijst naar de onderste 
rand van het foliespoel

X F12 Hoogte waarop het stijgen van de wagen stopt, verwijst naar 
de bovenste rand van het foliespoel (uitsluiting fotocel lezing 
product)

OPT F13 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen 
voor de versteviging aan de basis van het product: 0 ÷ 100

OPT F14 Spanning van de folie op het product tijdens het stijgen van de 
wagen: 0 ÷ 100

OPT F15 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen 
voor de versteviging aan de top van het product: 0 ÷ 100

OPT F16 Spanning van de folie op het product tijdens de daling van de 
wagen: 0 ÷ 100

OPT F17 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de 
omwentelingen voor de versteviging aan de basis van het 
product: 120 ÷ 400

OPT F18 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de stijging 
van de wagen: 120 ÷ 400

OPT F19 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de 
omwentelingen voor de versteviging aan de top van het 
product: 120 ÷ 400

OPT F20 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de daling 
van de wagen: 120 ÷ 400

OPT F21 Perimeter pallet: 4,0/99,9 - sommige modellen 0,0 = 
automatisch

X F22 Cyclus met cover: inclusief 1 of exclusief 0

X F23 Hoogte wagendaling met F22 = 1 voor cover

OPT F24 Dikte gebruikte folie: 10 ÷ 35 micron 

 (Optioneel: voor modellen met folieverbruik in meters, 
diameter van de meetrol 60 - 120 mm instellen)

OPT F25 Snelheid zich verplaatsende robot, in m/mm

OPT F26 Cyclus met afsnijden 

 (Opt.): 0 = uit, 1 aan, met één insnijding, 2 aan, met twee 
insnijdingen

OPT F27 Tijd afsnijden na stap: 0 ÷ 100 tienden van een seconde 
(foliespanning bij afsnijden)

OPT F28 Tijd uitgang folie na afsnijden: 0 ÷ 100 tienden van een seconde

X F29 Starttijd in trage werking en tijd uittrekken folie onder traag 
trekken bij aanvang van de cyclus

X F30 Snelheid verhoging cyclusstap van de rolwagen; 0 = 
uitgeschakeld

X F31 Aantal omwentelingen step (F30)

OPT F32 Foliespanning op het product tijdens de wikkelingen binnen Foliespanning op het product tijdens de wikkelingen binnen 
de stappencyclusde stappencyclus en die bij versteviging F8

OPT F33 Alleen rolwagen PS (MPS2): uitrekken van de folie tijdens de 
wikkelingen binnen de stappencyclus en die bij versteviging F8

OPT F34 Aantal initiële ingesnoerde wikkelingen onder aan het product 
(na F05 wikkelingen met uitgestrekte folie); indien waarde = 0, 
wordt er niet ingesnoerd aan de onderkant

OPT F35 0: insnoeren bij opwaartse beweging uitgeschakeld

 1: volledige insnoering bij opwaartse beweging

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 2: insnoeren van lage wikkelingen tot 
aan versteviging (uit)  F8

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 3: insnoeren van versteviging (aan) tot 
aan hoge wikkelingen

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 4: alleen insnoeren tijdens versteviging    
F8

OPT F36 Aantal wikkelingen boven aan het product

 (Optie: uitgebreid insnoeren) vóór het uitvoeren van de 
ingesnoerde wikkelingen gaat hij F63 cm omhoog; indien F36 = 0, 
worden de hoge wikkelingen niet ingesnoerd

OPT F37 0: insnoeren bij neerwaartse beweging uitgeschakeld

  1: volledige insnoering bij neerwaartse beweging

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 2: insnoeren van versteviging 
(aan) tot aan lage wikkelingen

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 3: insnoeren van lage wikkelingen 
tot aan versteviging (uit)

OPT F38 Aantal laatste wikkelingen onder aan het product; als F38 = 0, 
wordt er niet ingesnoerd

OPT F39 Tijd afstelling omsnoering sluiten (hiermee kunt u wilkkelen 
met gedeeltelijk gesloten film)

OPT F61 Aantal versterkingstoeren bij het opnieuw starten van de 
lagencyclus (optie, F01 = 4)

X F62 Comfortgraad aan 1, uit 0

OPT F63 (Opt: uitgebreid insnoeren) nog een laatste opwaartse 
beweging van de rolwagen na hoge wikkelingen
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FR 330 
FR 350 
FR 390 
FR 400

SFERA

X F00 De parameter dient om het overschrijven van de 
cyclusparameters te verhinderen: 0 vergrendeling ingevoegd, 
1 vergrendeling niet ingevoegd

X F01 Instelling cyclus: 01 stijging en daling; 02 stijging of daling; 03 
lagen

X F02 Rotatiesnelheid van de robot: 0 ÷ 100

X F03  Snelheid wagenstijging: 0 ÷ 95

X F04 Snelheid wagendaling: 0 ÷ 100

X F05 Keuze van het aantal omwentelingen om de basis van het 
product te verstevigen

X F06 Keuze van het aantal omwentelingen om de top van het 
product te verstevigen

X F07 Keuze van het aantal omwentelingen om het tussendeel te 
verstevigen (F08)

X F08 Hoogte waarop de verstevigende omwentelingen (F07) worden 
uitgevoerd, m.b.t. het midden van de folie (daar het spoel 50 
cm hoog is, kunnen de waarden onder 25 cm niet worden 
ingesteld)

 Opmerking: het trekken is ingesteld via parameter F32 terwijl 
het vooroprekken is ingesteld via parameter F33 (deze laatste 
alleen bij de wagen PS)

X F09 Foliestrook die boven de top van het product wordt geplaatst

X F10 Hoogte vanwaar de wikkelcyclus start, verwijst naar de 
onderste rand van het foliespoel

X F11 Hoogte waarop de wikkelcyclus stopt, verwijst naar de onderste 
rand van het foliespoel

X F12 Hoogte waarop het stijgen van de wagen stopt, verwijst naar 
de bovenste rand van het foliespoel (uitsluiting fotocel lezing 
product)

OPT F13 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen 
voor de versteviging aan de basis van het product: 0 ÷ 100

OPT F14 Spanning van de folie op het product tijdens het stijgen van de 
wagen: 0 ÷ 100

OPT F15 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen 
voor de versteviging aan de top van het product: 0 ÷ 100

OPT F16 Spanning van de folie op het product tijdens de daling van de 
wagen: 0 ÷ 100

OPT F17 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de 
omwentelingen voor de versteviging aan de basis van het 
product: 120 ÷ 400

OPT F18 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de stijging 
van de wagen: 120 ÷ 400

OPT F19 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de 
omwentelingen voor de versteviging aan de top van het 
product: 120 ÷ 400

OPT F20 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de daling 
van de wagen: 120 ÷ 400

OPT F21 Perimeter pallet: 4,0/99,9 - sommige modellen 0,0 = 
automatisch

X F22 Cyclus met cover: inclusief 1 of exclusief 0

X F23 Hoogte wagendaling met F22 = 1 voor cover

OPT F24 Dikte gebruikte folie: 10 ÷ 35 micron 

 (Optioneel: voor modellen met folieverbruik in meters, 
diameter van de meetrol 60 - 120 mm instellen)

OPT F25 Snelheid zich verplaatsende robot, in m/mm

OPT F26 Cyclus met afsnijden 

 (Opt.): 0 = uit, 1 aan, met één insnijding, 2 aan, met twee 
insnijdingen

OPT F27 Tijd afsnijden na stap: 0 ÷ 100 tienden van een seconde 
(foliespanning bij afsnijden)

OPT F28 Tijd uitgang folie na afsnijden: 0 ÷ 100 tienden van een seconde

X F29 Starttijd in trage werking en tijd uittrekken folie onder traag 
trekken bij aanvang van de cyclus

X F30 Snelheid verhoging cyclusstap van de rolwagen; 0 = 
uitgeschakeld

X F31 Aantal omwentelingen step (F30)

OPT F32 Foliespanning op het product tijdens de wikkelingen binnen Foliespanning op het product tijdens de wikkelingen binnen 
de stappencyclusde stappencyclus en die bij versteviging F8

OPT F33 Alleen rolwagen PS (MPS2): uitrekken van de folie tijdens de 
wikkelingen binnen de stappencyclus en die bij versteviging F8

OPT F34 Aantal initiële ingesnoerde wikkelingen onder aan het product 
(na F05 wikkelingen met uitgestrekte folie); indien waarde = 0, 
wordt er niet ingesnoerd aan de onderkant

OPT F35 0: insnoeren bij opwaartse beweging uitgeschakeld

 1: volledige insnoering bij opwaartse beweging

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 2: insnoeren van lage wikkelingen tot 
aan versteviging (uit)  F8

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 3: insnoeren van versteviging (aan) tot 
aan hoge wikkelingen

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 4: alleen insnoeren tijdens versteviging    
F8

OPT F36 Aantal wikkelingen boven aan het product

 (Optie: uitgebreid insnoeren) vóór het uitvoeren van de 
ingesnoerde wikkelingen gaat hij F63 cm omhoog; indien F36 = 0, 
worden de hoge wikkelingen niet ingesnoerd

OPT F37 0: insnoeren bij neerwaartse beweging uitgeschakeld

  1: volledige insnoering bij neerwaartse beweging

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 2: insnoeren van versteviging 
(aan) tot aan lage wikkelingen

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 3: insnoeren van lage wikkelingen 
tot aan versteviging (uit)

OPT F38 Aantal laatste wikkelingen onder aan het product; als F38 = 0, 
wordt er niet ingesnoerd

OPT F39 Tijd afstelling omsnoering sluiten (hiermee kunt u wilkkelen 
met gedeeltelijk gesloten film)

OPT F61 Aantal versterkingstoeren bij het opnieuw starten van de 
lagencyclus (optie, F01 = 4)

X F62 Comfortgraad aan 1, uit 0

OPT F63 (Opt: uitgebreid insnoeren) nog een laatste opwaartse 
beweging van de rolwagen na hoge wikkelingen
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FR 330 
FR 350 
FR 390 
FR 400

SFERA

X F00 De parameter dient om het overschrijven van de 
cyclusparameters te verhinderen: 0 vergrendeling ingevoegd, 
1 vergrendeling niet ingevoegd

X F01 Instelling cyclus: 01 stijging en daling; 02 stijging of daling; 03 
lagen

X F02 Rotatiesnelheid van de robot: 0 ÷ 100

X F03  Snelheid wagenstijging: 0 ÷ 95

X F04 Snelheid wagendaling: 0 ÷ 100

X F05 Keuze van het aantal omwentelingen om de basis van het 
product te verstevigen

X F06 Keuze van het aantal omwentelingen om de top van het 
product te verstevigen

