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1 GENERELLE KOMMANDOER

1.1 KOMMANDOER UTFØRT MED KNAPPER
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1.1.1 BESKRIVELSE KOMMANDOER

A Programert syklus START-knapp.

B Trykk og hold for å løfte vognen manuelt.

C Knapp for å redusere verdier.

D Knapp for å øke verdier.

E Alarm reset (raskt trykk – under 2 sekunder).

 Lagre parametere (trukk til LED-lampen blinker - mer enn 3 
sekunder).

 Når den trykkes samtidig med STOPP-knappen, stoppes 
og tilbakestilles syklusen (displayet (V) viser INI for å vise 
kanselleringen).

F  2-tegns display som viser funksjoner (parametere) for valgt 
program.

 Under syklusen vises aktuell driftsstatus. 

 CF på displayet (V) ved slutten av syklusen betyr at det er tomt 
for film.

 AA på displayet (V) betyr at det er en alarm på maskinen.

G Trykk og hold for å senke vognen manuelt.

H  STOPP-ikonet, syklusen satt på pause, maskinen bremser ned 
og stopper med en gang. Syklusen kan gjenopptas fra samme 
punkt. Dersom denne er trykket inn når maskinen er i ro, vil 
ladestatusen til batteriet vises på displayet (V). LEDølampen vil 
blinke når maskinen er i reserveområdet (lav ladestatus).

O NØD-knapp (eller avslåing av maskien når den stor i ro).

P 2-tegns display som viser valgt program;

 Under syklusen vil man se en animasjon av rotasjonen;

 MERK: Blinkende display viser at en parameter er endret).

V 3-tegns display som viser verdien for funksjonen som vises.

 Under syklusen eller ved manuell bevegelse av filmvognen viser 
det aktuell høyde.

 Midtre og venstre punkt er desimalpunkter for verdier. Når høyre 
punkt er tent er V+ og V- tastene blokkert og parameterverdier 
kan ikke endres.

 » Se Figur 1 - s. 1



Fromm 3

GENERELLE KOMMANDOER

3

1.1.2 SFÆREFUNKSJON

Laste inn parametere: utføres automatisk ved valg av ønsket program.

Lagre parametere: hvis LED tilhørende tasten RESET (E) er slått av, 
ved å holde inne tasten RESET i mer enn 4 sekunder, vil tilhørende LED 
begynne å blinke raskt for å indikere at parameterne er lagret.
Programmet P=00 er kun for lesning og er konfigurert med 
fabrikkinnstillinger.

Det er mulig å lage 99 programmer (avhengig av maskinmodellen): 
for å kopiere parameterne til et allerede eksisterende program til et 
nytt program, velg kildeprogram, hold inntrykt RESET og bruk tastene 
P+ og P- for å velge målprogram. Ved å slippe tasten RESET innen 4 
sekunder vil parameterne kun bli kopiert, hvis den holdes inne i mer 
enn 4 sekunder og deretter slippes, blir de kopiert og lagret.
NB: Målprogrammet må alltid være låst opp (F00=1) (LED til tasten 
RESET (E) avslått).

Automatisk retur til sist brukt program.
Ved neste påslåing av maskinen lastes inn parameterne til forrige 
program som ble valgt og startet.

Låse / låse opp tastatur: forhindrer endring av parameterne ved å 
låse tastene V+ og V-; trykk og hold inne samtidig F+ og F-, og deretter 
trykker RESET for å aktivere / deaktivere sperren. Når funksjonen er 
aktivert vil høyre LED på display (V) lyse og forbli på.

Tilstanden låse/låse opp vedvarer også etter syklus for avslåing og ny 
påslåing av maskinen.

På noen modeller vil man ved opplåsing bli bedt om et passord.

“P=”PA” F=”SS” V=PASSORD for å skrive dette inn, vil man ved å trykke 
på V+ og V- endre verdien, ved å trykke på tasten RESET (E) bekrefter 
man passordet som er blitt skrevet inn.

FIGURA

1) angir desimaltegnet ( verdier fra 0.00 til 9.99)
2) angir desimaltegnet ( verdier fra 0.0 til 99.9) 
3) angir tastaturets sperrestatus

 PÅ: tastatur sperret (V+ e V- låst)
 AV: tastatur ikke sperret (V+ e V- låst opp)

Signaler

LED på tasten RESET (E) indikerer at valgt program er skrivebeskyttet. 
Hvis det lyser, kan man ikke omskrive de endrede parameterne. 
For å utføre endringer må man velge parameter F00 til det samme 
programmet og stille inn verdi 1 i denne og deretter holde inntrykt 
RESET i minst 3 sekunder. Hvis man ønsker å lagre programmet og 
samtidig gjøre det skrivebeskyttet etter lagring, i parameter F00 still 
først inn 1 (lås åpen), så på nytt 0 (lukket lås) og deretter hold inntrykt 
RESET i minst 3 sekunder.

LED vil blinke hurtig kun ved å holde RESET inntrykt i minst 3 sekunder 
og indikerer at maskinen er klar for å lagre parametrene. Når RESET-
knappen slippes vil parameterne være lagret. 

LED vil blinke langsomt kun dersom det signaliseres en alarmtilstand.
LED-lampen ved siden av den MANUELLE BATTERI-knappen, angir 
driften til maskinen, og blinker for å indikere at batterinivået er lavt.

LED-lampen ved siden av den MANUELLE BATTERI-knappen angir 
automatisk kommando for heving av vognen.

LED-lampen ved siden av den knappen MANUELL SENKING AV VOGN 
indikerer automatisk kommando for senking av vognen.

Lading av batteriet

Når maskinen er tent og i ro, vil man ved å trykke inn knappen Når maskinen er tent og i ro, vil man ved å trykke inn knappen (H)(H) få vist  få vist 
verdien for batteriladingen på displayet verdien for batteriladingen på displayet (V): høyeste ladenivå = 100; : høyeste ladenivå = 100; 
laveste ladenivå = 0.laveste ladenivå = 0.

LED-lampen ved knappen STOPP I PAUSE blinker når batteriladingen LED-lampen ved knappen STOPP I PAUSE blinker når batteriladingen 
kommer til 30 % ladenivå.kommer til 30 % ladenivå.

Angivelse av vekten til den filmen som er blitt brukt (Alt)

På slutten av hver syklus (eller ved valg av parameter CF på displayet 
(F)), vil maskinen vise forbruk av filmen i gram på displayet (V) og viser 
CF på displayet (F). For god presisjon sett tykkelsen av filmen korrekt i 
parameter F24.

MERKNAD: Det er som alternativ mulig å bestille modeller der 
filmforbruket uttrykkes i meter. Også i dette tilfellet må man for å oppnå 
god presisjon, stille inn diameteren til målerullen i parameteren F24.

 » Se Figur 1 - s. 1
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DISPLAY (V)

1 2 3    

Figur 2 - DISPLAY (V)

Laste inn parametere: utføres automatisk ved valg av ønsket program.

Lagre parametere: hvis LED tilhørende tasten RESET (E) er slått av, 
ved å holde inne tasten RESET i mer enn 4 sekunder, vil tilhørende LED 
begynne å blinke raskt for å indikere at parameterne er lagret.
Programmet P=00 er kun for lesning og er konfigurert med 
fabrikkinnstillinger.

Det er mulig å lage 99 programmer (avhengig av maskinmodellen): 
for å kopiere parameterne til et allerede eksisterende program til et 
nytt program, velg kildeprogram, hold inntrykt RESET og bruk tastene 
P+ og P- for å velge målprogram. Ved å slippe tasten RESET innen 4 
sekunder vil parameterne kun bli kopiert, hvis den holdes inne i mer 
enn 4 sekunder og deretter slippes, blir de kopiert og lagret.
NB: Målprogrammet må alltid være låst opp (F00=1) (LED til tasten 
RESET (E) avslått).

Automatisk retur til sist brukt program.
Ved neste påslåing av maskinen lastes inn parameterne til forrige 
program som ble valgt og startet.

Låse / låse opp tastatur: forhindrer endring av parameterne ved å 
låse tastene V+ og V-; trykk og hold inne samtidig F+ og F-, og deretter 
trykker RESET for å aktivere / deaktivere sperren. Når funksjonen er 
aktivert vil høyre LED på display (V) lyse og forbli på.

Tilstanden låse/låse opp vedvarer også etter syklus for avslåing og ny 
påslåing av maskinen.

På noen modeller vil man ved opplåsing bli bedt om et passord.

“P=”PA” F=”SS” V=PASSORD for å skrive dette inn, vil man ved å trykke 
på V+ og V- endre verdien, ved å trykke på tasten RESET (E) bekrefter 
man passordet som er blitt skrevet inn.

FIGURA

1) angir desimaltegnet ( verdier fra 0.00 til 9.99)
2) angir desimaltegnet ( verdier fra 0.0 til 99.9) 
3) angir tastaturets sperrestatus

 PÅ: tastatur sperret (V+ e V- låst)
 AV: tastatur ikke sperret (V+ e V- låst opp)

Signaler

LED på tasten RESET (E) indikerer at valgt program er skrivebeskyttet. 
Hvis det lyser, kan man ikke omskrive de endrede parameterne. 
For å utføre endringer må man velge parameter F00 til det samme 
programmet og stille inn verdi 1 i denne og deretter holde inntrykt 
RESET i minst 3 sekunder. Hvis man ønsker å lagre programmet og 
samtidig gjøre det skrivebeskyttet etter lagring, i parameter F00 still 
først inn 1 (lås åpen), så på nytt 0 (lukket lås) og deretter hold inntrykt 
RESET i minst 3 sekunder.

LED vil blinke hurtig kun ved å holde RESET inntrykt i minst 3 sekunder 
og indikerer at maskinen er klar for å lagre parametrene. Når RESET-
knappen slippes vil parameterne være lagret. 

LED vil blinke langsomt kun dersom det signaliseres en alarmtilstand.
LED-lampen ved siden av den MANUELLE BATTERI-knappen, angir 
driften til maskinen, og blinker for å indikere at batterinivået er lavt.

LED-lampen ved siden av den MANUELLE BATTERI-knappen angir 
automatisk kommando for heving av vognen.

LED-lampen ved siden av den knappen MANUELL SENKING AV VOGN 
indikerer automatisk kommando for senking av vognen.

Lading av batteriet

Når maskinen er tent og i ro, vil man ved å trykke inn knappen Når maskinen er tent og i ro, vil man ved å trykke inn knappen (H)(H) få vist  få vist 
verdien for batteriladingen på displayet verdien for batteriladingen på displayet (V): høyeste ladenivå = 100; : høyeste ladenivå = 100; 
laveste ladenivå = 0.laveste ladenivå = 0.

LED-lampen ved knappen STOPP I PAUSE blinker når batteriladingen LED-lampen ved knappen STOPP I PAUSE blinker når batteriladingen 
kommer til 30 % ladenivå.kommer til 30 % ladenivå.

Angivelse av vekten til den filmen som er blitt brukt (Alt)

På slutten av hver syklus (eller ved valg av parameter CF på displayet 
(F)), vil maskinen vise forbruk av filmen i gram på displayet (V) og viser 
CF på displayet (F). For god presisjon sett tykkelsen av filmen korrekt i 
parameter F24.

MERKNAD: Det er som alternativ mulig å bestille modeller der 
filmforbruket uttrykkes i meter. Også i dette tilfellet må man for å oppnå 
god presisjon, stille inn diameteren til målerullen i parameteren F24.
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Laste inn parametere: utføres automatisk ved valg av ønsket program.

Lagre parametere: hvis LED tilhørende tasten RESET (E) er slått av, 
ved å holde inne tasten RESET i mer enn 4 sekunder, vil tilhørende LED 
begynne å blinke raskt for å indikere at parameterne er lagret.
Programmet P=00 er kun for lesning og er konfigurert med 
fabrikkinnstillinger.

Det er mulig å lage 99 programmer (avhengig av maskinmodellen): 
for å kopiere parameterne til et allerede eksisterende program til et 
nytt program, velg kildeprogram, hold inntrykt RESET og bruk tastene 
P+ og P- for å velge målprogram. Ved å slippe tasten RESET innen 4 
sekunder vil parameterne kun bli kopiert, hvis den holdes inne i mer 
enn 4 sekunder og deretter slippes, blir de kopiert og lagret.
NB: Målprogrammet må alltid være låst opp (F00=1) (LED til tasten 
RESET (E) avslått).

