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1.1.1
» Se Figur 1 - s. 1

BESKRIVNING AV REGLAGE

A

Knapp för START av programmerad cykel.

B

Höjer vagnen manuellt med hållfunktion.

C

Knapp för sänkning av värden.

D

Knapp för ökning av värden.

E

ÅTERSTÄLLNING av larmen (snabbt tryck - under tre
sekunder);
Sparning av parametrar (tryck tills lysdioden blinkar - över tre
sekunder);
När knappen STOP trycks ner samtidigt stannas cykeln upp och
återställs (på display (V) visa “INI” som bekräftar annulleringen).

F

Tvåsiffrig display anger funktionerna (parametrar) för det valda
programmet;
Under cykeln visas aktuell bearbetning;
Indikationen “CF” på display (V) vid cykelslut anger förbrukad
film;
Indikationen “AA” på display (V) anger att maskinen är i larm.

G

Sänker vagnen manuellt med hållfunktion.

H

Stoppknapp för cykel på paus, robotens hastighet minskas och
stannar upp. Cykeln kan återupptas från samma punkt. Om den
trycks in med stillastående maskin visas batteriets laddning på
skärmen (V). Lysdioden blinkar när batteriet är i reserv.

O

Nödstoppsknapp (eller avstängning när maskinen står still).

P

Tvåsiffrig display anger det valda programmet;
Under cykeln visas en animation av rotationen;
OBS: om displayen blinkar betyder det att en parameter har
ändrats.

V

Tresiffrig display anger värdet på funktionen som visas;
Under cykeln eller en manuell rörelse av filmvagnen anges
aktuell höjd;
De mittre och vänstra punkterna är decimaler för värdena.
Om höger punkt är tänd anger det att knapparna V+ och V- är
blockerade och det går inte att ändra parametrarnas värden.
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1.1.2
» Se Figur 1 - s. 1

FUNKTION SFERA

Laddning av parametrar: inträffar automatiskt vid val av önskat
program.
Spara parametrar: om RESET knappens (E) lysdiod är släckt, börjar,
om RESET knappen hålls intryckt i över 4 sekunder, denna lysdiod att
blinka snabbt för att ange att parametrarna sparas.
Programmet P=00 är endast för läsning och är konfigurerat med
fabriksvärden.
Det är möjligt att skapa 99 program (beroende på maskinmodell):
för att kopiera parametrarna för ett befintligt program till ett nytt
program, välj källprogrammet, håll RESET knappen intryckt och
manövrera knapparna P+ och P- för att välja destinationsprogrammet.
Om du släpper RESET knappen inom 4 sekunder, kommer parametrarna
endast att kopieras; om den hålls intryckt i över 4 sekunder och sedan
släpps, kommer de att kopieras och sparas.
OBS: Destinationsprogrammet måste alltid låsas upp (F00=1) (RESET
knappens lysdiod (E) släckt).
Automatisk återgång till det senast använda programmet Vid
påföljande påslagning av maskinen kommer parametrarna för det sist
valda programmet att laddas och startas.
Låsning/ upplåsning knappsats: förhindrar modifiering av
parametrarna genom låsning av knapparna V+ och V-; håll samtidigt
knapparna F+ e F- intryckta och tryck sedan in RESET för att aktivera/
inaktivera låsningen. När funktionen är aktiverad tänds lysdioden till
höger på display (V) och den förblir tänd.
Statusen av lås/lås upp återstår även efter cykeln av avstängning och
återstart av maskinen.
I vissa modeller ska ett lösenord anges vid upplåsningen:
‘P=”PA” F=”SS” V=LÖSENORD som ska anges. Med hjälp av V+ och
V- ändras värdet. Tryck på knappen RESET (E) för att bekräfta angivet
lösenord.
FIGURA

1) anger decimalpunkt (värden från 0.00 till 9.99)
2) anger decimalpunkt (värden från 0.0 till 99.9)
3) anger låst tillstånd för knappsatsen
TÄND: låst knappsats (V+ och V- låsta)
SLÄCKT: upplåst knappsats (V+ och V- upplåst)
Fromm
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påföljande påslagning av maskinen kommer parametrarna för det sist
valda programmet att laddas och startas.
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DISPLAY (V)

Låsning/ upplåsning knappsats: förhindrar modifiering av
parametrarna genom låsning av knapparna V+ och V-; håll samtidigt
knapparna F+ e F- intryckta och tryck sedan in RESET för att aktivera/
inaktivera låsningen. När funktionen är aktiverad tänds lysdioden till
höger på display (V) och den förblir tänd.
Statusen av lås/lås upp återstår även efter cykeln av avstängning och
återstart av maskinen.
I vissa modeller ska ett lösenord anges vid upplåsningen:
‘P=”PA” F=”SS” V=LÖSENORD som ska anges. Med hjälp av V+ och
V- ändras värdet. Tryck på knappen RESET (E) för att bekräfta angivet
lösenord.

