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1 COMENZI GENERALE

1.1 COMENZI CU BUTOANE

1.1.1 PANOU FS335
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1.1.2 PANOU FS370 - FS340-350-380-385
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1.1.3 DESCRIEREA COMENZILOR 

A Buton PORNIRE ciclu programat.

B  urcarea căruciorului în modalitate manuală cu acțiune menținută. 
Apăsată împreună cu tasta (E) presorul urcă automat până în 
poziția sus de început ciclu.

C Buton de reducere valori.

D Buton de mărire valori.

E Resetarea alarmelor (apăsare rapidă – mai puțin de 2 secunde);

 Salvarea parametrilor (apăsare până când ledul luminează 
intermitent - mai mult de 3 secunde);

 Apăsat împreună cu butonul STOP opreşte şi resetează ciclul (pe 
display (V) se afişează “INI” pentru a indica efectuarea anulării).

F  Display cu 2 cifre, indică funcțiile (parametrii) programului 
selectat;

 În timpul ciclului afişează starea de lucru curentă; 

 Mesajul “CF” pe display (V) la sfârşitul ciclului indică folia 
consumată;

 Mesajul “AA” pe display (V) indică faptul că maşina este în stare 
de alarmă.

G Coborâre cărucior în modalitate manuală cu acțiune menținută 
(apăsată împreună cu tasta (E) căruciorul coboară automat 
până în poziția jos de început ciclu).

H  Rotație masă în modalitate manuală, dacă este menținută 
apăsată masa se opreşte în fază (apăsată împreună cu tasta (E) 
masa roteşte automat până în poziția de fază).

O Buton STOP ciclu în pauză, masa decelerează şi se opreşte, 
ciclul poate fi reluat din acelaşi punct.

P Display cu 2 cifre, indică programul selectat;

 În timpul ciclului indică o animație a rotației pedalei;

 NOTĂ: dacă displayul luminează intermitent, înseamnă că un 
parametru a fost modificat).

V Display cu 3 cifre, indică valoarea funcției vizualizate;

 În timpul ciclului sau deplasând manual căruciorul cu folie, 
indică înălțimea curentă;

 Punctul central şi stâng sunt puncte zecimale ale valorilor, 
punctul la dreapta aprins indică momentul când tastele V+ şi 
V- sunt blocate şi nu puteți modifica valorile parametrilor.
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1.1.4 FUNCȚIONARE FS335 / FS370 / FS340-350-380-
385 

Încărcare parametri: are loc automat selectând programul dorit.

Salvare parametri: dacă LED-ul tastei RESET (E) este stins, la 
menținerea apăsată a tastei RESET timp de mai mult de 4 secunde, 
acest LED începe să clipească rapid indicând că parametrii au fost 
salvați. 

Programul P=00 este doar în citire şi este configurat cu valori implicite 
din fabrică.

Aveţi posibilitatea să creaţi 99 programe (în funcţie de modelul 
maşinii): pentru a copia parametrii unui program existent într-un un 
program nou, selectați programul sursă, mențineți apăsată tasta RESET 
şi acționați asupra butoanelor P+ şi P- pentru a selecta programul de 
destinație. Eliberând tasta RESET în termen de 4 secunde parametrii 
vor fi doar copiați; dacă este menținută apăsată timp de mai mult de 4 
secunde apoi eliberată, vor fi copiați şi salvați.

NB: Programul de destinație trebuie întotdeauna deblocat (F00=1) 
(LED-ul tastei RESET (E) este stins).

Solicitarea automată a ultimului program utilizat. La următoarea 
pornire a maşinii vor fi încărcați parametrii ultimului program selectat 
şi pornit.

Blocare/deblocare tastatură: împiedică modificarea parametrilor 
blocând tastele V+ şi V-; țineți apăsate simultan tastele F+ şi F- apoi 
apăsați RESET pentru a activa/dezactiva blocarea. Când funcția este 
activă LED-ul din partea dreaptă a displayului (V) se aprinde şi rămâne 
aprins. 

Starea de blocare/deblocare persistă, de asemenea, după ciclul de 
oprire şi repornire a maşinii.

FIGURA

1) indică punctul zecimal (valori de la 0,00 la 9,99)

2) indică punctul zecimal (valori de la 0,0 la 99,9)   

3) indică starea de blocare a tastaturii

 APRINS: tastatură blocată (V+ şi V- blocate)
 STINS: tastatură deblocată (V+ şi V- deblocate)

Semnalări

LED-ul tastei RESET (E) indică starea de protecție în scriere a 
programului selectat. Dacă este aprins, nu este posibilă rescrierea 
parametrilor modificați. Pentru a efectua modificările este necesar să 
selectați parametrul F00 al aceluiaşi program şi să setați valoarea 1 
în acesta, țineți apăsată tasta RESET timp de cel puțin 3 secunde. În 
cazul în care doriți să salvați programul şi să îl blocați în acelaşi timp în 
scriere după ce l-ați salvat, tot în parametrul F00 setați mai întâi 1 (lacăt 
deschis) apoi din nou 0 (lacăt închis), țineți apăsată tasta RESET timp 
de cel puțin 3 secunde. LED-ul va clipi rapid numai prin menținerea 
apăsată a tastei RESET timp de mai mult de 3 secunde, indicând că 
maşina este pregătită să memorizeze parametrii; la eliberarea tastei 
RESET parametrii vor fi memorizați. LED-ul va clipi încet numai în caz 
de semnalare a stării de alarmă.

LED-ul de lângă butonul MANUAL MASĂ indică comanda automată a 
rotației mesei.

LED-ul de lângă butonul MANUAL URCARE CĂRUCIOR indică comanda 
automată de urcare a căruciorului.

LED-ul de lângă butonul MANUAL COBORÂRE CĂRUCIOR indică 
comanda automată de coborâre a căruciorului.

Indicarea foliei consumate

La sfârşitul fiecărui ciclu, (sau selectând pe display (F) parametrul “CF”) 
maşina va indica consumul de folie în grame pe display (V) şi afişând pe 
display (F) mesajul “CF”. Pentru a obține o precizie adecvată, trebuie să 
setați corect grosimea foliei în parametrul F24.

NOTĂ: Opțional puteți comanda modele cu consumul foliei exprimat 
în metri; şi în acest caz, pentru a obține o precizie adecvată, trebuie să 
setați corect diametrul rolei de măsură în parametrul F24.