Automatisk retur til sist brukt program.
Ved neste påslåing av maskinen lastes inn parameterne til forrige 
program som ble valgt og startet.

Låse / låse opp tastatur: forhindrer endring av parameterne ved å 
låse tastene V+ og V-; trykk og hold inne samtidig F+ og F-, og deretter 
trykker RESET for å aktivere / deaktivere sperren. Når funksjonen er 
aktivert vil høyre LED på display (V) lyse og forbli på.

Tilstanden låse/låse opp vedvarer også etter syklus for avslåing og ny 
påslåing av maskinen.

På noen modeller vil man ved opplåsing bli bedt om et passord.

“P=”PA” F=”SS” V=PASSORD for å skrive dette inn, vil man ved å trykke 
på V+ og V- endre verdien, ved å trykke på tasten RESET (E) bekrefter 
man passordet som er blitt skrevet inn.

FIGURA

1) angir desimaltegnet ( verdier fra 0.00 til 9.99)
2) angir desimaltegnet ( verdier fra 0.0 til 99.9) 
3) angir tastaturets sperrestatus

 PÅ: tastatur sperret (V+ e V- låst)
 AV: tastatur ikke sperret (V+ e V- låst opp)

Signaler

LED på tasten RESET (E) indikerer at valgt program er skrivebeskyttet. 
Hvis det lyser, kan man ikke omskrive de endrede parameterne. 
For å utføre endringer må man velge parameter F00 til det samme 
programmet og stille inn verdi 1 i denne og deretter holde inntrykt 
RESET i minst 3 sekunder. Hvis man ønsker å lagre programmet og 
samtidig gjøre det skrivebeskyttet etter lagring, i parameter F00 still 
først inn 1 (lås åpen), så på nytt 0 (lukket lås) og deretter hold inntrykt 
RESET i minst 3 sekunder.

LED vil blinke hurtig kun ved å holde RESET inntrykt i minst 3 sekunder 
og indikerer at maskinen er klar for å lagre parametrene. Når RESET-
knappen slippes vil parameterne være lagret. 

LED vil blinke langsomt kun dersom det signaliseres en alarmtilstand.
LED-lampen ved siden av den MANUELLE BATTERI-knappen, angir 
driften til maskinen, og blinker for å indikere at batterinivået er lavt.

LED-lampen ved siden av den MANUELLE BATTERI-knappen angir 
automatisk kommando for heving av vognen.

LED-lampen ved siden av den knappen MANUELL SENKING AV VOGN 
indikerer automatisk kommando for senking av vognen.

Lading av batteriet

Når maskinen er tent og i ro, vil man ved å trykke inn knappen Når maskinen er tent og i ro, vil man ved å trykke inn knappen (H)(H) få vist  få vist 
verdien for batteriladingen på displayet verdien for batteriladingen på displayet (V): høyeste ladenivå = 100; : høyeste ladenivå = 100; 
laveste ladenivå = 0.laveste ladenivå = 0.

LED-lampen ved knappen STOPP I PAUSE blinker når batteriladingen LED-lampen ved knappen STOPP I PAUSE blinker når batteriladingen 
kommer til 30 % ladenivå.kommer til 30 % ladenivå.

Angivelse av vekten til den filmen som er blitt brukt (Alt)

På slutten av hver syklus (eller ved valg av parameter CF på displayet 
(F)), vil maskinen vise forbruk av filmen i gram på displayet (V) og viser 
CF på displayet (F). For god presisjon sett tykkelsen av filmen korrekt i 
parameter F24.

MERKNAD: Det er som alternativ mulig å bestille modeller der 
filmforbruket uttrykkes i meter. Også i dette tilfellet må man for å oppnå 
god presisjon, stille inn diameteren til målerullen i parameteren F24.

 » Se Figur 1 - s. 1
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2 FUNKSJONER

2.1 KONTROLLPANELFUNKSJONER

FR 330 
FR 350 
FR 390 
FR 400
SFERA 

(SFÆRE)

X F00 Parameteren er for å sette sperre på overskriving av 
syklusparametrene: 0 sperre aktivert, 1 sperre ikke aktivert

X F01 Innstilling syklus: 01 heve og senke; 02 heve og senke; 03 
nivåer

X F02 Rotasjonshastighet bevegelse Robot: 05 ÷ 100

X F03  Hastighet heving vogn: 05 ÷ 95

X F04 Hastighet senking vogn: 05 ÷ 100

X F05 Valg antall omdreininger for forsterking ved produktets base

X F06 Valg antall omdreininger for forsterking på toppen av produktet

X F07 Valg antall omdreininger for forsterking midt på produktet 
(F08)

X F08 Høyde hvor det utføres forstekningsomdreininger (F07) 
referert til midt på filmen (siden spolen er 50 cm høy kan 
verdier under 25 cm ikke innstilles)

 Merk: strekken innstilles av parameter F32 mens for-strekk av 
parameter F33 (denne siste kun med vognen PS)

X F09 Filmbånd plassert over toppen på produktet

X F10 Høyden for start av viklesyklus referert til nedre kant på 
filmspolen

X F11 Høyden for stopp av viklesyklus referert til nedre kant på 
filmspolen

X F12 Høyden for stopp av vognens heving referert til øvre kant på 
filmspolen (fotocelle som leser produkt utelatt)

EKSTRA F13 Strammingen av filmen på produktet under forsterkningsrunder 
på basen til produktet: 0 ÷ 100

EKSTRA F14 Strekken til filmen på produktet under heving av vognen: 0 ÷ 
100

EKSTRA F15 Strekken til filmen på produktet under omdreininger for 
forsterkning på toppen av produktet: 0 ÷ 100

EKSTRA F16 Strekken til filmen på produktet under senking av vognen: 0 ÷ 
100

EKSTRA F17 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under omdreininger 
for forsterkning ved basen av produktet: 120 ÷ 400

EKSTRA F18 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under heving av 
vogn: 120 ÷ 400

EKSTRA F19 Kun vogn PS (MPS2): Forlengelse av filmen under vikling: Kan 
velges fra 120 til 400

EKSTRA F20 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under senking av 
vognen: 120 ÷ 400

EKSTRA F21 Omkrets pall 4,0/99,9 - enkelte modeller 0,0 = automatisk

X F22 Syklus med deksel: inkludert 1 eller utelatt 0

X F23 Høyde for senking vogn med F22 = 1 for deksel

EKSTRA F24 Tykkelse av anvendt film: 10 ÷ 35 µm 

 (Opt: For modeller med filmforbruk i meter, sett diameter av 
målerulle fra 60 ÷ 120 mm)

EKSTRA F25 Robothastighet i bevegelse, i m/mm

EKSTRA F26 Syklus med kutting 

 OPT 0 = ekskludert, 1 inkludert med ett bladkutt, 2 inkludert 
med to bladkutt

EKSTRA F27 Kuttetid etter fasen: 0 ÷ 100 tidels sekunder (Filmstramming 
kutt)

EKSTRA F28 Tid utgang film etter skjæring: 0 ÷ 100 tideler av et sekund

X F29 Sakte start-tid og uttak film med liten strekk i begynnelsen av 
syklusen

X F30 Oppadgående syklus i trinn med spoleholdervognen; 0 = 
deaktivert

X F31 Antall trinn rev (F30)

EKSTRA F32 Stramming av filmen på produktet under rundene i Stramming av filmen på produktet under rundene i 
trinnsyklusentrinnsyklusen og forsterkningssyklusen F8

EKSTRA F33 Kun PS (MPS2) vogn: Strekking av filmen under rundene i rundene i 
trinnsyklusentrinnsyklusen og forsterkningssyklusen F8

EKSTRA F34 Antall av første rotasjoner for folding nederst på produktet 
(etter F05 rotasjoner med film åpen), dersom = 0 ikke foreta 
folding nederst

EKSTRA F35 0: forsterkning ved heving deaktivert

 1: Forsterkning komplett ved heving

 (Opt: Avansert folding) 2: Folding fra lave rotasjoner opp til 
forsterkning (ekskludert)  F8

 (Opt: Avansert folding) 3: Folding fra forsterkning (inkludert) på 
høye rotasjoner

 (Opt: Avansert folding) 4: Folding kun ved forsterkning  F8

EKSTRA F36 Antall folde-rotasjoner på toppen av produktet

 (Opt: Avansert folding) før folderotasjonenen foretas, løft F63 
cm; dersom F36 = 0, ikke foreta folding på høye rotasjoner

EKSTRA F37 0: folding ved senking deaktivert

  1: Folding komplett ved heving

 (Opt: Avansert folding) 2: Folding fra forsterkning (inkludert) på 
høye rotasjoner

 (Opt: Avansert folding) 3: Folding fra lave rotasjoner opp til 
forsterkning (ekskludert)

EKSTRA F38 Antall sluttrotasjoner på bunnen av produktet, dersom F38 = 
0, ikke foreta folding

EKSTRA F39 Tid for justering lukking tvinning (tillater å binde med filmen 
som er delvis lukket)

EKSTRA F61 Antall omdreininger forsterkning ved ny start av lag-syklus 
(tilleggsutstyr, F01 = 4)

X F62 Komforthøyde inkludert 1, ekskludert 0

EKSTRA F63 (Opt: Avansert folding) videre heving av vognen etter høye 
rotasjoner
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FR 330 
FR 350 
FR 390 
FR 400

SFERA 
(SFÆRE)

X F00 Parameteren er for å sette sperre på overskriving av 
syklusparametrene: 0 sperre aktivert, 1 sperre ikke aktivert

X F01 Innstilling syklus: 01 heve og senke; 02 heve og senke; 03 
nivåer

X F02 Rotasjonshastighet bevegelse Robot: 05 ÷ 100

X F03  Hastighet heving vogn: 05 ÷ 95

X F04 Hastighet senking vogn: 05 ÷ 100

X F05 Valg antall omdreininger for forsterking ved produktets base

X F06 Valg antall omdreininger for forsterking på toppen av produktet

X F07 Valg antall omdreininger for forsterking midt på produktet 
(F08)

X F08 Høyde hvor det utføres forstekningsomdreininger (F07) 
referert til midt på filmen (siden spolen er 50 cm høy kan 
verdier under 25 cm ikke innstilles)

 Merk: strekken innstilles av parameter F32 mens for-strekk av 
parameter F33 (denne siste kun med vognen PS)

X F09 Filmbånd plassert over toppen på produktet

X F10 Høyden for start av viklesyklus referert til nedre kant på 
filmspolen

X F11 Høyden for stopp av viklesyklus referert til nedre kant på 
filmspolen

X F12 Høyden for stopp av vognens heving referert til øvre kant på 
filmspolen (fotocelle som leser produkt utelatt)

EKSTRA F13 Strammingen av filmen på produktet under forsterkningsrunder 
på basen til produktet: 0 ÷ 100

EKSTRA F14 Strekken til filmen på produktet under heving av vognen: 0 ÷ 
100

EKSTRA F15 Strekken til filmen på produktet under omdreininger for 
forsterkning på toppen av produktet: 0 ÷ 100

EKSTRA F16 Strekken til filmen på produktet under senking av vognen: 0 ÷ 
100

EKSTRA F17 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under omdreininger 
for forsterkning ved basen av produktet: 120 ÷ 400

EKSTRA F18 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under heving av 
vogn: 120 ÷ 400

EKSTRA F19 Kun vogn PS (MPS2): Forlengelse av filmen under vikling: Kan 
velges fra 120 til 400

EKSTRA F20 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under senking av 
vognen: 120 ÷ 400

EKSTRA F21 Omkrets pall 4,0/99,9 - enkelte modeller 0,0 = automatisk

X F22 Syklus med deksel: inkludert 1 eller utelatt 0

X F23 Høyde for senking vogn med F22 = 1 for deksel

EKSTRA F24 Tykkelse av anvendt film: 10 ÷ 35 µm 

 (Opt: For modeller med filmforbruk i meter, sett diameter av 
målerulle fra 60 ÷ 120 mm)

