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1 GENERELLE KONTROLLER

1.1 KOMMANDOER MED KNAPPER

1.1.1 FS335 PANEL
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Figur 1 
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1.1.2 FS370 - FS340-350-380-385 PANEL
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Figur 2 
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1.1.3 BESKRIVELSE AV KONTROLLER 

A Programert syklus START-knapp.

B  Vogn opp, manuell holde-knapp.

 Dersom den trykkes samtidig med (E), vil presseren automatisk 
heves til opp-syklusens startposisjon.

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 Vogn ned, manuell holde-knapp (dersom den trykkes samtidig 
med (E), vil vognen automatisk senkes til lav-syklus startposisjon).

H  Rotasjonsarm manuell, hold nede for å stoppe rotasjonsarmen i 
fase (dersom den trykkes samtidig med “E” vil bordet automatisk 
dreies til fase-posisjon).

O STOPP-knapp for sykluspause, syklusen kan gjenstartes fra 
samme punkt.

P 2-tegns display som viser valgt program;

 Under syklusen vises det en animasjon av plattformens rotasjon.

 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.
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1.1.4 FS335 / FS370 / FS340-350-380-385 DRIFT 
 » Se Figur 1 - s. 1

 » Se Figur 2 - s. 2
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 maskinmodell): 
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.

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 ved siden av knappen MANUELL ARM angir kommando for 
automatisk modus for rotasjon av bordet.

LED ved siden av knappen MANUELL HEVING VOGN angir kommando 
for automatisk heving av vognen.
LED ved siden av knappen MANUELL SENKING VOGN angir kommando 
for automatisk senking av vognen.

Visning av filmforbruk

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.

MERK: Det er også mulig å bestille modeller med filmforbruktet angitt i 
meter. Også i dette tilfellet, for god presisjon sett diameter av målerulle 
korrekt i parameter F24.

Stans etter utført syklus roterende bord og vogn

Med kombinasjon av flere knapper kan maskinen settes i stans etter 
utført syklus.

Ved å trykke på knappen (H) og holde den inntrykt, ved å trykke på 
knappen (E), roterer det roterende bordet til den kommer til en 
forhåndsbestemt posisjon (kalles stans etter utført syklus)

Ved å trykke på knappen (G) og ved å holde den inne, og ved å trykke på 
knappen (E), vil vognen gå ned til senket posisjon og deretter stoppe.

Trykk på knappen (B), hold den inntrykket og trykk på knappen (E). 
Presseren stiger automatisk til startsyklusens topposisjon.
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DISPLAY (V)

1 2 3    

Figur 3 - 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 maskinmodell): 
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.

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 ved siden av knappen MANUELL ARM angir kommando for 
automatisk modus for rotasjon av bordet.

LED ved siden av knappen MANUELL HEVING VOGN angir kommando 
for automatisk heving av vognen.
LED ved siden av knappen MANUELL SENKING VOGN angir kommando 
for automatisk senking av vognen.

Visning av filmforbruk

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.

MERK: Det er også mulig å bestille modeller med filmforbruktet angitt i 
meter. Også i dette tilfellet, for god presisjon sett diameter av målerulle 
korrekt i parameter F24.

Stans etter utført syklus roterende bord og vogn

Med kombinasjon av flere knapper kan maskinen settes i stans etter 
utført syklus.

Ved å trykke på knappen (H) og holde den inntrykt, ved å trykke på 
knappen (E), roterer det roterende bordet til den kommer til en 
forhåndsbestemt posisjon (kalles stans etter utført syklus)

Ved å trykke på knappen (G) og ved å holde den inne, og ved å trykke på 
knappen (E), vil vognen gå ned til senket posisjon og deretter stoppe.

Trykk på knappen (B), hold den inntrykket og trykk på knappen (E). 
Presseren stiger automatisk til startsyklusens topposisjon.
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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 maskinmodell): 
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.

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 ved siden av knappen MANUELL ARM angir kommando for 
automatisk modus for rotasjon av bordet.

LED ved siden av knappen MANUELL HEVING VOGN angir kommando 
for automatisk heving av vognen.
LED ved siden av knappen MANUELL SENKING VOGN angir kommando 
for automatisk senking av vognen.

Visning av filmforbruk

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.

MERK: Det er også mulig å bestille modeller med filmforbruktet angitt i 
meter. Også i dette tilfellet, for god presisjon sett diameter av målerulle 
korrekt i parameter F24.

Stans etter utført syklus roterende bord og vogn

Med kombinasjon av flere knapper kan maskinen settes i stans etter 
utført syklus.

Ved å trykke på knappen (H) og holde den inntrykt, ved å trykke på 
knappen (E), roterer det roterende bordet til den kommer til en 
forhåndsbestemt posisjon (kalles stans etter utført syklus)

Ved å trykke på knappen (G) og ved å holde den inne, og ved å trykke på 
knappen (E), vil vognen gå ned til senket posisjon og deretter stoppe.