X F07 Keuze van het aantal omwentelingen om het tussendeel te 
verstevigen (F08)

X F08 Hoogte waarop de verstevigende omwentelingen (F07) worden 
uitgevoerd, m.b.t. het midden van de folie (daar het spoel 50 
cm hoog is, kunnen de waarden onder 25 cm niet worden 
ingesteld)

 Opmerking: het trekken is ingesteld via parameter F32 terwijl 
het vooroprekken is ingesteld via parameter F33 (deze laatste 
alleen bij de wagen PS)

X F09 Foliestrook die boven de top van het product wordt geplaatst

X F10 Hoogte vanwaar de wikkelcyclus start, verwijst naar de 
onderste rand van het foliespoel

X F11 Hoogte waarop de wikkelcyclus stopt, verwijst naar de onderste 
rand van het foliespoel

X F12 Hoogte waarop het stijgen van de wagen stopt, verwijst naar 
de bovenste rand van het foliespoel (uitsluiting fotocel lezing 
product)

OPT F13 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen 
voor de versteviging aan de basis van het product: 0 ÷ 100

OPT F14 Spanning van de folie op het product tijdens het stijgen van de 
wagen: 0 ÷ 100

OPT F15 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen 
voor de versteviging aan de top van het product: 0 ÷ 100

OPT F16 Spanning van de folie op het product tijdens de daling van de 
wagen: 0 ÷ 100

OPT F17 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de 
omwentelingen voor de versteviging aan de basis van het 
product: 120 ÷ 400

OPT F18 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de stijging 
van de wagen: 120 ÷ 400

OPT F19 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de 
omwentelingen voor de versteviging aan de top van het 
product: 120 ÷ 400

OPT F20 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de daling 
van de wagen: 120 ÷ 400

OPT F21 Perimeter pallet: 4,0/99,9 - sommige modellen 0,0 = 
automatisch

X F22 Cyclus met cover: inclusief 1 of exclusief 0

X F23 Hoogte wagendaling met F22 = 1 voor cover

OPT F24 Dikte gebruikte folie: 10 ÷ 35 micron 

 (Optioneel: voor modellen met folieverbruik in meters, 
diameter van de meetrol 60 - 120 mm instellen)

OPT F25 Snelheid zich verplaatsende robot, in m/mm

OPT F26 Cyclus met afsnijden 

 (Opt.): 0 = uit, 1 aan, met één insnijding, 2 aan, met twee 
insnijdingen

OPT F27 Tijd afsnijden na stap: 0 ÷ 100 tienden van een seconde 
(foliespanning bij afsnijden)

OPT F28 Tijd uitgang folie na afsnijden: 0 ÷ 100 tienden van een seconde

X F29 Starttijd in trage werking en tijd uittrekken folie onder traag 
trekken bij aanvang van de cyclus

X F30 Snelheid verhoging cyclusstap van de rolwagen; 0 = 
uitgeschakeld

X F31 Aantal omwentelingen step (F30)

OPT F32 Foliespanning op het product tijdens de wikkelingen binnen Foliespanning op het product tijdens de wikkelingen binnen 
de stappencyclusde stappencyclus en die bij versteviging F8

OPT F33 Alleen rolwagen PS (MPS2): uitrekken van de folie tijdens de 
wikkelingen binnen de stappencyclus en die bij versteviging F8

OPT F34 Aantal initiële ingesnoerde wikkelingen onder aan het product 
(na F05 wikkelingen met uitgestrekte folie); indien waarde = 0, 
wordt er niet ingesnoerd aan de onderkant

OPT F35 0: insnoeren bij opwaartse beweging uitgeschakeld

 1: volledige insnoering bij opwaartse beweging

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 2: insnoeren van lage wikkelingen tot 
aan versteviging (uit)  F8

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 3: insnoeren van versteviging (aan) tot 
aan hoge wikkelingen

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 4: alleen insnoeren tijdens versteviging    
F8

OPT F36 Aantal wikkelingen boven aan het product

 (Optie: uitgebreid insnoeren) vóór het uitvoeren van de 
ingesnoerde wikkelingen gaat hij F63 cm omhoog; indien F36 = 0, 
worden de hoge wikkelingen niet ingesnoerd

OPT F37 0: insnoeren bij neerwaartse beweging uitgeschakeld

  1: volledige insnoering bij neerwaartse beweging

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 2: insnoeren van versteviging 
(aan) tot aan lage wikkelingen

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 3: insnoeren van lage wikkelingen 
tot aan versteviging (uit)

OPT F38 Aantal laatste wikkelingen onder aan het product; als F38 = 0, 
wordt er niet ingesnoerd

OPT F39 Tijd afstelling omsnoering sluiten (hiermee kunt u wilkkelen 
met gedeeltelijk gesloten film)

OPT F61 Aantal versterkingstoeren bij het opnieuw starten van de 
lagencyclus (optie, F01 = 4)

X F62 Comfortgraad aan 1, uit 0

OPT F63 (Opt: uitgebreid insnoeren) nog een laatste opwaartse 
beweging van de rolwagen na hoge wikkelingen
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FR 330 
FR 350 
FR 390 
FR 400

SFERA

X F00 De parameter dient om het overschrijven van de 
cyclusparameters te verhinderen: 0 vergrendeling ingevoegd, 
1 vergrendeling niet ingevoegd

X F01 Instelling cyclus: 01 stijging en daling; 02 stijging of daling; 03 
lagen

X F02 Rotatiesnelheid van de robot: 0 ÷ 100

X F03  Snelheid wagenstijging: 0 ÷ 95

X F04 Snelheid wagendaling: 0 ÷ 100

X F05 Keuze van het aantal omwentelingen om de basis van het 
product te verstevigen

X F06 Keuze van het aantal omwentelingen om de top van het 
product te verstevigen

X F07 Keuze van het aantal omwentelingen om het tussendeel te 
verstevigen (F08)

X F08 Hoogte waarop de verstevigende omwentelingen (F07) worden 
uitgevoerd, m.b.t. het midden van de folie (daar het spoel 50 
cm hoog is, kunnen de waarden onder 25 cm niet worden 
ingesteld)

 Opmerking: het trekken is ingesteld via parameter F32 terwijl 
het vooroprekken is ingesteld via parameter F33 (deze laatste 
alleen bij de wagen PS)

X F09 Foliestrook die boven de top van het product wordt geplaatst

X F10 Hoogte vanwaar de wikkelcyclus start, verwijst naar de 
onderste rand van het foliespoel

X F11 Hoogte waarop de wikkelcyclus stopt, verwijst naar de onderste 
rand van het foliespoel

X F12 Hoogte waarop het stijgen van de wagen stopt, verwijst naar 
de bovenste rand van het foliespoel (uitsluiting fotocel lezing 
product)

OPT F13 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen 
voor de versteviging aan de basis van het product: 0 ÷ 100

OPT F14 Spanning van de folie op het product tijdens het stijgen van de 
wagen: 0 ÷ 100

OPT F15 Spanning van de folie op het product tijdens de omwentelingen 
voor de versteviging aan de top van het product: 0 ÷ 100

OPT F16 Spanning van de folie op het product tijdens de daling van de 
wagen: 0 ÷ 100

OPT F17 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de 
omwentelingen voor de versteviging aan de basis van het 
product: 120 ÷ 400

OPT F18 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de stijging 
van de wagen: 120 ÷ 400

OPT F19 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de 
omwentelingen voor de versteviging aan de top van het 
product: 120 ÷ 400

OPT F20 Enkel wagen PS (MPS2) rekken van de folie tijdens de daling 
van de wagen: 120 ÷ 400

OPT F21 Perimeter pallet: 4,0/99,9 - sommige modellen 0,0 = 
automatisch

X F22 Cyclus met cover: inclusief 1 of exclusief 0

X F23 Hoogte wagendaling met F22 = 1 voor cover

OPT F24 Dikte gebruikte folie: 10 ÷ 35 micron 

 (Optioneel: voor modellen met folieverbruik in meters, 
diameter van de meetrol 60 - 120 mm instellen)

OPT F25 Snelheid zich verplaatsende robot, in m/mm

OPT F26 Cyclus met afsnijden 

 (Opt.): 0 = uit, 1 aan, met één insnijding, 2 aan, met twee 
insnijdingen

OPT F27 Tijd afsnijden na stap: 0 ÷ 100 tienden van een seconde 
(foliespanning bij afsnijden)

OPT F28 Tijd uitgang folie na afsnijden: 0 ÷ 100 tienden van een seconde

X F29 Starttijd in trage werking en tijd uittrekken folie onder traag 
trekken bij aanvang van de cyclus

X F30 Snelheid verhoging cyclusstap van de rolwagen; 0 = 
uitgeschakeld

X F31 Aantal omwentelingen step (F30)

OPT F32 Foliespanning op het product tijdens de wikkelingen binnen Foliespanning op het product tijdens de wikkelingen binnen 
de stappencyclusde stappencyclus en die bij versteviging F8

OPT F33 Alleen rolwagen PS (MPS2): uitrekken van de folie tijdens de 
wikkelingen binnen de stappencyclus en die bij versteviging F8

OPT F34 Aantal initiële ingesnoerde wikkelingen onder aan het product 
(na F05 wikkelingen met uitgestrekte folie); indien waarde = 0, 
wordt er niet ingesnoerd aan de onderkant

OPT F35 0: insnoeren bij opwaartse beweging uitgeschakeld

 1: volledige insnoering bij opwaartse beweging

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 2: insnoeren van lage wikkelingen tot 
aan versteviging (uit)  F8

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 3: insnoeren van versteviging (aan) tot 
aan hoge wikkelingen

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 4: alleen insnoeren tijdens versteviging    
F8

OPT F36 Aantal wikkelingen boven aan het product

 (Optie: uitgebreid insnoeren) vóór het uitvoeren van de 
ingesnoerde wikkelingen gaat hij F63 cm omhoog; indien F36 = 0, 
worden de hoge wikkelingen niet ingesnoerd

OPT F37 0: insnoeren bij neerwaartse beweging uitgeschakeld

  1: volledige insnoering bij neerwaartse beweging

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 2: insnoeren van versteviging 
(aan) tot aan lage wikkelingen

 (Optie: uitgebreid insnoeren) 3: insnoeren van lage wikkelingen 
tot aan versteviging (uit)

OPT F38 Aantal laatste wikkelingen onder aan het product; als F38 = 0, 
wordt er niet ingesnoerd

OPT F39 Tijd afstelling omsnoering sluiten (hiermee kunt u wilkkelen 
met gedeeltelijk gesloten film)

OPT F61 Aantal versterkingstoeren bij het opnieuw starten van de 
lagencyclus (optie, F01 = 4)

X F62 Comfortgraad aan 1, uit 0

OPT F63 (Opt: uitgebreid insnoeren) nog een laatste opwaartse 
beweging van de rolwagen na hoge wikkelingen



10 Rev.0  16/11/2021

Bedieningspaneel | ROBOT - KOLOM

10

2.2 BIJKOMENDE MANUELE BESTURINGEN
De Display (F) dient voor de visualisering van de manuele besturingen. 
Kies de manuele besturingen via de toetsen F+ en F- en druk op de 
toets aangeduid op de volgende lijst:

COMBINATIE VAN 
KNOPPEN / DRUKTOETSEN HANDELING

C1 Toets (B) Stijging foliewagen

C1 Toets (G) Daling foliewagen

C5 Toets (G) Knip actie

C6 Toets (B) Wagen omsnoering omhoog

C6 Toets (G) Wagen omsnoering omlaag
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2.3 AUTOMATIKBETRIEBE

   
A

G

B

F01 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS

Automatische cyclus om het pallet van de basis tot de top en weer naar 
de basis te omwikkelen.