EKSTRA F25 Robothastighet i bevegelse, i m/mm

EKSTRA F26 Syklus med kutting 

 OPT 0 = ekskludert, 1 inkludert med ett bladkutt, 2 inkludert 
med to bladkutt

EKSTRA F27 Kuttetid etter fasen: 0 ÷ 100 tidels sekunder (Filmstramming 
kutt)

EKSTRA F28 Tid utgang film etter skjæring: 0 ÷ 100 tideler av et sekund

X F29 Sakte start-tid og uttak film med liten strekk i begynnelsen av 
syklusen

X F30 Oppadgående syklus i trinn med spoleholdervognen; 0 = 
deaktivert

X F31 Antall trinn rev (F30)

EKSTRA F32 Stramming av filmen på produktet under rundene i Stramming av filmen på produktet under rundene i 
trinnsyklusentrinnsyklusen og forsterkningssyklusen F8

EKSTRA F33 Kun PS (MPS2) vogn: Strekking av filmen under rundene i rundene i 
trinnsyklusentrinnsyklusen og forsterkningssyklusen F8

EKSTRA F34 Antall av første rotasjoner for folding nederst på produktet 
(etter F05 rotasjoner med film åpen), dersom = 0 ikke foreta 
folding nederst

EKSTRA F35 0: forsterkning ved heving deaktivert

 1: Forsterkning komplett ved heving

 (Opt: Avansert folding) 2: Folding fra lave rotasjoner opp til 
forsterkning (ekskludert)  F8

 (Opt: Avansert folding) 3: Folding fra forsterkning (inkludert) på 
høye rotasjoner

 (Opt: Avansert folding) 4: Folding kun ved forsterkning  F8

EKSTRA F36 Antall folde-rotasjoner på toppen av produktet

 (Opt: Avansert folding) før folderotasjonenen foretas, løft F63 
cm; dersom F36 = 0, ikke foreta folding på høye rotasjoner

EKSTRA F37 0: folding ved senking deaktivert

  1: Folding komplett ved heving

 (Opt: Avansert folding) 2: Folding fra forsterkning (inkludert) på 
høye rotasjoner

 (Opt: Avansert folding) 3: Folding fra lave rotasjoner opp til 
forsterkning (ekskludert)

EKSTRA F38 Antall sluttrotasjoner på bunnen av produktet, dersom F38 = 
0, ikke foreta folding

EKSTRA F39 Tid for justering lukking tvinning (tillater å binde med filmen 
som er delvis lukket)

EKSTRA F61 Antall omdreininger forsterkning ved ny start av lag-syklus 
(tilleggsutstyr, F01 = 4)

X F62 Komforthøyde inkludert 1, ekskludert 0

EKSTRA F63 (Opt: Avansert folding) videre heving av vognen etter høye 
rotasjoner
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FR 330 
FR 350 
FR 390 
FR 400

SFERA 
(SFÆRE)

X F00 Parameteren er for å sette sperre på overskriving av 
syklusparametrene: 0 sperre aktivert, 1 sperre ikke aktivert

X F01 Innstilling syklus: 01 heve og senke; 02 heve og senke; 03 
nivåer

X F02 Rotasjonshastighet bevegelse Robot: 05 ÷ 100

X F03  Hastighet heving vogn: 05 ÷ 95

X F04 Hastighet senking vogn: 05 ÷ 100

X F05 Valg antall omdreininger for forsterking ved produktets base

X F06 Valg antall omdreininger for forsterking på toppen av produktet

X F07 Valg antall omdreininger for forsterking midt på produktet 
(F08)

X F08 Høyde hvor det utføres forstekningsomdreininger (F07) 
referert til midt på filmen (siden spolen er 50 cm høy kan 
verdier under 25 cm ikke innstilles)

 Merk: strekken innstilles av parameter F32 mens for-strekk av 
parameter F33 (denne siste kun med vognen PS)

X F09 Filmbånd plassert over toppen på produktet

X F10 Høyden for start av viklesyklus referert til nedre kant på 
filmspolen

X F11 Høyden for stopp av viklesyklus referert til nedre kant på 
filmspolen

X F12 Høyden for stopp av vognens heving referert til øvre kant på 
filmspolen (fotocelle som leser produkt utelatt)

EKSTRA F13 Strammingen av filmen på produktet under forsterkningsrunder 
på basen til produktet: 0 ÷ 100

EKSTRA F14 Strekken til filmen på produktet under heving av vognen: 0 ÷ 
100

EKSTRA F15 Strekken til filmen på produktet under omdreininger for 
forsterkning på toppen av produktet: 0 ÷ 100

EKSTRA F16 Strekken til filmen på produktet under senking av vognen: 0 ÷ 
100

EKSTRA F17 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under omdreininger 
for forsterkning ved basen av produktet: 120 ÷ 400

EKSTRA F18 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under heving av 
vogn: 120 ÷ 400

EKSTRA F19 Kun vogn PS (MPS2): Forlengelse av filmen under vikling: Kan 
velges fra 120 til 400

EKSTRA F20 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under senking av 
vognen: 120 ÷ 400

EKSTRA F21 Omkrets pall 4,0/99,9 - enkelte modeller 0,0 = automatisk

X F22 Syklus med deksel: inkludert 1 eller utelatt 0

X F23 Høyde for senking vogn med F22 = 1 for deksel

EKSTRA F24 Tykkelse av anvendt film: 10 ÷ 35 µm 

 (Opt: For modeller med filmforbruk i meter, sett diameter av 
målerulle fra 60 ÷ 120 mm)

EKSTRA F25 Robothastighet i bevegelse, i m/mm

EKSTRA F26 Syklus med kutting 

 OPT 0 = ekskludert, 1 inkludert med ett bladkutt, 2 inkludert 
med to bladkutt

EKSTRA F27 Kuttetid etter fasen: 0 ÷ 100 tidels sekunder (Filmstramming 
kutt)

EKSTRA F28 Tid utgang film etter skjæring: 0 ÷ 100 tideler av et sekund

X F29 Sakte start-tid og uttak film med liten strekk i begynnelsen av 
syklusen

X F30 Oppadgående syklus i trinn med spoleholdervognen; 0 = 
deaktivert

X F31 Antall trinn rev (F30)

EKSTRA F32 Stramming av filmen på produktet under rundene i Stramming av filmen på produktet under rundene i 
trinnsyklusentrinnsyklusen og forsterkningssyklusen F8

EKSTRA F33 Kun PS (MPS2) vogn: Strekking av filmen under rundene i rundene i 
trinnsyklusentrinnsyklusen og forsterkningssyklusen F8

EKSTRA F34 Antall av første rotasjoner for folding nederst på produktet 
(etter F05 rotasjoner med film åpen), dersom = 0 ikke foreta 
folding nederst

EKSTRA F35 0: forsterkning ved heving deaktivert

 1: Forsterkning komplett ved heving

 (Opt: Avansert folding) 2: Folding fra lave rotasjoner opp til 
forsterkning (ekskludert)  F8

 (Opt: Avansert folding) 3: Folding fra forsterkning (inkludert) på 
høye rotasjoner

 (Opt: Avansert folding) 4: Folding kun ved forsterkning  F8

EKSTRA F36 Antall folde-rotasjoner på toppen av produktet

 (Opt: Avansert folding) før folderotasjonenen foretas, løft F63 
cm; dersom F36 = 0, ikke foreta folding på høye rotasjoner

EKSTRA F37 0: folding ved senking deaktivert

  1: Folding komplett ved heving

 (Opt: Avansert folding) 2: Folding fra forsterkning (inkludert) på 
høye rotasjoner

 (Opt: Avansert folding) 3: Folding fra lave rotasjoner opp til 
forsterkning (ekskludert)

EKSTRA F38 Antall sluttrotasjoner på bunnen av produktet, dersom F38 = 
0, ikke foreta folding

EKSTRA F39 Tid for justering lukking tvinning (tillater å binde med filmen 
som er delvis lukket)

EKSTRA F61 Antall omdreininger forsterkning ved ny start av lag-syklus 
(tilleggsutstyr, F01 = 4)

X F62 Komforthøyde inkludert 1, ekskludert 0

EKSTRA F63 (Opt: Avansert folding) videre heving av vognen etter høye 
rotasjoner
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FR 330 
FR 350 
FR 390 
FR 400

SFERA 
(SFÆRE)

X F00 Parameteren er for å sette sperre på overskriving av 
syklusparametrene: 0 sperre aktivert, 1 sperre ikke aktivert

X F01 Innstilling syklus: 01 heve og senke; 02 heve og senke; 03 
nivåer

X F02 Rotasjonshastighet bevegelse Robot: 05 ÷ 100

X F03  Hastighet heving vogn: 05 ÷ 95

X F04 Hastighet senking vogn: 05 ÷ 100

X F05 Valg antall omdreininger for forsterking ved produktets base

X F06 Valg antall omdreininger for forsterking på toppen av produktet

X F07 Valg antall omdreininger for forsterking midt på produktet 
(F08)

X F08 Høyde hvor det utføres forstekningsomdreininger (F07) 
referert til midt på filmen (siden spolen er 50 cm høy kan 
verdier under 25 cm ikke innstilles)

 Merk: strekken innstilles av parameter F32 mens for-strekk av 
parameter F33 (denne siste kun med vognen PS)

X F09 Filmbånd plassert over toppen på produktet

X F10 Høyden for start av viklesyklus referert til nedre kant på 
filmspolen

X F11 Høyden for stopp av viklesyklus referert til nedre kant på 
filmspolen

X F12 Høyden for stopp av vognens heving referert til øvre kant på 
filmspolen (fotocelle som leser produkt utelatt)

EKSTRA F13 Strammingen av filmen på produktet under forsterkningsrunder 
på basen til produktet: 0 ÷ 100

EKSTRA F14 Strekken til filmen på produktet under heving av vognen: 0 ÷ 
100

EKSTRA F15 Strekken til filmen på produktet under omdreininger for 
forsterkning på toppen av produktet: 0 ÷ 100

EKSTRA F16 Strekken til filmen på produktet under senking av vognen: 0 ÷ 
100

EKSTRA F17 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under omdreininger 
for forsterkning ved basen av produktet: 120 ÷ 400

EKSTRA F18 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under heving av 
vogn: 120 ÷ 400

EKSTRA F19 Kun vogn PS (MPS2): Forlengelse av filmen under vikling: Kan 
velges fra 120 til 400

EKSTRA F20 Kun vogn PS (MPS2) forlengelse av filmen under senking av 
vognen: 120 ÷ 400

EKSTRA F21 Omkrets pall 4,0/99,9 - enkelte modeller 0,0 = automatisk

X F22 Syklus med deksel: inkludert 1 eller utelatt 0

X F23 Høyde for senking vogn med F22 = 1 for deksel

EKSTRA F24 Tykkelse av anvendt film: 10 ÷ 35 µm 

 (Opt: For modeller med filmforbruk i meter, sett diameter av 
målerulle fra 60 ÷ 120 mm)

EKSTRA F25 Robothastighet i bevegelse, i m/mm

EKSTRA F26 Syklus med kutting 

 OPT 0 = ekskludert, 1 inkludert med ett bladkutt, 2 inkludert 
med to bladkutt

EKSTRA F27 Kuttetid etter fasen: 0 ÷ 100 tidels sekunder (Filmstramming 
kutt)

EKSTRA F28 Tid utgang film etter skjæring: 0 ÷ 100 tideler av et sekund

X F29 Sakte start-tid og uttak film med liten strekk i begynnelsen av 
syklusen

X F30 Oppadgående syklus i trinn med spoleholdervognen; 0 = 
deaktivert

X F31 Antall trinn rev (F30)

EKSTRA F32 Stramming av filmen på produktet under rundene i Stramming av filmen på produktet under rundene i 
trinnsyklusentrinnsyklusen og forsterkningssyklusen F8

EKSTRA F33 Kun PS (MPS2) vogn: Strekking av filmen under rundene i rundene i 
trinnsyklusentrinnsyklusen og forsterkningssyklusen F8

