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1.1.1
» Zobaczyć Rys. 1 - str. 1

OPIS POLECEŃ

A

Przycisk URUCHOMIENIA zaprogramowanego cyklu.

B

Podnoszenie wózka ręczne, działanie wstrzymujące.

C

Przycisk zmniejszania wartości.

D

Przycisk zwiększania wartości.

E

Kasowanie alarmu (szybkie przyciśnięcie – przez mniej niż 2
sekundy);
Zapisanie parametrów (wciśnięcie aż do zapalenia się diody –
więcej niż 3 sekundy);
Wciśnięty razem z przyciskiem STOP zatrzymuje i resetuje cykl
(na wyświetlaczu (V) pokazuje “INI” po dokonanym usunięciu).

F

Wyświetlacz 2 cyfrowy, wskazuje funkcje (parametry) wybranego
programu;
Podczas cyklu pokazuje bieżący stan obróbki;
Napis “CF” na wyświetlaczu (V) po zakończeniu cyklu wskazuje
zużycie folii;
Napis “AA” na wyświetlaczu (V) wskazuje, że maszyna jest w
stanie alarmu.

G

Opuszczenie wózka ręczne, działanie wstrzymujące.

H

Naciśnięcie przycisku STOP powoduje pauzę w cyklu, stół zwalnia
obroty i zatrzymuje się, cykl może zostać podjęty na nowo z
tego samego punktu. Jeżeli wciśnięty na nieruchomej maszynie,
wartość załadowania baterii wyświetlana jest na wyświetlaczu
(V). Dioda miga, gdy bateria jest w stanie rezerwy.

O

Przycisk AWARYJNY (lub wyłączenie w przypadku niedziałającej
maszyny).

P

Wyświetlacz 2 cyfrowy, wskazuje wybrany program;
Podczas cyklu przedstawia animację obrotu;
UWAGA: miganie wyświetlacza oznacza, że jakiś parametr został
zmodyfikowany.

V

Wyświetlacz 3 cyfrowy, wskazuje wartość wyświetlanej funkcji;
Podczas cyklu lub przy ręcznym poruszeniu wózka folii wskazuje
jego bieżącą wysokość;
Punkty środkowy i lewy są dziesiętnymi wartości, punkt prawy
zapalony wskazuje kiedy przyciski V+ i V- są zablokowane i nie
jest możliwa zmiana wartości parametrów.
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Polecenia ogólne

1.1.2
» Zobaczyć Rys. 1 - str. 1

FUNKCJONOWANIE SFERA

Ładowanie parametrów: odbywa się automatycznie po wybraniu
żądanego programu.
Zapisywanie parametrów: jeśli dioda LED przycisku RESET (E) jest
wyłączona, wciśnięcie przycisku RESET przez więcej niż 4 sekundy,
powoduje szybkie miganie diody LED oznaczające, że parametry zostały
zapisane.
Program P=00 służy tylko do odczytu i jest skonfigurowany z użyciem
wartości domyślnych.
Można utworzyć 99 programów (na podstawie modelu maszyny):
aby skopiować parametry istniejącego programu do programu nowego,
wybrać program źródłowy, nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET,
a następnie użyć przycisków P+ i P-, aby wybrać program docelowy.
Zwolnienie przycisku RESET w ciągu 4 sekund powoduje wyłącznie
skopiowanie parametrów; wciśnięcie i przytrzymanie przez więcej niż 4
sekundy i zwolnienie powoduje ich skopiowanie i zapisanie.
UWAGA: Program docelowy musi być zawsze odblokowany (F00 = 1) (
dioda LED przycisku RESET (E) wyłączona).
Automatyczne przywołanie ostatniego użytego programu. Przy
kolejnym włączeniu maszyny zostaną załadowane parametry ostatniego
wybranego i uruchomionego programu.
Zablokowanie / odblokowanie klawiatury: uniemożliwia zmianę
parametrów poprzez blokadę przycisków V+ e V-; naciśnij i przytrzymaj
jednocześnie przyciski F+ i F-, a następnie naciśnij przycisk RESET, aby
włączyć/wyłączyć BLOKADĘ. Kiedy funkcja jest aktywna, prawa dioda
LED wyświetlacza (V) zapala się i pozostaje włączona.
Stan zablokowania/odblokowania utrzymuje się po cyklu wyłączania i
ponownego włączania maszyny.
W niektórych modelach do odblokowania wymagane jest hasło;
‘P=”PA” F=”SS” V=PASSWORD, które należy wprowadzić; przy użyciu V+
i V- można zmienić wartość, nacisnąć RESET (E) w celu potwierdzenia
wpisanego hasła.
ILUSTRACJA

1) wskazuje separator dziesiętny (wartości od 0,00 do 9,99)
2) wskazuje separator dziesiętny (wartości od 0,00 do 99.9)
3) wskazuje stan blokady klawiatury
Fromm

WŁĄCZONY: klawiatura zablokowana (V+ i V- zablokowane)
WYŁĄCZONY : klawiatura odblokowana (V+ i V- odblokowane)3

kolejnym włączeniu maszyny zostaną załadowane parametry ostatniego
wybranego i uruchomionego programu.
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WYŚWIETLACZA (V)

Zablokowanie / odblokowanie klawiatury: uniemożliwia zmianę
parametrów poprzez blokadę przycisków V+ e V-; naciśnij i przytrzymaj
jednocześnie przyciski F+ i F-, a następnie naciśnij przycisk RESET, aby
włączyć/wyłączyć BLOKADĘ. Kiedy funkcja jest aktywna, prawa dioda
LED wyświetlacza (V) zapala się i pozostaje włączona.
Stan zablokowania/odblokowania utrzymuje się po cyklu wyłączania i
ponownego włączania maszyny.
W niektórych modelach do odblokowania wymagane jest hasło;
‘P=”PA” F=”SS” V=PASSWORD, które należy wprowadzić; przy użyciu V+
i V- można zmienić wartość, nacisnąć RESET (E) w celu potwierdzenia
wpisanego hasła.