1

2

Figur 2 - DISPLAY (V)
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FIGURA

1) anger decimalpunkt (värden från 0.00 till 9.99)
2) anger decimalpunkt (värden från 0.0 till 99.9)
3) anger låst tillstånd för knappsatsen
TÄND: låst knappsats (V+ och V- låsta)
SLÄCKT: upplåst knappsats (V+ och V- upplåst)
Signaleringar
Lysdioderna för RESET knappen (E) anger skyddsgraden vid skrivning
för det valda programmet. Om det är startat kan inte de ändrade
parametrarna skrivas om. För att utföra ändringarna är det nödvändigt
att välja parametern F00 för själva programmet och ställa in värdet 1
och sedan hålla RESET knappen intryckt i minst 3 sekunder. Om du
vill spara programmet och samtidigt låsa det för skrivning efter att det
sparats ska du först ställa in parametern F00 på 1 (öppet hänglås),
sedan återigen på 0 (stängt hänglås) och sedan hålla RESET knappen
intryckt i minst 3 sekunder.
Lysdioden kommer att blinka snabbt endast genom att hålla RESET
knappen intryckt i över 3 sekunder, för att ange att maskinen är klar
för att spara parametrarna; när RESET knappen släpps upp kommer
parametrarna att sparas.
Lysdioden kommer att blinka långsamt endast i händelse av signalering
av larmtillstånd.
Lysdioden bredvid den MANUELLA knappen BATTERI visar att maskinen
är igång och blinkar för att ange reserv.
Lysdioden bredvid knappen MANUELL HÖJNING
automatiskt kommando av vagnens höjning.

VAGN

anger

Lysdioden bredvid knappen MANUELL SÄNKNING VAGN anger
automatiskt kommando av vagnens sänkning.
Laddning av batteriet
Med maskinen påsatt och stillastående, tryck på knappen (H) för att
visa batteriets laddning på skärmen (V): fulladdat =100; urladdat=0.
4

Lysdioden bredvid knappen STOPP UNDER PAUS blinkarRev.0
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batteriet
nått en laddning på 30 %.

Lysdioden bredvid den MANUELLA knappen BATTERI visar att maskinen
är igång och blinkar för att ange reserv.
Allmänna reglage

Lysdioden bredvid knappen MANUELL HÖJNING
automatiskt kommando av vagnens höjning.

VAGN

anger

Lysdioden bredvid knappen MANUELL SÄNKNING VAGN anger
automatiskt kommando av vagnens sänkning.
Laddning av batteriet
» Se Figur 1 - s. 1

Med maskinen påsatt och stillastående, tryck på knappen (H) för att
visa batteriets laddning på skärmen (V): fulladdat =100; urladdat=0.
Lysdioden bredvid knappen STOPP UNDER PAUS blinkar när batteriet
nått en laddning på 30 %.
Information om den förbrukade filmens vikt (Tillval)
Efter varje cykelslut (eller genom val på display (F) anger parametern
“CF”) filmförbrukningen i gram på displayen (V) och visar “CF” på display
(F). För att uppnå en korrekt precision ska rätt tjocklek på filmen ställas
in i parametern F24.
OBS: Modeller med filmförbrukning som uttrycks i meter kan beställas.
Även i detta fall, för att uppnå en bra precision, är det nödvändigt att
korrekt ställa in diametern på mätvalsen i parametern F24.
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2

FUNKTIONER

2.1

FUNKTIONER PÅ MANÖVERPANEL

FR 330
FR 350
FR 390
FR
400
SFERA
X

F00

Parametern tjänar till att föra in låsning av överskrivning av
cykelparametrarna: 0 lås infört, 1 lås inte infört

X

F01

Inställning cykel: 01 höjning och sänkning; 02 höjning och
sänkning; 03 skikt.

X

F02

Robotens rotationshastighet: 05 ÷ 100

X

F03

Hastighet vagnens höjning 05 ÷ 95

X

F04

Hastighet vagnens sänkning 05 ÷ 100

X

F05

Val av antalet förstärkningsvarv vid produktens bas

X

F06

Val av antalet förstärkningsvarv vid produktens topp

X

F07

Val av antalet förstärkningsvarv vid mellanläge (F08)

X

F08

Höjd vid vilken förstärkningsvarven utförs (F07) med hänvisning
till filmens mitt (eftersom spolen är 50 cm hög, kan värden
under 25 cm inte ställas in)
Obs: sträckningen är inställd från parameter F32 medan
försträckningen från parameter F33 (det sistnämnda bara
med vagn PS (MPS2))
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X

F09

Filmlindning placerad ovanför produktens topp

X

F10

Höjd från vilken lindringscykeln i relation till filmspolens nedre
kant, startar

X

F11

Höjd vid vilken lindringscykeln i relation till filmspolens nedre
kant, avslutas

X

F12

Höjd vid vilken lindringscykeln i relation till filmspolens övre
kant, avslutas (uteslutande av fotocellen för avläsning av
produktnärvaro)

TILLVAL

F13

Filmens spänning på produkten under förstärkningsvarven vid
produktens nedre del: 0 ÷ 100

TILLVAL

F14

Sträckning av filmen på produkten under vagnens höjning: 0 ÷
100

TILLVAL

F15

Filmens sträckning på produkten under förstärkningsvarven
på produktens topp: 0 ÷ 100

TILLVAL

F16

Sträckning av filmen på produkten under vagnens sänkning: 0
Rev.0 16/11/2021
÷ 100

X

F09

Filmlindning placerad ovanför produktens topp

X

F10

Höjd från vilken lindringscykeln i relation till filmspolens nedre
kant, startar

X

F11

Höjd vid vilken lindringscykeln i relation till filmspolens nedre
kant, avslutas

X

F12

Höjd vid vilken lindringscykeln i relation till filmspolens övre
kant, avslutas (uteslutande av fotocellen för avläsning av
produktnärvaro)