EKSTRA F34 Antall av første rotasjoner for folding nederst på produktet 
(etter F05 rotasjoner med film åpen), dersom = 0 ikke foreta 
folding nederst

EKSTRA F35 0: forsterkning ved heving deaktivert

 1: Forsterkning komplett ved heving

 (Opt: Avansert folding) 2: Folding fra lave rotasjoner opp til 
forsterkning (ekskludert)  F8

 (Opt: Avansert folding) 3: Folding fra forsterkning (inkludert) på 
høye rotasjoner

 (Opt: Avansert folding) 4: Folding kun ved forsterkning  F8

EKSTRA F36 Antall folde-rotasjoner på toppen av produktet

 (Opt: Avansert folding) før folderotasjonenen foretas, løft F63 
cm; dersom F36 = 0, ikke foreta folding på høye rotasjoner

EKSTRA F37 0: folding ved senking deaktivert

  1: Folding komplett ved heving

 (Opt: Avansert folding) 2: Folding fra forsterkning (inkludert) på 
høye rotasjoner

 (Opt: Avansert folding) 3: Folding fra lave rotasjoner opp til 
forsterkning (ekskludert)

EKSTRA F38 Antall sluttrotasjoner på bunnen av produktet, dersom F38 = 
0, ikke foreta folding

EKSTRA F39 Tid for justering lukking tvinning (tillater å binde med filmen 
som er delvis lukket)

EKSTRA F61 Antall omdreininger forsterkning ved ny start av lag-syklus 
(tilleggsutstyr, F01 = 4)

X F62 Komforthøyde inkludert 1, ekskludert 0

EKSTRA F63 (Opt: Avansert folding) videre heving av vognen etter høye 
rotasjoner
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2.2 MANUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Display (F) brukes for visning av manuelle kommandoer. For utføring 
av manuell kommando bruk knappene F+ og F- for å velge ønsket 
kommando og trykk på knappen angitt i følgende liste:

KOMBINASJONER
KOMMANDOER/KNAPPER

HANDLING

C1 Knapp (B) Heving filmvogn

C1 Knapp (G) Senking filmvogn

C5 Knapp (G) Aktivering skjæring

C6 Knapp (B) Heve vogn tvinning

C6 Knapp (G) Senke vogn tvinning
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2.3 AUTOMATISKE DRIFTSSYKLUSER

A

G

B

   

F01 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen og gå tilbake til basen.

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

FIGURA

F01 = 02 - SYKLUS FOR KUN HEVING ELLER SENKING

FARE
Syklus for “kun heving” eller “kun senking” er fastsatt med maks 
høyde for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne 
høyden må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av 
fare for fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen eller starte på toppen og gå tilbake til basen. 

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

F10 - SYKLUS MED START I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å starte i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F10.

F11 - SYKLUS MED STOPP I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å stoppe i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F11.

F12 - FORSKJELLIG FRA 50 - SYKLUS MED HØYDEMÅLER

Automatisk syklus som lar deg vikle inn pallen fra bunnen opp til man 
når en forhåndsinnstilt høyde (verdien stilles inn ved hjelp av funksjonen 
F12) og så returnere til basen.

F21 = OMKRETS PALL

Bruker kan stille inn omkretsen på pallen manuelt ved hjelp av funksjonen 
F21, eller man kan aktivere tilleggsfunksjonen KOMPASS, der denne 
finnes, ved å stille inn F21 = 0,0. Ved hjelp av denne innstillingen vil 
maskinen starte og avslutte syklusen på samme punkt automatisk.

Tilleggsfunksjonen Kompass er et system som i viklesyklusen, ved hjelp 
av en sensor, gjør det mulig å stoppe maskinen på sted som den startet 
fra, uavhengig av størrelse og form på produktet som skal omvikles.

Kompass-funksjonen består av et elektronisk kort (H) som installeres 
på hovedkontrollkortet og en egen programvare installert i dette.

Alarmene som er knyttet til kompasset er E17, E18 og E19. 

   

H

F22 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING MED 
PAUSE

FARE
Syklus”heving og senking med pause” er fastsatt med maks høyde 
for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne høyden 
må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av fare for 
fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus for heving og senking eller kun heving med pause 
når toppen av produktet som skal vikles nås; før pausen kan vognen 
senkes en høyde innstilt med F23.

Maskinen stopper og venter på omstart og gir fra seg et sakte blinkende 
signal. 

For å fullføre viklesyklus i pause må man trykke på knappen for start av 
syklus (A).

Dersom den innstilte syklusen er med stigning eller senkning, vil vognen 
heves og utføre de høye rundene, og så senkes ned mot basen. Etter 
dette vil syklusen stoppe opp.

Dersom den innstilte syklusen er stilt inn med kun stigning, vil vognen 
heves, utføre de høye rundene, og deretter stoppe syklusen.

F30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUSF30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUS

Automatisk syklus som pakker inn pallen trinnvis.

Vognen går opp til høyden satt i F30, utfører et antall rotasjoner som 
valgt med F31, og gjentar til toppen av produktet er nådd.

Under forsterkningsrotasjonenene kan stramming og strekking av 
filmen justeres ved hjelp av parametere som stilles inn i F32 og F33.

Figur 3 
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F01 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen og gå tilbake til basen.

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

FIGURA

F01 = 02 - SYKLUS FOR KUN HEVING ELLER SENKING

FARE
Syklus for “kun heving” eller “kun senking” er fastsatt med maks 
høyde for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne 
høyden må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av 
fare for fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen eller starte på toppen og gå tilbake til basen. 

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

F10 - SYKLUS MED START I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å starte i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F10.

F11 - SYKLUS MED STOPP I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å stoppe i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F11.

F12 - FORSKJELLIG FRA 50 - SYKLUS MED HØYDEMÅLER

Automatisk syklus som lar deg vikle inn pallen fra bunnen opp til man 
når en forhåndsinnstilt høyde (verdien stilles inn ved hjelp av funksjonen 
F12) og så returnere til basen.

F21 = OMKRETS PALL

Bruker kan stille inn omkretsen på pallen manuelt ved hjelp av funksjonen 
F21, eller man kan aktivere tilleggsfunksjonen KOMPASS, der denne 
finnes, ved å stille inn F21 = 0,0. Ved hjelp av denne innstillingen vil 
maskinen starte og avslutte syklusen på samme punkt automatisk.

Tilleggsfunksjonen Kompass er et system som i viklesyklusen, ved hjelp 
av en sensor, gjør det mulig å stoppe maskinen på sted som den startet 
fra, uavhengig av størrelse og form på produktet som skal omvikles.

Kompass-funksjonen består av et elektronisk kort (H) som installeres 
på hovedkontrollkortet og en egen programvare installert i dette.

Alarmene som er knyttet til kompasset er E17, E18 og E19. 

   

H

F22 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING MED 
PAUSE

FARE
Syklus”heving og senking med pause” er fastsatt med maks høyde 
for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne høyden 
må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av fare for 
fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus for heving og senking eller kun heving med pause 
når toppen av produktet som skal vikles nås; før pausen kan vognen 
senkes en høyde innstilt med F23.

Maskinen stopper og venter på omstart og gir fra seg et sakte blinkende 
signal. 

For å fullføre viklesyklus i pause må man trykke på knappen for start av 
syklus (A).

Dersom den innstilte syklusen er med stigning eller senkning, vil vognen 
heves og utføre de høye rundene, og så senkes ned mot basen. Etter 
dette vil syklusen stoppe opp.

Dersom den innstilte syklusen er stilt inn med kun stigning, vil vognen 
heves, utføre de høye rundene, og deretter stoppe syklusen.

F30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUSF30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUS

Automatisk syklus som pakker inn pallen trinnvis.

Vognen går opp til høyden satt i F30, utfører et antall rotasjoner som 
valgt med F31, og gjentar til toppen av produktet er nådd.

Under forsterkningsrotasjonenene kan stramming og strekking av 
filmen justeres ved hjelp av parametere som stilles inn i F32 og F33.

 » Se Figur 3 - s. 11
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F01 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen og gå tilbake til basen.

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

FIGURA

F01 = 02 - SYKLUS FOR KUN HEVING ELLER SENKING

FARE
Syklus for “kun heving” eller “kun senking” er fastsatt med maks 
høyde for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne 
høyden må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av 
fare for fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen eller starte på toppen og gå tilbake til basen. 

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

F10 - SYKLUS MED START I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å starte i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F10.

F11 - SYKLUS MED STOPP I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å stoppe i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F11.

F12 - FORSKJELLIG FRA 50 - SYKLUS MED HØYDEMÅLER

Automatisk syklus som lar deg vikle inn pallen fra bunnen opp til man 
når en forhåndsinnstilt høyde (verdien stilles inn ved hjelp av funksjonen 
F12) og så returnere til basen.

F21 = OMKRETS PALL

Bruker kan stille inn omkretsen på pallen manuelt ved hjelp av funksjonen 
F21, eller man kan aktivere tilleggsfunksjonen KOMPASS, der denne 
finnes, ved å stille inn F21 = 0,0. Ved hjelp av denne innstillingen vil 
maskinen starte og avslutte syklusen på samme punkt automatisk.

Tilleggsfunksjonen Kompass er et system som i viklesyklusen, ved hjelp 
av en sensor, gjør det mulig å stoppe maskinen på sted som den startet 
fra, uavhengig av størrelse og form på produktet som skal omvikles.

Kompass-funksjonen består av et elektronisk kort (H) som installeres 
på hovedkontrollkortet og en egen programvare installert i dette.

Alarmene som er knyttet til kompasset er E17, E18 og E19. 

   

H

F22 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING MED 
PAUSE

FARE
Syklus”heving og senking med pause” er fastsatt med maks høyde 
for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne høyden 
må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av fare for 
fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus for heving og senking eller kun heving med pause 
når toppen av produktet som skal vikles nås; før pausen kan vognen 
senkes en høyde innstilt med F23.

Maskinen stopper og venter på omstart og gir fra seg et sakte blinkende 
signal. 

For å fullføre viklesyklus i pause må man trykke på knappen for start av 
syklus (A).

Dersom den innstilte syklusen er med stigning eller senkning, vil vognen 
heves og utføre de høye rundene, og så senkes ned mot basen. Etter 
dette vil syklusen stoppe opp.

Dersom den innstilte syklusen er stilt inn med kun stigning, vil vognen 
heves, utføre de høye rundene, og deretter stoppe syklusen.

F30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUSF30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUS

Automatisk syklus som pakker inn pallen trinnvis.

Vognen går opp til høyden satt i F30, utfører et antall rotasjoner som 
valgt med F31, og gjentar til toppen av produktet er nådd.

Under forsterkningsrotasjonenene kan stramming og strekking av 
filmen justeres ved hjelp av parametere som stilles inn i F32 og F33.
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A
   

F01 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen og gå tilbake til basen.

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

FIGURA

F01 = 02 - SYKLUS FOR KUN HEVING ELLER SENKING

FARE
Syklus for “kun heving” eller “kun senking” er fastsatt med maks 
høyde for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne 
høyden må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av 
fare for fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen eller starte på toppen og gå tilbake til basen. 

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

F10 - SYKLUS MED START I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å starte i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F10.

F11 - SYKLUS MED STOPP I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å stoppe i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F11.

F12 - FORSKJELLIG FRA 50 - SYKLUS MED HØYDEMÅLER

Automatisk syklus som lar deg vikle inn pallen fra bunnen opp til man 
når en forhåndsinnstilt høyde (verdien stilles inn ved hjelp av funksjonen 
F12) og så returnere til basen.

F21 = OMKRETS PALL

Bruker kan stille inn omkretsen på pallen manuelt ved hjelp av funksjonen 
F21, eller man kan aktivere tilleggsfunksjonen KOMPASS, der denne 
finnes, ved å stille inn F21 = 0,0. Ved hjelp av denne innstillingen vil 
maskinen starte og avslutte syklusen på samme punkt automatisk.

Tilleggsfunksjonen Kompass er et system som i viklesyklusen, ved hjelp 
av en sensor, gjør det mulig å stoppe maskinen på sted som den startet 
fra, uavhengig av størrelse og form på produktet som skal omvikles.