1
Rys. 2 - WYŚWIETLACZA (V)
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ILUSTRACJA

1) wskazuje separator dziesiętny (wartości od 0,00 do 9,99)
2) wskazuje separator dziesiętny (wartości od 0,00 do 99.9)
3) wskazuje stan blokady klawiatury
WŁĄCZONY: klawiatura zablokowana (V+ i V- zablokowane)
WYŁĄCZONY : klawiatura odblokowana (V+ i V- odblokowane)
Sygnalizacja
Dioda LED przycisku RESET (E) wskazuje stan ochrony przed zapisem
wybranego programu. Jeżeli się świeci, nie można nadpisywać
zmienionych parametrów. Aby wprowadzić zmiany, należy wybrać
parametr F00 w tym samym programie i ustawić w nim wartość 1, a
następnie przytrzymać wciśnięty przycisk RESET przez co najmniej 3
sekundy. Jeżeli zamierza się zapisać program i jednocześnie włączyć
ochronę przed zapisem po zapisaniu go, należy najpierw wstawić w
parametrze F00 wartość 1 (kłódka otwarta), potem znowu 0 (kłódka
zamknięta), a następnie przytrzymać wciśnięty przycisk RESET przez co
najmniej 3 sekundy.
Dioda LED będzie migać szybko tylko poprzez przytrzymanie wciśniętego
przycisku RESET na dłużej niż 3 sekundy, co oznacza, że urządzenie jest
gotowe, aby zapisać parametry; zwolnienie przycisku RESET spowoduje
zapisanie parametrów.
Dioda LED będzie migać powoli tylko w przypadku sygnalizacji stanu
alarmowania.
Dioda LED obok przycisku RĘCZNE; BATERIA oznacza ruch maszyny i
miga w celu zasygnalizowania rezerwy.
Dioda LED obok przycisku RĘCZNE; PODNOSZENIE WÓZKA oznacza
automatyczne sterowanie podnoszeniem wózka.
Dioda LED obok przycisku RĘCZNE; PODNOSZENIE WÓZKA oznacza
automatyczne sterowanie podnoszeniem wózka.
Ładowanie baterii
4

Gdy maszyna jest włączona i bez ruchu, wciskając przycisk (H), wartość
załadowania baterii wyświetlana jest na wyświetlaczu (V): załadowanie
Rev.0 16/11/2021
maksymalne = 100; załadowanie minimalne = 0.

Dioda LED obok przycisku RĘCZNE; BATERIA oznacza ruch maszyny i
miga w celu zasygnalizowania rezerwy.
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Dioda LED obok przycisku RĘCZNE; PODNOSZENIE WÓZKA oznacza
automatyczne sterowanie podnoszeniem wózka.
Dioda LED obok przycisku RĘCZNE; PODNOSZENIE WÓZKA oznacza
automatyczne sterowanie podnoszeniem wózka.
Ładowanie baterii

» Zobaczyć Rys. 1 - str. 1

Gdy maszyna jest włączona i bez ruchu, wciskając przycisk (H), wartość
załadowania baterii wyświetlana jest na wyświetlaczu (V): załadowanie
maksymalne = 100; załadowanie minimalne = 0.
Dioda LED obok przycisku STOP – PAUZA zaczyna migać, gdy akumulator
osiągnie poziom 30% naładowania.
Wskazywanie ciężaru zużytej folii (Opt)
Po zakończeniu każdego cyklu (lub zaznaczając na wyświetlaczu (F)
parametr “CF”), maszyna wskaże zużycie folii w gramach na wyświetlaczu
(V) i pokazując na wyświetlaczu (F) napis “CF”. W celu uzyskania dobrej
dokładności należy ustawić prawidłowo grubość folii w parametrze F24.
UWAGA: Opcjonalnie możliwe jest zamówienie modeli ze wskazaniem
zużycia folii w metrach; również w takim przypadku, w celu uzyskania
dobrej dokładności należy ustawić prawidłowo średnicę wałka
pomiarowego w parametrze F24.
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2

FUNKCJE

2.1

FUNKCJE PULPITU STEROWANIA

FR 330
FR 350
FR 390
FR
400
SFERA
X

F00

Parametr służy do ustawienia blokady podczas nadpisywania
parametrów cyklu: 0 blokada włączona 1 blokada niewłączona

X

F01

Ustawienie cyklu: 01 podnoszenie i obniżanie; 02 podnoszenie
lub obniżanie; 03 warstwy

X

F02

Prędkość obrotu działającego robota: 05 ÷ 100

X

F03

Prędkość podnoszenia wózka: 05 ÷ 95

X

F04

Prędkość obniżania wózka: 05 ÷ 100

X

F05

Wybór liczby obrotów w zależności od produktu

X

F06

Wybór liczby obrotów na górnej części produktu

X

F07

Wybór liczby obrotów na wysokości pośredniej (F08)

X

F08

Wysokość, do której wykonywane są obroty (F07) odnosząca
się do środka folii (zważywszy, że wysokość zwoju wynosi 50
cm , nie można ustawić wartości poniżej 25 cm)
Uwaga: naciąg ustawiany jest w parametrze F32 natomiast
naciąganie wstępne w parametrze F33 (to ostanie tylko z
wózkiem PS)

6

X

F09

Pasek folii osadzonej na wierzchu produktu

X

F10

Wysokość, z której rozpoczyna się cykl nawijania, odnosząca
się do dolnej krawędzi zwoju folii

X

F11

Wysokość na której kończy się cykl nawijania, odnosząca się do
dolnej krawędzi zwoju folii

X

F12

Wysokość na której kończy się podnoszenie wózka, odnosząca
się do górnej krawędzi zwoju folii (wyłączenie fotokomórki
odczytu produktu)

OPT

F13

Napięcie folii na produkcie podczas obrotów na podstawie i na
środku (F08) produktu: 0 ÷ 100

OPT

F14

Napięcie folii na produkcie podczas podnoszenia wózka: 0 ÷
100

OPT

F15

Napięcie folii na produkcie podczas obrotów cyklu wzmocnienia
na podstawie produktu: 0 ÷ 100

OPT

F16

Napięcie folii na produkcie podczas obniżania wózka: 0 ÷ 100

OPT

F17

Tylko wózek PS (MPS2) rozwinięcie folii podczas obrotów na
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się do dolnej krawędzi zwoju folii
X