Oprire în fază masă rotativă şi cărucior

Prin intermediul combinației mai multor butoane este posibilă punerea 
în fază a maşinii.

Apăsând şi ținând apăsat butonul (H) şi apăsând butonul (E), masa 
rotativă roteşte până la atingerea unei poziții prestabilite (denumită 
oprire în fază).

Apăsând şi ținând apăsat butonul (G) şi apăsând butonul (E), căruciorul 
coboară până în poziția jos apoi se opreşte.

Apăsând butonul (B) şi menținându-l apăsat, apăsând butonul (E), 
presorul urcă automat până în poziția de sus de începere a ciclului.

 »  Vedea Fig. 1 - pg. 1

 »  Vedea Fig. 2 - pg. 2
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DISPLAYULUI (V)

1 2 3    

Fig. 3 - DISPLAYULUI (V)

Încărcare parametri: are loc automat selectând programul dorit.

Salvare parametri: dacă LED-ul tastei RESET (E) este stins, la 
menținerea apăsată a tastei RESET timp de mai mult de 4 secunde, 
acest LED începe să clipească rapid indicând că parametrii au fost 
salvați. 

Programul P=00 este doar în citire şi este configurat cu valori implicite 
din fabrică.

Aveţi posibilitatea să creaţi 99 programe (în funcţie de modelul 
maşinii): pentru a copia parametrii unui program existent într-un un 
program nou, selectați programul sursă, mențineți apăsată tasta RESET 
şi acționați asupra butoanelor P+ şi P- pentru a selecta programul de 
destinație. Eliberând tasta RESET în termen de 4 secunde parametrii 
vor fi doar copiați; dacă este menținută apăsată timp de mai mult de 4 
secunde apoi eliberată, vor fi copiați şi salvați.

NB: Programul de destinație trebuie întotdeauna deblocat (F00=1) 
(LED-ul tastei RESET (E) este stins).

Solicitarea automată a ultimului program utilizat. La următoarea 
pornire a maşinii vor fi încărcați parametrii ultimului program selectat 
şi pornit.

Blocare/deblocare tastatură: împiedică modificarea parametrilor 
blocând tastele V+ şi V-; țineți apăsate simultan tastele F+ şi F- apoi 
apăsați RESET pentru a activa/dezactiva blocarea. Când funcția este 
activă LED-ul din partea dreaptă a displayului (V) se aprinde şi rămâne 
aprins. 

Starea de blocare/deblocare persistă, de asemenea, după ciclul de 
oprire şi repornire a maşinii.

FIGURA

1) indică punctul zecimal (valori de la 0,00 la 9,99)

2) indică punctul zecimal (valori de la 0,0 la 99,9)   

3) indică starea de blocare a tastaturii

 APRINS: tastatură blocată (V+ şi V- blocate)
 STINS: tastatură deblocată (V+ şi V- deblocate)

Semnalări

LED-ul tastei RESET (E) indică starea de protecție în scriere a 
programului selectat. Dacă este aprins, nu este posibilă rescrierea 
parametrilor modificați. Pentru a efectua modificările este necesar să 
selectați parametrul F00 al aceluiaşi program şi să setați valoarea 1 
în acesta, țineți apăsată tasta RESET timp de cel puțin 3 secunde. În 
cazul în care doriți să salvați programul şi să îl blocați în acelaşi timp în 
scriere după ce l-ați salvat, tot în parametrul F00 setați mai întâi 1 (lacăt 
deschis) apoi din nou 0 (lacăt închis), țineți apăsată tasta RESET timp 
de cel puțin 3 secunde. LED-ul va clipi rapid numai prin menținerea 
apăsată a tastei RESET timp de mai mult de 3 secunde, indicând că 
maşina este pregătită să memorizeze parametrii; la eliberarea tastei 
RESET parametrii vor fi memorizați. LED-ul va clipi încet numai în caz 
de semnalare a stării de alarmă.

LED-ul de lângă butonul MANUAL MASĂ indică comanda automată a 
rotației mesei.

LED-ul de lângă butonul MANUAL URCARE CĂRUCIOR indică comanda 
automată de urcare a căruciorului.

LED-ul de lângă butonul MANUAL COBORÂRE CĂRUCIOR indică 
comanda automată de coborâre a căruciorului.

Indicarea foliei consumate

La sfârşitul fiecărui ciclu, (sau selectând pe display (F) parametrul “CF”) 
maşina va indica consumul de folie în grame pe display (V) şi afişând pe 
display (F) mesajul “CF”. Pentru a obține o precizie adecvată, trebuie să 
setați corect grosimea foliei în parametrul F24.

NOTĂ: Opțional puteți comanda modele cu consumul foliei exprimat 
în metri; şi în acest caz, pentru a obține o precizie adecvată, trebuie să 
setați corect diametrul rolei de măsură în parametrul F24.

Oprire în fază masă rotativă şi cărucior

Prin intermediul combinației mai multor butoane este posibilă punerea 
în fază a maşinii.

Apăsând şi ținând apăsat butonul (H) şi apăsând butonul (E), masa 
rotativă roteşte până la atingerea unei poziții prestabilite (denumită 
oprire în fază).

Apăsând şi ținând apăsat butonul (G) şi apăsând butonul (E), căruciorul 
coboară până în poziția jos apoi se opreşte.

Apăsând butonul (B) şi menținându-l apăsat, apăsând butonul (E), 
presorul urcă automat până în poziția de sus de începere a ciclului.
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Încărcare parametri: are loc automat selectând programul dorit.

Salvare parametri: dacă LED-ul tastei RESET (E) este stins, la 
menținerea apăsată a tastei RESET timp de mai mult de 4 secunde, 
acest LED începe să clipească rapid indicând că parametrii au fost 
salvați. 

Programul P=00 este doar în citire şi este configurat cu valori implicite 
din fabrică.

Aveţi posibilitatea să creaţi 99 programe (în funcţie de modelul 
maşinii): pentru a copia parametrii unui program existent într-un un 
program nou, selectați programul sursă, mențineți apăsată tasta RESET 
şi acționați asupra butoanelor P+ şi P- pentru a selecta programul de 
destinație. Eliberând tasta RESET în termen de 4 secunde parametrii 
vor fi doar copiați; dacă este menținută apăsată timp de mai mult de 4 
secunde apoi eliberată, vor fi copiați şi salvați.