Trykk på knappen (B), hold den inntrykket og trykk på knappen (E). 
Presseren stiger automatisk til startsyklusens topposisjon.
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2 FUNKSJONER

2.1 KONTROLLPANELFUNKSJONER

FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

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

X X X X F01 Innstilling syklus: 01 heve og senke; 02 heve og senke; 03 
manuell; 04 hurtig syklus heve og senke og 05 nivåer

X X X X F02 Rotasjonshastighet bord: 05 ÷ 100

X X X X F03  Hastighet heving vogn: 05 ÷ 100

X X X X F04 Hastighet senking vogn: 05 ÷ 100

X X X X F05 Valg antall omdreininger for forsterking ved produktets base

X X X X F06 Valg antall omdreininger for forsterking på toppen av produktet

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

X 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 X X X F09 Filmbånd plassert over toppen på produktet

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

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

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

EKSTRA EKSTRA F13 Strekken til filmen på produktet under forsterkningsomdreining 
ved basen og midt (F08) på produktet: 0 ÷ 100

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

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

EKSTRA EKSTRA 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 EKSTRA EKSTRA F21 Syklus med presser 

 (Ekstra): inkludert 1 eller utelatt 0

X X X X F22 Syklus med pause: inkludert 1 eller utelatt 0

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA 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 EKSTRA EKSTRA F25 Forsinkelse slutt-senking av pressen (justering av trykk på 
produktet)

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F26 Syklus med kutting 

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F27 Tid skjæring etter fasen: 0 ÷ 100 tideler av et sekund (Strekk 
skjæring film)

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

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

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

X X F31 Antall trinn rev (F30)

EKSTRA EKSTRA F32 Filmstramming på produkt under trinn syklusrotasjoner

EKSTRA EKSTRA F33 Kun PS (MPS2) vogn: Strekking av filmen under trinn 
syklusrotasjoner

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

EKSTRA EKSTRA F35 0: forsterkning ved heving deaktivert

 1: Forsterkning komplett ved heving

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

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

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

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

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F60 Tid for heving presser i syklus med F22 = 1 (F22 Syklus med 
pause: inkludert 1 eller ekskludert 0)

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F61 Antall omdreininger forsterkning ved ny start av lag-syklus 
(tilleggsutstyr, F01 = 5)

X X X X F62 Komforthøyde inkludert 1, ekskludert 0

EKSTRA EKSTRA F63 (Opt: Avansert folding) videre heving av vognen etter høye 
rotasjoner
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

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

X X X X F01 Innstilling syklus: 01 heve og senke; 02 heve og senke; 03 
manuell; 04 hurtig syklus heve og senke og 05 nivåer

X X X X F02 Rotasjonshastighet bord: 05 ÷ 100

X X X X F03  Hastighet heving vogn: 05 ÷ 100

X X X X F04 Hastighet senking vogn: 05 ÷ 100

X X X X F05 Valg antall omdreininger for forsterking ved produktets base

X X X X F06 Valg antall omdreininger for forsterking på toppen av produktet

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

X 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 X X X F09 Filmbånd plassert over toppen på produktet

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

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

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

EKSTRA EKSTRA F13 Strekken til filmen på produktet under forsterkningsomdreining 
ved basen og midt (F08) på produktet: 0 ÷ 100

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

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

EKSTRA EKSTRA 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 EKSTRA EKSTRA F21 Syklus med presser 

 (Ekstra): inkludert 1 eller utelatt 0

X X X X F22 Syklus med pause: inkludert 1 eller utelatt 0

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA 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 EKSTRA EKSTRA F25 Forsinkelse slutt-senking av pressen (justering av trykk på 
produktet)

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F26 Syklus med kutting 

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F27 Tid skjæring etter fasen: 0 ÷ 100 tideler av et sekund (Strekk 
skjæring film)

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

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

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

X X F31 Antall trinn rev (F30)

EKSTRA EKSTRA F32 Filmstramming på produkt under trinn syklusrotasjoner

EKSTRA EKSTRA F33 Kun PS (MPS2) vogn: Strekking av filmen under trinn 
syklusrotasjoner

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

EKSTRA EKSTRA F35 0: forsterkning ved heving deaktivert

 1: Forsterkning komplett ved heving

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

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

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

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

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F60 Tid for heving presser i syklus med F22 = 1 (F22 Syklus med 
pause: inkludert 1 eller ekskludert 0)

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F61 Antall omdreininger forsterkning ved ny start av lag-syklus 
(tilleggsutstyr, F01 = 5)

X X X X F62 Komforthøyde inkludert 1, ekskludert 0

EKSTRA EKSTRA F63 (Opt: Avansert folding) videre heving av vognen etter høye 
rotasjoner
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

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

X X X X F01 Innstilling syklus: 01 heve og senke; 02 heve og senke; 03 
manuell; 04 hurtig syklus heve og senke og 05 nivåer

X X X X F02 Rotasjonshastighet bord: 05 ÷ 100

X X X X F03  Hastighet heving vogn: 05 ÷ 100

X X X X F04 Hastighet senking vogn: 05 ÷ 100

X X X X F05 Valg antall omdreininger for forsterking ved produktets base

X X X X F06 Valg antall omdreininger for forsterking på toppen av produktet

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

X 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 X X X F09 Filmbånd plassert over toppen på produktet

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

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

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

EKSTRA EKSTRA F13 Strekken til filmen på produktet under forsterkningsomdreining 
ved basen og midt (F08) på produktet: 0 ÷ 100

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

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

EKSTRA EKSTRA 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 EKSTRA EKSTRA F21 Syklus med presser 

 (Ekstra): inkludert 1 eller utelatt 0

X X X X F22 Syklus med pause: inkludert 1 eller utelatt 0

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA 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 EKSTRA EKSTRA F25 Forsinkelse slutt-senking av pressen (justering av trykk på 
produktet)