F11

Wysokość na której kończy się cykl nawijania, odnosząca się do
dolnej krawędzi zwoju folii

X

F12

Wysokość na której kończy się podnoszenie wózka, odnosząca
się do górnej krawędzi zwoju folii (wyłączenie fotokomórki
odczytu produktu)

OPT

F13

FR 330
FR 350
OPT
FR 390
FR 400

Napięcie folii na produkcie podczas obrotów na podstawie i na
środku (F08) produktu: 0 ÷ 100

F14

Napięcie folii na produkcie podczas podnoszenia wózka: 0 ÷
100

OPT

F15

Napięcie folii na produkcie podczas obrotów cyklu wzmocnienia
na podstawie produktu: 0 ÷ 100

OPT

F16

Napięcie folii na produkcie podczas obniżania wózka: 0 ÷ 100

OPT

F17

Tylko wózek PS (MPS2) rozwinięcie folii podczas obrotów na
podstawie produktu: 120 ÷ 400

OPT

F18

Tylko wózek PS (MPS2) rozwinięcie folii podczas podnoszenia
wózka 120 ÷ 400

OPT

F19

Tylko wózek PS (MPS2) rozwinięcie folii podczas obrotów na
górnej części produktu: 120 ÷ 400

OPT

F20

Tylko wózek PS (MPS2) rozwinięcie folii podczas obniżania
wózka: 120 ÷ 400

OPT

F21

Obwód palety 4,0/99,9 - niektóre modele 0,0 = automatyczny

X

F22

Cykl z pokrywą: włączony 1 lub wyłączony 0

X

F23

Wartość obniżenia wózka przy F22 = 1 na każdą pokrywę

OPT

F24

Grubość folii w użyciu: 10 ÷ 35 mikronów

FUNKCJE

(Opcja: dla modeli ze zużyciem folii w metrach ustawić średnicę
wałka od 60 – 120 mm)
OPT

F25

Prędkość robota podczas przesuwu, w m/mm

OPT

F26

Cykl z cięciem
(Opt.): 0 = odłączone, 1 włączone z jednym uderzeniem ostrza,
2 włączone z dwoma uderzeniami ostrza,

Fromm

OPT

F27

Czas cięcia po fazie: 0 ÷ 100 dziesiętnych sekundy (napięcie
folii do cięcia)

OPT

F28

Czas wyjścia folii po cięciu: 0 ÷ 100 dziesiątych sekundy

X

F29

Czas uruchomienia w zwolnieniu i wyjęcia folii przy powolnym
pociąganiu na początku cyklu

X

F30

Wysokość podnoszenia cyklu krokowego wózka nośnego
szpuli; 0 = odłączona

X

F31

Liczba obrotów step (F30)

OPT

F32

Napięcie folii na produkcie podczas obrotów cyklu krokowego
i cyklu wzmocnienia F8

OPT

F33

Tylko wózek PS (MPS2): wydłużenie folii podczas obrotów cyklu
krokowego i cyklu wzmocnienia F8

OPT

F34

Liczba początkowych obrotów sznurowania na podstawie
7
produktu (po F05 obrotach przy folii otwartej); jeśli = 0, nie

(Opt.): 0 = odłączone, 1 włączone z jednym uderzeniem ostrza,
2 włączone z dwoma uderzeniami ostrza,
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OPT

F27

Czas cięcia po fazie: 0 ÷ 100 dziesiętnych sekundy (napięcie
folii do cięcia)

OPT

F28

Czas wyjścia folii po cięciu: 0 ÷ 100 dziesiątych sekundy

X

F29

Czas uruchomienia w zwolnieniu i wyjęcia folii przy powolnym
pociąganiu na początku cyklu

F30

Wysokość podnoszenia cyklu krokowego wózka nośnego
szpuli; 0 = odłączona

X

F31

Liczba obrotów step (F30)

OPT

F32

Napięcie folii na produkcie podczas obrotów cyklu krokowego
i cyklu wzmocnienia F8

OPT

F33

Tylko wózek PS (MPS2): wydłużenie folii podczas obrotów cyklu
krokowego i cyklu wzmocnienia F8

OPT

F34

Liczba początkowych obrotów sznurowania na podstawie
produktu (po F05 obrotach przy folii otwartej); jeśli = 0, nie
wykonuje sznurowania na podstawie

OPT

F35

0: sznurowanie w podnoszeniu odłączone

FR 330
FR 350
FR X390
FR 400

1: sznurowanie kompletne w podnoszeniu
(Opcja: sznurowanie zaawansowane) 2: sznurowanie od
obrotów dolnych do wzmocnienia (z wyłączeniem) F8
(Opcja: sznurowanie zaawansowane) 3: sznurowanie od
wzmocnienia (włącznie) do obrotów górnych
(Opcja: sznurowanie zaawansowane) 4: sznurowanie tylko
podczas wzmacniania F8
OPT

F36

Liczba obrotów sznurowania na wierzchołku produktu
(Opcja: sznurowanie zaawansowane) przed wykonaniem obrotów
sznurowania podnosi się o F63 cm; jeśli F36 = 0, nie wykonuje
sznurowania w obrotach górnych

OPT

F37

0: sznurowanie przy opuszczaniu odłączone
1: sznurowanie kompletne przy opuszczaniu
(Opcja: sznurowanie zaawansowane) 2: sznurowanie od
wzmocnienia (włącznie) do obrotów dolnych
(Opcja: sznurowanie zaawansowane) 3: sznurowanie od
obrotów górnych do wzmocnienia (z wyłączeniem)

8

OPT

F38

Liczba obrotów końcowych na podstawie produktu; jeśli F38 =
0, nie wykonuje sznurowania

OPT

F39

Czas regulacji zamknięcia sznurowania (umożliwia owinięcie
folią częściowo zamkniętą

OPT

F61

Liczba obrotów podczas ponownego uruchomienia cyklu
warstwowego (optional, F01 = 4)