Kompass-funksjonen består av et elektronisk kort (H) som installeres 
på hovedkontrollkortet og en egen programvare installert i dette.

Alarmene som er knyttet til kompasset er E17, E18 og E19. 

   

H

F22 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING MED 
PAUSE

FARE
Syklus”heving og senking med pause” er fastsatt med maks høyde 
for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne høyden 
må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av fare for 
fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus for heving og senking eller kun heving med pause 
når toppen av produktet som skal vikles nås; før pausen kan vognen 
senkes en høyde innstilt med F23.

Maskinen stopper og venter på omstart og gir fra seg et sakte blinkende 
signal. 

For å fullføre viklesyklus i pause må man trykke på knappen for start av 
syklus (A).

Dersom den innstilte syklusen er med stigning eller senkning, vil vognen 
heves og utføre de høye rundene, og så senkes ned mot basen. Etter 
dette vil syklusen stoppe opp.

Dersom den innstilte syklusen er stilt inn med kun stigning, vil vognen 
heves, utføre de høye rundene, og deretter stoppe syklusen.

F30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUSF30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUS

Automatisk syklus som pakker inn pallen trinnvis.

Vognen går opp til høyden satt i F30, utfører et antall rotasjoner som 
valgt med F31, og gjentar til toppen av produktet er nådd.

Under forsterkningsrotasjonenene kan stramming og strekking av 
filmen justeres ved hjelp av parametere som stilles inn i F32 og F33.

Figur 4 



Fromm 15

FUNKSJONER

15

2.4 HALVAUTOMATISKE DRIFTSSYKLUSER

A
   

F01 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen og gå tilbake til basen.

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

FIGURA

F01 = 02 - SYKLUS FOR KUN HEVING ELLER SENKING

FARE
Syklus for “kun heving” eller “kun senking” er fastsatt med maks 
høyde for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne 
høyden må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av 
fare for fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus som tillater å vikle inn pallen ved å starte fra basen 
for å gå til toppen eller starte på toppen og gå tilbake til basen. 

Under viklingen, med knappene (B) (vogn i fase for oppstigning) eller 
(G) (vogn i fase for nedstigning), kan man stanse vognens bevegelse og 
la den starte opp igjen for å utføre lokale forstekningssykluser.

F10 - SYKLUS MED START I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å starte i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F10.

F11 - SYKLUS MED STOPP I FORUTBESTEMT HØYDE

Automatisk syklus tillater å vikle inn pallen ved å stoppe i en 
forhåndsbestemt høyde hvor verdien innstilles med funksjonen F11.

F12 - FORSKJELLIG FRA 50 - SYKLUS MED HØYDEMÅLER

Automatisk syklus som lar deg vikle inn pallen fra bunnen opp til man 
når en forhåndsinnstilt høyde (verdien stilles inn ved hjelp av funksjonen 
F12) og så returnere til basen.

F21 = OMKRETS PALL

Bruker kan stille inn omkretsen på pallen manuelt ved hjelp av funksjonen 
F21, eller man kan aktivere tilleggsfunksjonen KOMPASS, der denne 
finnes, ved å stille inn F21 = 0,0. Ved hjelp av denne innstillingen vil 
maskinen starte og avslutte syklusen på samme punkt automatisk.

Tilleggsfunksjonen Kompass er et system som i viklesyklusen, ved hjelp 
av en sensor, gjør det mulig å stoppe maskinen på sted som den startet 
fra, uavhengig av størrelse og form på produktet som skal omvikles.

Kompass-funksjonen består av et elektronisk kort (H) som installeres 
på hovedkontrollkortet og en egen programvare installert i dette.

Alarmene som er knyttet til kompasset er E17, E18 og E19. 

   

H

F22 = 01 - KOMPLETT SYKLUS FOR HEVING OG SENKING MED 
PAUSE

FARE
Syklus”heving og senking med pause” er fastsatt med maks høyde 
for produktet som skal vikles lik 1500 mm. Over denne høyden 
må det brukes egnet personlig verneutstyr i funksjon av fare for 
fall og arbeid i høyden over 1500 mm.

Automatisk syklus for heving og senking eller kun heving med pause 
når toppen av produktet som skal vikles nås; før pausen kan vognen 
senkes en høyde innstilt med F23.

Maskinen stopper og venter på omstart og gir fra seg et sakte blinkende 
signal. 

For å fullføre viklesyklus i pause må man trykke på knappen for start av 
syklus (A).

Dersom den innstilte syklusen er med stigning eller senkning, vil vognen 
heves og utføre de høye rundene, og så senkes ned mot basen. Etter 
dette vil syklusen stoppe opp.

Dersom den innstilte syklusen er stilt inn med kun stigning, vil vognen 
heves, utføre de høye rundene, og deretter stoppe syklusen.

F30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUSF30 - AUTOMATISK DRIFTSSYKLUS

Automatisk syklus som pakker inn pallen trinnvis.

Vognen går opp til høyden satt i F30, utfører et antall rotasjoner som 
valgt med F31, og gjentar til toppen av produktet er nådd.

Under forsterkningsrotasjonenene kan stramming og strekking av 
filmen justeres ved hjelp av parametere som stilles inn i F32 og F33.

F1=4 HALVAUTOMATISK DRIFTSSYKLUS som gjør det mulig å vikle inn 
pallen lagvis, med stopp mellom ett lag og det neste. 

Med filmvognen helt nederst vil maskinen vikle inn det første laget 
produkt og stoppe øverst. Oppstart av viklingen omkring de ulike 
lagene skjer ved hjelp av en tilleggsknapp. I denne fasen man legge til 
F05 forsterkningsrunder for hvert lag.

Operatøren pakker et nytt lag på pallen og trykker igjen på 
tilleggsknappen, og så videre helt til siste lag. I denne fasen man legge 
til F61 forsterkningsrunder for hvert lag.

Operatøren trykker inn tast (A) for å avslutte pakkingen med overlapping, 
høye runder F06 og vikling nedover.

Figur 5 
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2.5 ALARMLISTE

Displayet (V) har til hensikt å signalisere de alarmene som vises 
samtidig gjennom blinking av LED-lampene ved siden av RESET-tasten 
(tilbakestilling) eller på LED til høyre på displayet (F) på modeller med 
berøringsskjerm:

Kode Beskrivelse Årsaker Løsninger

E01 Antikollisjonsbånd trykket 
inn

 - Bånd trykket inn.

 - Pinnen på båndet blokkert.

 - Mikrobryter for nær kammen.

 - Grensebryteren er ikke trykket inn 
og signalet når ikke til kortet.

 - Fjern hindringen.

 - Frigjør båndet, og sjekk at pinnene roterer fritt.

 - Fjern mikrobryteren fra kammen. Når pinnen er 
innjustert må ikke mikrobryteren være trykket 
inn.

 - Sjekk om grensebryteren fungerer. Hvis ikke må 
den erstattes. Sjekk at signalkabelen er hel på 
panel P1 og 010. Hvis den har brudd, må den 
erstattes.

E02 Feil oppstått under 
rotasjon eller drift, motor 
blokkert

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
den befi nner seg for langt unna 
tonehjulet.

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
tonehjulet er ødelagt eller skjevt.

 - Føleren sender ikke signalet til 
kortet.

 - Motoren ser ut til å rotere under 
500 rpm i mer enn 2,5 s.

 - Maskinen beveger seg ikke, selv 
med manuelle kontroller.

 - Justere posisjonen til føleren i forhold til bladene 
til tonehjulet (avstand < 2 mm).

 - Plassere/skifte ut tonehjulet.

 - Kontrollere at føleren fungerer korrekt ved føre 
en metallisk gjenstand nær den: Hvis lysdioden 
tennes, skift ut ledningen. Hvis føleren ikke 
virker, skal den skiftes ut.

 - Dersom roboten roterer på uegnet gulv (teppe), 
velg heller et gulv som er jevnt, fl att og ikke glatt. 
Dersom det går en alarm under nedbremsing, 
leser ikke sensoren alle bladene på tonehjulet.

 - Drivverk eller omformer mottar ikke 
startgodkjennelse, sjekk kabling.
Drivverket eller omformer har feil, rapporter 
koden som vises på omformeren. Hvis motoren 
er i DC kontrollere børstene dens. Motorens 
ledning er ikke kablet godt, kontrollere kablingen 
og spenningene, også på bremsen dersom 
denne fi nnes. Det kan være at motorens 
elektromekaniske bremse, dersom denne 
fi nnes, ikke frigjøres, og den må derfor skiftes ut. 
Motorgruppen kan være skadet eller defekt, og 
må derfor skiftes ut.

E03 Gjenstart etter 
spenningsfall

 - Kortet har startet på nytt.

 - Maskinen stoppet og viser denne 
advarselen.

 - Trykk RESET-tasten.

 - Det var strømbrudd, maskinen stoppet og 
startet opp igjen. Trykk RESET-knappen (ikke 
strøm) eller ”klokke” (touch).

POF Power fail  - Man har oppdaget spenningsfall 
uten at kortet ble slått helt av.

 - Slå av og så på igjen maskinen.

E08 Feil ved vognens opp-/
nedstigning

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
den befi nner seg for langt unna 
tonehjulet.

 - Vognen beveger seg bare i én 
retning.

 - Føleren sender ikke signalet til 
kortetn.

 - Spoleholdervognen beveger seg 
ikke, selv med manuelle kontroller.

 - Justere posisjonen til føleren i forhold til 
bladene til tonehjulet (avstand < 2 mm). Dersom 
tonehjulet er ødelagt eller skjevt, skal det skiftes 
ut.

 - Kontrollere om styresignalet når frem til 
igangsettingen, og kontrollere deretter om 
også lysdioden for status er tent; Kontrollere at 
grensebryterne til vognen ikke er trykket på eller 
blokkert.

 - Kontrollere at føleren fungerer korrekt ved føre 
en metallisk gjenstand nær den: Hvis lysdioden 
tennes, skift ut ledningen. Hvis føleren ikke 
virker, skal den skiftes ut.

 - Drivverk eller omformer mottar ikke 
startgodkjennelse, sjekk kabling. Drivverket eller 
omformer har feil, rapporter koden som vises på 
omformeren. Hvis motoren er i DC kontrollere 
børstene dens. Motorens ledning er ikke kablet 
godt, kontrollere kablingen og spenningene, 
også på bremsen dersom denne fi nnes. Det kan 
være at motorens elektromekaniske bremse, 
dersom denne fi nnes, ikke frigjøres, og den 
må derfor skiftes ut. Motorgruppen kan være 
skadet eller defekt, og må derfor skiftes ut. Sjekk 
batteriet.

E09 Stans etter brudd på fi lm 
eller slutt på fi lm

 - Filmspolen er oppbrukt.

 - Kanten på fi lmen har løsnet eller 
fi lmen har gått istykker.

 - Filmen kommer ikke ut.

 - Filmen er ikke ordentlig festet til 
produktet.

 - Skifte spole.

 - Hekte fi lmen fast til pallen.

 - Kontrollere at rullevakten fungerer som den skal 
ved å fjerne fi lmen og sette den i gang for hånd. 
Dersom den ikke fungerer, kontrollere at føleren 
ikke er i ustand. Verdien for strekk av fi lmen er 
for høy, senk den.

 - Dersom fi lmen ikke glir i vognen i de første 
(X) sekundene, utløses alarmen. Fest fi lmen 
strammere.

E10 Feil grensebryter vogn
(Begge er åpne)

 - Feil kabling eller mangel på 
strømtilførsel.

 - Kontrollere kablingen av grensebryterne og 
deres strømtilførsel. Sjekk motorbørstene på 
vognmotoren.

E11 Feil lav grensebryter: Den 
har ikke lukket seg under 
oppstigning av vognen

 - Blokkering av vognens motor.

 - Grensebryter ødelagt eller blokkert.

 - Kontrollere vognens motordrift (motor brushes).

 - Frigjøre grensebryteren, eller, dersom den er 
ødelagt, skift den ut. Sjekk motorbørstene på 
vognmotoren.

E12 Feil høy grensebryter: 
Den har ikke lukket seg 
under nedstigning av 
vognen

 - Blokkering av vognens motor.