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F26 Syklus med kutting 

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F27 Tid skjæring etter fasen: 0 ÷ 100 tideler av et sekund (Strekk 
skjæring film)

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

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

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

X X F31 Antall trinn rev (F30)

EKSTRA EKSTRA F32 Filmstramming på produkt under trinn syklusrotasjoner

EKSTRA EKSTRA F33 Kun PS (MPS2) vogn: Strekking av filmen under trinn 
syklusrotasjoner

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

EKSTRA EKSTRA F35 0: forsterkning ved heving deaktivert

 1: Forsterkning komplett ved heving

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

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

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

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

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F60 Tid for heving presser i syklus med F22 = 1 (F22 Syklus med 
pause: inkludert 1 eller ekskludert 0)

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F61 Antall omdreininger forsterkning ved ny start av lag-syklus 
(tilleggsutstyr, F01 = 5)

X X X X F62 Komforthøyde inkludert 1, ekskludert 0

EKSTRA EKSTRA F63 (Opt: Avansert folding) videre heving av vognen etter høye 
rotasjoner
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

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

X X X X F01 Innstilling syklus: 01 heve og senke; 02 heve og senke; 03 
manuell; 04 hurtig syklus heve og senke og 05 nivåer

X X X X F02 Rotasjonshastighet bord: 05 ÷ 100

X X X X F03  Hastighet heving vogn: 05 ÷ 100

X X X X F04 Hastighet senking vogn: 05 ÷ 100

X X X X F05 Valg antall omdreininger for forsterking ved produktets base

X X X X F06 Valg antall omdreininger for forsterking på toppen av produktet

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

X 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 X X X F09 Filmbånd plassert over toppen på produktet

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

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

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

EKSTRA EKSTRA F13 Strekken til filmen på produktet under forsterkningsomdreining 
ved basen og midt (F08) på produktet: 0 ÷ 100

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

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

EKSTRA EKSTRA 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 EKSTRA EKSTRA F21 Syklus med presser 

 (Ekstra): inkludert 1 eller utelatt 0

X X X X F22 Syklus med pause: inkludert 1 eller utelatt 0

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA 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 EKSTRA EKSTRA F25 Forsinkelse slutt-senking av pressen (justering av trykk på 
produktet)

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F26 Syklus med kutting 

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F27 Tid skjæring etter fasen: 0 ÷ 100 tideler av et sekund (Strekk 
skjæring film)

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

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

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

X X F31 Antall trinn rev (F30)

EKSTRA EKSTRA F32 Filmstramming på produkt under trinn syklusrotasjoner

EKSTRA EKSTRA F33 Kun PS (MPS2) vogn: Strekking av filmen under trinn 
syklusrotasjoner

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

EKSTRA EKSTRA F35 0: forsterkning ved heving deaktivert

 1: Forsterkning komplett ved heving

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

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

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

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

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

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F60 Tid for heving presser i syklus med F22 = 1 (F22 Syklus med 
pause: inkludert 1 eller ekskludert 0)

EKSTRA EKSTRA EKSTRA F61 Antall omdreininger forsterkning ved ny start av lag-syklus 
(tilleggsutstyr, F01 = 5)

X X X X F62 Komforthøyde inkludert 1, ekskludert 0

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

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

C0 Knapp (B) Rotasjon bord i klokkeretning

C0 Knapp (G) Rotasjon bord mot klokkeretning (kun på Station)

C1 Knapp (B) Heving filmvogn

C1 Knapp (G) Senking filmvogn

C2 Knapp (B) Heving presse

C2 Knapp (G) Senking presse

C3 Knapp (B) Dreibar rulletransportør, laste paller til pakkeposisjon 

C3 Knapp (G) Dreibar rulletransportør, ta av pall

C4 Knapp (B) Lukke griper

C4 Knapp (G) Åpne griper

C5 Knapp (B) Heve konnektor

C5 Knapp (G)
Test sekvens skjæring/kutting av film 8alarmene er deaktiverte, 
tillater å verifisere posisjonen til sensorene og regulering av 
ventilene)

C6 Knapp (B) Heve vogn tvinning

C6 Knapp (G) Senke vogn tvinning

C7 Knapp (B) Rullebånd frem, oppstilling av pallene til de første tilgjengelige 
fotocellene

C7 Knapp (G) Rullebånd frem, tømmer pallene fra linjen (hvis det er forutsett)

C8 Knapp (B) Aktivering skjæring
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2.3 AUTOMATISKE SYKLUSER

O

G

B

H

   

 »  Se Figur 4 - s. 12 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.

F21 = 01 - SYKLUS MED PRESSER (EKSTRAUTSTYR)

Automatisk syklus som kan brukes når maskinen er utstyrt med 
ekstrautstyret presserenhet.

F21 = 1 INKLUDERT  F21 = 0 EKSKLUDERT

Etter å ha trykket på knappen for syklusstart (A), vil et lydsignal 
signalisere fem sekunder før presseplaten senkes.

 - Etter at tiden for lydalarmen har utgått vil presseren gå ned til den 
er i kontakt med toppen av produktet. Funksjonen F25 forsinker 
stopp av senkingen for å justere trykket mot produktet.

 - Bordet begynner å rotere og fasen for vikling av produktet på pallen 
starter.