NB: Programul de destinație trebuie întotdeauna deblocat (F00=1) 
(LED-ul tastei RESET (E) este stins).

Solicitarea automată a ultimului program utilizat. La următoarea 
pornire a maşinii vor fi încărcați parametrii ultimului program selectat 
şi pornit.

Blocare/deblocare tastatură: împiedică modificarea parametrilor 
blocând tastele V+ şi V-; țineți apăsate simultan tastele F+ şi F- apoi 
apăsați RESET pentru a activa/dezactiva blocarea. Când funcția este 
activă LED-ul din partea dreaptă a displayului (V) se aprinde şi rămâne 
aprins. 

Starea de blocare/deblocare persistă, de asemenea, după ciclul de 
oprire şi repornire a maşinii.

FIGURA

1) indică punctul zecimal (valori de la 0,00 la 9,99)

2) indică punctul zecimal (valori de la 0,0 la 99,9)   

3) indică starea de blocare a tastaturii

 APRINS: tastatură blocată (V+ şi V- blocate)
 STINS: tastatură deblocată (V+ şi V- deblocate)

Semnalări

LED-ul tastei RESET (E) indică starea de protecție în scriere a 
programului selectat. Dacă este aprins, nu este posibilă rescrierea 
parametrilor modificați. Pentru a efectua modificările este necesar să 
selectați parametrul F00 al aceluiaşi program şi să setați valoarea 1 
în acesta, țineți apăsată tasta RESET timp de cel puțin 3 secunde. În 
cazul în care doriți să salvați programul şi să îl blocați în acelaşi timp în 
scriere după ce l-ați salvat, tot în parametrul F00 setați mai întâi 1 (lacăt 
deschis) apoi din nou 0 (lacăt închis), țineți apăsată tasta RESET timp 
de cel puțin 3 secunde. LED-ul va clipi rapid numai prin menținerea 
apăsată a tastei RESET timp de mai mult de 3 secunde, indicând că 
maşina este pregătită să memorizeze parametrii; la eliberarea tastei 
RESET parametrii vor fi memorizați. LED-ul va clipi încet numai în caz 
de semnalare a stării de alarmă.

LED-ul de lângă butonul MANUAL MASĂ indică comanda automată a 
rotației mesei.

LED-ul de lângă butonul MANUAL URCARE CĂRUCIOR indică comanda 
automată de urcare a căruciorului.

LED-ul de lângă butonul MANUAL COBORÂRE CĂRUCIOR indică 
comanda automată de coborâre a căruciorului.

Indicarea foliei consumate

La sfârşitul fiecărui ciclu, (sau selectând pe display (F) parametrul “CF”) 
maşina va indica consumul de folie în grame pe display (V) şi afişând pe 
display (F) mesajul “CF”. Pentru a obține o precizie adecvată, trebuie să 
setați corect grosimea foliei în parametrul F24.

NOTĂ: Opțional puteți comanda modele cu consumul foliei exprimat 
în metri; şi în acest caz, pentru a obține o precizie adecvată, trebuie să 
setați corect diametrul rolei de măsură în parametrul F24.

Oprire în fază masă rotativă şi cărucior

Prin intermediul combinației mai multor butoane este posibilă punerea 
în fază a maşinii.

Apăsând şi ținând apăsat butonul (H) şi apăsând butonul (E), masa 
rotativă roteşte până la atingerea unei poziții prestabilite (denumită 
oprire în fază).

Apăsând şi ținând apăsat butonul (G) şi apăsând butonul (E), căruciorul 
coboară până în poziția jos apoi se opreşte.

Apăsând butonul (B) şi menținându-l apăsat, apăsând butonul (E), 
presorul urcă automat până în poziția de sus de începere a ciclului.
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2 FUNCȚII

2.1 FUNCȚIILE PANOULUI DE COMENZI

FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Parametrul este utilizat pentru introducerea blocului la 
suprascrierea parametrilor ciclului: 0 bloc introdus, 1 bloc 
neintrodus

X X X X F01 Setare ciclu: 01 urcare şi coborâre; 02 urcare sau coborâre; 03 
manual; 04 ciclu rapid urcare şi coborâre şi 05 straturi

X X X X F02 Viteză rotație masă: 05 ÷ 100

X X X X F03  Viteză urcare cărucior: 05 ÷ 100

X X X X F04 Viteză coborâre cărucior: 05 ÷ 100

X X X X F05 Alegerea numărului de rotații de întărire la baza produsului

X X X X F06 Alegerea numărului de rotații de întărire la partea superioară 
a produsului

X X F07 Alegerea numărului de rotații de întărire la înălțime intermedie 
(F08)

X X F08 Înălțimea la care sunt efectuate rotațiile de întărire (F07) 
raportată la centrul foliei (dat fiind faptul că înălțimea bobinei 
este de 50 cm valorile aflate sub 25 cm nu pot fi setate)

 Notă: tensionarea este setată de parametrul F32, în timp ce 
pretensionarea de parametrul F33 (acesta din urmă numai cu 
căruciorul PS (MPS2))

X X X X F09 Fâşia de folie depozitată peste partea superioară a produsului

X X F10 Înălțimea de la care porneşte ciclul de înfoliere raportată la 
marginea inferioară a bobinei de folie

X X F11 Înălțimea la care se încheie ciclul de înfoliere raportată la 
marginea inferioară a bobinei de folie

X X X X F12 Înălțimea la care se încheie urcarea căruciorului raportată la 
marginea superioară a bobinei de folie (excludere fotocelulă 
de citire produs)

OPT OPT F13 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de întărire de la 
baza şi mijlocul (F08) produsului: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Tensiunea foliei pe produs în timpul urcării căruciorului: 0 ÷ 
100

OPT OPT F15 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de întărire pe 
partea superioară a produsului: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Tensiunea foliei pe produs în timpul coborârii căruciorului: 0 ÷ 
100

OPT F17 Numai cărucior PS (MPS2)alungirea foliei în timpul rotațiilor de 
întărire la baza produsului: 120 ÷ 400

OPT F18 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul urcării 
căruciorului: 120 ÷ 400

OPT F19 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul rotațiilor 
de întărire pe partea superioară a produsului: 120 ÷ 400

OPT F20 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul coborârii 
căruciorului: 120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21 Ciclu cu presor 