 - Grensebryter ødelagt eller blokkert.

 - Kontrollere vognens motordrift (motor brushes).

 - Frigjøre grensebryteren, eller, dersom den er 
ødelagt, skift den ut.

E13 Feil lav grensebryter: 
Den har åpnet seg under 
oppstigning av vognen

 - Vognen beveger seg i motsatt 
retning.

 - Bytt om på rotasjonsretningen eller 
grensebryterne er byttet om på.

E14 Feil høy grensebryter: 
Den har åpnet seg under 
nedstigning av vognen

 - Vognen beveger seg i motsatt 
retning.

 - Bytt om på rotasjonsretningen eller 
grensebryterne er byttet om på.

E16 Nødinngrep  - Nødstoppbryter trykket inn.

 - Vogndøren er åpen.

 - Frigjøre knappen og gjenopprette eff ektkretsen.

 - Lukk døren til vognen for for-strekk og 
gjenopprett eff ektkretsen. Dersom det 
brukes vogn FE eller FM kontrollere broen på 
koblingsstykket. Sjekk nød-mikrobryteren.

E17 Feil for tidsavbrudd for 
kommunikasjon med 
kompass - Kompasset 
svarer ikke

 - Utvidelseskortet er ikke riktig 
montert.

 - Sjekk monteringen i forhold til det som vises 
i kapittelet “Kompass” som fi nnes i denne 
håndboken. I tillegg må man sjekke at ikke bena 
er oksidert. Prøv å fjerne og sette inn igjen kortet.

E18 Kalibreringsfeil på 
kompasset eller 
magnetiske forstyrrelser 
som er for høye

 - Kobles til +24V strømforsyning

 - Forstyrrelser fra magnetfeltet

 - Sjekk kablingen til kortet som vist i kapittelet 
“Kompass”.

 - Sjekk at det ikke fi nnes kabler eller 
metallgjenstander i nærheten av kompasset.

E19 Feil kompass ute av fase  - Ute av fase på grunn av tidsavbrudd

 - Magnetfeltet er for svakt eller 
magnetiske forstyrrelser som er for 
høye.

 - Sjekk at roboten har fullført minst en runde, i 
motsatt fall må man øke verdien til parameter 
F54.

 - Man må stille inn omkretsen til pallen manuelt 
ved å gripe inn på brukerparameter F21.

EFA
EFF

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

EF0
EF9

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E20
E29

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E2A
E2F

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E32 Varsling av lavt 
batterinivå uten aktivitet

 - Batteriet er utladet og roboten er i 
ro

 - Lad opp batteriet. Hvis problemet vedvarer, 
erstatt batteriet.

E33 Varsling av lavt 
batterinivå under aktivitet

 - Batteriet er utladet og roboten er i 
bevegelse.

 - Lad opp batteriet. Hvis problemet vedvarer, 
erstatt batteriet.

E50 Feil i følerne posisjonen 
folding

 - Begge følerne er opptatte.  - Kontrollere korrekt elektrisk kabling eller korrekt 
mekanisk installasjon og funksjon.

E51 Blokkering av folding 
under lukking

 - Foldingen er blokkert på den øvre 
føleren.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere elektriske koblinger.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

 - Sjekk funksjonen av sensoren.

E52 Blokkering av folding 
under åpning

 - Foldingen er blokkert på den nedre 
føleren.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere elektriske koblinger.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

 - Sjekk funksjonen av sensoren.

E53 Feil høy grensebryter: 
Den har ikke blitt belastet 
under kommando for 
heving (folding)

 - Vognen har forriglet seg under 
oppstigning.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere om den øvre føleren fungerer som 
den skal, dersom den er ødelagt, skal den skiftes 
ut.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

E54 Feil lav grensebryter: Den 
har ikke blitt belastet 
under kommando for 
senking (creasing)

 - Vognen har forriglet seg under 
nedstigning.

 - 1Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere om den nedre føleren fungerer som 
den skal, dersom den er ødelagt, skal den skiftes 
ut.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

E55 Feil ved grensebryter 
båndlegging nederst. 
Den har lukket seg under 
oppstigningen

 - Motoren går motsatt vei  - Kontroller ledningene.
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Displayet (V) har til hensikt å signalisere de alarmene som vises 
samtidig gjennom blinking av LED-lampene ved siden av RESET-tasten 
(tilbakestilling) eller på LED til høyre på displayet (F) på modeller med 
berøringsskjerm:

Kode Beskrivelse Årsaker Løsninger

E01 Antikollisjonsbånd trykket 
inn

 - Bånd trykket inn.

 - Pinnen på båndet blokkert.

 - Mikrobryter for nær kammen.

 - Grensebryteren er ikke trykket inn 
og signalet når ikke til kortet.

 - Fjern hindringen.

 - Frigjør båndet, og sjekk at pinnene roterer fritt.

 - Fjern mikrobryteren fra kammen. Når pinnen er 
innjustert må ikke mikrobryteren være trykket 
inn.

 - Sjekk om grensebryteren fungerer. Hvis ikke må 
den erstattes. Sjekk at signalkabelen er hel på 
panel P1 og 010. Hvis den har brudd, må den 
erstattes.

E02 Feil oppstått under 
rotasjon eller drift, motor 
blokkert

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
den befi nner seg for langt unna 
tonehjulet.

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
tonehjulet er ødelagt eller skjevt.

 - Føleren sender ikke signalet til 
kortet.

 - Motoren ser ut til å rotere under 
500 rpm i mer enn 2,5 s.

 - Maskinen beveger seg ikke, selv 
med manuelle kontroller.

 - Justere posisjonen til føleren i forhold til bladene 
til tonehjulet (avstand < 2 mm).

 - Plassere/skifte ut tonehjulet.

 - Kontrollere at føleren fungerer korrekt ved føre 
en metallisk gjenstand nær den: Hvis lysdioden 
tennes, skift ut ledningen. Hvis føleren ikke 
virker, skal den skiftes ut.

 - Dersom roboten roterer på uegnet gulv (teppe), 
velg heller et gulv som er jevnt, fl att og ikke glatt. 
Dersom det går en alarm under nedbremsing, 
leser ikke sensoren alle bladene på tonehjulet.

 - Drivverk eller omformer mottar ikke 
startgodkjennelse, sjekk kabling.
Drivverket eller omformer har feil, rapporter 
koden som vises på omformeren. Hvis motoren 
er i DC kontrollere børstene dens. Motorens 
ledning er ikke kablet godt, kontrollere kablingen 
og spenningene, også på bremsen dersom 
denne fi nnes. Det kan være at motorens 
elektromekaniske bremse, dersom denne 
fi nnes, ikke frigjøres, og den må derfor skiftes ut. 
Motorgruppen kan være skadet eller defekt, og 
må derfor skiftes ut.

E03 Gjenstart etter 
spenningsfall

 - Kortet har startet på nytt.

 - Maskinen stoppet og viser denne 
advarselen.

 - Trykk RESET-tasten.

 - Det var strømbrudd, maskinen stoppet og 
startet opp igjen. Trykk RESET-knappen (ikke 
strøm) eller ”klokke” (touch).

POF Power fail  - Man har oppdaget spenningsfall 
uten at kortet ble slått helt av.

 - Slå av og så på igjen maskinen.

E08 Feil ved vognens opp-/
nedstigning

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
den befi nner seg for langt unna 
tonehjulet.

 - Vognen beveger seg bare i én 
retning.

 - Føleren sender ikke signalet til 
kortetn.

 - Spoleholdervognen beveger seg 
ikke, selv med manuelle kontroller.

 - Justere posisjonen til føleren i forhold til 
bladene til tonehjulet (avstand < 2 mm). Dersom 
tonehjulet er ødelagt eller skjevt, skal det skiftes 
ut.

 - Kontrollere om styresignalet når frem til 
igangsettingen, og kontrollere deretter om 
også lysdioden for status er tent; Kontrollere at 
grensebryterne til vognen ikke er trykket på eller 
blokkert.

 - Kontrollere at føleren fungerer korrekt ved føre 
en metallisk gjenstand nær den: Hvis lysdioden 
tennes, skift ut ledningen. Hvis føleren ikke 
virker, skal den skiftes ut.

 - Drivverk eller omformer mottar ikke 
startgodkjennelse, sjekk kabling. Drivverket eller 
omformer har feil, rapporter koden som vises på 
omformeren. Hvis motoren er i DC kontrollere 
børstene dens. Motorens ledning er ikke kablet 
godt, kontrollere kablingen og spenningene, 
også på bremsen dersom denne fi nnes. Det kan 
være at motorens elektromekaniske bremse, 
dersom denne fi nnes, ikke frigjøres, og den 
må derfor skiftes ut. Motorgruppen kan være 
skadet eller defekt, og må derfor skiftes ut. Sjekk 
batteriet.

E09 Stans etter brudd på fi lm 
eller slutt på fi lm

 - Filmspolen er oppbrukt.

 - Kanten på fi lmen har løsnet eller 
fi lmen har gått istykker.

 - Filmen kommer ikke ut.

 - Filmen er ikke ordentlig festet til 
produktet.

 - Skifte spole.

 - Hekte fi lmen fast til pallen.

 - Kontrollere at rullevakten fungerer som den skal 
ved å fjerne fi lmen og sette den i gang for hånd. 
Dersom den ikke fungerer, kontrollere at føleren 
ikke er i ustand. Verdien for strekk av fi lmen er 
for høy, senk den.

 - Dersom fi lmen ikke glir i vognen i de første 
(X) sekundene, utløses alarmen. Fest fi lmen 
strammere.

E10 Feil grensebryter vogn
(Begge er åpne)

 - Feil kabling eller mangel på 
strømtilførsel.

 - Kontrollere kablingen av grensebryterne og 
deres strømtilførsel. Sjekk motorbørstene på 
vognmotoren.

E11 Feil lav grensebryter: Den 
har ikke lukket seg under 
oppstigning av vognen

 - Blokkering av vognens motor.

 - Grensebryter ødelagt eller blokkert.

 - Kontrollere vognens motordrift (motor brushes).

 - Frigjøre grensebryteren, eller, dersom den er 
ødelagt, skift den ut. Sjekk motorbørstene på 
vognmotoren.

E12 Feil høy grensebryter: 
Den har ikke lukket seg 
under nedstigning av 
vognen

 - Blokkering av vognens motor.

 - Grensebryter ødelagt eller blokkert.

 - Kontrollere vognens motordrift (motor brushes).

 - Frigjøre grensebryteren, eller, dersom den er 
ødelagt, skift den ut.

E13 Feil lav grensebryter: 
Den har åpnet seg under 
oppstigning av vognen

 - Vognen beveger seg i motsatt 
retning.

 - Bytt om på rotasjonsretningen eller 
grensebryterne er byttet om på.

E14 Feil høy grensebryter: 
Den har åpnet seg under 
nedstigning av vognen

 - Vognen beveger seg i motsatt 
retning.

 - Bytt om på rotasjonsretningen eller 
grensebryterne er byttet om på.

E16 Nødinngrep  - Nødstoppbryter trykket inn.

 - Vogndøren er åpen.

 - Frigjøre knappen og gjenopprette eff ektkretsen.

 - Lukk døren til vognen for for-strekk og 
gjenopprett eff ektkretsen. Dersom det 
brukes vogn FE eller FM kontrollere broen på 
koblingsstykket. Sjekk nød-mikrobryteren.

E17 Feil for tidsavbrudd for 
kommunikasjon med 
kompass - Kompasset 
svarer ikke

 - Utvidelseskortet er ikke riktig 
montert.

 - Sjekk monteringen i forhold til det som vises 
i kapittelet “Kompass” som fi nnes i denne 
håndboken. I tillegg må man sjekke at ikke bena 
er oksidert. Prøv å fjerne og sette inn igjen kortet.

E18 Kalibreringsfeil på 
kompasset eller 
magnetiske forstyrrelser 
som er for høye

 - Kobles til +24V strømforsyning

 - Forstyrrelser fra magnetfeltet

 - Sjekk kablingen til kortet som vist i kapittelet 
“Kompass”.

 - Sjekk at det ikke fi nnes kabler eller 
metallgjenstander i nærheten av kompasset.