X

F62

Wysokość komfort włącznie 1, z wyłączeniem 0

OPT

F63

(Opcja: sznurowanie zaawansowane) dodatkowe podniesienie
wózka po wykonaniu górnych obrotów
Rev.0 16/11/2021

sznurowania podnosi się o F63 cm; jeśli F36 = 0, nie wykonuje
sznurowania w obrotach górnych
FUNKCJE

OPT

F37

0: sznurowanie przy opuszczaniu odłączone
1: sznurowanie kompletne przy opuszczaniu
(Opcja: sznurowanie zaawansowane) 2: sznurowanie od
wzmocnienia (włącznie) do obrotów dolnych

FR 330
FR 350
FROPT
390
FR 400

Fromm

(Opcja: sznurowanie zaawansowane) 3: sznurowanie od
obrotów górnych do wzmocnienia (z wyłączeniem)
F38

Liczba obrotów końcowych na podstawie produktu; jeśli F38 =
0, nie wykonuje sznurowania

OPT

F39

Czas regulacji zamknięcia sznurowania (umożliwia owinięcie
folią częściowo zamkniętą

OPT

F61

Liczba obrotów podczas ponownego uruchomienia cyklu
warstwowego (optional, F01 = 4)

X

F62

Wysokość komfort włącznie 1, z wyłączeniem 0

OPT

F63

(Opcja: sznurowanie zaawansowane) dodatkowe podniesienie
wózka po wykonaniu górnych obrotów

9
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2.2

DODATKOWE RĘCZNE POLECENIA

Wyświetlacz (F) jest używany do wyświetlania ręcznych poleceń. W celu
wykonania polecenia ręcznego, użyj przycisków F+ i F-, aby wybrać
żądane polecenie i naciśnij przycisk z poniższej listy:

KOMBINACJA
POLECENIA / PRZYCISKI

10

DZIAŁANIE

C1

Przycisk (B)

Wjazd wózka folii

C1

Przycisk (G)

Zjazd wózka folii

C5

Przycisk (G)

Uruchomienie cięcia

C6

Przycisk (B)

Wjazd wózka sznurowania

C6

Przycisk (G)

Zjazd wózka sznurowania

Rev.0 16/11/2021

FUNKCJE

2.3

AUTOMATYCZNE CYKLE PRACY

F01 = 01 - PEŁNY CYKL PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA
Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie palety od dołu do góry i
powrót na dół.
Podczas owijania, za pomocą przycisków (B) (wózek w fazie ponownego
podnoszenia) lub (G) (wózek w fazie obniżania), można zatrzymać
wózek i ponownie uruchomić w celu wykonania cykli miejscowego
wzmocnienia.
ILUSTRACJA

ZAGROŻENIE

B
G

F01 = 02 - CYKL TYLKO PODNOSZENIE LUB OPUSZCZANIE
Cykl „tylko podnoszenie” lub „tylko opuszczanie” jest przewidziany
do maksymalnej wysokości produktu do owinięcia równej
1500 mm. Powyżej tej wysokości należy użyć odpowiedniego
sprzętu ochrony osobistej zabezpieczającego przed upadkiem,
przeznaczonego do pracy na wysokości powyżej 1500 mm.
Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie produktu na palecie od
dołu do góry lub od góry do dołu.

Rys. 3

A
Podczas owijania, za pomocą
przycisków (B) (wózek w fazie ponownego
podnoszenia) lub (G) (wózek w fazie obniżania), można zatrzymać
wózek i ponownie uruchomić w celu wykonania cykli miejscowego
wzmocnienia.

F10 - CYKL Z ROZPOCZĘCIEM NA USTAWIONEJ WYSOKOŚCI
Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie palety począwszy od
ustawionej wysokości, której wartość ustawia się za pomocą funkcji F10.
F11 - CYKL Z ZATRZYMANIEM NA USTAWIONEJ WYSOKOŚCI
Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie palety z zatrzymaniem na
ustawionej wysokości, której wartość ustawia się za pomocą funkcji F11.
F12 - INNY NIŻ 50 - CYKL Z WYSOKOŚCIOMIERZEM
Cykl automatyczny pozwalający na owijanie palet, poczynając od
podstawy, aby osiągnąć ustaloną wysokość (której wartość ustawiana
jest przy pomocy funkcji F12) po czym powrócić do podstawy.
F21 = OBWÓD PALETY

Fromm

Użytkownik może ręcznie ustawić obwód palety przy użyciu funkcji F21
lub uruchomić opcję KOMPAS, jeżeli występuje, poprzez ustawienie F21
11
= 0,0. Dzięki takiemu ustawieniu maszyna automatycznie rozpocznie i

Podczas owijania, za pomocą przycisków (B) (wózek w fazie ponownego
podnoszenia) lub (G) (wózek w fazie obniżania), można zatrzymać
wózek i ponownie uruchomić w celu wykonania cykli miejscowego
Pulpit operatora | ROBOT - SŁUP
wzmocnienia.
ILUSTRACJA
F01 = 02 - CYKL TYLKO PODNOSZENIE LUB OPUSZCZANIE
ZAGROŻENIE

Cykl „tylko podnoszenie” lub „tylko opuszczanie” jest przewidziany
do maksymalnej wysokości produktu do owinięcia równej
1500 mm. Powyżej tej wysokości należy użyć odpowiedniego
sprzętu ochrony osobistej zabezpieczającego przed upadkiem,
przeznaczonego do pracy na wysokości powyżej 1500 mm.
Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie produktu na palecie od
dołu do góry lub od góry do dołu.
» Zobaczyć Rys. 3 - str. 11