F13

Filmens spänning på produkten under förstärkningsvarven vid
produktens nedre del: 0 ÷ 100

TILLVAL

F14

Sträckning av filmen på produkten under vagnens höjning: 0 ÷
100

TILLVAL

F15

Filmens sträckning på produkten under förstärkningsvarven
på produktens topp: 0 ÷ 100

TILLVAL

F16

Sträckning av filmen på produkten under vagnens sänkning: 0
÷ 100

TILLVAL

F17

Endast vagn PS (MPS2) töjning av filmen
förstärkningsvarven vid produktens bas 120 ÷ 400

TILLVAL

F18

Endast vagn PS (MPS2) töjning av filmen under vagnens
höjning: 120 ÷ 400

TILLVAL

F19

Endast vagn PS (MPS2) töjning av filmen
förstärkningsvarven vid produktens topp: 120 ÷ 400

TILLVAL

F20

Endast vagn PS (MPS2) töjning av filmen under vagnens
sänkning: 120 ÷ 400

TILLVAL

F21

Lastpallens omkrets 4,0/99,9 - vissa modeller 0,0 = automatisk

X

F22

Cykel med cover: ingår 1 eller ingår inte 0

X

F23

Värde vagnsänkning med F22 = 1 för cover

TILLVAL

F24

Tjocklek på filmen som används: 10 ÷ 35 mikron

FUNKTIONER

FR 330
FR 350
TILLVAL
FR
390
FR 400

under

under

(Tillval: för modeller med filmförbrukning i meter, ställ in
diametern på mätvalsen från 60 ÷ 120 mm)
TILLVAL

F25

Robotens hastighet vid förflyttning, i m/mm

TILLVAL

F26

Cykel med skärning
(Tillval): 0 = utesluten, 1 inkluderad med ett slag med bladet, 2
inkluderad med två slag med bladet

TILLVAL

F27

Skärtid efter fasen: 0 ÷ 100 tiondels sekund (spänning film för
skärning)

TILLVAL

F28

Tid för utmatning av filmen efter skärning: 0 ÷ 100 tiondels
sekunder

X

F29

Tid för långsam start och utdragning av film med långsam
dragning vid cykelns start

X

F30

Lyfthöjd under spolhållarvagnens stegcykel; 0 = inaktiverad

X

F31

Antal varv per steg (F30)

TILLVAL

F32

TILLVAL

F33

Spänning av filmen på produkten under stegcykelns varv och
förstärkningsvarv F8
7
Endast vagn PS (MPS2): sträckning av filmen under stegcykelns
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TILLVAL

F26

Cykel med skärning
ROBOT
- STOLPE
(Tillval): 0 = utesluten, 1 inkluderadOperatörspanel
med ett slag |med
bladet,
2
inkluderad med två slag med bladet

TILLVAL

F27

Skärtid efter fasen: 0 ÷ 100 tiondels sekund (spänning film för
skärning)

TILLVAL

F28

Tid för utmatning av filmen efter skärning: 0 ÷ 100 tiondels
sekunder

F29

Tid för långsam start och utdragning av film med långsam
dragning vid cykelns start

X

F30

Lyfthöjd under spolhållarvagnens stegcykel; 0 = inaktiverad

X

F31

Antal varv per steg (F30)

TILLVAL

F32

Spänning av filmen på produkten under stegcykelns varv och
förstärkningsvarv F8

TILLVAL

F33

Endast vagn PS (MPS2): sträckning av filmen under stegcykelns
varv och förstärkningsvarv F8

TILLVAL

F34

Inledande antal varv för veckning nere på produkten (efter F05
varv med öppen film); om = 0 görs ingen veckning av film nere
på produkten

TILLVAL

F35

0: veckning av film under lyftning inaktiverad

FR 330
FR 350
FR X390
FR 400

1: veckning under lyftning
(Tillval: avancerad veckning) 2: veckning från låga varv till förstärkning
(utesluten) F8
(Tillval: avancerad veckning) 3: avancerad veckning från förstärkning
(inkluderad) till höga varv
(Tillval: avancerad veckning) 4: veckning endast under förstärkningen
F8
TILLVAL

F36

Antalet varv för veckning överst på produkten,
(Tillval: avancerad veckning) innan varv för veckning genomförs
görs en lyftning på F63 cm; om F36 = 0 görs inte en veckning på
höga varv

TILLVAL

F37

0: veckning under sänkning inaktiverad
1: veckning under sänkning
(Tillval: avancerad veckning av film) 2: veckning från förstärkning
(inkluderad) på låga varv
(Tillval: avancerad veckning) 3: veckning med höga varv fram till
förstärkning (utesluten)

8

TILLVAL

F38

Antal slutliga varv nere på produkten. Om F38 = 0 görs ingen
veckning

TILLVAL

F39

Tid för reglering av stängning av veckning (tillåter krympning
med film delvis stängd)

TILLVAL

F61

Antal förstärkningsvarv vid återstart av cykeln med skikt (tillval,
F01 = 4)