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen. 

AFBEELDING

F01 = 02 - CYCLUS ENKEL STIJGING OF ENKEL DALING

GEVAAR
Voor de cyclus “enkel stijging” of “enkel daling” is een 
maximumhoogte van 1500 mm vereist van het te omwikkelen 
product. Hierboven moeten geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gebruikt in verband met het risico 
van vallen en werken op een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus om het product op het pallet te omwikkelen, vanaf 
de basis tot de top of vanaf de top tot de basis.. 

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen  (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen.

F10 - CYCLUS MET START OP VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen, vertrekkend van een 
voorbepaalde hoogte waarvan de waarde kan worden ingesteld via de 
functie F10.

F11 - CYCLUS MET HALTE OP EEN VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen met een halte op een 
voorbepaalde hoogte, instelbaar via de functie F11.

F12 - ANDERS DAN 50 - CYCLUS MET HOOGTEMETER

Automatische cyclus waarmee de pallet wordt omwikkeld vanaf de basis 
tot een bepaalde hoogte die vooraf wordt ingesteld met de functie F12 
en waarna teruggekeerd wordt naar de basis.

F21 = OMTREK PALLET

De gebruiker kan de omtrek van de pallet handmatig instellen met de 
F21-functie, of het optionele KOMPAS, indien aanwezig, inschakelen 
door F21 = 0,0 in te stellen. Bij deze instelling start en voltooit de 
machine de cyclus automatisch op hetzelfde punt.

Het optionele kompas vormt een systeem dat, gebruikmakend van een 
sensor, tijdens de wikkelcyclus de machine kan stoppen op hetzelfde 
punt als waar hij is gestart, ongeacht de vorm en de afmetingen van het 
in te pakken product.

De optionele kompas bestaat uit een elektronische kaart (H) die op 
de hoofdbesturingskaart met daarop geïnstalleerde speciale software 
wordt geplaatst.

De waarschuwingsmeldingen van de kompas zijn E17, E18 en E19. 

   

H

F22 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS MET PAUZE

GEVAAR
De “omhoog en omlaag met pauze”-cyclus wordt voorgeschreven 
voor te omwikkelen producten van maximaal 1500 mm hoog. 
Hierboven moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden gebruikt in verband met het risico van vallen en werken op 
een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus “stijging en daling” of enkel “stijging met pauze” bij 
bereik van de top van het te omwikkelen product; voor de pauze kan de 
wagen een bepaalde afstand dalen, instelbaar via F23.

De machine stopt en wacht op een nieuwe start terwijl een traag 
intermitterend signaal optreedt. 

Om de wikkelcyclus in pauze te vervolledigen, moet op de drukknop 
cyclusstart (A) worden gedrukt.

Als de cyclus zo is ingesteld, dat hij omhoog en omlaag gaat, gaat de 
rolwagen omhoog, voert deze de hoge wikkelingen uit, gaat hij omlaag 
naar de basis en tenslotte stopt de cyclus.

Als de cyclus zo is ingesteld dat hij alleen omhoog gaat, gaat de 
rolwagen weer omhoog, voert de hoge wikkelingen uit en vervolgens 
stopt de cyclus.

F30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUSF30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUS

Automatische cyclus waarmee de pallet in stappen kan worden 
omwikkeld.

De rolwagen gaat omhoog naar de met F30 ingestelde hoogte, voert 
een met F31 ingesteld aantal wikkelingen uit en herhaalt dit tot boven 
aan het product.

Tijdens de verstevigende wikkelingen is het mogelijk om de spanning 
en het uitrekken van de folie aan te passen, door F32 en F33 in te 
stellen.

Figuur 3 
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F01 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS

Automatische cyclus om het pallet van de basis tot de top en weer naar 
de basis te omwikkelen.

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen. 

AFBEELDING

F01 = 02 - CYCLUS ENKEL STIJGING OF ENKEL DALING

GEVAAR
Voor de cyclus “enkel stijging” of “enkel daling” is een 
maximumhoogte van 1500 mm vereist van het te omwikkelen 
product. Hierboven moeten geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gebruikt in verband met het risico 
van vallen en werken op een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus om het product op het pallet te omwikkelen, vanaf 
de basis tot de top of vanaf de top tot de basis.. 

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen  (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen.

F10 - CYCLUS MET START OP VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen, vertrekkend van een 
voorbepaalde hoogte waarvan de waarde kan worden ingesteld via de 
functie F10.

F11 - CYCLUS MET HALTE OP EEN VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen met een halte op een 
voorbepaalde hoogte, instelbaar via de functie F11.

F12 - ANDERS DAN 50 - CYCLUS MET HOOGTEMETER

Automatische cyclus waarmee de pallet wordt omwikkeld vanaf de basis 
tot een bepaalde hoogte die vooraf wordt ingesteld met de functie F12 
en waarna teruggekeerd wordt naar de basis.

F21 = OMTREK PALLET

De gebruiker kan de omtrek van de pallet handmatig instellen met de 
F21-functie, of het optionele KOMPAS, indien aanwezig, inschakelen 
door F21 = 0,0 in te stellen. Bij deze instelling start en voltooit de 
machine de cyclus automatisch op hetzelfde punt.

Het optionele kompas vormt een systeem dat, gebruikmakend van een 
sensor, tijdens de wikkelcyclus de machine kan stoppen op hetzelfde 
punt als waar hij is gestart, ongeacht de vorm en de afmetingen van het 
in te pakken product.

De optionele kompas bestaat uit een elektronische kaart (H) die op 
de hoofdbesturingskaart met daarop geïnstalleerde speciale software 
wordt geplaatst.

De waarschuwingsmeldingen van de kompas zijn E17, E18 en E19. 

   

H

F22 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS MET PAUZE

GEVAAR
De “omhoog en omlaag met pauze”-cyclus wordt voorgeschreven 
voor te omwikkelen producten van maximaal 1500 mm hoog. 
Hierboven moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden gebruikt in verband met het risico van vallen en werken op 
een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus “stijging en daling” of enkel “stijging met pauze” bij 
bereik van de top van het te omwikkelen product; voor de pauze kan de 
wagen een bepaalde afstand dalen, instelbaar via F23.

De machine stopt en wacht op een nieuwe start terwijl een traag 
intermitterend signaal optreedt. 

Om de wikkelcyclus in pauze te vervolledigen, moet op de drukknop 
cyclusstart (A) worden gedrukt.

Als de cyclus zo is ingesteld, dat hij omhoog en omlaag gaat, gaat de 
rolwagen omhoog, voert deze de hoge wikkelingen uit, gaat hij omlaag 
naar de basis en tenslotte stopt de cyclus.

Als de cyclus zo is ingesteld dat hij alleen omhoog gaat, gaat de 
rolwagen weer omhoog, voert de hoge wikkelingen uit en vervolgens 
stopt de cyclus.

F30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUSF30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUS

Automatische cyclus waarmee de pallet in stappen kan worden 
omwikkeld.

De rolwagen gaat omhoog naar de met F30 ingestelde hoogte, voert 
een met F31 ingesteld aantal wikkelingen uit en herhaalt dit tot boven 
aan het product.

Tijdens de verstevigende wikkelingen is het mogelijk om de spanning 
en het uitrekken van de folie aan te passen, door F32 en F33 in te 
stellen.

 »  Zie Figuur 3 - page 11
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F01 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS

Automatische cyclus om het pallet van de basis tot de top en weer naar 
de basis te omwikkelen.

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen. 

AFBEELDING

F01 = 02 - CYCLUS ENKEL STIJGING OF ENKEL DALING

GEVAAR
Voor de cyclus “enkel stijging” of “enkel daling” is een 
maximumhoogte van 1500 mm vereist van het te omwikkelen 
product. Hierboven moeten geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gebruikt in verband met het risico 
van vallen en werken op een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus om het product op het pallet te omwikkelen, vanaf 
de basis tot de top of vanaf de top tot de basis.. 

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen  (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen.

F10 - CYCLUS MET START OP VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen, vertrekkend van een 
voorbepaalde hoogte waarvan de waarde kan worden ingesteld via de 
functie F10.

F11 - CYCLUS MET HALTE OP EEN VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen met een halte op een 
voorbepaalde hoogte, instelbaar via de functie F11.

F12 - ANDERS DAN 50 - CYCLUS MET HOOGTEMETER

Automatische cyclus waarmee de pallet wordt omwikkeld vanaf de basis 
tot een bepaalde hoogte die vooraf wordt ingesteld met de functie F12 
en waarna teruggekeerd wordt naar de basis.

F21 = OMTREK PALLET

De gebruiker kan de omtrek van de pallet handmatig instellen met de 
F21-functie, of het optionele KOMPAS, indien aanwezig, inschakelen 
door F21 = 0,0 in te stellen. Bij deze instelling start en voltooit de 
machine de cyclus automatisch op hetzelfde punt.

Het optionele kompas vormt een systeem dat, gebruikmakend van een 
sensor, tijdens de wikkelcyclus de machine kan stoppen op hetzelfde 
punt als waar hij is gestart, ongeacht de vorm en de afmetingen van het 
in te pakken product.

De optionele kompas bestaat uit een elektronische kaart (H) die op 
de hoofdbesturingskaart met daarop geïnstalleerde speciale software 
wordt geplaatst.

De waarschuwingsmeldingen van de kompas zijn E17, E18 en E19. 

   

H

F22 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS MET PAUZE

GEVAAR
De “omhoog en omlaag met pauze”-cyclus wordt voorgeschreven 
voor te omwikkelen producten van maximaal 1500 mm hoog. 
Hierboven moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden gebruikt in verband met het risico van vallen en werken op 
een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus “stijging en daling” of enkel “stijging met pauze” bij 
bereik van de top van het te omwikkelen product; voor de pauze kan de 
wagen een bepaalde afstand dalen, instelbaar via F23.