Podczas owijania, za pomocą przycisków (B) (wózek w fazie ponownego
podnoszenia) lub (G) (wózek w fazie obniżania), można zatrzymać
wózek i ponownie uruchomić w celu wykonania cykli miejscowego
wzmocnienia.
F10 - CYKL Z ROZPOCZĘCIEM NA USTAWIONEJ WYSOKOŚCI
Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie palety począwszy od
ustawionej wysokości, której wartość ustawia się za pomocą funkcji F10.
F11 - CYKL Z ZATRZYMANIEM NA USTAWIONEJ WYSOKOŚCI
Cykl automatyczny umożliwiający owinięcie palety z zatrzymaniem na
ustawionej wysokości, której wartość ustawia się za pomocą funkcji F11.
F12 - INNY NIŻ 50 - CYKL Z WYSOKOŚCIOMIERZEM
Cykl automatyczny pozwalający na owijanie palet, poczynając od
podstawy, aby osiągnąć ustaloną wysokość (której wartość ustawiana
jest przy pomocy funkcji F12) po czym powrócić do podstawy.
F21 = OBWÓD PALETY
Użytkownik może ręcznie ustawić obwód palety przy użyciu funkcji F21
lub uruchomić opcję KOMPAS, jeżeli występuje, poprzez ustawienie F21
= 0,0. Dzięki takiemu ustawieniu maszyna automatycznie rozpocznie i
zakończy cykl w tym samym punkcie.
Opcja Kompas to system, który w cyklu zwijania, poprzez użycie czujnika,
umożliwia zatrzymanie maszyny w tym samym punkcie, w którym
rozpoczęła ona pracę, niezależnie od kształtu i rozmiarów zwijanego
produktu.
Opcja Kompas składa się z karty elektronicznej (H) zainstalowanej
na głównej karcie sterowania i z zainstalowanego w niej specjalnego
oprogramowania.
Alarmy dotyczące kompasu to E17, E18 i E19.
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ustawionej wysokości, której wartość ustawia się za pomocą funkcji F11.
FUNKCJE

F12 - INNY NIŻ 50 - CYKL Z WYSOKOŚCIOMIERZEM
Cykl automatyczny pozwalający na owijanie palet, poczynając od
podstawy, aby osiągnąć ustaloną wysokość (której wartość ustawiana
jest przy pomocy funkcji F12) po czym powrócić do podstawy.
F21 = OBWÓD PALETY
Użytkownik może ręcznie ustawić obwód palety przy użyciu funkcji F21
lub uruchomić opcję KOMPAS, jeżeli występuje, poprzez ustawienie F21
= 0,0. Dzięki takiemu ustawieniu maszyna automatycznie rozpocznie i
zakończy cykl w tym samym punkcie.
Opcja Kompas to system, który w cyklu zwijania, poprzez użycie czujnika,
umożliwia zatrzymanie maszyny w tym samym punkcie, w którym
rozpoczęła ona pracę, niezależnie od kształtu i rozmiarów zwijanego
produktu.
Opcja Kompas składa się z karty elektronicznej (H) zainstalowanej
na głównej karcie sterowania i z zainstalowanego w niej specjalnego
oprogramowania.
Alarmy dotyczące kompasu to E17, E18 i E19.

H

Rys. 4

F22 = 01 - PEŁNY CYKL PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA Z PRZERWĄ
ZAGROŻENIE

Cykl „podnoszenie i opuszczanie z przerwą” jest przewidziany do
maksymalnej wysokości produktu do owinięcia równej 1500 mm.
Powyżej tej wysokości należy użyć odpowiedniego sprzętu ochrony
osobistej zabezpieczającego przed upadkiem, przeznaczonego do
pracy na wysokości powyżej 1500 mm.
Cykl automatyczny podnoszenia lub opuszczania z przerwą po dotarciu
do górnej części produktu przeznaczonego do owinięcia; przed przerwą,
wózek może obniżyć się o wartość ustawioną za pomocą funkcji F23.
Maszyna zatrzymuje się i oczekuje na ponowne uruchomienie wysyłając
powolny przerywany sygnał.
Aby zakończyć cykl owijania z przerwą, należy nacisnąć przycisk startu
cyklu (A).
Fromm

Jeśli cykl ustawiony jest na podnoszenie i opuszczanie, wózek podnosi
13
się, wykonuje obroty górne, opuszcza się do podstawy, a następnie
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F22 = 01 - PEŁNY CYKL PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA Z PRZERWĄ
ZAGROŻENIE

Cykl „podnoszenie i opuszczanie z przerwą” jest przewidziany do
maksymalnej wysokości produktu do owinięcia równej 1500 mm.
Powyżej tej wysokości należy użyć odpowiedniego sprzętu ochrony
osobistej zabezpieczającego przed upadkiem, przeznaczonego do
pracy na wysokości powyżej 1500 mm.
Cykl automatyczny podnoszenia lub opuszczania z przerwą po dotarciu
do górnej części produktu przeznaczonego do owinięcia; przed przerwą,
wózek może obniżyć się o wartość ustawioną za pomocą funkcji F23.
Maszyna zatrzymuje się i oczekuje na ponowne uruchomienie wysyłając
powolny przerywany sygnał.
Aby zakończyć cykl owijania z przerwą, należy nacisnąć przycisk startu
cyklu (A).
Jeśli cykl ustawiony jest na podnoszenie i opuszczanie, wózek podnosi
się, wykonuje obroty górne, opuszcza się do podstawy, a następnie
zatrzymuje cykl.
Jeśli cykl składa się tylko z podnoszenia, wózek podnosi się, wykonuje
obroty górne, a następnie zatrzymuje cykl.
F30 - CYKL OPERACYJNY AUTOMATYCZNY
Cykl automatyczny, który pozwala na owijanie palety krokowo.
Wózek podnosi się na wysokość ustawioną w F30, wykonuje liczbę
obrotów ustawioną w F31 i powtarza aż do wierzchołka produktu.
Podczas obrotów wzmacniania możliwa jest regulacja napięcia i
wydłużenia folii poprzez parametry ustawione w F32 i F33.

A
Rys. 5
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cyklu (A).
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Jeśli cykl ustawiony jest na podnoszenie i opuszczanie, wózek podnosi
się, wykonuje obroty górne, opuszcza się do podstawy, a następnie
zatrzymuje cykl.
Jeśli cykl składa się tylko z podnoszenia, wózek podnosi się, wykonuje
obroty górne, a następnie zatrzymuje cykl.
F30 - CYKL OPERACYJNY AUTOMATYCZNY
Cykl automatyczny, który pozwala na owijanie palety krokowo.
Wózek podnosi się na wysokość ustawioną w F30, wykonuje liczbę
obrotów ustawioną w F31 i powtarza aż do wierzchołka produktu.
Podczas obrotów wzmacniania możliwa jest regulacja napięcia i
wydłużenia folii poprzez parametry ustawione w F32 i F33.