X

F62

Komforthöjd inkluderad 1, utesluten 0

TILLVAL

F63

(Tillval: avancerad veckning) ytterligare lyftning av vagnen efter
Rev.0 16/11/2021
höga varv

görs en lyftning på F63 cm; om F36 = 0 görs inte en veckning på
höga varv
FUNKTIONER

TILLVAL

F37

0: veckning under sänkning inaktiverad
1: veckning under sänkning
(Tillval: avancerad veckning av film) 2: veckning från förstärkning
(inkluderad) på låga varv

FR 330
FR 350
TILLVAL
FR
390
FR 400

Fromm

(Tillval: avancerad veckning) 3: veckning med höga varv fram till
förstärkning (utesluten)
F38

Antal slutliga varv nere på produkten. Om F38 = 0 görs ingen
veckning

TILLVAL

F39

Tid för reglering av stängning av veckning (tillåter krympning
med film delvis stängd)

TILLVAL

F61

Antal förstärkningsvarv vid återstart av cykeln med skikt (tillval,
F01 = 4)

X

F62

Komforthöjd inkluderad 1, utesluten 0

TILLVAL

F63

(Tillval: avancerad veckning) ytterligare lyftning av vagnen efter
höga varv
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2.2

EXTRA MANUELLA KOMMANDON

Displayen (F) är tillägnad visningen av manuella kommandon. För att
utföra det manuella kommandot å¨verka knapparna F+ och F- för att
välja önskat kommando och tryck in knappen som anges i följande lista:

KOMBINATION
REGLAGE / KNAPPAR

10

ÅTGÄRD

C1

Knapp (B)

Stigning filmvagn

C1

Knapp (G)

Sänkning filmvagn

C5

Knapp (G)

Aktivering skärning

C6

Knapp (B)

Höjning vagn veckning

C6

Knapp (G)

Nedstigning vagn veckning

Rev.0 16/11/2021

FUNKTIONER

2.3

AUTOMATISKA DRIFTSCYKLER

F01 = 01 - FULLSTÄNDIG CYKEL HÖJNING OCH SÄNKNING
Automatisk cykel som tillåter att linda pallen med start från basen för
att nå toppen och gå tillbaka till basen.
Under lindningen är det möjligt att med knappen (B) (vagn i läge för
återstigning) eller (G) (vagn i sänkningsläge), stoppa vagnens rörelse
och låta den starta på nytt för att utföra cykler för lokal förstärkning.
FIGURA

B
FARA

F01 = 02 - CYKEL ENDAST HÖJNING ELLER EN DAST SÄNKNING

G

Cykeln ”endast höjning” eller ”endast sänkning” föreskrivs
för en maximal höjd av produkten som ska lindas, på 1500
mm. Över denna höjd är det nödvändigt att använda lämpliga
skyddsanordningar beroende på risken för fall och för arbete på
en höjd över 1500 mm.
Automatisk cykel som tillåter att linda produkten på pall med start från
basen för att nå toppenAeller med start från toppen för att nå basen.

Figur 3

Under lindningen är det möjligt att med knappen (B) (vagn i läge för
återstigning) eller (G) (vagn i sänkningsläge), stoppa vagnens rörelse
och låta den starta på nytt för att utföra cykler för lokal förstärkning.
F10 - CYKEL MED START FRÅN FÖRUTBESTÄMD HÖJD
Automatisk cykel som tillåter att linda pallen med start från en
förutbestämd höjd, vars värde ställs in med funktionen F10.
F11 - CYKEL MED STOPP PÅ FÖRUTBESTÄMD HÖJD
Automatisk cykel som tillåter att linda pallen med stopp vid en
förutbestämd höjd, vars värde ställs in med funktionen F11.
F12 - SKILJER SIG FRÅN 50 - CYKEL MED HÖJDMÄTARE
Automatisk cykel som tillåter en emballering av pallen från den nedre
delen för att nå en förinställd höjd vars värde ställs in med funktionen
F12.
F21 = LASTPALLENS OMKRETS

Fromm

Användaren kan manuellt ställa in lastpallens omkrets med funktionen
F21 eller aktivera KOMPASS, i förekommande fall, genom att ställa in
F21 = 0,0. Med denna inställning börjar maskinen och avslutar cykeln
11
automatiskt på samma punkt.

återstigning) eller (G) (vagn i sänkningsläge), stoppa vagnens rörelse
och låta den starta på nytt för att utföra cykler för lokal förstärkning.
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FIGURA

F01 = 02 - CYKEL ENDAST HÖJNING ELLER EN DAST SÄNKNING
FARA

Cykeln ”endast höjning” eller ”endast sänkning” föreskrivs
för en maximal höjd av produkten som ska lindas, på 1500
mm. Över denna höjd är det nödvändigt att använda lämpliga
skyddsanordningar beroende på risken för fall och för arbete på
en höjd över 1500 mm.
Automatisk cykel som tillåter att linda produkten på pall med start från
basen för att nå toppen eller med start från toppen för att nå basen.
» Se Figur 3 - s. 11