De machine stopt en wacht op een nieuwe start terwijl een traag 
intermitterend signaal optreedt. 

Om de wikkelcyclus in pauze te vervolledigen, moet op de drukknop 
cyclusstart (A) worden gedrukt.

Als de cyclus zo is ingesteld, dat hij omhoog en omlaag gaat, gaat de 
rolwagen omhoog, voert deze de hoge wikkelingen uit, gaat hij omlaag 
naar de basis en tenslotte stopt de cyclus.

Als de cyclus zo is ingesteld dat hij alleen omhoog gaat, gaat de 
rolwagen weer omhoog, voert de hoge wikkelingen uit en vervolgens 
stopt de cyclus.

F30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUSF30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUS

Automatische cyclus waarmee de pallet in stappen kan worden 
omwikkeld.

De rolwagen gaat omhoog naar de met F30 ingestelde hoogte, voert 
een met F31 ingesteld aantal wikkelingen uit en herhaalt dit tot boven 
aan het product.

Tijdens de verstevigende wikkelingen is het mogelijk om de spanning 
en het uitrekken van de folie aan te passen, door F32 en F33 in te 
stellen.

Figuur 4 
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A

F01 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS

Automatische cyclus om het pallet van de basis tot de top en weer naar 
de basis te omwikkelen.

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen. 

AFBEELDING

F01 = 02 - CYCLUS ENKEL STIJGING OF ENKEL DALING

GEVAAR
Voor de cyclus “enkel stijging” of “enkel daling” is een 
maximumhoogte van 1500 mm vereist van het te omwikkelen 
product. Hierboven moeten geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gebruikt in verband met het risico 
van vallen en werken op een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus om het product op het pallet te omwikkelen, vanaf 
de basis tot de top of vanaf de top tot de basis.. 

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen  (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen.

F10 - CYCLUS MET START OP VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen, vertrekkend van een 
voorbepaalde hoogte waarvan de waarde kan worden ingesteld via de 
functie F10.

F11 - CYCLUS MET HALTE OP EEN VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen met een halte op een 
voorbepaalde hoogte, instelbaar via de functie F11.

F12 - ANDERS DAN 50 - CYCLUS MET HOOGTEMETER

Automatische cyclus waarmee de pallet wordt omwikkeld vanaf de basis 
tot een bepaalde hoogte die vooraf wordt ingesteld met de functie F12 
en waarna teruggekeerd wordt naar de basis.

F21 = OMTREK PALLET

De gebruiker kan de omtrek van de pallet handmatig instellen met de 
F21-functie, of het optionele KOMPAS, indien aanwezig, inschakelen 
door F21 = 0,0 in te stellen. Bij deze instelling start en voltooit de 
machine de cyclus automatisch op hetzelfde punt.

Het optionele kompas vormt een systeem dat, gebruikmakend van een 
sensor, tijdens de wikkelcyclus de machine kan stoppen op hetzelfde 
punt als waar hij is gestart, ongeacht de vorm en de afmetingen van het 
in te pakken product.

De optionele kompas bestaat uit een elektronische kaart (H) die op 
de hoofdbesturingskaart met daarop geïnstalleerde speciale software 
wordt geplaatst.

De waarschuwingsmeldingen van de kompas zijn E17, E18 en E19. 

   

H

F22 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS MET PAUZE

GEVAAR
De “omhoog en omlaag met pauze”-cyclus wordt voorgeschreven 
voor te omwikkelen producten van maximaal 1500 mm hoog. 
Hierboven moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden gebruikt in verband met het risico van vallen en werken op 
een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus “stijging en daling” of enkel “stijging met pauze” bij 
bereik van de top van het te omwikkelen product; voor de pauze kan de 
wagen een bepaalde afstand dalen, instelbaar via F23.

De machine stopt en wacht op een nieuwe start terwijl een traag 
intermitterend signaal optreedt. 

Om de wikkelcyclus in pauze te vervolledigen, moet op de drukknop 
cyclusstart (A) worden gedrukt.

Als de cyclus zo is ingesteld, dat hij omhoog en omlaag gaat, gaat de 
rolwagen omhoog, voert deze de hoge wikkelingen uit, gaat hij omlaag 
naar de basis en tenslotte stopt de cyclus.

Als de cyclus zo is ingesteld dat hij alleen omhoog gaat, gaat de 
rolwagen weer omhoog, voert de hoge wikkelingen uit en vervolgens 
stopt de cyclus.

F30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUSF30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUS

Automatische cyclus waarmee de pallet in stappen kan worden 
omwikkeld.

De rolwagen gaat omhoog naar de met F30 ingestelde hoogte, voert 
een met F31 ingesteld aantal wikkelingen uit en herhaalt dit tot boven 
aan het product.

Tijdens de verstevigende wikkelingen is het mogelijk om de spanning 
en het uitrekken van de folie aan te passen, door F32 en F33 in te 
stellen.

Figuur 5 
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2.4 HALFAUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLI

   
A

F01 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS

Automatische cyclus om het pallet van de basis tot de top en weer naar 
de basis te omwikkelen.

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen. 

AFBEELDING

F01 = 02 - CYCLUS ENKEL STIJGING OF ENKEL DALING

GEVAAR
Voor de cyclus “enkel stijging” of “enkel daling” is een 
maximumhoogte van 1500 mm vereist van het te omwikkelen 
product. Hierboven moeten geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gebruikt in verband met het risico 
van vallen en werken op een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus om het product op het pallet te omwikkelen, vanaf 
de basis tot de top of vanaf de top tot de basis.. 

Tijdens het wikkelen is het mogelijk via de drukknoppen  (B) (wagen 
stijgt) of (G) (wagen daalt) de wagen te stoppen en hem opnieuw te 
starten om het pallet plaatselijk te verstevigen.

F10 - CYCLUS MET START OP VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen, vertrekkend van een 
voorbepaalde hoogte waarvan de waarde kan worden ingesteld via de 
functie F10.

F11 - CYCLUS MET HALTE OP EEN VOORBEPAALDE HOOGTE

Automatische cyclus om het pallet te omwikkelen met een halte op een 
voorbepaalde hoogte, instelbaar via de functie F11.

F12 - ANDERS DAN 50 - CYCLUS MET HOOGTEMETER

Automatische cyclus waarmee de pallet wordt omwikkeld vanaf de basis 
tot een bepaalde hoogte die vooraf wordt ingesteld met de functie F12 
en waarna teruggekeerd wordt naar de basis.

F21 = OMTREK PALLET

De gebruiker kan de omtrek van de pallet handmatig instellen met de 
F21-functie, of het optionele KOMPAS, indien aanwezig, inschakelen 
door F21 = 0,0 in te stellen. Bij deze instelling start en voltooit de 
machine de cyclus automatisch op hetzelfde punt.

Het optionele kompas vormt een systeem dat, gebruikmakend van een 
sensor, tijdens de wikkelcyclus de machine kan stoppen op hetzelfde 
punt als waar hij is gestart, ongeacht de vorm en de afmetingen van het 
in te pakken product.

De optionele kompas bestaat uit een elektronische kaart (H) die op 
de hoofdbesturingskaart met daarop geïnstalleerde speciale software 
wordt geplaatst.

De waarschuwingsmeldingen van de kompas zijn E17, E18 en E19. 

   

H

F22 = 01 - VOLLEDIGE STIJG- EN DAALCYCLUS MET PAUZE

GEVAAR
De “omhoog en omlaag met pauze”-cyclus wordt voorgeschreven 
voor te omwikkelen producten van maximaal 1500 mm hoog. 
Hierboven moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden gebruikt in verband met het risico van vallen en werken op 
een hoogte van meer dan 1500 mm.

Automatische cyclus “stijging en daling” of enkel “stijging met pauze” bij 
bereik van de top van het te omwikkelen product; voor de pauze kan de 
wagen een bepaalde afstand dalen, instelbaar via F23.

De machine stopt en wacht op een nieuwe start terwijl een traag 
intermitterend signaal optreedt. 

Om de wikkelcyclus in pauze te vervolledigen, moet op de drukknop 
cyclusstart (A) worden gedrukt.

Als de cyclus zo is ingesteld, dat hij omhoog en omlaag gaat, gaat de 
rolwagen omhoog, voert deze de hoge wikkelingen uit, gaat hij omlaag 
naar de basis en tenslotte stopt de cyclus.

Als de cyclus zo is ingesteld dat hij alleen omhoog gaat, gaat de 
rolwagen weer omhoog, voert de hoge wikkelingen uit en vervolgens 
stopt de cyclus.

F30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUSF30 - AUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUS

Automatische cyclus waarmee de pallet in stappen kan worden 
omwikkeld.

De rolwagen gaat omhoog naar de met F30 ingestelde hoogte, voert 
een met F31 ingesteld aantal wikkelingen uit en herhaalt dit tot boven 
aan het product.

Tijdens de verstevigende wikkelingen is het mogelijk om de spanning 
en het uitrekken van de folie aan te passen, door F32 en F33 in te 
stellen.

F1 = 4 HALFAUTOMATISCHE BEDRIJFSCYCLUS waarbij de pallet in 
lagen kan worden gewikkeld en tussen de lagen stopt. 

Met de foliewagen helemaal omlaag wikkelt de machine de eerste laag 
producten en stopt hij bovenaan; het wikkelen van de verschillende 
lagen wordt gestart met de extra knop. Tijdens deze stap kunnen aan 
elke laag F05 extra verstevigingswikkelingen worden aangebracht.

De operator palletiseert een tweede laag en drukt weer op de extra 
knop en zo verder tot de laatste laag. Tijdens deze stap kunnen aan 
elke laag F61 extra verstevigingswikkelingen worden aangebracht.

De operator drukt op toets (A) om het wikkelen met aan randen 
uitstekende folie, hoge wikkelingen F06 en neerwaartse wikkelingen af 
te ronden.

Figuur 6 
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2.5 LIJST MET WAARSCHUWINGSSIGNALEN
Het display (V) dient voor de signalering van de weergegeven alarmen 
samen met het knipperen van de LED naast de RESET-toets of samen 
met de rechter LED op het display (F) bij de modellen met touchscreen:

Code Omschrijving Oorzaken Oplossingen

E01 Veiligheidsbumper 
geactiveerd

 - Bumper ingedrukt

 - Pen bumper vergrendeld.

 - Microschakelaar te dicht bij de nok.

 - De eindschakelaar is niet ingedrukt 
en het signaal bereikt de kaart niet.

 - Verwijder het obstakel.