 - Etter endt syklus vil bordet stoppe og presseplaten stiger opp igjen 
slik at produktet blir frigitt og kan tas av.

For manuell styring av heving og senking av presseren må følgende 
funksjon vises F21 (som må være innstilt på1) og trykke på knappen (B) 
for heving eller (G) for senking.

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. Derso maskinen har en 
presser vil den gå opp med tiden som innstilt i F60.

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

Dersom syklusen stilles inn for stigning og senkniing, vil vognen gå opp, 
utføre topp-rotasjonenen, gå ned mot bunnen og deretter stopper 
syklusen.

Dersom syklusen stilles inn kun for senkniing, vil vognen gå ned mot 
bunnen og deretter stopper syklusen.

Figur 4 
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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.

F21 = 01 - SYKLUS MED PRESSER (EKSTRAUTSTYR)

Automatisk syklus som kan brukes når maskinen er utstyrt med 
ekstrautstyret presserenhet.

F21 = 1 INKLUDERT  F21 = 0 EKSKLUDERT

Etter å ha trykket på knappen for syklusstart (A), vil et lydsignal 
signalisere fem sekunder før presseplaten senkes.

 - Etter at tiden for lydalarmen har utgått vil presseren gå ned til den 
er i kontakt med toppen av produktet. Funksjonen F25 forsinker 
stopp av senkingen for å justere trykket mot produktet.

 - Bordet begynner å rotere og fasen for vikling av produktet på pallen 
starter.

 - Etter endt syklus vil bordet stoppe og presseplaten stiger opp igjen 
slik at produktet blir frigitt og kan tas av.

For manuell styring av heving og senking av presseren må følgende 
funksjon vises F21 (som må være innstilt på1) og trykke på knappen (B) 
for heving eller (G) for senking.

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. Derso maskinen har en 
presser vil den gå opp med tiden som innstilt i F60.

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

Dersom syklusen stilles inn for stigning og senkniing, vil vognen gå opp, 
utføre topp-rotasjonenen, gå ned mot bunnen og deretter stopper 
syklusen.

Dersom syklusen stilles inn kun for senkniing, vil vognen gå ned mot 
bunnen og deretter stopper syklusen.

 »  Se Figur 4 - s. 12
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2.4 SEMIAUTOMATISK DRIFTSSYKLUS 

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.

F21 = 01 - SYKLUS MED PRESSER (EKSTRAUTSTYR)

Automatisk syklus som kan brukes når maskinen er utstyrt med 
ekstrautstyret presserenhet.

F21 = 1 INKLUDERT  F21 = 0 EKSKLUDERT

Etter å ha trykket på knappen for syklusstart (A), vil et lydsignal 
signalisere fem sekunder før presseplaten senkes.

 - Etter at tiden for lydalarmen har utgått vil presseren gå ned til den 
er i kontakt med toppen av produktet. Funksjonen F25 forsinker 
stopp av senkingen for å justere trykket mot produktet.

 - Bordet begynner å rotere og fasen for vikling av produktet på pallen 
starter.

 - Etter endt syklus vil bordet stoppe og presseplaten stiger opp igjen 
slik at produktet blir frigitt og kan tas av.

For manuell styring av heving og senking av presseren må følgende 
funksjon vises F21 (som må være innstilt på1) og trykke på knappen (B) 
for heving eller (G) for senking.

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. Derso maskinen har en 
presser vil den gå opp med tiden som innstilt i F60.

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

Dersom syklusen stilles inn for stigning og senkniing, vil vognen gå opp, 
utføre topp-rotasjonenen, gå ned mot bunnen og deretter stopper 
syklusen.

Dersom syklusen stilles inn kun for senkniing, vil vognen gå ned mot 
bunnen og deretter stopper syklusen.

 »  Se Figur 4 - s. 12

 »  Se Figur 4 - s. 12 F01 = 03 - SEMIAUTOMATISK DRIFTSSYKLUS

Etter valg av semiautomatisk syklus, trykk på START (A).

Bordet begynner å rotere igjen og vikling av film rundt pallen begynner.

Trykk på knappene (B) og (G) for å pakke inn pallen. Trykk på knappen 
(H) for å stoppe maskinen.

F30 SEMIAUTOMATISK 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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2.5 ALARMLISTE

Kode Beskrivelse Årsaker Løsninger

E01 Palleoverføring fotocelle 
avbrutt

 - Sikkerhets-fotocellen er aktivert.

 - Fotocellen har ingen hindringer, 
men signalet kommer ikke til kortet.

 - Fjern hindringen / sjekk speilet på sikkerhets-
fotocellen.

 - Sjekk at fotocellen fungerer og at LED-lampen 
skifter status når det settes inn en hindring. 
Dersom den ikke fungerer må den skiftes. Sjekk 
at kabelen er i orden med signalene 1+ og 8.3 på 
panelet. Skift ut om ikke i orden.

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).

E04 Inngripen av 
grensebryter for 
klemmevern til vognen

 - Hinder under vognen.

 - E04 alarm står på uten hindring.

 - Fjern hinderet og trykk på tasten RESET.

 - Sjekk korrekt mekanisk funksjon av mikro og 
klemsikringsplaten. I tilfelle føleren er ødelagt 
eller platen er deformert, skal delene skiftes 
ut; Kontrollere de elektriske kontaktene og at 
signalet når kortet. Hvis føleren er ødelagt eller 
ledningen er avbrutt må disse skiftes ut.