Under lindningen är det möjligt att med knappen (B) (vagn i läge för
återstigning) eller (G) (vagn i sänkningsläge), stoppa vagnens rörelse
och låta den starta på nytt för att utföra cykler för lokal förstärkning.
F10 - CYKEL MED START FRÅN FÖRUTBESTÄMD HÖJD
Automatisk cykel som tillåter att linda pallen med start från en
förutbestämd höjd, vars värde ställs in med funktionen F10.
F11 - CYKEL MED STOPP PÅ FÖRUTBESTÄMD HÖJD
Automatisk cykel som tillåter att linda pallen med stopp vid en
förutbestämd höjd, vars värde ställs in med funktionen F11.
F12 - SKILJER SIG FRÅN 50 - CYKEL MED HÖJDMÄTARE
Automatisk cykel som tillåter en emballering av pallen från den nedre
delen för att nå en förinställd höjd vars värde ställs in med funktionen
F12.
F21 = LASTPALLENS OMKRETS
Användaren kan manuellt ställa in lastpallens omkrets med funktionen
F21 eller aktivera KOMPASS, i förekommande fall, genom att ställa in
F21 = 0,0. Med denna inställning börjar maskinen och avslutar cykeln
automatiskt på samma punkt.
Alternativet Kompass är ett system som under lindningscykeln använder
en sensor för att stoppa maskinen vid samma punkt som den startade
från, oavsett form och storlek på den produkt som ska lindas.
Alternativet Kompass består av ett elektroniskt kort (H) som installeras
på huvudstyrkortet och en särskild programvara som installerats i det.
De kompassrelaterade larmen är E17, E18 och E19.

12
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F12 - SKILJER SIG FRÅN 50 - CYKEL MED HÖJDMÄTARE
Automatisk cykel som tillåter en emballering av pallen från den nedre
delen för att nå en förinställd höjd vars värde ställs in med funktionen
F12.
F21 = LASTPALLENS OMKRETS
Användaren kan manuellt ställa in lastpallens omkrets med funktionen
F21 eller aktivera KOMPASS, i förekommande fall, genom att ställa in
F21 = 0,0. Med denna inställning börjar maskinen och avslutar cykeln
automatiskt på samma punkt.
Alternativet Kompass är ett system som under lindningscykeln använder
en sensor för att stoppa maskinen vid samma punkt som den startade
från, oavsett form och storlek på den produkt som ska lindas.
Alternativet Kompass består av ett elektroniskt kort (H) som installeras
på huvudstyrkortet och en särskild programvara som installerats i det.
De kompassrelaterade larmen är E17, E18 och E19.

H

Figur 4

F22 = 01 - FULLSTÄNDIG CYKEL HÖJNING OCH SÄNKNING MED
PAUS
FARA

Cykeln ”höjning och sänkning med paus” föreskrivs för en maximal
höjd av produkten som ska lindas, på 1500 mm. Över denna höjd
är det nödvändigt att använda lämpliga skyddsanordningar
beroende på risken för fall och för arbete på en höjd över 1500
mm.
Automatisk cykel för höjning och sänkning eller endast höjning med
paus för att nå toppen på produkten som ska lindas; före pausen kan
vagnen sänkas till en höjd som ställts in, med knappen F23.
Maskinen stannar och inväntar återstart medan den avger en långsam
intermittent signal.
För att fullborda lindringscykeln i paus, är det nödvändigt att trycka in
knappen för start av cykel (A).
Fromm

Om lyft- och sänkningscykel ställts in, går vagnen upp, genomför höga
varv, går sedan ner och cykeln stannas upp.
13
Om endast en lyftcykel har ställts in, går vagnen upp, genomför höga
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F22 = 01 - FULLSTÄNDIG CYKEL HÖJNING OCH SÄNKNING MED
PAUS
FARA

Cykeln ”höjning och sänkning med paus” föreskrivs för en maximal
höjd av produkten som ska lindas, på 1500 mm. Över denna höjd
är det nödvändigt att använda lämpliga skyddsanordningar
beroende på risken för fall och för arbete på en höjd över 1500
mm.
Automatisk cykel för höjning och sänkning eller endast höjning med
paus för att nå toppen på produkten som ska lindas; före pausen kan
vagnen sänkas till en höjd som ställts in, med knappen F23.
Maskinen stannar och inväntar återstart medan den avger en långsam
intermittent signal.
För att fullborda lindringscykeln i paus, är det nödvändigt att trycka in
knappen för start av cykel (A).
Om lyft- och sänkningscykel ställts in, går vagnen upp, genomför höga
varv, går sedan ner och cykeln stannas upp.
Om endast en lyftcykel har ställts in, går vagnen upp, genomför höga
varv och cykeln stannas upp.
F30 - AUTOMATISK CYKEL
En automatisk cykel som gör att lastpallen lindas in stegvis.
Vagnen går upp till höjden inställd i F30, genomför antalet varv som
ställts in i F31 och upprepar detta fram till produktens överdel.
Under förstärkningsvarven går det att reglera spänningen och filmens
sträckning med parametrarna som ställs in i F32 och F33.

A
Figur 5
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För att fullborda lindringscykeln i paus, är det nödvändigt att trycka in
knappen för start av cykel (A).
FUNKTIONER

Om lyft- och sänkningscykel ställts in, går vagnen upp, genomför höga
varv, går sedan ner och cykeln stannas upp.
Om endast en lyftcykel har ställts in, går vagnen upp, genomför höga
varv och cykeln stannas upp.
F30 - AUTOMATISK CYKEL
En automatisk cykel som gör att lastpallen lindas in stegvis.
Vagnen går upp till höjden inställd i F30, genomför antalet varv som
ställts in i F31 och upprepar detta fram till produktens överdel.
Under förstärkningsvarven går det att reglera spänningen och filmens
sträckning med parametrarna som ställs in i F32 och F33.