 - Ontgrendel de bumper en controleer of de 
pennen vrij kunnen draaien.

 - Beweeg de microschakelaar weg van de nok; 
met de pen uitgelijnd: de microschakelaar mag 
niet worden ingedrukt.

 - Controleer of de eindschakelaar werkt. Vervang 
hem als dit niet het geval is. Controleer aan 
de hand van de aanduidingen op paneel P1 
en 010 of er geen onderbrekingen in de kabel 
zijn. Vervang deze als er sprake is van een 
onderbreking.

E02 Storing rotatie of 
beweging, motor 
geblokkeerd

 - De sensor leest de tanden niet want 
is te ver vanaf het frequentiewiel.

 - De sensor leest de tanden niet 
omdat het frequentiewiel defect of 
vervormd is.

 - De sensor stuurt het signaal niet 
naar de kaart.

 - De motor lijkt langer dan 2,5 s met 
minder dan 500 tpm te draaien.

 - De machine beweegt niet, ook 
niet wanneer hij handmatig getest 
wordt.

 - De positie van de sensor ten opzichte van de 
tanden van het frequentiewiel regelen (afstand 
< 2 mm).

 - Het frequentiewiel repareren / vervangen.

 - De correcte werking van de sensor controleren 
door er een metalen voorwerp naartoe te 
bewegen: als de led gaat branden, de kabel 
vervangen; de sensor vervangen als hij niet 
werkt.

 - Als de robot op een ongeschikte vloer (tapijt) 
draait, kies dan een vlakke, gladde, maar niet 
glibberige vloer. Als er een alarm afgaat tijdens 
de vertraging, detecteert de sensor niet alle 
tanden van het toonwiel.

 - De omvormer of inverter krijgt geen signaal 
om te starten. Controleer de bedrading.
De omvormer of inverter is in storing. Vermeld 
de code die wordt weergegeven. Bij motor in 
DC, de borstels van de motor controleren. De 
kabel van de motor is niet goed aangesloten, 
de bekabeling en spanningen, ook op de rem, 
indien aanwezig, controleren. Het kan zijn dat de 
elektromechanische rem van de motor, indien 
aanwezig, niet ontkoppelt, vervang hem in dat 
geval. De motorgroep kan beschadigd of defect 
zijn, vervang hem in dat geval.

E03 Herstarten na 
spanningsverlies

 - De kaart heeft een herstart verricht.

 - De machine is gestopt en toont 
deze waarschuwing.

 - Op de resettoets.

 - Er is een stroomstoring opgetreden en de 
machine is uitgeschakeld en vervolgens 
weer ingeschakeld: druk op de RESET-toets 
(stroomstoring) of de bel (aanraaktoets).

POF Power fail  - Spanningsval gedetecteerd, 
zonder dat de kaart volledig is 
uitgeschakeld.

 - Schakel de machine uit en weer in.

E08 Storing stijging/daling 
wagen

 - De sensor leest de tanden niet want 
is te ver vanaf het frequentiewiel.

 - De wagen beweegt zich in slechts 
één richting.

 - De sensor stuurt het signaal niet 
naar de kaart.

 - De rolwagen beweegt niet, ook 
niet wanneer hij handmatig getest 
wordt.

 - De positie van de sensor ten opzichte van de 
tanden van het frequentiewiel regelen (afstand 
< 2 mm), als het frequentiewiel defect of 
beschadigd is, dit vervangen.

 - Controleren of het besturingssignaal de het 
inschakelingssysteem bereikt, en controleren 
of de led ingeschakeld is; controleren of de 
eindschakelaar van de wagen niet is ingedrukt 
of geblokkeerd is.

 - De correcte werking van de sensor controleren 
door er een metalen voorwerp naartoe te 
bewegen: als de led gaat branden, de kabel 
vervangen; de sensor vervangen als hij niet 
werkt.

 - De omvormer of inverter krijgt geen signaal 
om te starten. Controleer de bedrading. De 
omvormer of inverter is in storing. Vermeld de 
code die wordt weergegeven. Bij motor in DC, de 
borstels van de motor controleren. De kabel van 
de motor is niet goed aangesloten, de bekabeling 
en spanningen, ook op de rem, indien aanwezig, 
controleren. De motorgroep kan beschadigd of 
defect zijn, vervang hem in dat geval. Controleer 
de batterijstatus.

E09 Stop na breuk folie of 
einde folie

 - De foliespoel is leeg.

 - De rand van de folie is losgeraakt of 
folie is gescheurd.

 - De folie wikkelt niet af.

 - De folie is niet op de juiste wijze aan 
het product gebonden.

 - Spoel vervangen.

 - De folie weer aan pallet.

 - De correcte werking van de ‘dancing’ sensor 
controleren door de folie te verwijderen en hem 
handmatig in te schakelen. Als hij niet werkt de 
correcte werking van de sensor controleren. De 
spanningswaarde van de folie is hoog, verlaag 
hem.

 - Als de folie niet binnen (x) seconden in de wagen 
gaat rollen, gaat er een alarm af. Bind de folie er 
strakker omheen.

E10 Fout eindschakelaar 
wagen

(beide zijn open)

 - Fout in bekabeling of stroomtoevoer 
ontbreekt.

 - De bekabeling van de eindschakelaars en hun 
stroomtoevoer controleren.Controleer de 
borstels van de rolwagenmotor.

E11 Fout eindschakelaar laag: 
niet gesloten tijdens 
stijgen van wagen

 - Blokkering van motor van wagen.

 - Eindschakelaar defect of 
geblokkeerd.

 - De motoraandrijving van de wagen controleren 
(motorborstels).

 - De sensor deblokkeren, of indien defect, 
vervangen. Controleer de borstels van de 
rolwagenmotor.

E12 Fout eindschakelaar 
hoog: niet gesloten 
tijdens dalen van wagen

 - Blokkering van motor van wagen.

 - Eindschakelaar defect of 
geblokkeerd.

 - De motoraandrijving van de wagen controleren 
(motorborstels).

 - De sensor deblokkeren, of indien defect, 
vervangen.

E13 Fout eindschakelaar laag: 
geopend tijdens stijgen 
van wagen

 - De wagen verplaatst zich in 
tegengestelde richting.

 - De draairichting moet worden omgedraaid, of 
de eindschakelaars zijn omgedraaid.

E14 Fout eindschakelaar 
hoog: geopend tijdens 
dalen van wagen

 - De wagen verplaatst zich in 
tegengestelde richting.

 - De draairichting moet worden omgedraaid, of 
de eindschakelaars zijn omgedraaid.

E16 Noodstop ingeschakeld  - Noodknop ingedrukt.

 - Luik wagen open.

 - De knop deblokkeren en de stroomkring 
herstellen.

 - Het luik sluiten en de stroomkring herstellen, 
bij wagen MB of EB de brug op connector 
controleren.Controleer noodmicroschakelaar.

E17 Foutmelding time-out 
communicatie met 
kompas - Het kompas 
reageert niet

 - De uitbreidingskaart is niet correct 
geplaatst.

 - Controleer de bevestiging zoals aangegeven in 
het hoofdstuk “Kompas” in deze handleiding. 
Controleer ook of de pinnen geen roest 
vertonen. Verwijder de kaart en probeer hem 
opnieuw te plaatsen.

E18 Foutmelding kalibratie 
kompas of te 
hoge magnetische 
interferentie

 - 24 V-voedingsaansluiting

 - Interferentie door magnetisch veld.

 - Controleer de bedrading van de kaart zoals 
aangegeven in het hoofdstuk "Kompas".

 - Controleer of er zich geen kabels of metalen 
voorwerpen in de buurt van het kompas 
bevinden.

E19 Foutmelding faseuitval 
kompas

 - Fase-uitval voor time-out.

 - Magnetisch veld te zwak of hoge 
magnetische interferentie.

 - Controleer of de robot ten minste één 
omwenteling heeft uitgevoerd, anders moet de 
waarde van parameter F54 worden verhoogd.

 - De perimeter van de pallet moet handmatig 
worden ingesteld met gebruikersparameter F21.

EFA
EFF

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

EF0
EF9

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E20
E29

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E2A
E2F

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E32 Waarschuwing lege 
batterij in rusttoestand

 - De batterij is leeg en de robot staat 
stil.

 - Laad de batterij opnieuw op; vervang de batterij 
als het probleem aanhoudt.

E33 Waarschuwing lege 
batterij bij aandrijving

 - De batterij is leeg en de robot wordt 
aangedreven.

 - Laad de batterij opnieuw op; vervang de batterij 
als het probleem aanhoudt.

E50 Fout in de sensoren voor 
positie plooibewerking

 - Beide sensoren zijn bezet.  - De correcte elektrische bekabeling of correcte 
installatie en mechanische werking controleren.

E51 Blokkering 
plooibewerking tijdens 
sluiting

 - De plooibewerking is geblokkeerd 
op de hoge sensor.

 - De werking van de motor controleren.

 - De elektrische aansluiting controleren.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

 - Controleer de werking van de sensor.

E52 Blokkering 
plooibewerking tijdens 
opening

 - De plooibewerking is geblokkeerd 
op de lage sensor.

 - De werking van de motor controleren.

 - De elektrische aansluiting controleren.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

 - Controleer de werking van de sensor.

E53 Fout eindschakelaar 
hoog: niet ingeschakeld 
tijdens het commando 
stijgen (insnoeren)

 - De wagen is geblokkeerd tijdens 
het stijgen.

 - De werking van de motor controleren.

 - De werking van de hoge sensor controleren, en 
vervang hem, indien defect.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

E54 Fout eindschakelaar laag: 
niet ingeschakeld tijdens 
het commando dalen 
(insnoeren)

 - De wagen is geblokkeerd tijdens 
het dalen.

 - De werking van de motor controleren.

 - De werking van de lage sensor controleren, en 
vervang hem, indien defect.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

E55 Foutmelding 
eindschakelaar bij lage 
insnoering: gestopt bij 
het omhooggaan

 - De motor draait in omgekeerde 
richting

 - Controleer de bekabeling.
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Het display (V) dient voor de signalering van de weergegeven alarmen 
samen met het knipperen van de LED naast de RESET-toets of samen 
met de rechter LED op het display (F) bij de modellen met touchscreen:

Code Omschrijving Oorzaken Oplossingen

E01 Veiligheidsbumper 
geactiveerd

 - Bumper ingedrukt

 - Pen bumper vergrendeld.

 - Microschakelaar te dicht bij de nok.

 - De eindschakelaar is niet ingedrukt 
en het signaal bereikt de kaart niet.

 - Verwijder het obstakel.

 - Ontgrendel de bumper en controleer of de 
pennen vrij kunnen draaien.