2.4

CYKLE OPERACYJNE PÓŁAUTOMATYCZNE

F1=4 CYCKL PRACY PÓŁAUTOMATYCZNY umożliwia warstwowe
owijanie palet i zatrzymuje się między poszczególnymi warstwami.
Z podnośnikiem folii w najniższym położeniu maszyna nawija pierwszą
warstwę produktu i zatrzymuje się na górze; nawijanie poszczególnych
warstw uruchamiane jest przy pomocy dodatkowego przycisku. W tej
fazie można dodać F05 obrotów wzmacniających do każdej warstwy.
Operator owija drugą warstwą i ponownie naciska dodatkowy przycisk.
Wykonuje to samo do ostatniej warstwy. W tej fazie można dodać F61
obrotów wzmacniających do każdej warstwy.
Operator naciska przycisk (A) w celu zakończenia owijania z występem,
wysokimi obrotami F06 i owijaniem w dół.

A
Rys. 6

Fromm
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2.5

LISTA ALARMÓW

Wyświetlacz (V) informuje o alarmach wyświetlanych z przy
jednoczesnym miganiu diody LED obok przycisku RESET lub prawej
diody LED wyświetlacza (F) w modelach z wyświetlaczem dotykowym:
Kod

Opis

Przyczyny

Rozwiązania

E01

Obręcz zabezpieczająca
naciśnięta

- Obręcz naciśnięta.

- Usunąć przeszkodę.

- Sworzeń obręczy zablokowany.
- Mikrowyłącznik zbyt blisko krzywki.

- Odblokować obręcz i sprawdzić, czy sworznie
swobodnie się obracają.

- Wyłącznik krańcowy nie jest
naciśnięty, a sygnał nie dociera do
karty.

- Oddalić mikrowyłącznik od krzywki; przy
wyśrodkowanym sworzniu mikrowłącznik nie
powinien być wciśnięty.
- Sprawdzić, czy wyłącznik krańcowy działa, w
przeciwnym razie należy go wymienić. Sprawdzić
ciągłość kabla z sygnałami na tablicy P1 i 010, w
przeciwnym razie należy go wymienić.

E02

Nieprawidłowa rotacja
lub przemieszczanie,
silnik zablokowany

- Czujnik nie widzi zębów, ponieważ
jest zbyt daleko od koła fonicznego.

- Wyregulować położenie czujnika względem
zębów koła fonicznego (odległość < 2 mm).

- Czujnik nie widzi zębów, ponieważ
koło foniczne jest zepsute lub
skrzywione.

- Naprawić / wymienić koło foniczne.

- Czujnik nie przesyła sygnału do
karty.
- Silnik wydaje się obracać poniżej
500 obrotów na minutę przez
więcej niż 2,5 s.
- Maszyna
nie
porusza
się,
wypróbowano także polecenia
ręczne.

E03

- Sprawdzić poprawność funkcjonowania czujnika
zbliżając do niego metalowy przedmiot, jeśli
światełko led zapali się, wymienić kabel, jeśli
czujnik nie działa, należy go wymienić.
- Jeśli robot obraca się na podłożu nie
przystosowanym (dywan), wybrać podłoże
gładkie, ale nie śliskie. Jeśli alarm powstaje w
fazie zwalniania, czujnik nie czyta wszystkich
zębów koła fonicznego.
- Starter lub inwerter nie otrzymuje zgody
na uruchomienie, sprawdzić okablowanie.
Starter lub inwerter w stanie anomalii,
zakomunikować kod sygnalizowany przez ten
ostatni. W przypadku DC silnika sprawdzić
szczotki silnika. Przewód silnika nieprawidłowo
podłączony, sprawdzić okablowanie i napięcia,
również w hamulcu, jeśli taki występuje. Jeśli
występuje hamulec elektromagnetyczny, może
się nie zwalniać, należy go wówczas wymienić.
Zespół urządzeń silnikowych może być
uszkodzony lub wadliwy, należy go wymienić.

Ponowne uruchomienie
po spadku napięcia

- Karta uruchomiła się ponownie.

- Nacisnąć przycisk RESET.

- Maszyna zatrzymała się i pokazuje
ten komunikat.

- Nastąpił spadek napięcia i maszyna wyłączyła się,
a następnie ponownie włączyła: wcisnąć przycisk
RESET (brak zasilania) lub dzwonek (touch).

POF

Power fail

- Został wykryty spadek napięcia, lecz
karta nie wyłączyła się całkowicie.

- Wyłączyć i ponownie włączyć maszynę.

E08

Nieprawidłowości w
podnoszeniu/opadaniu
wózka

- Czujnik nie widzi zębów, ponieważ
jest zbyt daleko od koła fonicznego.

- Wyregulować położenie czujnika względem
zębów koła fonicznego (odległość < 2 mm),
jeśli koło foniczne jest zepsute lub uszkodzone,
należy je wymienić.

16

- Wózek porusza się tylko w jednym
kierunku.
- Czujnik nie przesyła sygnału do
karty.
- Wózek nośny szpuli nie porusza
się, wypróbowano także polecenia

- Skontrolować, czy komenda dociera do
mechanizmu i upewnić się, czy światełko led
reaguje zapaleniem się; skontrolować,
czy
Rev.0 16/11/2021
wyłącznik krańcowy nie jest wciśnięty lub

również w hamulcu, jeśli taki występuje. Jeśli
występuje hamulec elektromagnetyczny, może
się nie zwalniać, należy go wówczas wymienić.
Zespół urządzeń silnikowych może być
uszkodzony lub wadliwy, należy go wymienić.

FUNKCJE

E03

Ponowne uruchomienie
po spadku napięcia

- Karta uruchomiła się ponownie.

- Nacisnąć przycisk RESET.

- Maszyna zatrzymała się i pokazuje
ten komunikat.

- Nastąpił spadek napięcia i maszyna wyłączyła się,
a następnie ponownie włączyła: wcisnąć przycisk
RESET (brak zasilania) lub dzwonek (touch).

POF

Power fail

- Został wykryty spadek napięcia, lecz
karta nie wyłączyła się całkowicie.

- Wyłączyć i ponownie włączyć maszynę.