E19 Feil kompass ute av fase  - Ute av fase på grunn av tidsavbrudd

 - Magnetfeltet er for svakt eller 
magnetiske forstyrrelser som er for 
høye.

 - Sjekk at roboten har fullført minst en runde, i 
motsatt fall må man øke verdien til parameter 
F54.

 - Man må stille inn omkretsen til pallen manuelt 
ved å gripe inn på brukerparameter F21.

EFA
EFF

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

EF0
EF9

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E20
E29

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E2A
E2F

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E32 Varsling av lavt 
batterinivå uten aktivitet

 - Batteriet er utladet og roboten er i 
ro

 - Lad opp batteriet. Hvis problemet vedvarer, 
erstatt batteriet.

E33 Varsling av lavt 
batterinivå under aktivitet

 - Batteriet er utladet og roboten er i 
bevegelse.

 - Lad opp batteriet. Hvis problemet vedvarer, 
erstatt batteriet.

E50 Feil i følerne posisjonen 
folding

 - Begge følerne er opptatte.  - Kontrollere korrekt elektrisk kabling eller korrekt 
mekanisk installasjon og funksjon.

E51 Blokkering av folding 
under lukking

 - Foldingen er blokkert på den øvre 
føleren.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere elektriske koblinger.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

 - Sjekk funksjonen av sensoren.

E52 Blokkering av folding 
under åpning

 - Foldingen er blokkert på den nedre 
føleren.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere elektriske koblinger.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

 - Sjekk funksjonen av sensoren.

E53 Feil høy grensebryter: 
Den har ikke blitt belastet 
under kommando for 
heving (folding)

 - Vognen har forriglet seg under 
oppstigning.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere om den øvre føleren fungerer som 
den skal, dersom den er ødelagt, skal den skiftes 
ut.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

E54 Feil lav grensebryter: Den 
har ikke blitt belastet 
under kommando for 
senking (creasing)

 - Vognen har forriglet seg under 
nedstigning.

 - 1Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere om den nedre føleren fungerer som 
den skal, dersom den er ødelagt, skal den skiftes 
ut.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

E55 Feil ved grensebryter 
båndlegging nederst. 
Den har lukket seg under 
oppstigningen

 - Motoren går motsatt vei  - Kontroller ledningene.
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Displayet (V) har til hensikt å signalisere de alarmene som vises 
samtidig gjennom blinking av LED-lampene ved siden av RESET-tasten 
(tilbakestilling) eller på LED til høyre på displayet (F) på modeller med 
berøringsskjerm:

Kode Beskrivelse Årsaker Løsninger

E01 Antikollisjonsbånd trykket 
inn

 - Bånd trykket inn.

 - Pinnen på båndet blokkert.

 - Mikrobryter for nær kammen.

 - Grensebryteren er ikke trykket inn 
og signalet når ikke til kortet.

 - Fjern hindringen.

 - Frigjør båndet, og sjekk at pinnene roterer fritt.

 - Fjern mikrobryteren fra kammen. Når pinnen er 
innjustert må ikke mikrobryteren være trykket 
inn.

 - Sjekk om grensebryteren fungerer. Hvis ikke må 
den erstattes. Sjekk at signalkabelen er hel på 
panel P1 og 010. Hvis den har brudd, må den 
erstattes.

E02 Feil oppstått under 
rotasjon eller drift, motor 
blokkert

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
den befi nner seg for langt unna 
tonehjulet.

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
tonehjulet er ødelagt eller skjevt.

 - Føleren sender ikke signalet til 
kortet.

 - Motoren ser ut til å rotere under 
500 rpm i mer enn 2,5 s.

 - Maskinen beveger seg ikke, selv 
med manuelle kontroller.

 - Justere posisjonen til føleren i forhold til bladene 
til tonehjulet (avstand < 2 mm).

 - Plassere/skifte ut tonehjulet.

 - Kontrollere at føleren fungerer korrekt ved føre 
en metallisk gjenstand nær den: Hvis lysdioden 
tennes, skift ut ledningen. Hvis føleren ikke 
virker, skal den skiftes ut.

 - Dersom roboten roterer på uegnet gulv (teppe), 
velg heller et gulv som er jevnt, fl att og ikke glatt. 
Dersom det går en alarm under nedbremsing, 
leser ikke sensoren alle bladene på tonehjulet.

 - Drivverk eller omformer mottar ikke 
startgodkjennelse, sjekk kabling.
Drivverket eller omformer har feil, rapporter 
koden som vises på omformeren. Hvis motoren 
er i DC kontrollere børstene dens. Motorens 
ledning er ikke kablet godt, kontrollere kablingen 
og spenningene, også på bremsen dersom 
denne fi nnes. Det kan være at motorens 
elektromekaniske bremse, dersom denne 
fi nnes, ikke frigjøres, og den må derfor skiftes ut. 
Motorgruppen kan være skadet eller defekt, og 
må derfor skiftes ut.

E03 Gjenstart etter 
spenningsfall

 - Kortet har startet på nytt.

 - Maskinen stoppet og viser denne 
advarselen.

 - Trykk RESET-tasten.

 - Det var strømbrudd, maskinen stoppet og 
startet opp igjen. Trykk RESET-knappen (ikke 
strøm) eller ”klokke” (touch).

POF Power fail  - Man har oppdaget spenningsfall 
uten at kortet ble slått helt av.

 - Slå av og så på igjen maskinen.

E08 Feil ved vognens opp-/
nedstigning

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
den befi nner seg for langt unna 
tonehjulet.

 - Vognen beveger seg bare i én 
retning.

 - Føleren sender ikke signalet til 
kortetn.

 - Spoleholdervognen beveger seg 
ikke, selv med manuelle kontroller.

 - Justere posisjonen til føleren i forhold til 
bladene til tonehjulet (avstand < 2 mm). Dersom 
tonehjulet er ødelagt eller skjevt, skal det skiftes 
ut.

 - Kontrollere om styresignalet når frem til 
igangsettingen, og kontrollere deretter om 
også lysdioden for status er tent; Kontrollere at 
grensebryterne til vognen ikke er trykket på eller 
blokkert.

 - Kontrollere at føleren fungerer korrekt ved føre 
en metallisk gjenstand nær den: Hvis lysdioden 
tennes, skift ut ledningen. Hvis føleren ikke 
virker, skal den skiftes ut.

 - Drivverk eller omformer mottar ikke 
startgodkjennelse, sjekk kabling. Drivverket eller 
omformer har feil, rapporter koden som vises på 
omformeren. Hvis motoren er i DC kontrollere 
børstene dens. Motorens ledning er ikke kablet 
godt, kontrollere kablingen og spenningene, 
også på bremsen dersom denne fi nnes. Det kan 
være at motorens elektromekaniske bremse, 
dersom denne fi nnes, ikke frigjøres, og den 
må derfor skiftes ut. Motorgruppen kan være 
skadet eller defekt, og må derfor skiftes ut. Sjekk 
batteriet.

E09 Stans etter brudd på fi lm 
eller slutt på fi lm

 - Filmspolen er oppbrukt.

 - Kanten på fi lmen har løsnet eller 
fi lmen har gått istykker.

 - Filmen kommer ikke ut.

 - Filmen er ikke ordentlig festet til 
produktet.

 - Skifte spole.

 - Hekte fi lmen fast til pallen.

 - Kontrollere at rullevakten fungerer som den skal 
ved å fjerne fi lmen og sette den i gang for hånd. 
Dersom den ikke fungerer, kontrollere at føleren 
ikke er i ustand. Verdien for strekk av fi lmen er 
for høy, senk den.

 - Dersom fi lmen ikke glir i vognen i de første 
(X) sekundene, utløses alarmen. Fest fi lmen 
strammere.

E10 Feil grensebryter vogn
(Begge er åpne)

 - Feil kabling eller mangel på 
strømtilførsel.

 - Kontrollere kablingen av grensebryterne og 
deres strømtilførsel. Sjekk motorbørstene på 
vognmotoren.

E11 Feil lav grensebryter: Den 
har ikke lukket seg under 
oppstigning av vognen

 - Blokkering av vognens motor.

 - Grensebryter ødelagt eller blokkert.

 - Kontrollere vognens motordrift (motor brushes).

 - Frigjøre grensebryteren, eller, dersom den er 
ødelagt, skift den ut. Sjekk motorbørstene på 
vognmotoren.

E12 Feil høy grensebryter: 
Den har ikke lukket seg 
under nedstigning av 
vognen

 - Blokkering av vognens motor.

 - Grensebryter ødelagt eller blokkert.

 - Kontrollere vognens motordrift (motor brushes).

 - Frigjøre grensebryteren, eller, dersom den er 
ødelagt, skift den ut.

E13 Feil lav grensebryter: 
Den har åpnet seg under 
oppstigning av vognen

 - Vognen beveger seg i motsatt 
retning.

 - Bytt om på rotasjonsretningen eller 
grensebryterne er byttet om på.

E14 Feil høy grensebryter: 
Den har åpnet seg under 
nedstigning av vognen

 - Vognen beveger seg i motsatt 
retning.

 - Bytt om på rotasjonsretningen eller 
grensebryterne er byttet om på.

E16 Nødinngrep  - Nødstoppbryter trykket inn.

 - Vogndøren er åpen.

 - Frigjøre knappen og gjenopprette eff ektkretsen.

 - Lukk døren til vognen for for-strekk og 
gjenopprett eff ektkretsen. Dersom det 
brukes vogn FE eller FM kontrollere broen på 
koblingsstykket. Sjekk nød-mikrobryteren.

E17 Feil for tidsavbrudd for 
kommunikasjon med 
kompass - Kompasset 
svarer ikke

 - Utvidelseskortet er ikke riktig 
montert.

 - Sjekk monteringen i forhold til det som vises 
i kapittelet “Kompass” som fi nnes i denne 
håndboken. I tillegg må man sjekke at ikke bena 
er oksidert. Prøv å fjerne og sette inn igjen kortet.

E18 Kalibreringsfeil på 
kompasset eller 
magnetiske forstyrrelser 
som er for høye

 - Kobles til +24V strømforsyning

 - Forstyrrelser fra magnetfeltet

 - Sjekk kablingen til kortet som vist i kapittelet 
“Kompass”.

 - Sjekk at det ikke fi nnes kabler eller 
metallgjenstander i nærheten av kompasset.

E19 Feil kompass ute av fase  - Ute av fase på grunn av tidsavbrudd

 - Magnetfeltet er for svakt eller 
magnetiske forstyrrelser som er for 
høye.

 - Sjekk at roboten har fullført minst en runde, i 
motsatt fall må man øke verdien til parameter 
F54.

 - Man må stille inn omkretsen til pallen manuelt 
ved å gripe inn på brukerparameter F21.

EFA
EFF

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

EF0
EF9

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E20
E29

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E2A
E2F

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E32 Varsling av lavt 
batterinivå uten aktivitet

 - Batteriet er utladet og roboten er i 
ro

 - Lad opp batteriet. Hvis problemet vedvarer, 
erstatt batteriet.

E33 Varsling av lavt 
batterinivå under aktivitet

 - Batteriet er utladet og roboten er i 
bevegelse.

 - Lad opp batteriet. Hvis problemet vedvarer, 
erstatt batteriet.

E50 Feil i følerne posisjonen 
folding

 - Begge følerne er opptatte.  - Kontrollere korrekt elektrisk kabling eller korrekt 
mekanisk installasjon og funksjon.

E51 Blokkering av folding 
under lukking

 - Foldingen er blokkert på den øvre 
føleren.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere elektriske koblinger.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

 - Sjekk funksjonen av sensoren.

E52 Blokkering av folding 
under åpning

 - Foldingen er blokkert på den nedre 
føleren.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere elektriske koblinger.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

 - Sjekk funksjonen av sensoren.

E53 Feil høy grensebryter: 
Den har ikke blitt belastet 
under kommando for 
heving (folding)

 - Vognen har forriglet seg under 
oppstigning.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere om den øvre føleren fungerer som 
den skal, dersom den er ødelagt, skal den skiftes 
ut.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

E54 Feil lav grensebryter: Den 
har ikke blitt belastet 
under kommando for 
senking (creasing)

 - Vognen har forriglet seg under 
nedstigning.