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  - 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.

E20 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #0

 - Ingen respons fra minnet.  - Skift ut minnet I2C (24LC256).

E21 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #1

 - Timeout av minnet.  - Skift ut minnet (24LC256).

E22 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #2

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E23 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #3

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E24 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #4

 - Minne opptatt.  - Skift ut minnet (24LC256).

E25 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #5

 - Feil under skriving.  - Skift ut minnet (24LC256).

E26 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #1

 - Periferienhet opptatt.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E27 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #2

 - Avbrudd under skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E28 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #3

 - Kontroll av data feilet etter skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E29 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #4

 - Timeout under skriving av data.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

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.

E62 Vogn for støter senkes, 
men pressplaten er 
utenfor posisjon - den 
kan ikke lese av pallen  
(Tables)

 - Presseplaten blokkert.  - Drei presseplaten for hånd; presseplatens 
kamhjul skal passere ved < 2 mm fra føleren. 
Kontrollere at føleren virker som den skal ved å 
nærme en metallisk gjenstand til den. Dersom 
lysdioden tennes, kontrollere at ledningen er i 
god stand. Dersom føleren ikke angir noe, må 
den skiftes ut.

E64 Vogn for støter møtte 
først vognen for fi lm, 
men ikke pallen (Tables)

 - Pallen er altfor lav.  - For å vikle inn, utelukk presseplaten.

E90 Inngangs-fotocellen 
utløst under transport 
av en palle på den 
roterende rulle-eheten 
(Tables).

 - Palle ute av posisjon.  - Flytt på pallen og sjekk fotocellens funksjon.

E91 Forsøk på å starte 
plattformen mens en 
fotocelle på inngang og 
utgang av den roterende 
rulleenheten er aktivert 
(Tables).

 - Pallen under fl ytting.  - Ta av pallen.

E92 Alarm, roterende 
rulleenhet allerede 
engasjert under lasting 
av ny palle: Fotocellene 
på rulleenheten må 
begge være frie før 
lasting (Tables)

 - Pallen lastes ut samtidig med at en 
ny lastes inn.

 - Laste først ut pallen under overføring før du 
laster inn en ny.

E93 Alarm registrerte 
ikke-standard palle på 
roterende rulle-enhet: 
Fotocellene på rullene 
er begge aktivert under 
lasting. (Tables)

 - Pallen er for lang.  - Ta av pallen.

E94 Alarm, plattform ute av 
fase under palletransport 
inn og ut av rulle-
enheten (Tables).

 - Bordet ble ikke satt i fase.  - Gå ut av automatisk modus og vri bordet til fase.

E95 Alarm, utgang opptatt 
ved utlasting av pallen 
fra den roterende 
rulle-enheten. De 
to fotocellene på 
utlastingssiden er begge 
aktivert. (Tables)

 - Fotocellene er aktivert.  - Sjekk statusen av fotocellene.

E96 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout loading pallet.  - Sjekk lasting av pallen.

E97 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout ved avlasting av pallen.  - Sjekk lasting av pallen.

E99 Alarm, maksimal timeout 
under transport av en 
palle på inngang-ruller 
(Tables)

 - Timeout ved transport av pallen.  - Sjekk pallettransport på rullenehter.
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Kode Beskrivelse Årsaker Løsninger

E01 Palleoverføring fotocelle 
avbrutt

 - Sikkerhets-fotocellen er aktivert.

 - Fotocellen har ingen hindringer, 
men signalet kommer ikke til kortet.

 - Fjern hindringen / sjekk speilet på sikkerhets-
fotocellen.

 - Sjekk at fotocellen fungerer og at LED-lampen 
skifter status når det settes inn en hindring. 
Dersom den ikke fungerer må den skiftes. Sjekk 
at kabelen er i orden med signalene 1+ og 8.3 på 
panelet. Skift ut om ikke i orden.

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).

E04 Inngripen av 
grensebryter for 
klemmevern til vognen

 - Hinder under vognen.

 - E04 alarm står på uten hindring.

 - Fjern hinderet og trykk på tasten RESET.

 - Sjekk korrekt mekanisk funksjon av mikro og 
klemsikringsplaten. I tilfelle føleren er ødelagt 
eller platen er deformert, skal delene skiftes 
ut; Kontrollere de elektriske kontaktene og at 
signalet når kortet. Hvis føleren er ødelagt eller 
ledningen er avbrutt må disse skiftes ut.

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  - 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.

E20 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #0

 - Ingen respons fra minnet.  - Skift ut minnet I2C (24LC256).

E21 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #1

 - Timeout av minnet.  - Skift ut minnet (24LC256).

E22 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #2

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E23 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #3

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E24 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #4

 - Minne opptatt.  - Skift ut minnet (24LC256).

E25 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #5

 - Feil under skriving.  - Skift ut minnet (24LC256).

E26 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #1

 - Periferienhet opptatt.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E27 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #2

 - Avbrudd under skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E28 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #3

 - Kontroll av data feilet etter skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E29 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #4

 - Timeout under skriving av data.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

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.