E08

Nieprawidłowości w
podnoszeniu/opadaniu
wózka

- Czujnik nie widzi zębów, ponieważ
jest zbyt daleko od koła fonicznego.

- Wyregulować położenie czujnika względem
zębów koła fonicznego (odległość < 2 mm),
jeśli koło foniczne jest zepsute lub uszkodzone,
należy je wymienić.

- Wózek porusza się tylko w jednym
kierunku.
- Czujnik nie przesyła sygnału do
karty.
- Wózek nośny szpuli nie porusza
się, wypróbowano także polecenia
ręczne.

- Skontrolować, czy komenda dociera
mechanizmu i upewnić się, czy światełko
reaguje zapaleniem się; skontrolować,
wyłącznik krańcowy nie jest wciśnięty
zablokowany.

do
led
czy
lub

- Sprawdzić poprawność funkcjonowania czujnika
zbliżając do niego metalowy przedmiot, jeśli
światełko led zapali się, wymienić kabel, jeśli
czujnik nie działa, należy go wymienić.
- Starter lub inwerter nie otrzymuje zgody na
uruchomienie, sprawdzić okablowanie. Starter
lub inwerter w stanie anomalii, zakomunikować
kod sygnalizowany przez ten ostatni. W
przypadku DC silnika sprawdzić szczotki silnika.
Przewód silnika nieprawidłowo podłączony,
sprawdzić okablowanie i napięcia, również w
hamulcu, jeśli taki występuje. Zespół urządzeń
silnikowych może być uszkodzony lub wadliwy,
należy go wymienić. Sprawdzić stan akumulatora.

E09

Przerwanie działania
wskutek zerwania lub
skończenia się folii

- Bela z folią skończyła się.

- Wymienić belę.

- Odstaje pasek folii lub folia uległa
przerwaniu.

- Nałożyć folię na paletę.

- Folia nie wychodzi.
- Folia nie przylega w prawidłowy
sposób do produktu.

- Sprawdzić poprawność funkcjonowania czujnika
typu dancer usuwając folię i uruchamiając go
ręcznie, jeśli nie działa, sprawdzić poprawność
funkcjonowania czujnika. Wartość napięcia folii
zbyt wysoka, obniżyć.
- Jeśli przez pierwsze (x) sekund folia nie rozwija
się wewnątrz wózka, powstaje alarm. Umocować
bardziej naciągniętą folię.

E10

- Błąd w okablowaniu lub brak
zasilania.

- Sprawdzić okablowanie wyłączników krańcowych
oraz ich zasilanie. Sprawdzić szczotki silnika
wózka.

Błąd dolny wyłącznik
krańcowy: nie zamknął
się w czasie podnoszenia
wózka

- Silnik wózka zablokowany.

- Sprawdzić mechanikę wózka (szczotki silnika).

- Wyłącznik krańcowy zepsuty lub
zablokowany.

- Odblokować czujnik lub, jeśli jest zepsuty,
wymienić go. Sprawdzić szczotki silnika wózka.

Błąd górny wyłącznik
krańcowy: nie zamknął
się w czasie opadania
wózka

- Silnik wózka zablokowany.

- Sprawdzić mechanikę wózka (szczotki silnika).

- Wyłącznik krańcowy zepsuty lub
zablokowany.

- Odblokować czujnik lub, jeśli jest zepsuty,
wymienić go.

E13

Błąd dolny wyłącznik
krańcowy: otworzył się
w czasie podnoszenia
wózka

- Wózek porusza się w przeciwnym
kierunku.

- Odwrócić kierunek rotacji lub odwrócone są
wyłączniki krańcowe.

E14

Błąd górny wyłącznik
krańcowy: otworzył się w
czasie opadania wózka

- Wózek porusza się w przeciwnym
kierunku.

- Odwrócić kierunek rotacji lub odwrócone są
wyłączniki krańcowe.

Działanie wywołane

- Przycisk awaryjny wciśnięty.

- Odblokować przycisk i przywrócić działanie

Błąd wyłącznik krańcowy
wózka
(oba są otwarte)

E11

E12

Fromm

E16

17

(oba są otwarte)

E11

Błąd dolny wyłącznik
krańcowy: nie zamknął
się w czasie podnoszenia
wózka

- Silnik wózka zablokowany.

- Sprawdzić mechanikę wózka (szczotki silnika).

- Wyłącznik krańcowy zepsuty lub
zablokowany.

- Odblokować Pulpit
czujnikoperatora
lub, jeśli| ROBOT
jest zepsuty,
- SŁUP
wymienić go. Sprawdzić szczotki silnika wózka.

Błąd górny wyłącznik
krańcowy: nie zamknął
się w czasie opadania
wózka

- Silnik wózka zablokowany.

- Sprawdzić mechanikę wózka (szczotki silnika).

- Wyłącznik krańcowy zepsuty lub
zablokowany.

- Odblokować czujnik lub, jeśli jest zepsuty,
wymienić go.

E13

Błąd dolny wyłącznik
krańcowy: otworzył się
w czasie podnoszenia
wózka

- Wózek porusza się w przeciwnym
kierunku.

- Odwrócić kierunek rotacji lub odwrócone są
wyłączniki krańcowe.

E14

Błąd górny wyłącznik
krańcowy: otworzył się w
czasie opadania wózka

- Wózek porusza się w przeciwnym
kierunku.

- Odwrócić kierunek rotacji lub odwrócone są
wyłączniki krańcowe.

E16

Działanie wywołane
interwencją wyłącznika
awaryjnego

- Przycisk awaryjny wciśnięty.

- Odblokować przycisk i przywrócić działanie
obwodu zasilania.

E17

Błąd przekroczenia
limitów czasu
komunikacji z kompasem.

- Karta
rozszerzenia
nie
prawidłowo zamontowana.

E18

Błąd kalibracji kompasu
lub zbyt wysokie
zakłócenia magnetyczne.

- Podłączenie zasilania +24 V.

Błąd braki fazy kompasu.

- Brak fazy z powodu przekroczenia
limitów czasu.

E12

E19

- Otwarte drzwiczki wózka.