 - Beweeg de microschakelaar weg van de nok; 
met de pen uitgelijnd: de microschakelaar mag 
niet worden ingedrukt.

 - Controleer of de eindschakelaar werkt. Vervang 
hem als dit niet het geval is. Controleer aan 
de hand van de aanduidingen op paneel P1 
en 010 of er geen onderbrekingen in de kabel 
zijn. Vervang deze als er sprake is van een 
onderbreking.

E02 Storing rotatie of 
beweging, motor 
geblokkeerd

 - De sensor leest de tanden niet want 
is te ver vanaf het frequentiewiel.

 - De sensor leest de tanden niet 
omdat het frequentiewiel defect of 
vervormd is.

 - De sensor stuurt het signaal niet 
naar de kaart.

 - De motor lijkt langer dan 2,5 s met 
minder dan 500 tpm te draaien.

 - De machine beweegt niet, ook 
niet wanneer hij handmatig getest 
wordt.

 - De positie van de sensor ten opzichte van de 
tanden van het frequentiewiel regelen (afstand 
< 2 mm).

 - Het frequentiewiel repareren / vervangen.

 - De correcte werking van de sensor controleren 
door er een metalen voorwerp naartoe te 
bewegen: als de led gaat branden, de kabel 
vervangen; de sensor vervangen als hij niet 
werkt.

 - Als de robot op een ongeschikte vloer (tapijt) 
draait, kies dan een vlakke, gladde, maar niet 
glibberige vloer. Als er een alarm afgaat tijdens 
de vertraging, detecteert de sensor niet alle 
tanden van het toonwiel.

 - De omvormer of inverter krijgt geen signaal 
om te starten. Controleer de bedrading.
De omvormer of inverter is in storing. Vermeld 
de code die wordt weergegeven. Bij motor in 
DC, de borstels van de motor controleren. De 
kabel van de motor is niet goed aangesloten, 
de bekabeling en spanningen, ook op de rem, 
indien aanwezig, controleren. Het kan zijn dat de 
elektromechanische rem van de motor, indien 
aanwezig, niet ontkoppelt, vervang hem in dat 
geval. De motorgroep kan beschadigd of defect 
zijn, vervang hem in dat geval.

E03 Herstarten na 
spanningsverlies

 - De kaart heeft een herstart verricht.

 - De machine is gestopt en toont 
deze waarschuwing.

 - Op de resettoets.

 - Er is een stroomstoring opgetreden en de 
machine is uitgeschakeld en vervolgens 
weer ingeschakeld: druk op de RESET-toets 
(stroomstoring) of de bel (aanraaktoets).

POF Power fail  - Spanningsval gedetecteerd, 
zonder dat de kaart volledig is 
uitgeschakeld.

 - Schakel de machine uit en weer in.

E08 Storing stijging/daling 
wagen

 - De sensor leest de tanden niet want 
is te ver vanaf het frequentiewiel.

 - De wagen beweegt zich in slechts 
één richting.

 - De sensor stuurt het signaal niet 
naar de kaart.

 - De rolwagen beweegt niet, ook 
niet wanneer hij handmatig getest 
wordt.

 - De positie van de sensor ten opzichte van de 
tanden van het frequentiewiel regelen (afstand 
< 2 mm), als het frequentiewiel defect of 
beschadigd is, dit vervangen.

 - Controleren of het besturingssignaal de het 
inschakelingssysteem bereikt, en controleren 
of de led ingeschakeld is; controleren of de 
eindschakelaar van de wagen niet is ingedrukt 
of geblokkeerd is.

 - De correcte werking van de sensor controleren 
door er een metalen voorwerp naartoe te 
bewegen: als de led gaat branden, de kabel 
vervangen; de sensor vervangen als hij niet 
werkt.

 - De omvormer of inverter krijgt geen signaal 
om te starten. Controleer de bedrading. De 
omvormer of inverter is in storing. Vermeld de 
code die wordt weergegeven. Bij motor in DC, de 
borstels van de motor controleren. De kabel van 
de motor is niet goed aangesloten, de bekabeling 
en spanningen, ook op de rem, indien aanwezig, 
controleren. De motorgroep kan beschadigd of 
defect zijn, vervang hem in dat geval. Controleer 
de batterijstatus.

E09 Stop na breuk folie of 
einde folie

 - De foliespoel is leeg.

 - De rand van de folie is losgeraakt of 
folie is gescheurd.

 - De folie wikkelt niet af.

 - De folie is niet op de juiste wijze aan 
het product gebonden.

 - Spoel vervangen.

 - De folie weer aan pallet.

 - De correcte werking van de ‘dancing’ sensor 
controleren door de folie te verwijderen en hem 
handmatig in te schakelen. Als hij niet werkt de 
correcte werking van de sensor controleren. De 
spanningswaarde van de folie is hoog, verlaag 
hem.

 - Als de folie niet binnen (x) seconden in de wagen 
gaat rollen, gaat er een alarm af. Bind de folie er 
strakker omheen.

E10 Fout eindschakelaar 
wagen

(beide zijn open)

 - Fout in bekabeling of stroomtoevoer 
ontbreekt.

 - De bekabeling van de eindschakelaars en hun 
stroomtoevoer controleren.Controleer de 
borstels van de rolwagenmotor.

E11 Fout eindschakelaar laag: 
niet gesloten tijdens 
stijgen van wagen

 - Blokkering van motor van wagen.

 - Eindschakelaar defect of 
geblokkeerd.

 - De motoraandrijving van de wagen controleren 
(motorborstels).

 - De sensor deblokkeren, of indien defect, 
vervangen. Controleer de borstels van de 
rolwagenmotor.

E12 Fout eindschakelaar 
hoog: niet gesloten 
tijdens dalen van wagen

 - Blokkering van motor van wagen.

 - Eindschakelaar defect of 
geblokkeerd.

 - De motoraandrijving van de wagen controleren 
(motorborstels).

 - De sensor deblokkeren, of indien defect, 
vervangen.

E13 Fout eindschakelaar laag: 
geopend tijdens stijgen 
van wagen

 - De wagen verplaatst zich in 
tegengestelde richting.

 - De draairichting moet worden omgedraaid, of 
de eindschakelaars zijn omgedraaid.

E14 Fout eindschakelaar 
hoog: geopend tijdens 
dalen van wagen

 - De wagen verplaatst zich in 
tegengestelde richting.

 - De draairichting moet worden omgedraaid, of 
de eindschakelaars zijn omgedraaid.

E16 Noodstop ingeschakeld  - Noodknop ingedrukt.

 - Luik wagen open.

 - De knop deblokkeren en de stroomkring 
herstellen.

 - Het luik sluiten en de stroomkring herstellen, 
bij wagen MB of EB de brug op connector 
controleren.Controleer noodmicroschakelaar.

E17 Foutmelding time-out 
communicatie met 
kompas - Het kompas 
reageert niet

 - De uitbreidingskaart is niet correct 
geplaatst.

 - Controleer de bevestiging zoals aangegeven in 
het hoofdstuk “Kompas” in deze handleiding. 
Controleer ook of de pinnen geen roest 
vertonen. Verwijder de kaart en probeer hem 
opnieuw te plaatsen.

E18 Foutmelding kalibratie 
kompas of te 
hoge magnetische 
interferentie

 - 24 V-voedingsaansluiting

 - Interferentie door magnetisch veld.

 - Controleer de bedrading van de kaart zoals 
aangegeven in het hoofdstuk "Kompas".

 - Controleer of er zich geen kabels of metalen 
voorwerpen in de buurt van het kompas 
bevinden.

E19 Foutmelding faseuitval 
kompas

 - Fase-uitval voor time-out.

 - Magnetisch veld te zwak of hoge 
magnetische interferentie.

 - Controleer of de robot ten minste één 
omwenteling heeft uitgevoerd, anders moet de 
waarde van parameter F54 worden verhoogd.

 - De perimeter van de pallet moet handmatig 
worden ingesteld met gebruikersparameter F21.

EFA
EFF

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

EF0
EF9

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E20
E29

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E2A
E2F

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E32 Waarschuwing lege 
batterij in rusttoestand

 - De batterij is leeg en de robot staat 
stil.

 - Laad de batterij opnieuw op; vervang de batterij 
als het probleem aanhoudt.

E33 Waarschuwing lege 
batterij bij aandrijving

 - De batterij is leeg en de robot wordt 
aangedreven.

 - Laad de batterij opnieuw op; vervang de batterij 
als het probleem aanhoudt.

E50 Fout in de sensoren voor 
positie plooibewerking

 - Beide sensoren zijn bezet.  - De correcte elektrische bekabeling of correcte 
installatie en mechanische werking controleren.

E51 Blokkering 
plooibewerking tijdens 
sluiting

 - De plooibewerking is geblokkeerd 
op de hoge sensor.

 - De werking van de motor controleren.

 - De elektrische aansluiting controleren.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

 - Controleer de werking van de sensor.

E52 Blokkering 
plooibewerking tijdens 
opening

 - De plooibewerking is geblokkeerd 
op de lage sensor.

 - De werking van de motor controleren.

 - De elektrische aansluiting controleren.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

 - Controleer de werking van de sensor.

E53 Fout eindschakelaar 
hoog: niet ingeschakeld 
tijdens het commando 
stijgen (insnoeren)

 - De wagen is geblokkeerd tijdens 
het stijgen.

 - De werking van de motor controleren.

 - De werking van de hoge sensor controleren, en 
vervang hem, indien defect.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

E54 Fout eindschakelaar laag: 
niet ingeschakeld tijdens 
het commando dalen 
(insnoeren)

 - De wagen is geblokkeerd tijdens 
het dalen.

 - De werking van de motor controleren.

 - De werking van de lage sensor controleren, en 
vervang hem, indien defect.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

E55 Foutmelding 
eindschakelaar bij lage 
insnoering: gestopt bij 
het omhooggaan

 - De motor draait in omgekeerde 
richting

 - Controleer de bekabeling.



18 Rev.0  16/11/2021

Bedieningspaneel | ROBOT - KOLOM

18

Het display (V) dient voor de signalering van de weergegeven alarmen 
samen met het knipperen van de LED naast de RESET-toets of samen 
met de rechter LED op het display (F) bij de modellen met touchscreen:

Code Omschrijving Oorzaken Oplossingen

E01 Veiligheidsbumper 
geactiveerd

 - Bumper ingedrukt

 - Pen bumper vergrendeld.

 - Microschakelaar te dicht bij de nok.

 - De eindschakelaar is niet ingedrukt 
en het signaal bereikt de kaart niet.

 - Verwijder het obstakel.

 - Ontgrendel de bumper en controleer of de 
pennen vrij kunnen draaien.