E62 Vogn for støter senkes, 
men pressplaten er 
utenfor posisjon - den 
kan ikke lese av pallen  
(Tables)

 - Presseplaten blokkert.  - Drei presseplaten for hånd; presseplatens 
kamhjul skal passere ved < 2 mm fra føleren. 
Kontrollere at føleren virker som den skal ved å 
nærme en metallisk gjenstand til den. Dersom 
lysdioden tennes, kontrollere at ledningen er i 
god stand. Dersom føleren ikke angir noe, må 
den skiftes ut.

E64 Vogn for støter møtte 
først vognen for fi lm, 
men ikke pallen (Tables)

 - Pallen er altfor lav.  - For å vikle inn, utelukk presseplaten.

E90 Inngangs-fotocellen 
utløst under transport 
av en palle på den 
roterende rulle-eheten 
(Tables).

 - Palle ute av posisjon.  - Flytt på pallen og sjekk fotocellens funksjon.

E91 Forsøk på å starte 
plattformen mens en 
fotocelle på inngang og 
utgang av den roterende 
rulleenheten er aktivert 
(Tables).

 - Pallen under fl ytting.  - Ta av pallen.

E92 Alarm, roterende 
rulleenhet allerede 
engasjert under lasting 
av ny palle: Fotocellene 
på rulleenheten må 
begge være frie før 
lasting (Tables)

 - Pallen lastes ut samtidig med at en 
ny lastes inn.

 - Laste først ut pallen under overføring før du 
laster inn en ny.

E93 Alarm registrerte 
ikke-standard palle på 
roterende rulle-enhet: 
Fotocellene på rullene 
er begge aktivert under 
lasting. (Tables)

 - Pallen er for lang.  - Ta av pallen.

E94 Alarm, plattform ute av 
fase under palletransport 
inn og ut av rulle-
enheten (Tables).

 - Bordet ble ikke satt i fase.  - Gå ut av automatisk modus og vri bordet til fase.

E95 Alarm, utgang opptatt 
ved utlasting av pallen 
fra den roterende 
rulle-enheten. De 
to fotocellene på 
utlastingssiden er begge 
aktivert. (Tables)

 - Fotocellene er aktivert.  - Sjekk statusen av fotocellene.

E96 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout loading pallet.  - Sjekk lasting av pallen.

E97 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout ved avlasting av pallen.  - Sjekk lasting av pallen.

E99 Alarm, maksimal timeout 
under transport av en 
palle på inngang-ruller 
(Tables)

 - Timeout ved transport av pallen.  - Sjekk pallettransport på rullenehter.
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Kode Beskrivelse Årsaker Løsninger

E01 Palleoverføring fotocelle 
avbrutt

 - Sikkerhets-fotocellen er aktivert.

 - Fotocellen har ingen hindringer, 
men signalet kommer ikke til kortet.

 - Fjern hindringen / sjekk speilet på sikkerhets-
fotocellen.

 - Sjekk at fotocellen fungerer og at LED-lampen 
skifter status når det settes inn en hindring. 
Dersom den ikke fungerer må den skiftes. Sjekk 
at kabelen er i orden med signalene 1+ og 8.3 på 
panelet. Skift ut om ikke i orden.

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).

E04 Inngripen av 
grensebryter for 
klemmevern til vognen

 - Hinder under vognen.

 - E04 alarm står på uten hindring.

 - Fjern hinderet og trykk på tasten RESET.

 - Sjekk korrekt mekanisk funksjon av mikro og 
klemsikringsplaten. I tilfelle føleren er ødelagt 
eller platen er deformert, skal delene skiftes 
ut; Kontrollere de elektriske kontaktene og at 
signalet når kortet. Hvis føleren er ødelagt eller 
ledningen er avbrutt må disse skiftes ut.

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  - 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.

E20 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #0

 - Ingen respons fra minnet.  - Skift ut minnet I2C (24LC256).

E21 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #1

 - Timeout av minnet.  - Skift ut minnet (24LC256).

E22 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #2

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E23 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #3

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E24 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #4

 - Minne opptatt.  - Skift ut minnet (24LC256).

E25 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #5

 - Feil under skriving.  - Skift ut minnet (24LC256).

E26 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #1

 - Periferienhet opptatt.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E27 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #2

 - Avbrudd under skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E28 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #3

 - Kontroll av data feilet etter skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E29 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #4

 - Timeout under skriving av data.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

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.

E62 Vogn for støter senkes, 
men pressplaten er 
utenfor posisjon - den 
kan ikke lese av pallen  
(Tables)

 - Presseplaten blokkert.  - Drei presseplaten for hånd; presseplatens 
kamhjul skal passere ved < 2 mm fra føleren. 
Kontrollere at føleren virker som den skal ved å 
nærme en metallisk gjenstand til den. Dersom 
lysdioden tennes, kontrollere at ledningen er i 
god stand. Dersom føleren ikke angir noe, må 
den skiftes ut.

E64 Vogn for støter møtte 
først vognen for fi lm, 
men ikke pallen (Tables)

 - Pallen er altfor lav.  - For å vikle inn, utelukk presseplaten.

E90 Inngangs-fotocellen 
utløst under transport 
av en palle på den 
roterende rulle-eheten 
(Tables).

 - Palle ute av posisjon.  - Flytt på pallen og sjekk fotocellens funksjon.

E91 Forsøk på å starte 
plattformen mens en 
fotocelle på inngang og 
utgang av den roterende 
rulleenheten er aktivert 
(Tables).

 - Pallen under fl ytting.  - Ta av pallen.