- Zamknąć drzwiczki i przywrócić działanie
obwodu zasilania, w przypadku wózków FE lub
FM sprawdzić mostek na złączu. Sprawdzić
mikrowyłącznik bezpieczeństwa.
jest

- Zakłócenia pola magnetycznego.

- Sprawdzić montaż zgodnie z treścią rozdziału
„Kompas” w niniejszej instrukcji obsługi, a także
sprawdzić, czy nóżki nie są utlenione, spróbować
wyjąć kartę i z powrotem ją włożyć.
- Sprawdzić okablowanie karty zgodnie z treścią
rozdziału „Kompas”.
- Sprawdzić, czy w pobliżu kompasu nie ma
żadnych kabli lub metalowych przedmiotów.

- Zbyt słabe pole magnetyczne lub
wysokie zakłócenia magnetyczne.

- Sprawdzić, czy robot wykonał co najmniej jeden
obrót, w przeciwnym wypadku należy zwiększyć
wartość parametru F54.
- Należy ręcznie ustawić obwód palety przy użyciu
parametru użytkownika F21.

EFA
EFF

Błąd pamięci.

- Błąd wewnętrzny.

- Skontaktować się z serwisem.

EF0
EF9

Błąd pamięci.

- Błąd wewnętrzny.

- Skontaktować się z serwisem.

E20
E29

Błąd pamięci.

- Błąd wewnętrzny.

- Skontaktować się z serwisem.

E2A
E2F

Błąd pamięci.

- Błąd wewnętrzny.

- Skontaktować się z serwisem.

E32

Sygnalizacja
rozładowanej baterii w
stanie spoczynku.

- Bateria jest rozładowana i robot
znajduje się w stanie spoczynku.

- Naładować baterię, a jeżeli
utrzymuje, wymienić baterię.

problem

się

E33

Sygnalizacja
rozładowanej baterii w
trybie ciągnięcia.

- Bateria jest rozładowana i robot
znajduje się w trybie ciągnięcia.

- Naładować baterię, a jeżeli
utrzymuje, wymienić baterię.

problem

się

E50

Błąd czujników pozycji
funkcji wiązania

- Obydwa czujniki włączone.

- Sprawdzić
poprawność
okablowania
elektrycznego oraz poprawność instalacji i
mechaniczne funkcjonowanie.

E51

Zablokowanie funkcji
wiązania w czasie
zamykania

- Funkcja wiązania zablokowana na
górnym czujniku.

- Sprawdzić funkcjonowanie silnika.

18
E52

- Sprawdzić połączenie elektryczne.
- Skontrolować
czy
mechanicznych.

nie

- Sprawdzić działanie czujnika.
Zablokowanie funkcji

- Funkcja wiązania zablokowana na

ma

przeszkód
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- Sprawdzić funkcjonowanie silnika.

E2A
E2F

Błąd pamięci.

- Błąd wewnętrzny.

- Skontaktować się z serwisem.

FUNKCJE
E32

Sygnalizacja
rozładowanej baterii w
stanie spoczynku.

- Bateria jest rozładowana i robot
znajduje się w stanie spoczynku.

- Naładować baterię, a jeżeli
utrzymuje, wymienić baterię.

problem

się

E33

Sygnalizacja
rozładowanej baterii w
trybie ciągnięcia.

- Bateria jest rozładowana i robot
znajduje się w trybie ciągnięcia.

- Naładować baterię, a jeżeli
utrzymuje, wymienić baterię.

problem

się

E50

Błąd czujników pozycji
funkcji wiązania

- Obydwa czujniki włączone.

- Sprawdzić
poprawność
okablowania
elektrycznego oraz poprawność instalacji i
mechaniczne funkcjonowanie.

E51

Zablokowanie funkcji
wiązania w czasie
zamykania

- Funkcja wiązania zablokowana na
górnym czujniku.

- Sprawdzić funkcjonowanie silnika.
- Sprawdzić połączenie elektryczne.
- Skontrolować
czy
mechanicznych.

nie

ma

przeszkód

- Sprawdzić działanie czujnika.

E52

Zablokowanie funkcji
wiązania w czasie
otwierania

- Funkcja wiązania zablokowana na
dolnym czujnikul.

- Sprawdzić funkcjonowanie silnika.
- Sprawdzić połączenie elektryczne.
- Skontrolować
czy
mechanicznych.

nie

ma

przeszkód

- Sprawdzić działanie czujnika.

E53

E54

E55

Fromm

Błąd górnego wyłącznika
krańcowego: nie został
włączony podczas
komendy podnoszenia
(sznurowanie)

- Wózek zablokował się w czasie
podnoszenia.

Błąd dolnego wyłącznika
krańcowego: nie został
włączony podczas
komendy opadania
(sznurowanie)

- Wózek zablokował się w czasie
opadania.

Błąd wyłącznika
krańcowego sznurowania
nisko: zamknięty podczas
podnoszenia.

- Silnik pracuje
kierunku.

- Sprawdzić funkcjonowanie silnika.
- Sprawdzić funkcjonowanie górnego czujnika,
jeśli jest zepsuty, wymienić go.
- Skontrolować
czy
mechanicznych.

nie

ma

przeszkód

- Sprawdzić funkcjonowanie silnika.
- Sprawdzić funkcjonowanie dolnego czujnika,
jeśli jest zepsuty, wymienić go.
- Skontrolować czy nie ma przeszkód.

w

odwrotnym

- Sprawdzić okablowanie.
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2.5.1

PONOWNE URUCHAMIANIE PO ALARMIE LUB PO
ZERWANIU / SKOŃCZENIU TAŚMY

- Zaczekać na zatrzymanie maszyny w fazie i ustawienie wózka na
wysokości wymiany zwoju (alarm E09).
- Rozwiązać problem, który wywołał alarm lub wymienić ewentualnie
pustą szpulę, zaczepić ponownie folię na palecie.
- Nacisnąć NIEBIESKI przycisk PRZYWRACANIA (2), jeśli obecny.
- Zresetować alarm poprzez naciśnięcie przycisku RESET (E) na panelu
sterowania.
- Nacisnąć przycisk START (A) i przytrzymać przez 3 sekundy.

E

A

2

Rys. 7
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