2.4

HALVAUTOMATISKA CYKLER

F1=4 HALVAUTOMATISK CYKEL som gör att lastpallen lindas in i varv
och stannar upp mellan ett varv och ett annat.
Med filmvagnen helt nere lindar maskinen in det första varvet av
produkten och stannar i toppen. Inledningen av de olika varven görs
med den extra knappen. Under denna fas kan F05 förstärkningslager
läggas till vid varje varv.
Operatören lägger ett andra varv och trycker igen på den extra knappen
fram till det sista varvet. Under denna fas kan F61 förstärkningslager
läggas till vid varje varv.
Operatören trycker på knappen (A) för att avsluta omlindlingen över
kant, höga varv F06 och omlindning nedåt.

A
Figur 6

Fromm
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2.5

LARMLISTA

Displayen (V) är tillägnad signaleringen av de visade larmen samtidigt
som lysdioden bredvid RESET knappen eller den högra lysdioden på
displayen (F) på modellerna med pekskärm, blinkar:
Kod

Beskrivning

Orsak

Åtgärder

E01

Säkerhetslist intryckt

- List intryckt.

- Avlägsna hindret.

- Stift för list blockerad.

- Frigör listen och kontrollera att stiften roterar
fritt.

- Mikrobrytare för nära kammen.
- Ändläget är inte intryckt
signalen når inte kortet.

och

- Avlägsna mikrobrytaren från kammen. Med
stiftet justerat: mikrobrytaren får inte tryckas
ner.
- Kontrollera om ändläget fungerar, byt i annat
fall ut det. Kontrollera kabelns kontinuitet med
signaler på panel P1 och 010. Byt om den är
avbruten.

E02

Rotations- eller driftfel,
blockerad motor

- Sensorn läser inte av tänderna, då
de beﬁnner sig för långt borta från
tonhjulet.

- Justera sensorns läge i förhållande till tonhjulets
tänder (avstånd < 2 mm).

- Sensorn läser inte av tänderna, då
tonhjulet är trasigt eller snett.

- Veriﬁera att sensorn fungerar som den ska
genom att närma ett metallföremål, om LEDlampan tänds ska kabeln bytas ut, om sensorn
inte fungerar ska den bytas.

- Sensorn skickar ingen signal till
kretskortet.
- Motorn verkar rotera under 500
varv/min i över 2,5 sekunder.
- Maskinen rör sig inte. Försök även
med handreglage.

- Laga / byt ut tonhjulet.

- Om roboten roterar på ett olämpligt golv
(heltäckningsmatta), välj ett plant och slätt golv
som inte är halt. Om larmet inträﬀar under
hastighetsminskningen läser inte sensorn alla
blad på tonhjulet.
- Styrdonet eller växelriktaren tar inte emot ett
godtyckande för start. Kontrollera kabelsystemet.
Det ﬁnns fel på styrdonet eller växelriktaren,
kommunicera koden som den signalerar. Med
DC-motor veriﬁera borstarna. Motorns kabel är
inte ordentligt ansluten, veriﬁera ledningarna
och spänningen, även på bromsen, om sådan
ﬁnns. Motorns elektromekaniska broms, om
sådan ﬁnns, kanske inte frigörs och då måste
den bytas. Motorenheten kan vara skadad eller
trasig och måste då bytas.

E03

Omstart efter
spänningsfall

- Kretskortet har omstartats.

- Tryck på knappen RESET.

- Maskinen har stannat och visar
detta meddelande.

- Ett spänningsfall har inträﬀat, maskinen
släcks och startar sedan om: tryck på
återställningsknappen
(strömavbrott)
eller
klocka (touch).

POF

Strömavbrott

- Ett spänningsfall har detekterats
utan att kortet har släckts riktigt.

- Släck och slå på maskinen.

E08

Fel på höjning/sänkning
av vagnen

- Sensorn läser inte av tänderna, då
de beﬁnner sig för långt borta från
tonhjulet.

- Justera sensorn läge i förhållande till tonhjulets
tänder (avstånd < 2 mm), om tonhjulet är trasigt
ska det bytas ut.

- Vagnen rör sig bara i en riktning.

- Kontrollera
att
kommandosignalen
når
aktiveringsmekanismen, veriﬁera sen att
LED-lampan tänts. Kontrollera att vagnens
gränslägesbrytare inte är Rev.0
intryckta
eller
16/11/2021
blockerade.
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- Sensorn skickar ingen signal till
kretskortet.
- Spolhållarvagnen rör sig inte.
Försök även med handreglage.

ﬁnns. Motorns elektromekaniska broms, om
sådan ﬁnns, kanske inte frigörs och då måste
den bytas. Motorenheten kan vara skadad eller
trasig och måste då bytas.
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E03

Omstart efter
spänningsfall

- Kretskortet har omstartats.

- Tryck på knappen RESET.

- Maskinen har stannat och visar
detta meddelande.

- Ett spänningsfall har inträﬀat, maskinen
släcks och startar sedan om: tryck på
återställningsknappen
(strömavbrott)
eller
klocka (touch).