 (Opt.): inclus 1 sau exclus 0

X X X X F22 Ciclu cu pauză: inclus 1 sau exclus 0

X X X X F23 Cotă de coborâre cărucior cu F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Grosime folie în uz: 10 ÷ 35 microni 

 (Opt: pentru modele cu consum folie în metri, setați diametrul 
rolei cu dimensiuni între 60 ÷ 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Întârziere sfârşit coborâre presor (reglarea presiunii pe 
produs)

OPT OPT OPT F26 Ciclu cu tăiere 

 (Opt.): 0 = exclus, 1 inclus cu o lovitură de lamă, 2 inclus cu 
două lovituri de lamă

OPT OPT OPT F27 Timp tăiere după fază: 0 ÷ 100 zecimi de secondă (Tensiune 
folie tăiere)

OPT OPT OPT F28 Timp ieşire folie după tăiere: 0 ÷ 100 zecimi de secundă

X X X X F29 Timp de pornire lentă şi de extragere folie cu tragere lentă la 
începutul ciclului

X X F30 Cotă de urcare ciclu step al căruciorului port-bobină; 0 = 
dezactivat

X X F31 Număr rotații step (F30)

OPT OPT F32 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor ciclului step

OPT OPT F33 Doar cărucior PS (MPS2): alungirea în timpul rotațiilor ciclului 
step

OPT OPT F34 Numărul de rotații de biguire inițiale la baza produsului (după 
F05 rotații cu folia deschisă); dacă = 0, nu efectuează biguirea 
la bază

OPT OPT F35 0: biguirea în urcare dezactivată

 1: biguirea completă în urcare

 (Opt: biguire avansată) 2: biguirea de la rotațiile joase până la 
consolidare (exclusă)

 (Opt: biguirea avansată) 3: biguirea de la consolidare (inclusă) la 
rotațiile înalte

 (Opt: biguirea avansată) 4: biguirea doar în timpul consolidării

OPT OPT F36 Numărul de rotații de biguire la vârful produsului

 (Opt: biguire avansată) înainte de efectuarea rotațiilor de biguire, 
se ridică F63 cm; dacă F36 = 0, nu efectuează biguirea la rotațiile 
înalte

OPT OPT F37 0: biguirea în coborâre dezactivată

  1: biguirea completă în coborâre

 (Opt: biguirea avansată) 2: biguirea de la consolidare (inclusă) 
la rotațiile joase

 (Opt: biguire avansată) 3: biguirea de la rotațiile înalte până la 
consolidare (exclusă)

OPT OPT F38 Numărul de rotații finale la baza produsului; dacă F38 = 0, nu 
efectuează biguirea

OPT OPT F39 Timp de reglare închidere biguire (permite înfăşurarea cu folii 
parțial închise)

OPT OPT OPT F60 Timp de urcare presor în ciclul cu F22 = 1 (F22 Ciclu cu pauză: 
inclus 1 sau exclus 0)

OPT OPT OPT F61 Numărul de rotații de întărire la repornirea ciclului în straturi 
(opțional, F01 = 5)

X X X X F62 Cota confort inclusă 1, esclusă 0

OPT OPT F63 (Opt: biguire avansată) ulterioară urcării căruciorului după 
rotațiile înalte
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Parametrul este utilizat pentru introducerea blocului la 
suprascrierea parametrilor ciclului: 0 bloc introdus, 1 bloc 
neintrodus

X X X X F01 Setare ciclu: 01 urcare şi coborâre; 02 urcare sau coborâre; 03 
manual; 04 ciclu rapid urcare şi coborâre şi 05 straturi

X X X X F02 Viteză rotație masă: 05 ÷ 100

X X X X F03  Viteză urcare cărucior: 05 ÷ 100

X X X X F04 Viteză coborâre cărucior: 05 ÷ 100

X X X X F05 Alegerea numărului de rotații de întărire la baza produsului

X X X X F06 Alegerea numărului de rotații de întărire la partea superioară 
a produsului

X X F07 Alegerea numărului de rotații de întărire la înălțime intermedie 
(F08)

X X F08 Înălțimea la care sunt efectuate rotațiile de întărire (F07) 
raportată la centrul foliei (dat fiind faptul că înălțimea bobinei 
este de 50 cm valorile aflate sub 25 cm nu pot fi setate)

 Notă: tensionarea este setată de parametrul F32, în timp ce 
pretensionarea de parametrul F33 (acesta din urmă numai cu 
căruciorul PS (MPS2))

X X X X F09 Fâşia de folie depozitată peste partea superioară a produsului

X X F10 Înălțimea de la care porneşte ciclul de înfoliere raportată la 
marginea inferioară a bobinei de folie

X X F11 Înălțimea la care se încheie ciclul de înfoliere raportată la 
marginea inferioară a bobinei de folie

X X X X F12 Înălțimea la care se încheie urcarea căruciorului raportată la 
marginea superioară a bobinei de folie (excludere fotocelulă 
de citire produs)

OPT OPT F13 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de întărire de la 
baza şi mijlocul (F08) produsului: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Tensiunea foliei pe produs în timpul urcării căruciorului: 0 ÷ 
100

OPT OPT F15 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de întărire pe 
partea superioară a produsului: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Tensiunea foliei pe produs în timpul coborârii căruciorului: 0 ÷ 
100

OPT F17 Numai cărucior PS (MPS2)alungirea foliei în timpul rotațiilor de 
întărire la baza produsului: 120 ÷ 400

OPT F18 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul urcării 
căruciorului: 120 ÷ 400

OPT F19 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul rotațiilor 
de întărire pe partea superioară a produsului: 120 ÷ 400

OPT F20 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul coborârii 
căruciorului: 120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21 Ciclu cu presor 

 (Opt.): inclus 1 sau exclus 0

X X X X F22 Ciclu cu pauză: inclus 1 sau exclus 0

X X X X F23 Cotă de coborâre cărucior cu F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Grosime folie în uz: 10 ÷ 35 microni 

 (Opt: pentru modele cu consum folie în metri, setați diametrul 
rolei cu dimensiuni între 60 ÷ 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Întârziere sfârşit coborâre presor (reglarea presiunii pe 
produs)

OPT OPT OPT F26 Ciclu cu tăiere 

 (Opt.): 0 = exclus, 1 inclus cu o lovitură de lamă, 2 inclus cu 
două lovituri de lamă