 - 1Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere om den nedre føleren fungerer som 
den skal, dersom den er ødelagt, skal den skiftes 
ut.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

E55 Feil ved grensebryter 
båndlegging nederst. 
Den har lukket seg under 
oppstigningen

 - Motoren går motsatt vei  - Kontroller ledningene.
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Displayet (V) har til hensikt å signalisere de alarmene som vises 
samtidig gjennom blinking av LED-lampene ved siden av RESET-tasten 
(tilbakestilling) eller på LED til høyre på displayet (F) på modeller med 
berøringsskjerm:

Kode Beskrivelse Årsaker Løsninger

E01 Antikollisjonsbånd trykket 
inn

 - Bånd trykket inn.

 - Pinnen på båndet blokkert.

 - Mikrobryter for nær kammen.

 - Grensebryteren er ikke trykket inn 
og signalet når ikke til kortet.

 - Fjern hindringen.

 - Frigjør båndet, og sjekk at pinnene roterer fritt.

 - Fjern mikrobryteren fra kammen. Når pinnen er 
innjustert må ikke mikrobryteren være trykket 
inn.

 - Sjekk om grensebryteren fungerer. Hvis ikke må 
den erstattes. Sjekk at signalkabelen er hel på 
panel P1 og 010. Hvis den har brudd, må den 
erstattes.

E02 Feil oppstått under 
rotasjon eller drift, motor 
blokkert

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
den befi nner seg for langt unna 
tonehjulet.

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
tonehjulet er ødelagt eller skjevt.

 - Føleren sender ikke signalet til 
kortet.

 - Motoren ser ut til å rotere under 
500 rpm i mer enn 2,5 s.

 - Maskinen beveger seg ikke, selv 
med manuelle kontroller.

 - Justere posisjonen til føleren i forhold til bladene 
til tonehjulet (avstand < 2 mm).

 - Plassere/skifte ut tonehjulet.

 - Kontrollere at føleren fungerer korrekt ved føre 
en metallisk gjenstand nær den: Hvis lysdioden 
tennes, skift ut ledningen. Hvis føleren ikke 
virker, skal den skiftes ut.

 - Dersom roboten roterer på uegnet gulv (teppe), 
velg heller et gulv som er jevnt, fl att og ikke glatt. 
Dersom det går en alarm under nedbremsing, 
leser ikke sensoren alle bladene på tonehjulet.

 - Drivverk eller omformer mottar ikke 
startgodkjennelse, sjekk kabling.
Drivverket eller omformer har feil, rapporter 
koden som vises på omformeren. Hvis motoren 
er i DC kontrollere børstene dens. Motorens 
ledning er ikke kablet godt, kontrollere kablingen 
og spenningene, også på bremsen dersom 
denne fi nnes. Det kan være at motorens 
elektromekaniske bremse, dersom denne 
fi nnes, ikke frigjøres, og den må derfor skiftes ut. 
Motorgruppen kan være skadet eller defekt, og 
må derfor skiftes ut.

E03 Gjenstart etter 
spenningsfall

 - Kortet har startet på nytt.

 - Maskinen stoppet og viser denne 
advarselen.

 - Trykk RESET-tasten.

 - Det var strømbrudd, maskinen stoppet og 
startet opp igjen. Trykk RESET-knappen (ikke 
strøm) eller ”klokke” (touch).

POF Power fail  - Man har oppdaget spenningsfall 
uten at kortet ble slått helt av.

 - Slå av og så på igjen maskinen.

E08 Feil ved vognens opp-/
nedstigning

 - Føleren leser ikke av bladene fordi 
den befi nner seg for langt unna 
tonehjulet.

 - Vognen beveger seg bare i én 
retning.

 - Føleren sender ikke signalet til 
kortetn.

 - Spoleholdervognen beveger seg 
ikke, selv med manuelle kontroller.

 - Justere posisjonen til føleren i forhold til 
bladene til tonehjulet (avstand < 2 mm). Dersom 
tonehjulet er ødelagt eller skjevt, skal det skiftes 
ut.

 - Kontrollere om styresignalet når frem til 
igangsettingen, og kontrollere deretter om 
også lysdioden for status er tent; Kontrollere at 
grensebryterne til vognen ikke er trykket på eller 
blokkert.

 - Kontrollere at føleren fungerer korrekt ved føre 
en metallisk gjenstand nær den: Hvis lysdioden 
tennes, skift ut ledningen. Hvis føleren ikke 
virker, skal den skiftes ut.

 - Drivverk eller omformer mottar ikke 
startgodkjennelse, sjekk kabling. Drivverket eller 
omformer har feil, rapporter koden som vises på 
omformeren. Hvis motoren er i DC kontrollere 
børstene dens. Motorens ledning er ikke kablet 
godt, kontrollere kablingen og spenningene, 
også på bremsen dersom denne fi nnes. Det kan 
være at motorens elektromekaniske bremse, 
dersom denne fi nnes, ikke frigjøres, og den 
må derfor skiftes ut. Motorgruppen kan være 
skadet eller defekt, og må derfor skiftes ut. Sjekk 
batteriet.

E09 Stans etter brudd på fi lm 
eller slutt på fi lm

 - Filmspolen er oppbrukt.

 - Kanten på fi lmen har løsnet eller 
fi lmen har gått istykker.

 - Filmen kommer ikke ut.

 - Filmen er ikke ordentlig festet til 
produktet.

 - Skifte spole.

 - Hekte fi lmen fast til pallen.

 - Kontrollere at rullevakten fungerer som den skal 
ved å fjerne fi lmen og sette den i gang for hånd. 
Dersom den ikke fungerer, kontrollere at føleren 
ikke er i ustand. Verdien for strekk av fi lmen er 
for høy, senk den.

 - Dersom fi lmen ikke glir i vognen i de første 
(X) sekundene, utløses alarmen. Fest fi lmen 
strammere.

E10 Feil grensebryter vogn
(Begge er åpne)

 - Feil kabling eller mangel på 
strømtilførsel.

 - Kontrollere kablingen av grensebryterne og 
deres strømtilførsel. Sjekk motorbørstene på 
vognmotoren.

E11 Feil lav grensebryter: Den 
har ikke lukket seg under 
oppstigning av vognen

 - Blokkering av vognens motor.

 - Grensebryter ødelagt eller blokkert.

 - Kontrollere vognens motordrift (motor brushes).

 - Frigjøre grensebryteren, eller, dersom den er 
ødelagt, skift den ut. Sjekk motorbørstene på 
vognmotoren.

E12 Feil høy grensebryter: 
Den har ikke lukket seg 
under nedstigning av 
vognen

 - Blokkering av vognens motor.

 - Grensebryter ødelagt eller blokkert.

 - Kontrollere vognens motordrift (motor brushes).

 - Frigjøre grensebryteren, eller, dersom den er 
ødelagt, skift den ut.

E13 Feil lav grensebryter: 
Den har åpnet seg under 
oppstigning av vognen

 - Vognen beveger seg i motsatt 
retning.

 - Bytt om på rotasjonsretningen eller 
grensebryterne er byttet om på.

E14 Feil høy grensebryter: 
Den har åpnet seg under 
nedstigning av vognen

 - Vognen beveger seg i motsatt 
retning.

 - Bytt om på rotasjonsretningen eller 
grensebryterne er byttet om på.

E16 Nødinngrep  - Nødstoppbryter trykket inn.

 - Vogndøren er åpen.

 - Frigjøre knappen og gjenopprette eff ektkretsen.

 - Lukk døren til vognen for for-strekk og 
gjenopprett eff ektkretsen. Dersom det 
brukes vogn FE eller FM kontrollere broen på 
koblingsstykket. Sjekk nød-mikrobryteren.

E17 Feil for tidsavbrudd for 
kommunikasjon med 
kompass - Kompasset 
svarer ikke

 - Utvidelseskortet er ikke riktig 
montert.

 - Sjekk monteringen i forhold til det som vises 
i kapittelet “Kompass” som fi nnes i denne 
håndboken. I tillegg må man sjekke at ikke bena 
er oksidert. Prøv å fjerne og sette inn igjen kortet.

E18 Kalibreringsfeil på 
kompasset eller 
magnetiske forstyrrelser 
som er for høye

 - Kobles til +24V strømforsyning

 - Forstyrrelser fra magnetfeltet

 - Sjekk kablingen til kortet som vist i kapittelet 
“Kompass”.

 - Sjekk at det ikke fi nnes kabler eller 
metallgjenstander i nærheten av kompasset.

E19 Feil kompass ute av fase  - Ute av fase på grunn av tidsavbrudd

 - Magnetfeltet er for svakt eller 
magnetiske forstyrrelser som er for 
høye.

 - Sjekk at roboten har fullført minst en runde, i 
motsatt fall må man øke verdien til parameter 
F54.

 - Man må stille inn omkretsen til pallen manuelt 
ved å gripe inn på brukerparameter F21.

EFA
EFF

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

EF0
EF9

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E20
E29

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E2A
E2F

Minnefeil  - Intern feil  - Kontakt kundeassistanse

E32 Varsling av lavt 
batterinivå uten aktivitet

 - Batteriet er utladet og roboten er i 
ro

 - Lad opp batteriet. Hvis problemet vedvarer, 
erstatt batteriet.

E33 Varsling av lavt 
batterinivå under aktivitet

 - Batteriet er utladet og roboten er i 
bevegelse.

 - Lad opp batteriet. Hvis problemet vedvarer, 
erstatt batteriet.

E50 Feil i følerne posisjonen 
folding

 - Begge følerne er opptatte.  - Kontrollere korrekt elektrisk kabling eller korrekt 
mekanisk installasjon og funksjon.

E51 Blokkering av folding 
under lukking

 - Foldingen er blokkert på den øvre 
føleren.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere elektriske koblinger.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

 - Sjekk funksjonen av sensoren.

E52 Blokkering av folding 
under åpning

 - Foldingen er blokkert på den nedre 
føleren.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere elektriske koblinger.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

 - Sjekk funksjonen av sensoren.

E53 Feil høy grensebryter: 
Den har ikke blitt belastet 
under kommando for 
heving (folding)

 - Vognen har forriglet seg under 
oppstigning.

 - Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere om den øvre føleren fungerer som 
den skal, dersom den er ødelagt, skal den skiftes 
ut.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

E54 Feil lav grensebryter: Den 
har ikke blitt belastet 
under kommando for 
senking (creasing)

 - Vognen har forriglet seg under 
nedstigning.

 - 1Kontrollere motorens drift.

 - Kontrollere om den nedre føleren fungerer som 
den skal, dersom den er ødelagt, skal den skiftes 
ut.

 - Kontrollere fravær av mekaniske hindre.

E55 Feil ved grensebryter 
båndlegging nederst. 
Den har lukket seg under 
oppstigningen

 - Motoren går motsatt vei  - Kontroller ledningene.
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 - Vent til maskinen stopper i fase og før vognen til posisjon for bytte 
av spole (alarm E09).

 - Løs problemet som har utløst alarmen eller bytt den eventuelt 
tomme spolen, fest filmen på nytt til pallen.

 - Trykk på den BLÅ GJENOPPRETT-knappen (2), hvis tilstede.

 - Tilbakestill alarmen ved å trykke på knappen RESET (E) på 
kontrollpanelet.

 - Trykk på START-knappen (A) i 3 sekunder.

Figur 6 





Hinterbergstrasse 26
6312 Steinhausen
Switzerland

Fromm Holding AG


	1	Generelle kommandoer
	1.1	Kommandoer utført med knapper
	1.1.1	BESKRIVELSE KOMMANDOER
	1.1.2	SFÆREFUNKSJON


	2	FUNKSJONER
	2.1	Kontrollpanelfunksjoner
	2.2	MANUELLE TILLEGGSFUNKSJONER
	2.3	automatiske driftssykluser
	2.4	HALVAUTOMATISKE DRIFTSSYKLUSER
	2.5	alarmliste
	2.5.1	GJENSTART ETTER ALARM ELLER BRUDD/TOMT FOR FILM