POF

Strömavbrott

- Ett spänningsfall har detekterats
utan att kortet har släckts riktigt.

- Släck och slå på maskinen.

E08

Fel på höjning/sänkning
av vagnen

- Sensorn läser inte av tänderna, då
de beﬁnner sig för långt borta från
tonhjulet.

- Justera sensorn läge i förhållande till tonhjulets
tänder (avstånd < 2 mm), om tonhjulet är trasigt
ska det bytas ut.

- Vagnen rör sig bara i en riktning.

- Kontrollera
att
kommandosignalen
når
aktiveringsmekanismen, veriﬁera sen att
LED-lampan tänts. Kontrollera att vagnens
gränslägesbrytare inte är intryckta eller
blockerade.

- Sensorn skickar ingen signal till
kretskortet.
- Spolhållarvagnen rör sig inte.
Försök även med handreglage.

- Veriﬁera att sensorn fungerar som den ska
genom att närma ett metallföremål, om LEDlampan tänds ska kabeln bytas ut, om sensorn
inte fungerar ska den bytas.
- Styrdonet eller växelriktaren tar inte emot ett
godtyckande för start. Kontrollera kabelsystemet.
Det ﬁnns fel på styrdonet eller växelriktaren,
kommunicera koden som den signalerar. Med
DC-motor veriﬁera borstarna; motorns kabel är
inte ordentligt ansluten, veriﬁera ledningarna
och spänningen, även på bromsen, om sådan
ﬁnns; motorenheten skulle kunna vara skadad
eller trasig, byt ut den.

E09

Stopp efter ﬁlmbrott eller
slut på ﬁlm

- Filmspolen är slut.

- Byta spole.

- Filmens spets har lossnat eller
också har ﬁlmen gått sönder.

- Fäst ﬁlmen vid lastpallen eller vid gripdonet.

- Filmen matas inte ut.
- Filmen är inte riktigt fäst till
produkten.

- Veriﬁera att svängarmssensorn fungerar som
den ska genom att avlägsna ﬁlmen och aktivera
den manuellt, om den inte skulle fungera
ska man veriﬁera sensors korrekta funktion.
Filmsträckningsvärdet är högt, sänk det.
- Om ﬁlmen inte löper inne i vagnen under de
första (x) sekunderna aktiveras larmet. Bind mer
spänd ﬁlm.

E10

Fel gränslägesbrytare
vagn

- Ledningsfel eller
strömförsörjning.

avsaknad

av

Fel gränslägesbrytare
vagn (båda är öppna)

E11

- Veriﬁera
gränslägesbrytarnas
ledningar
och försörjning. Kontrollera borstarna på
vagnmotorn.

- Veriﬁera vagnens motorisering (motorborstar).

Fel låg gränslägesbrytare:
har inte stängts under
vagnens höjning

- Blockering av vagnens motor.

Fel hög
gränslägesbrytare:
har inte stängts under
vagnens sänkning

- Blockering av vagnens motor.

E13

Fel låg gränslägesbrytare:
har öppnats under
vagnens höjning

- Vagnen rör sig i motsatt riktning.

- Kasta om rotationsriktningen eller så är
gränslägesbrytarna omkastade.

E14

Fel hög
gränslägesbrytare: har
öppnats under vagnens
sänkning

- Vagnen rör sig i motsatt riktning.

- Kasta om rotationsriktningen eller så är
gränslägesbrytarna omkastade.

E16

Ingripande av nödknapp

- Nödknapp intryckt.

- Frigör knappen och återställ strömkretsen.

E12

Fromm

- Gränslägesbrytare
blockerad.
- Gränslägesbrytare
blockerad.

- Vagnens lucka öppen.

trasig

trasig

eller

- Frigör sensorn och, om den är trasig, byt ut den.
Kontrollera borstarna på vagnmotorn.
- Veriﬁera vagnens motorisering (motorborstar).

eller

- Frigör sensorn och, om den är trasig, byt ut den.
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- Stäng luckan och återställ strömkretsen, om
vagnen är FE eller FM veriﬁera kopplingsdonets

vagnens höjning

E12

- Gränslägesbrytare
blockerad.

trasig

eller

- Frigör sensorn och, om den är trasig, byt ut den.
Kontrollera borstarna på vagnmotorn.
- Veriﬁera vagnens motorisering (motorborstar).

Fel hög
gränslägesbrytare:
har inte stängts under
vagnens sänkning

- Blockering av vagnens motor.

E13

Fel låg gränslägesbrytare:
har öppnats under
vagnens höjning

- Vagnen rör sig i motsatt riktning.

- Kasta om rotationsriktningen eller så är
gränslägesbrytarna omkastade.

E14

Fel hög
gränslägesbrytare: har
öppnats under vagnens
sänkning

- Vagnen rör sig i motsatt riktning.

- Kasta om rotationsriktningen eller så är
gränslägesbrytarna omkastade.

E16

Ingripande av nödknapp

- Nödknapp intryckt.

- Frigör knappen och återställ strömkretsen.

- Vagnens lucka öppen.

- Stäng luckan och återställ strömkretsen, om
vagnen är FE eller FM veriﬁera kopplingsdonets
brygga. Kontrollera nödstoppets mikrobrytare.

- Gränslägesbrytare
blockerad.

trasig

E17

Timeout-fel för
kommunikation med
bussning - Bussningen
svarar inte

- Expansionskortet
monterats riktigt.