OPT OPT OPT F27 Timp tăiere după fază: 0 ÷ 100 zecimi de secondă (Tensiune 
folie tăiere)

OPT OPT OPT F28 Timp ieşire folie după tăiere: 0 ÷ 100 zecimi de secundă

X X X X F29 Timp de pornire lentă şi de extragere folie cu tragere lentă la 
începutul ciclului

X X F30 Cotă de urcare ciclu step al căruciorului port-bobină; 0 = 
dezactivat

X X F31 Număr rotații step (F30)

OPT OPT F32 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor ciclului step

OPT OPT F33 Doar cărucior PS (MPS2): alungirea în timpul rotațiilor ciclului 
step

OPT OPT F34 Numărul de rotații de biguire inițiale la baza produsului (după 
F05 rotații cu folia deschisă); dacă = 0, nu efectuează biguirea 
la bază

OPT OPT F35 0: biguirea în urcare dezactivată

 1: biguirea completă în urcare

 (Opt: biguire avansată) 2: biguirea de la rotațiile joase până la 
consolidare (exclusă)

 (Opt: biguirea avansată) 3: biguirea de la consolidare (inclusă) la 
rotațiile înalte

 (Opt: biguirea avansată) 4: biguirea doar în timpul consolidării

OPT OPT F36 Numărul de rotații de biguire la vârful produsului

 (Opt: biguire avansată) înainte de efectuarea rotațiilor de biguire, 
se ridică F63 cm; dacă F36 = 0, nu efectuează biguirea la rotațiile 
înalte

OPT OPT F37 0: biguirea în coborâre dezactivată

  1: biguirea completă în coborâre

 (Opt: biguirea avansată) 2: biguirea de la consolidare (inclusă) 
la rotațiile joase

 (Opt: biguire avansată) 3: biguirea de la rotațiile înalte până la 
consolidare (exclusă)

OPT OPT F38 Numărul de rotații finale la baza produsului; dacă F38 = 0, nu 
efectuează biguirea

OPT OPT F39 Timp de reglare închidere biguire (permite înfăşurarea cu folii 
parțial închise)

OPT OPT OPT F60 Timp de urcare presor în ciclul cu F22 = 1 (F22 Ciclu cu pauză: 
inclus 1 sau exclus 0)

OPT OPT OPT F61 Numărul de rotații de întărire la repornirea ciclului în straturi 
(opțional, F01 = 5)

X X X X F62 Cota confort inclusă 1, esclusă 0

OPT OPT F63 (Opt: biguire avansată) ulterioară urcării căruciorului după 
rotațiile înalte
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Parametrul este utilizat pentru introducerea blocului la 
suprascrierea parametrilor ciclului: 0 bloc introdus, 1 bloc 
neintrodus

X X X X F01 Setare ciclu: 01 urcare şi coborâre; 02 urcare sau coborâre; 03 
manual; 04 ciclu rapid urcare şi coborâre şi 05 straturi

X X X X F02 Viteză rotație masă: 05 ÷ 100

X X X X F03  Viteză urcare cărucior: 05 ÷ 100

X X X X F04 Viteză coborâre cărucior: 05 ÷ 100

X X X X F05 Alegerea numărului de rotații de întărire la baza produsului

X X X X F06 Alegerea numărului de rotații de întărire la partea superioară 
a produsului

X X F07 Alegerea numărului de rotații de întărire la înălțime intermedie 
(F08)

X X F08 Înălțimea la care sunt efectuate rotațiile de întărire (F07) 
raportată la centrul foliei (dat fiind faptul că înălțimea bobinei 
este de 50 cm valorile aflate sub 25 cm nu pot fi setate)

 Notă: tensionarea este setată de parametrul F32, în timp ce 
pretensionarea de parametrul F33 (acesta din urmă numai cu 
căruciorul PS (MPS2))

X X X X F09 Fâşia de folie depozitată peste partea superioară a produsului

X X F10 Înălțimea de la care porneşte ciclul de înfoliere raportată la 
marginea inferioară a bobinei de folie

X X F11 Înălțimea la care se încheie ciclul de înfoliere raportată la 
marginea inferioară a bobinei de folie

X X X X F12 Înălțimea la care se încheie urcarea căruciorului raportată la 
marginea superioară a bobinei de folie (excludere fotocelulă 
de citire produs)

OPT OPT F13 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de întărire de la 
baza şi mijlocul (F08) produsului: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Tensiunea foliei pe produs în timpul urcării căruciorului: 0 ÷ 
100

OPT OPT F15 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de întărire pe 
partea superioară a produsului: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Tensiunea foliei pe produs în timpul coborârii căruciorului: 0 ÷ 
100

OPT F17 Numai cărucior PS (MPS2)alungirea foliei în timpul rotațiilor de 
întărire la baza produsului: 120 ÷ 400

OPT F18 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul urcării 
căruciorului: 120 ÷ 400

OPT F19 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul rotațiilor 
de întărire pe partea superioară a produsului: 120 ÷ 400

OPT F20 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul coborârii 
căruciorului: 120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21 Ciclu cu presor 

 (Opt.): inclus 1 sau exclus 0

X X X X F22 Ciclu cu pauză: inclus 1 sau exclus 0

X X X X F23 Cotă de coborâre cărucior cu F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Grosime folie în uz: 10 ÷ 35 microni 

 (Opt: pentru modele cu consum folie în metri, setați diametrul 
rolei cu dimensiuni între 60 ÷ 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Întârziere sfârşit coborâre presor (reglarea presiunii pe 
produs)

OPT OPT OPT F26 Ciclu cu tăiere 

 (Opt.): 0 = exclus, 1 inclus cu o lovitură de lamă, 2 inclus cu 
două lovituri de lamă

OPT OPT OPT F27 Timp tăiere după fază: 0 ÷ 100 zecimi de secondă (Tensiune 
folie tăiere)

OPT OPT OPT F28 Timp ieşire folie după tăiere: 0 ÷ 100 zecimi de secundă

X X X X F29 Timp de pornire lentă şi de extragere folie cu tragere lentă la 
începutul ciclului

X X F30 Cotă de urcare ciclu step al căruciorului port-bobină; 0 = 
dezactivat

X X F31 Număr rotații step (F30)

OPT OPT F32 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor ciclului step

OPT OPT F33 Doar cărucior PS (MPS2): alungirea în timpul rotațiilor ciclului 
step