 - Beweeg de microschakelaar weg van de nok; 
met de pen uitgelijnd: de microschakelaar mag 
niet worden ingedrukt.

 - Controleer of de eindschakelaar werkt. Vervang 
hem als dit niet het geval is. Controleer aan 
de hand van de aanduidingen op paneel P1 
en 010 of er geen onderbrekingen in de kabel 
zijn. Vervang deze als er sprake is van een 
onderbreking.

E02 Storing rotatie of 
beweging, motor 
geblokkeerd

 - De sensor leest de tanden niet want 
is te ver vanaf het frequentiewiel.

 - De sensor leest de tanden niet 
omdat het frequentiewiel defect of 
vervormd is.

 - De sensor stuurt het signaal niet 
naar de kaart.

 - De motor lijkt langer dan 2,5 s met 
minder dan 500 tpm te draaien.

 - De machine beweegt niet, ook 
niet wanneer hij handmatig getest 
wordt.

 - De positie van de sensor ten opzichte van de 
tanden van het frequentiewiel regelen (afstand 
< 2 mm).

 - Het frequentiewiel repareren / vervangen.

 - De correcte werking van de sensor controleren 
door er een metalen voorwerp naartoe te 
bewegen: als de led gaat branden, de kabel 
vervangen; de sensor vervangen als hij niet 
werkt.

 - Als de robot op een ongeschikte vloer (tapijt) 
draait, kies dan een vlakke, gladde, maar niet 
glibberige vloer. Als er een alarm afgaat tijdens 
de vertraging, detecteert de sensor niet alle 
tanden van het toonwiel.

 - De omvormer of inverter krijgt geen signaal 
om te starten. Controleer de bedrading.
De omvormer of inverter is in storing. Vermeld 
de code die wordt weergegeven. Bij motor in 
DC, de borstels van de motor controleren. De 
kabel van de motor is niet goed aangesloten, 
de bekabeling en spanningen, ook op de rem, 
indien aanwezig, controleren. Het kan zijn dat de 
elektromechanische rem van de motor, indien 
aanwezig, niet ontkoppelt, vervang hem in dat 
geval. De motorgroep kan beschadigd of defect 
zijn, vervang hem in dat geval.

E03 Herstarten na 
spanningsverlies

 - De kaart heeft een herstart verricht.

 - De machine is gestopt en toont 
deze waarschuwing.

 - Op de resettoets.

 - Er is een stroomstoring opgetreden en de 
machine is uitgeschakeld en vervolgens 
weer ingeschakeld: druk op de RESET-toets 
(stroomstoring) of de bel (aanraaktoets).

POF Power fail  - Spanningsval gedetecteerd, 
zonder dat de kaart volledig is 
uitgeschakeld.

 - Schakel de machine uit en weer in.

E08 Storing stijging/daling 
wagen

 - De sensor leest de tanden niet want 
is te ver vanaf het frequentiewiel.

 - De wagen beweegt zich in slechts 
één richting.

 - De sensor stuurt het signaal niet 
naar de kaart.

 - De rolwagen beweegt niet, ook 
niet wanneer hij handmatig getest 
wordt.

 - De positie van de sensor ten opzichte van de 
tanden van het frequentiewiel regelen (afstand 
< 2 mm), als het frequentiewiel defect of 
beschadigd is, dit vervangen.

 - Controleren of het besturingssignaal de het 
inschakelingssysteem bereikt, en controleren 
of de led ingeschakeld is; controleren of de 
eindschakelaar van de wagen niet is ingedrukt 
of geblokkeerd is.

 - De correcte werking van de sensor controleren 
door er een metalen voorwerp naartoe te 
bewegen: als de led gaat branden, de kabel 
vervangen; de sensor vervangen als hij niet 
werkt.

 - De omvormer of inverter krijgt geen signaal 
om te starten. Controleer de bedrading. De 
omvormer of inverter is in storing. Vermeld de 
code die wordt weergegeven. Bij motor in DC, de 
borstels van de motor controleren. De kabel van 
de motor is niet goed aangesloten, de bekabeling 
en spanningen, ook op de rem, indien aanwezig, 
controleren. De motorgroep kan beschadigd of 
defect zijn, vervang hem in dat geval. Controleer 
de batterijstatus.

E09 Stop na breuk folie of 
einde folie

 - De foliespoel is leeg.

 - De rand van de folie is losgeraakt of 
folie is gescheurd.

 - De folie wikkelt niet af.

 - De folie is niet op de juiste wijze aan 
het product gebonden.

 - Spoel vervangen.

 - De folie weer aan pallet.

 - De correcte werking van de ‘dancing’ sensor 
controleren door de folie te verwijderen en hem 
handmatig in te schakelen. Als hij niet werkt de 
correcte werking van de sensor controleren. De 
spanningswaarde van de folie is hoog, verlaag 
hem.

 - Als de folie niet binnen (x) seconden in de wagen 
gaat rollen, gaat er een alarm af. Bind de folie er 
strakker omheen.

E10 Fout eindschakelaar 
wagen

(beide zijn open)

 - Fout in bekabeling of stroomtoevoer 
ontbreekt.

 - De bekabeling van de eindschakelaars en hun 
stroomtoevoer controleren.Controleer de 
borstels van de rolwagenmotor.

E11 Fout eindschakelaar laag: 
niet gesloten tijdens 
stijgen van wagen

 - Blokkering van motor van wagen.

 - Eindschakelaar defect of 
geblokkeerd.

 - De motoraandrijving van de wagen controleren 
(motorborstels).

 - De sensor deblokkeren, of indien defect, 
vervangen. Controleer de borstels van de 
rolwagenmotor.

E12 Fout eindschakelaar 
hoog: niet gesloten 
tijdens dalen van wagen

 - Blokkering van motor van wagen.

 - Eindschakelaar defect of 
geblokkeerd.

 - De motoraandrijving van de wagen controleren 
(motorborstels).

 - De sensor deblokkeren, of indien defect, 
vervangen.

E13 Fout eindschakelaar laag: 
geopend tijdens stijgen 
van wagen

 - De wagen verplaatst zich in 
tegengestelde richting.

 - De draairichting moet worden omgedraaid, of 
de eindschakelaars zijn omgedraaid.

E14 Fout eindschakelaar 
hoog: geopend tijdens 
dalen van wagen

 - De wagen verplaatst zich in 
tegengestelde richting.

 - De draairichting moet worden omgedraaid, of 
de eindschakelaars zijn omgedraaid.

E16 Noodstop ingeschakeld  - Noodknop ingedrukt.

 - Luik wagen open.

 - De knop deblokkeren en de stroomkring 
herstellen.

 - Het luik sluiten en de stroomkring herstellen, 
bij wagen MB of EB de brug op connector 
controleren.Controleer noodmicroschakelaar.

E17 Foutmelding time-out 
communicatie met 
kompas - Het kompas 
reageert niet

 - De uitbreidingskaart is niet correct 
geplaatst.

 - Controleer de bevestiging zoals aangegeven in 
het hoofdstuk “Kompas” in deze handleiding. 
Controleer ook of de pinnen geen roest 
vertonen. Verwijder de kaart en probeer hem 
opnieuw te plaatsen.

E18 Foutmelding kalibratie 
kompas of te 
hoge magnetische 
interferentie

 - 24 V-voedingsaansluiting

 - Interferentie door magnetisch veld.

 - Controleer de bedrading van de kaart zoals 
aangegeven in het hoofdstuk "Kompas".

 - Controleer of er zich geen kabels of metalen 
voorwerpen in de buurt van het kompas 
bevinden.

E19 Foutmelding faseuitval 
kompas

 - Fase-uitval voor time-out.

 - Magnetisch veld te zwak of hoge 
magnetische interferentie.

 - Controleer of de robot ten minste één 
omwenteling heeft uitgevoerd, anders moet de 
waarde van parameter F54 worden verhoogd.

 - De perimeter van de pallet moet handmatig 
worden ingesteld met gebruikersparameter F21.

EFA
EFF

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

EF0
EF9

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E20
E29

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E2A
E2F

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E32 Waarschuwing lege 
batterij in rusttoestand

 - De batterij is leeg en de robot staat 
stil.

 - Laad de batterij opnieuw op; vervang de batterij 
als het probleem aanhoudt.

E33 Waarschuwing lege 
batterij bij aandrijving

 - De batterij is leeg en de robot wordt 
aangedreven.

 - Laad de batterij opnieuw op; vervang de batterij 
als het probleem aanhoudt.

E50 Fout in de sensoren voor 
positie plooibewerking

 - Beide sensoren zijn bezet.  - De correcte elektrische bekabeling of correcte 
installatie en mechanische werking controleren.

E51 Blokkering 
plooibewerking tijdens 
sluiting

 - De plooibewerking is geblokkeerd 
op de hoge sensor.

 - De werking van de motor controleren.

 - De elektrische aansluiting controleren.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

 - Controleer de werking van de sensor.

E52 Blokkering 
plooibewerking tijdens 
opening

 - De plooibewerking is geblokkeerd 
op de lage sensor.

 - De werking van de motor controleren.

 - De elektrische aansluiting controleren.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

 - Controleer de werking van de sensor.

E53 Fout eindschakelaar 
hoog: niet ingeschakeld 
tijdens het commando 
stijgen (insnoeren)

 - De wagen is geblokkeerd tijdens 
het stijgen.

 - De werking van de motor controleren.

 - De werking van de hoge sensor controleren, en 
vervang hem, indien defect.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

E54 Fout eindschakelaar laag: 
niet ingeschakeld tijdens 
het commando dalen 
(insnoeren)

 - De wagen is geblokkeerd tijdens 
het dalen.

 - De werking van de motor controleren.

 - De werking van de lage sensor controleren, en 
vervang hem, indien defect.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

E55 Foutmelding 
eindschakelaar bij lage 
insnoering: gestopt bij 
het omhooggaan

 - De motor draait in omgekeerde 
richting

 - Controleer de bekabeling.
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Het display (V) dient voor de signalering van de weergegeven alarmen 
samen met het knipperen van de LED naast de RESET-toets of samen 
met de rechter LED op het display (F) bij de modellen met touchscreen:

Code Omschrijving Oorzaken Oplossingen

E01 Veiligheidsbumper 
geactiveerd

 - Bumper ingedrukt

 - Pen bumper vergrendeld.

 - Microschakelaar te dicht bij de nok.

 - De eindschakelaar is niet ingedrukt 
en het signaal bereikt de kaart niet.

 - Verwijder het obstakel.

 - Ontgrendel de bumper en controleer of de 
pennen vrij kunnen draaien.

 - Beweeg de microschakelaar weg van de nok; 
met de pen uitgelijnd: de microschakelaar mag 
niet worden ingedrukt.