E92 Alarm, roterende 
rulleenhet allerede 
engasjert under lasting 
av ny palle: Fotocellene 
på rulleenheten må 
begge være frie før 
lasting (Tables)

 - Pallen lastes ut samtidig med at en 
ny lastes inn.

 - Laste først ut pallen under overføring før du 
laster inn en ny.

E93 Alarm registrerte 
ikke-standard palle på 
roterende rulle-enhet: 
Fotocellene på rullene 
er begge aktivert under 
lasting. (Tables)

 - Pallen er for lang.  - Ta av pallen.

E94 Alarm, plattform ute av 
fase under palletransport 
inn og ut av rulle-
enheten (Tables).

 - Bordet ble ikke satt i fase.  - Gå ut av automatisk modus og vri bordet til fase.

E95 Alarm, utgang opptatt 
ved utlasting av pallen 
fra den roterende 
rulle-enheten. De 
to fotocellene på 
utlastingssiden er begge 
aktivert. (Tables)

 - Fotocellene er aktivert.  - Sjekk statusen av fotocellene.

E96 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout loading pallet.  - Sjekk lasting av pallen.

E97 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout ved avlasting av pallen.  - Sjekk lasting av pallen.

E99 Alarm, maksimal timeout 
under transport av en 
palle på inngang-ruller 
(Tables)

 - Timeout ved transport av pallen.  - Sjekk pallettransport på rullenehter.
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Kode Beskrivelse Årsaker Løsninger

E01 Palleoverføring fotocelle 
avbrutt

 - Sikkerhets-fotocellen er aktivert.

 - Fotocellen har ingen hindringer, 
men signalet kommer ikke til kortet.

 - Fjern hindringen / sjekk speilet på sikkerhets-
fotocellen.

 - Sjekk at fotocellen fungerer og at LED-lampen 
skifter status når det settes inn en hindring. 
Dersom den ikke fungerer må den skiftes. Sjekk 
at kabelen er i orden med signalene 1+ og 8.3 på 
panelet. Skift ut om ikke i orden.

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).

E04 Inngripen av 
grensebryter for 
klemmevern til vognen

 - Hinder under vognen.

 - E04 alarm står på uten hindring.

 - Fjern hinderet og trykk på tasten RESET.

 - Sjekk korrekt mekanisk funksjon av mikro og 
klemsikringsplaten. I tilfelle føleren er ødelagt 
eller platen er deformert, skal delene skiftes 
ut; Kontrollere de elektriske kontaktene og at 
signalet når kortet. Hvis føleren er ødelagt eller 
ledningen er avbrutt må disse skiftes ut.

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  - 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.

E20 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #0

 - Ingen respons fra minnet.  - Skift ut minnet I2C (24LC256).

E21 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #1

 - Timeout av minnet.  - Skift ut minnet (24LC256).

E22 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #2

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E23 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #3

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E24 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #4

 - Minne opptatt.  - Skift ut minnet (24LC256).

E25 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #5

 - Feil under skriving.  - Skift ut minnet (24LC256).

E26 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #1

 - Periferienhet opptatt.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E27 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #2

 - Avbrudd under skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E28 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #3

 - Kontroll av data feilet etter skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E29 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #4

 - Timeout under skriving av data.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

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.

E62 Vogn for støter senkes, 
men pressplaten er 
utenfor posisjon - den 
kan ikke lese av pallen  
(Tables)

 - Presseplaten blokkert.  - Drei presseplaten for hånd; presseplatens 
kamhjul skal passere ved < 2 mm fra føleren. 
Kontrollere at føleren virker som den skal ved å 
nærme en metallisk gjenstand til den. Dersom 
lysdioden tennes, kontrollere at ledningen er i 
god stand. Dersom føleren ikke angir noe, må 
den skiftes ut.

E64 Vogn for støter møtte 
først vognen for fi lm, 
men ikke pallen (Tables)

 - Pallen er altfor lav.  - For å vikle inn, utelukk presseplaten.

E90 Inngangs-fotocellen 
utløst under transport 
av en palle på den 
roterende rulle-eheten 
(Tables).

 - Palle ute av posisjon.  - Flytt på pallen og sjekk fotocellens funksjon.

E91 Forsøk på å starte 
plattformen mens en 
fotocelle på inngang og 
utgang av den roterende 
rulleenheten er aktivert 
(Tables).

 - Pallen under fl ytting.  - Ta av pallen.

E92 Alarm, roterende 
rulleenhet allerede 
engasjert under lasting 
av ny palle: Fotocellene 
på rulleenheten må 
begge være frie før 
lasting (Tables)

 - Pallen lastes ut samtidig med at en 
ny lastes inn.

 - Laste først ut pallen under overføring før du 
laster inn en ny.

E93 Alarm registrerte 
ikke-standard palle på 
roterende rulle-enhet: 
Fotocellene på rullene 
er begge aktivert under 
lasting. (Tables)

 - Pallen er for lang.  - Ta av pallen.

E94 Alarm, plattform ute av 
fase under palletransport 
inn og ut av rulle-
enheten (Tables).

 - Bordet ble ikke satt i fase.  - Gå ut av automatisk modus og vri bordet til fase.

E95 Alarm, utgang opptatt 
ved utlasting av pallen 
fra den roterende 
rulle-enheten. De 
to fotocellene på 
utlastingssiden er begge 
aktivert. (Tables)

 - Fotocellene er aktivert.  - Sjekk statusen av fotocellene.