OPT OPT F34 Numărul de rotații de biguire inițiale la baza produsului (după 
F05 rotații cu folia deschisă); dacă = 0, nu efectuează biguirea 
la bază

OPT OPT F35 0: biguirea în urcare dezactivată

 1: biguirea completă în urcare

 (Opt: biguire avansată) 2: biguirea de la rotațiile joase până la 
consolidare (exclusă)

 (Opt: biguirea avansată) 3: biguirea de la consolidare (inclusă) la 
rotațiile înalte

 (Opt: biguirea avansată) 4: biguirea doar în timpul consolidării

OPT OPT F36 Numărul de rotații de biguire la vârful produsului

 (Opt: biguire avansată) înainte de efectuarea rotațiilor de biguire, 
se ridică F63 cm; dacă F36 = 0, nu efectuează biguirea la rotațiile 
înalte

OPT OPT F37 0: biguirea în coborâre dezactivată

  1: biguirea completă în coborâre

 (Opt: biguirea avansată) 2: biguirea de la consolidare (inclusă) 
la rotațiile joase

 (Opt: biguire avansată) 3: biguirea de la rotațiile înalte până la 
consolidare (exclusă)

OPT OPT F38 Numărul de rotații finale la baza produsului; dacă F38 = 0, nu 
efectuează biguirea

OPT OPT F39 Timp de reglare închidere biguire (permite înfăşurarea cu folii 
parțial închise)

OPT OPT OPT F60 Timp de urcare presor în ciclul cu F22 = 1 (F22 Ciclu cu pauză: 
inclus 1 sau exclus 0)

OPT OPT OPT F61 Numărul de rotații de întărire la repornirea ciclului în straturi 
(opțional, F01 = 5)

X X X X F62 Cota confort inclusă 1, esclusă 0

OPT OPT F63 (Opt: biguire avansată) ulterioară urcării căruciorului după 
rotațiile înalte
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Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 Parametrul este utilizat pentru introducerea blocului la 
suprascrierea parametrilor ciclului: 0 bloc introdus, 1 bloc 
neintrodus

X X X X F01 Setare ciclu: 01 urcare şi coborâre; 02 urcare sau coborâre; 03 
manual; 04 ciclu rapid urcare şi coborâre şi 05 straturi

X X X X F02 Viteză rotație masă: 05 ÷ 100

X X X X F03  Viteză urcare cărucior: 05 ÷ 100

X X X X F04 Viteză coborâre cărucior: 05 ÷ 100

X X X X F05 Alegerea numărului de rotații de întărire la baza produsului

X X X X F06 Alegerea numărului de rotații de întărire la partea superioară 
a produsului

X X F07 Alegerea numărului de rotații de întărire la înălțime intermedie 
(F08)

X X F08 Înălțimea la care sunt efectuate rotațiile de întărire (F07) 
raportată la centrul foliei (dat fiind faptul că înălțimea bobinei 
este de 50 cm valorile aflate sub 25 cm nu pot fi setate)

 Notă: tensionarea este setată de parametrul F32, în timp ce 
pretensionarea de parametrul F33 (acesta din urmă numai cu 
căruciorul PS (MPS2))

X X X X F09 Fâşia de folie depozitată peste partea superioară a produsului

X X F10 Înălțimea de la care porneşte ciclul de înfoliere raportată la 
marginea inferioară a bobinei de folie

X X F11 Înălțimea la care se încheie ciclul de înfoliere raportată la 
marginea inferioară a bobinei de folie

X X X X F12 Înălțimea la care se încheie urcarea căruciorului raportată la 
marginea superioară a bobinei de folie (excludere fotocelulă 
de citire produs)

OPT OPT F13 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de întărire de la 
baza şi mijlocul (F08) produsului: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Tensiunea foliei pe produs în timpul urcării căruciorului: 0 ÷ 
100

OPT OPT F15 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor de întărire pe 
partea superioară a produsului: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Tensiunea foliei pe produs în timpul coborârii căruciorului: 0 ÷ 
100

OPT F17 Numai cărucior PS (MPS2)alungirea foliei în timpul rotațiilor de 
întărire la baza produsului: 120 ÷ 400

OPT F18 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul urcării 
căruciorului: 120 ÷ 400

OPT F19 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul rotațiilor 
de întărire pe partea superioară a produsului: 120 ÷ 400

OPT F20 Numai cărucior PS (MPS2) alungirea foliei în timpul coborârii 
căruciorului: 120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21 Ciclu cu presor 

 (Opt.): inclus 1 sau exclus 0

X X X X F22 Ciclu cu pauză: inclus 1 sau exclus 0

X X X X F23 Cotă de coborâre cărucior cu F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Grosime folie în uz: 10 ÷ 35 microni 

 (Opt: pentru modele cu consum folie în metri, setați diametrul 
rolei cu dimensiuni între 60 ÷ 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Întârziere sfârşit coborâre presor (reglarea presiunii pe 
produs)

OPT OPT OPT F26 Ciclu cu tăiere 

 (Opt.): 0 = exclus, 1 inclus cu o lovitură de lamă, 2 inclus cu 
două lovituri de lamă

OPT OPT OPT F27 Timp tăiere după fază: 0 ÷ 100 zecimi de secondă (Tensiune 
folie tăiere)

OPT OPT OPT F28 Timp ieşire folie după tăiere: 0 ÷ 100 zecimi de secundă

X X X X F29 Timp de pornire lentă şi de extragere folie cu tragere lentă la 
începutul ciclului

X X F30 Cotă de urcare ciclu step al căruciorului port-bobină; 0 = 
dezactivat

X X F31 Număr rotații step (F30)

OPT OPT F32 Tensiunea foliei pe produs în timpul rotațiilor ciclului step

OPT OPT F33 Doar cărucior PS (MPS2): alungirea în timpul rotațiilor ciclului 
step

OPT OPT F34 Numărul de rotații de biguire inițiale la baza produsului (după 
F05 rotații cu folia deschisă); dacă = 0, nu efectuează biguirea 
la bază

OPT OPT F35 0: biguirea în urcare dezactivată

 1: biguirea completă în urcare

 (Opt: biguire avansată) 2: biguirea de la rotațiile joase până la 
consolidare (exclusă)

 (Opt: biguirea avansată) 3: biguirea de la consolidare (inclusă) la 
rotațiile înalte