 - Controleer of de eindschakelaar werkt. Vervang 
hem als dit niet het geval is. Controleer aan 
de hand van de aanduidingen op paneel P1 
en 010 of er geen onderbrekingen in de kabel 
zijn. Vervang deze als er sprake is van een 
onderbreking.

E02 Storing rotatie of 
beweging, motor 
geblokkeerd

 - De sensor leest de tanden niet want 
is te ver vanaf het frequentiewiel.

 - De sensor leest de tanden niet 
omdat het frequentiewiel defect of 
vervormd is.

 - De sensor stuurt het signaal niet 
naar de kaart.

 - De motor lijkt langer dan 2,5 s met 
minder dan 500 tpm te draaien.

 - De machine beweegt niet, ook 
niet wanneer hij handmatig getest 
wordt.

 - De positie van de sensor ten opzichte van de 
tanden van het frequentiewiel regelen (afstand 
< 2 mm).

 - Het frequentiewiel repareren / vervangen.

 - De correcte werking van de sensor controleren 
door er een metalen voorwerp naartoe te 
bewegen: als de led gaat branden, de kabel 
vervangen; de sensor vervangen als hij niet 
werkt.

 - Als de robot op een ongeschikte vloer (tapijt) 
draait, kies dan een vlakke, gladde, maar niet 
glibberige vloer. Als er een alarm afgaat tijdens 
de vertraging, detecteert de sensor niet alle 
tanden van het toonwiel.

 - De omvormer of inverter krijgt geen signaal 
om te starten. Controleer de bedrading.
De omvormer of inverter is in storing. Vermeld 
de code die wordt weergegeven. Bij motor in 
DC, de borstels van de motor controleren. De 
kabel van de motor is niet goed aangesloten, 
de bekabeling en spanningen, ook op de rem, 
indien aanwezig, controleren. Het kan zijn dat de 
elektromechanische rem van de motor, indien 
aanwezig, niet ontkoppelt, vervang hem in dat 
geval. De motorgroep kan beschadigd of defect 
zijn, vervang hem in dat geval.

E03 Herstarten na 
spanningsverlies

 - De kaart heeft een herstart verricht.

 - De machine is gestopt en toont 
deze waarschuwing.

 - Op de resettoets.

 - Er is een stroomstoring opgetreden en de 
machine is uitgeschakeld en vervolgens 
weer ingeschakeld: druk op de RESET-toets 
(stroomstoring) of de bel (aanraaktoets).

POF Power fail  - Spanningsval gedetecteerd, 
zonder dat de kaart volledig is 
uitgeschakeld.

 - Schakel de machine uit en weer in.

E08 Storing stijging/daling 
wagen

 - De sensor leest de tanden niet want 
is te ver vanaf het frequentiewiel.

 - De wagen beweegt zich in slechts 
één richting.

 - De sensor stuurt het signaal niet 
naar de kaart.

 - De rolwagen beweegt niet, ook 
niet wanneer hij handmatig getest 
wordt.

 - De positie van de sensor ten opzichte van de 
tanden van het frequentiewiel regelen (afstand 
< 2 mm), als het frequentiewiel defect of 
beschadigd is, dit vervangen.

 - Controleren of het besturingssignaal de het 
inschakelingssysteem bereikt, en controleren 
of de led ingeschakeld is; controleren of de 
eindschakelaar van de wagen niet is ingedrukt 
of geblokkeerd is.

 - De correcte werking van de sensor controleren 
door er een metalen voorwerp naartoe te 
bewegen: als de led gaat branden, de kabel 
vervangen; de sensor vervangen als hij niet 
werkt.

 - De omvormer of inverter krijgt geen signaal 
om te starten. Controleer de bedrading. De 
omvormer of inverter is in storing. Vermeld de 
code die wordt weergegeven. Bij motor in DC, de 
borstels van de motor controleren. De kabel van 
de motor is niet goed aangesloten, de bekabeling 
en spanningen, ook op de rem, indien aanwezig, 
controleren. De motorgroep kan beschadigd of 
defect zijn, vervang hem in dat geval. Controleer 
de batterijstatus.

E09 Stop na breuk folie of 
einde folie

 - De foliespoel is leeg.

 - De rand van de folie is losgeraakt of 
folie is gescheurd.

 - De folie wikkelt niet af.

 - De folie is niet op de juiste wijze aan 
het product gebonden.

 - Spoel vervangen.

 - De folie weer aan pallet.

 - De correcte werking van de ‘dancing’ sensor 
controleren door de folie te verwijderen en hem 
handmatig in te schakelen. Als hij niet werkt de 
correcte werking van de sensor controleren. De 
spanningswaarde van de folie is hoog, verlaag 
hem.

 - Als de folie niet binnen (x) seconden in de wagen 
gaat rollen, gaat er een alarm af. Bind de folie er 
strakker omheen.

E10 Fout eindschakelaar 
wagen

(beide zijn open)

 - Fout in bekabeling of stroomtoevoer 
ontbreekt.

 - De bekabeling van de eindschakelaars en hun 
stroomtoevoer controleren.Controleer de 
borstels van de rolwagenmotor.

E11 Fout eindschakelaar laag: 
niet gesloten tijdens 
stijgen van wagen

 - Blokkering van motor van wagen.

 - Eindschakelaar defect of 
geblokkeerd.

 - De motoraandrijving van de wagen controleren 
(motorborstels).

 - De sensor deblokkeren, of indien defect, 
vervangen. Controleer de borstels van de 
rolwagenmotor.

E12 Fout eindschakelaar 
hoog: niet gesloten 
tijdens dalen van wagen

 - Blokkering van motor van wagen.

 - Eindschakelaar defect of 
geblokkeerd.

 - De motoraandrijving van de wagen controleren 
(motorborstels).

 - De sensor deblokkeren, of indien defect, 
vervangen.

E13 Fout eindschakelaar laag: 
geopend tijdens stijgen 
van wagen

 - De wagen verplaatst zich in 
tegengestelde richting.

 - De draairichting moet worden omgedraaid, of 
de eindschakelaars zijn omgedraaid.

E14 Fout eindschakelaar 
hoog: geopend tijdens 
dalen van wagen

 - De wagen verplaatst zich in 
tegengestelde richting.

 - De draairichting moet worden omgedraaid, of 
de eindschakelaars zijn omgedraaid.

E16 Noodstop ingeschakeld  - Noodknop ingedrukt.

 - Luik wagen open.

 - De knop deblokkeren en de stroomkring 
herstellen.

 - Het luik sluiten en de stroomkring herstellen, 
bij wagen MB of EB de brug op connector 
controleren.Controleer noodmicroschakelaar.

E17 Foutmelding time-out 
communicatie met 
kompas - Het kompas 
reageert niet

 - De uitbreidingskaart is niet correct 
geplaatst.

 - Controleer de bevestiging zoals aangegeven in 
het hoofdstuk “Kompas” in deze handleiding. 
Controleer ook of de pinnen geen roest 
vertonen. Verwijder de kaart en probeer hem 
opnieuw te plaatsen.

E18 Foutmelding kalibratie 
kompas of te 
hoge magnetische 
interferentie

 - 24 V-voedingsaansluiting

 - Interferentie door magnetisch veld.

 - Controleer de bedrading van de kaart zoals 
aangegeven in het hoofdstuk "Kompas".

 - Controleer of er zich geen kabels of metalen 
voorwerpen in de buurt van het kompas 
bevinden.

E19 Foutmelding faseuitval 
kompas

 - Fase-uitval voor time-out.

 - Magnetisch veld te zwak of hoge 
magnetische interferentie.

 - Controleer of de robot ten minste één 
omwenteling heeft uitgevoerd, anders moet de 
waarde van parameter F54 worden verhoogd.

 - De perimeter van de pallet moet handmatig 
worden ingesteld met gebruikersparameter F21.

EFA
EFF

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

EF0
EF9

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E20
E29

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E2A
E2F

Geheugenfout  - Interne fout.  - Neem contact op met de ondersteuning.

E32 Waarschuwing lege 
batterij in rusttoestand

 - De batterij is leeg en de robot staat 
stil.

 - Laad de batterij opnieuw op; vervang de batterij 
als het probleem aanhoudt.

E33 Waarschuwing lege 
batterij bij aandrijving

 - De batterij is leeg en de robot wordt 
aangedreven.

 - Laad de batterij opnieuw op; vervang de batterij 
als het probleem aanhoudt.

E50 Fout in de sensoren voor 
positie plooibewerking

 - Beide sensoren zijn bezet.  - De correcte elektrische bekabeling of correcte 
installatie en mechanische werking controleren.

E51 Blokkering 
plooibewerking tijdens 
sluiting

 - De plooibewerking is geblokkeerd 
op de hoge sensor.

 - De werking van de motor controleren.

 - De elektrische aansluiting controleren.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

 - Controleer de werking van de sensor.

E52 Blokkering 
plooibewerking tijdens 
opening

 - De plooibewerking is geblokkeerd 
op de lage sensor.

 - De werking van de motor controleren.

 - De elektrische aansluiting controleren.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

 - Controleer de werking van de sensor.

E53 Fout eindschakelaar 
hoog: niet ingeschakeld 
tijdens het commando 
stijgen (insnoeren)

 - De wagen is geblokkeerd tijdens 
het stijgen.

 - De werking van de motor controleren.

 - De werking van de hoge sensor controleren, en 
vervang hem, indien defect.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

E54 Fout eindschakelaar laag: 
niet ingeschakeld tijdens 
het commando dalen 
(insnoeren)

 - De wagen is geblokkeerd tijdens 
het dalen.

 - De werking van de motor controleren.

 - De werking van de lage sensor controleren, en 
vervang hem, indien defect.

 - Zorg ervoor dat er geen mechanische 
belemmeringen zijn.

E55 Foutmelding 
eindschakelaar bij lage 
insnoering: gestopt bij 
het omhooggaan

 - De motor draait in omgekeerde 
richting

 - Controleer de bekabeling.
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2.5.1 HEROPSTARTING NA ALARM OF BREUK / EINDE FOLIE

2

A

E

 - Wacht tot de machine stopt in fase en breng de wagen tot de hoogte 
voor de vervanging van de spoel (alarm E09).

 - Los het probleem op dat het alarm gegenereerd heeft of vervang de 
spoel als die eventueel opgebruikt is. Maak de folie weer vast aan 
het pallet.

 - Druk op de BLAUWE RESETKNOP (2), indien aanwezig.

 - Stel het alarm terug door te drukken op de knop RESET (E) van het 
bedieningspaneel.

 - Druk op de knop START (A) gedurende 3 seconden.

Figuur 7 
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