E96 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout loading pallet.  - Sjekk lasting av pallen.

E97 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout ved avlasting av pallen.  - Sjekk lasting av pallen.

E99 Alarm, maksimal timeout 
under transport av en 
palle på inngang-ruller 
(Tables)

 - Timeout ved transport av pallen.  - Sjekk pallettransport på rullenehter.
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Kode Beskrivelse Årsaker Løsninger

E01 Palleoverføring fotocelle 
avbrutt

 - Sikkerhets-fotocellen er aktivert.

 - Fotocellen har ingen hindringer, 
men signalet kommer ikke til kortet.

 - Fjern hindringen / sjekk speilet på sikkerhets-
fotocellen.

 - Sjekk at fotocellen fungerer og at LED-lampen 
skifter status når det settes inn en hindring. 
Dersom den ikke fungerer må den skiftes. Sjekk 
at kabelen er i orden med signalene 1+ og 8.3 på 
panelet. Skift ut om ikke i orden.

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).

E04 Inngripen av 
grensebryter for 
klemmevern til vognen

 - Hinder under vognen.

 - E04 alarm står på uten hindring.

 - Fjern hinderet og trykk på tasten RESET.

 - Sjekk korrekt mekanisk funksjon av mikro og 
klemsikringsplaten. I tilfelle føleren er ødelagt 
eller platen er deformert, skal delene skiftes 
ut; Kontrollere de elektriske kontaktene og at 
signalet når kortet. Hvis føleren er ødelagt eller 
ledningen er avbrutt må disse skiftes ut.

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  - 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.

E20 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #0

 - Ingen respons fra minnet.  - Skift ut minnet I2C (24LC256).

E21 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #1

 - Timeout av minnet.  - Skift ut minnet (24LC256).

E22 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #2

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E23 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #3

 - Kommunikasjonsfeil.  - Skift ut minnet (24LC256).

E24 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #4

 - Minne opptatt.  - Skift ut minnet (24LC256).

E25 Feil ikke-fl yktig minne 
funksjoner (I2C) #5

 - Feil under skriving.  - Skift ut minnet (24LC256).

E26 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #1

 - Periferienhet opptatt.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E27 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #2

 - Avbrudd under skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E28 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #3

 - Kontroll av data feilet etter skriving.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

E29 Feil ikke-fl yktig minne 
skjulte parametre (EE) #4

 - Timeout under skriving av data.  - Skift ut mikrokontrolleren (PIC).

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.

E62 Vogn for støter senkes, 
men pressplaten er 
utenfor posisjon - den 
kan ikke lese av pallen  
(Tables)

 - Presseplaten blokkert.  - Drei presseplaten for hånd; presseplatens 
kamhjul skal passere ved < 2 mm fra føleren. 
Kontrollere at føleren virker som den skal ved å 
nærme en metallisk gjenstand til den. Dersom 
lysdioden tennes, kontrollere at ledningen er i 
god stand. Dersom føleren ikke angir noe, må 
den skiftes ut.

E64 Vogn for støter møtte 
først vognen for fi lm, 
men ikke pallen (Tables)

 - Pallen er altfor lav.  - For å vikle inn, utelukk presseplaten.

E90 Inngangs-fotocellen 
utløst under transport 
av en palle på den 
roterende rulle-eheten 
(Tables).

 - Palle ute av posisjon.  - Flytt på pallen og sjekk fotocellens funksjon.

E91 Forsøk på å starte 
plattformen mens en 
fotocelle på inngang og 
utgang av den roterende 
rulleenheten er aktivert 
(Tables).

 - Pallen under fl ytting.  - Ta av pallen.

E92 Alarm, roterende 
rulleenhet allerede 
engasjert under lasting 
av ny palle: Fotocellene 
på rulleenheten må 
begge være frie før 
lasting (Tables)

 - Pallen lastes ut samtidig med at en 
ny lastes inn.

 - Laste først ut pallen under overføring før du 
laster inn en ny.

E93 Alarm registrerte 
ikke-standard palle på 
roterende rulle-enhet: 
Fotocellene på rullene 
er begge aktivert under 
lasting. (Tables)

 - Pallen er for lang.  - Ta av pallen.

E94 Alarm, plattform ute av 
fase under palletransport 
inn og ut av rulle-
enheten (Tables).

 - Bordet ble ikke satt i fase.  - Gå ut av automatisk modus og vri bordet til fase.

E95 Alarm, utgang opptatt 
ved utlasting av pallen 
fra den roterende 
rulle-enheten. De 
to fotocellene på 
utlastingssiden er begge 
aktivert. (Tables)

 - Fotocellene er aktivert.  - Sjekk statusen av fotocellene.

E96 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout loading pallet.  - Sjekk lasting av pallen.

E97 Alarm, maksimal timeout 
under lasting av pallen 
(Tables)

 - Timeout ved avlasting av pallen.  - Sjekk lasting av pallen.

E99 Alarm, maksimal timeout 
under transport av en 
palle på inngang-ruller 
(Tables)

 - Timeout ved transport av pallen.  - Sjekk pallettransport på rullenehter.
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2.5.1 OMSTART ETTER EN ALARM ELLER SOM FØLGE 
AV REVNET/TOM FILM

O

2

A

E

 » Se Figur 5 - s. 20

 - 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).

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

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

Figur 5 
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