E18

Kalibreringsfel bussning
eller för hög magnetisk
störning

- Elanslutning +24V

Fel pga. saknad fas
bussning

- Fas saknas pga. timeout.

E19

eller

har

inte

Operatörspanel | ROBOT - STOLPE

- Frigör sensorn och, om den är trasig, byt ut den.

- Kontrollera
monteringen
enligt
kapitlet
”Bussning" i den här handboken. Kontrollera
också att fötterna inte är oxiderade, försök att ta
bort och sätta in kortet igen.
- Kontrollera kortets kabelsystemet i enlighet med
kapitlet ”Bussning”.

- Störning magnetiskt fält.

- Kontrollera att det inte ﬁnns några kablar eller
metallföremål nära bussningen.
- Magnetiskt fält för svagt eller hög
magnetisk störning.

- Kontrollera att roboten har avslutat minst ett
varv. Öka i annat fall värdet för parameter F54.
- Ställ in pallens paramenter manuellt med
användarparametern F21.

EFA
EFF

Minnesfel.

- Internt fel.

- Kontakta kundtjänst.

EF0
EF9

Minnesfel.

- Internt fel.

- Kontakta kundtjänst.

E20
E29

Minnesfel.

- Internt fel.

- Kontakta kundtjänst.

E2A
E2F

Minnesfel.

- Internt fel.

- Kontakta kundtjänst.

E32

Signalering låg
batteriladdning i viloläge

- Batteriet är urladdat och roboten
står i viloläge.

- Ladda batteriet. Om problemet fortsätter ska
batteriet bytas ut.

E33

Signalering låg
batteriladdning i traktion

- Batteriet är urladdat och roboten
står i traktion.

- Ladda batteriet. Om problemet fortsätter ska
batteriet bytas ut.

E50

Fel på sensorerna för
falsningens läge

- Båda sensorerna är upptagna.

- Veriﬁera att elledningarna är korrekta eller att
de installerats korrekt samt den mekaniska
funktionen.

E51

Blockering av falsning
under stängning

- Falsningen blockerad på den höga
sensorn.

- Veriﬁera motorns funktion.
- Veriﬁera elanslutningarna.
- Kontrollera att det inte ﬁnns några mekaniska
hinder.
- Kontrollera sensorns funktion.

E52

Blockering av falsning
under öppning

- Falsningen blockerad på den låga
sensorn.

- Veriﬁera motorns funktion.
- Veriﬁera elanslutningarna.
- Kontrollera att det inte ﬁnns några mekaniska
hinder.
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E53

- Kontrollera sensorns funktion.
Fel hög

- Vagnen

har

blockerats

under

- Veriﬁera motorns funktion.
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batteriladdning i viloläge

står i viloläge.

batteriet bytas ut.

FUNKTIONERSignalering låg
E33

- Batteriet är urladdat och roboten
står i traktion.

- Ladda batteriet. Om problemet fortsätter ska
batteriet bytas ut.

E50

Fel på sensorerna för
falsningens läge

- Båda sensorerna är upptagna.

- Veriﬁera att elledningarna är korrekta eller att
de installerats korrekt samt den mekaniska
funktionen.

E51

Blockering av falsning
under stängning

- Falsningen blockerad på den höga
sensorn.

- Veriﬁera motorns funktion.

batteriladdning i traktion

- Veriﬁera elanslutningarna.
- Kontrollera att det inte ﬁnns några mekaniska
hinder.
- Kontrollera sensorns funktion.

E52

Blockering av falsning
under öppning

- Falsningen blockerad på den låga
sensorn.

- Veriﬁera motorns funktion.
- Veriﬁera elanslutningarna.
- Kontrollera att det inte ﬁnns några mekaniska
hinder.
- Kontrollera sensorns funktion.

E53

E54

E55

Fromm

Fel hög
gränslägesbrytare: har
ej tagits i anspråk under
höjningskommando
(veckning)

- Vagnen har
höjning.

blockerats

under

Fel låg
gränslägesbrytare: har
ej tagits i anspråk under
sänkningskommando
(veckning)

- Vagnen har
sänkning.

Ändlägesfel låg veckning:
stängdes under lyftning

- Motorn roterar i motsatt riktning

- Veriﬁera motorns funktion.
- Veriﬁera den höga sensorns funktion, om den är
trasig ska den bytas ut.
- Kontrollera att det inte ﬁnns några mekaniska
hinder.

blockerats

under

- Veriﬁera motorns funktion.
- Veriﬁera den höga sensorns funktion, om den är
trasig ska den bytas ut.
- Kontrollera att det inte ﬁnns några mekaniska
hinder.
- Kontrollera kabelsystemet.

19
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2.5.1

STARTAEFTERLARMELLEREFTERBROTT/SLUTPÅFILM

- Vänta tills maskinen stannar i fasläge och flytta vagnen till måttet för
spolbyte (larm E09).
- Åtgärda problemet som utlöste larmet eller byt ut spolen som
eventuellt har tagit slut. Haka fast filmen på lastpallen.
- Tryck på den BLÅ ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN (2), om närvarande.
- Återställ larmet genom att trycka på knappen RESET (E) på
kontrollpanelen.
- Tryck på START (A) i 3 sekunder.

E

A

2

Figur 7
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