 (Opt: biguirea avansată) 4: biguirea doar în timpul consolidării

OPT OPT F36 Numărul de rotații de biguire la vârful produsului

 (Opt: biguire avansată) înainte de efectuarea rotațiilor de biguire, 
se ridică F63 cm; dacă F36 = 0, nu efectuează biguirea la rotațiile 
înalte

OPT OPT F37 0: biguirea în coborâre dezactivată

  1: biguirea completă în coborâre

 (Opt: biguirea avansată) 2: biguirea de la consolidare (inclusă) 
la rotațiile joase

 (Opt: biguire avansată) 3: biguirea de la rotațiile înalte până la 
consolidare (exclusă)

OPT OPT F38 Numărul de rotații finale la baza produsului; dacă F38 = 0, nu 
efectuează biguirea

OPT OPT F39 Timp de reglare închidere biguire (permite înfăşurarea cu folii 
parțial închise)

OPT OPT OPT F60 Timp de urcare presor în ciclul cu F22 = 1 (F22 Ciclu cu pauză: 
inclus 1 sau exclus 0)

OPT OPT OPT F61 Numărul de rotații de întărire la repornirea ciclului în straturi 
(opțional, F01 = 5)

X X X X F62 Cota confort inclusă 1, esclusă 0

OPT OPT F63 (Opt: biguire avansată) ulterioară urcării căruciorului după 
rotațiile înalte
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2.2 COMENZI MANUALE SUPLIMENTARE
Displayul (F) este prevăzut pentru afişarea comenzilor manuale. Pentru 
efectuarea comenzii manuale acționați asupra butoanelor F+ şi F- 
pentru a selecta comanda dorită şi apăsați butonul indicat în lista de 
mai jos:

COMBINAȚIE
COMENZI/BUTOANE

ACȚIUNE

C0 Buton (B) Rotație masă în sensul acelor de ceasornic

C0 Buton (G) Rotație masă în sens invers acelor de ceasornic (numai pentru 
versiunea Station)

C1 Buton (B) Urcare cărucior folie

C1 Buton (G) Coborâre cărucior folie

C2 Buton (B) Urcare presor

C2 Buton (G) Coborâre presor

C3 Buton (B)  Transportor rotativ cu role, încărcare palet până în poziția de 
înfoliere

C3 Buton (G)  Transportor rotativ cu role, descărcare palet

C4 Buton (B) Închidere cleşte

C4 Buton (G) Deschidere cleşte

C5 Buton (B) Urcare conector

C5 Buton (G) Test secvență tăiere/lipire folie (alarmele sunt dezactivate, permite 
verificarea poziției senzorilor şi a reglărilor supapelor)

C6 Buton (B) Urcare cărucior biguire

C6 Buton (G) Coborâre cărucior biguire

C7 Buton (B) Transportoare cu role înainte, aliniază paleții la primele fotocelule 
disponibile

C7 Buton (G) Transportoare cu role înainte, descarcă paleții de pe linie (dacă este 
prevăzută)

C8 Buton (B) Acționare tăiere
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2.3 CICLURI OPERATIVE AUTOMATE

O

G

B

H

   

 »  Vedea Fig. 4 - pg. 12 F01 = 01 - CICLU COMPLET DE URCARE ŞI COBORÂRE

Ciclu automat care permite înfolierea paletului începând de la bază 
pentru a atinge partea superioară, revenind apoi la bază.

În timpul înfolierii, cu ajutorul butoanelor (B) (cărucior în fază de urcare) 
sau (G) (cărucior în fază de coborâre), este posibilă oprirea deplasării 
căruciorului şi repornirea acestuia pentru a realiza cicluri de întărire 
locale.

FIGURA

F01 = 02 -  CICLU NUMAI URCARE SAU NUMAI COBORÂRE

PERICOL
Ciclul “numai urcare” sau “numai coborâre” este prescris pentru 
înălţimea maximă a produsului de înfoliat egală cu 1500 mm. La 
depăşirea acestei înălţimi este necesară utilizarea echipamentelor 
individuale de protecţie corespunzătoare în funcţie de riscul de 
cădere şi de operarea la înălţimi de peste 1500 mm.

Ciclu automat care permite înfolierea produsului pe palet începând de 
la bază pentru a atinge partea superioară sau începând de la partea 
superioară pentru a atinge baza. 

În timpul înfolierii, cu ajutorul butoanelor (B) (cărucior în fază de urcare) 
sau (G) (cărucior în fază de coborâre), este posibilă oprirea deplasării 
căruciorului şi repornirea acestuia pentru a realiza cicluri de întărire 
locale.

F10 - CICLU CU PORNIRE LA ÎNĂLȚIME PRESTABILITĂ

Ciclu automat care permite înfolierea paletului începând de la o înălțime 
prestabilită a cărei valori este setată prin intermediul funcție F10.

F11 - CICLU CU OPRIRE LA ÎNĂLȚIME PRESTABILITĂ

Ciclu automat care permite înfolierea paletului oprindu-se la o înălțime 
prestabilită a cărei valori este setată prin intermediul funcție F11.

F21 = 01 - CICLU CU PRESOR (OPȚIONAL)

Ciclu automat care poate fi utilizat atunci când maşina este echipată cu 
grupul presor opțional.

F21 = 1 INCLUS  F21 = 0 EXCLUS

După apăsarea butonului de pornire ciclu (A), un semnal acustic 
semnalează cu un avans de cinci secunde coborârea discului presor.

 - După scurgerea timpului de avertizare sonoră, presorul coboară 
până la contactul cu vârful produsului. Cu funcția F25 se întârzie 
oprirea coborârii pentru reglarea presiunii pe produs.

 - Masa începe să rotească şi porneşte faza de înfoliere a produsului 
pe palet.

 - La sfârşitul ciclului masa se opreşte şi discul presor urcă din nou, 
eliberând produsul pentru descărcare.

Pentru a comanda manual urcarea şi coborârea presorului, trebuie să 
vizualizați funcția F21 (care trebuie setată la 1) şi apăsați butonul (B) 
pentru urcare sau (G) pentru coborâre.

F22 = 01 - CICLU COMPLET DE URCARE ŞI COBORÂRE CU PAUZĂ

PERICOL
Ciclul “urcare şi coborâre cu pauză” este prescris pentru înălţimea 
maximă a produsului de înfoliat egală cu 1500 mm. La depăşirea 
acestei înălţimi este necesară utilizarea echipamentelor 
individuale de protecţie corespunzătoare în funcţie de riscul de 
cădere şi de operarea la înălţimi de peste 1500 mm.

Ciclu automat de urcare şi coborâre sau numai urcare cu pauză la 
atingerea vârfului produsului de înfoliat; înainte de pauză căruciorul 
poate coborî de o poziție setată prin intermediul F23. Maşina se 
opreşte şi aşteaptă repornirea producând un semnal intermitent lent. 
Dacă maşina este dotată cu presor, acesta urcă în timpul setat în F60.

Pentru a completa ciclul de înfoliere în pauză trebuie să apăsați butonul 
de pornire ciclu (A).

Dacă ciclul setat este de urcare şi coborâre, căruciorul urcă, efectuează 
rotațiile înalte, coboară la bază, apoi se opreşte ciclul.

Dacă ciclul setat este doar de urcare, căruciorul urcă, efectuează 
rotațiile înalte, apoi se opreşte ciclul.

Fig. 4 
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F01 = 01 - CICLU COMPLET DE URCARE ŞI COBORÂRE

Ciclu automat care permite înfolierea paletului începând de la bază 
pentru a atinge partea superioară, revenind apoi la bază.

În timpul înfolierii, cu ajutorul butoanelor (B) (cărucior în fază de urcare) 
sau (G) (cărucior în fază de coborâre), este posibilă oprirea deplasării 
căruciorului şi repornirea acestuia pentru a realiza cicluri de întărire 
locale.

FIGURA

F01 = 02 -  CICLU NUMAI URCARE SAU NUMAI COBORÂRE

PERICOL
Ciclul “numai urcare” sau “numai coborâre” este prescris pentru 
înălţimea maximă a produsului de înfoliat egală cu 1500 mm. La 
depăşirea acestei înălţimi este necesară utilizarea echipamentelor 
individuale de protecţie corespunzătoare în funcţie de riscul de 
cădere şi de operarea la înălţimi de peste 1500 mm.

Ciclu automat care permite înfolierea produsului pe palet începând de 
la bază pentru a atinge partea superioară sau începând de la partea 
superioară pentru a atinge baza. 

În timpul înfolierii, cu ajutorul butoanelor (B) (cărucior în fază de urcare) 
sau (G) (cărucior în fază de coborâre), este posibilă oprirea deplasării 
căruciorului şi repornirea acestuia pentru a realiza cicluri de întărire 
locale.

F10 - CICLU CU PORNIRE LA ÎNĂLȚIME PRESTABILITĂ

Ciclu automat care permite înfolierea paletului începând de la o înălțime 
prestabilită a cărei valori este setată prin intermediul funcție F10.

F11 - CICLU CU OPRIRE LA ÎNĂLȚIME PRESTABILITĂ

Ciclu automat care permite înfolierea paletului oprindu-se la o înălțime 
prestabilită a cărei valori este setată prin intermediul funcție F11.

F21 = 01 - CICLU CU PRESOR (OPȚIONAL)

Ciclu automat care poate fi utilizat atunci când maşina este echipată cu 
grupul presor opțional.

F21 = 1 INCLUS  F21 = 0 EXCLUS

După apăsarea butonului de pornire ciclu (A), un semnal acustic 
semnalează cu un avans de cinci secunde coborârea discului presor.

 - După scurgerea timpului de avertizare sonoră, presorul coboară 
până la contactul cu vârful produsului. Cu funcția F25 se întârzie 
oprirea coborârii pentru reglarea presiunii pe produs.

 - Masa începe să rotească şi porneşte faza de înfoliere a produsului 
pe palet.

 - La sfârşitul ciclului masa se opreşte şi discul presor urcă din nou, 
eliberând produsul pentru descărcare.

Pentru a comanda manual urcarea şi coborârea presorului, trebuie să 
vizualizați funcția F21 (care trebuie setată la 1) şi apăsați butonul (B) 
pentru urcare sau (G) pentru coborâre.

F22 = 01 - CICLU COMPLET DE URCARE ŞI COBORÂRE CU PAUZĂ

PERICOL
Ciclul “urcare şi coborâre cu pauză” este prescris pentru înălţimea 
maximă a produsului de înfoliat egală cu 1500 mm. La depăşirea 
acestei înălţimi este necesară utilizarea echipamentelor 
individuale de protecţie corespunzătoare în funcţie de riscul de 
cădere şi de operarea la înălţimi de peste 1500 mm.

Ciclu automat de urcare şi coborâre sau numai urcare cu pauză la 
atingerea vârfului produsului de înfoliat; înainte de pauză căruciorul 
poate coborî de o poziție setată prin intermediul F23. Maşina se 
opreşte şi aşteaptă repornirea producând un semnal intermitent lent. 
Dacă maşina este dotată cu presor, acesta urcă în timpul setat în F60.

Pentru a completa ciclul de înfoliere în pauză trebuie să apăsați butonul 
de pornire ciclu (A).

Dacă ciclul setat este de urcare şi coborâre, căruciorul urcă, efectuează 
rotațiile înalte, coboară la bază, apoi se opreşte ciclul.

Dacă ciclul setat este doar de urcare, căruciorul urcă, efectuează 
rotațiile înalte, apoi se opreşte ciclul.

 »  Vedea Fig. 4 - pg. 12
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2.4 CICLU OPERATIV SEMIAUTOMAT

F01 = 01 - CICLU COMPLET DE URCARE ŞI COBORÂRE

Ciclu automat care permite înfolierea paletului începând de la bază 
pentru a atinge partea superioară, revenind apoi la bază.

În timpul înfolierii, cu ajutorul butoanelor (B) (cărucior în fază de urcare) 
sau (G) (cărucior în fază de coborâre), este posibilă oprirea deplasării 
căruciorului şi repornirea acestuia pentru a realiza cicluri de întărire 
locale.

FIGURA

F01 = 02 -  CICLU NUMAI URCARE SAU NUMAI COBORÂRE

PERICOL
Ciclul “numai urcare” sau “numai coborâre” este prescris pentru 
înălţimea maximă a produsului de înfoliat egală cu 1500 mm. La 
depăşirea acestei înălţimi este necesară utilizarea echipamentelor 
individuale de protecţie corespunzătoare în funcţie de riscul de 
cădere şi de operarea la înălţimi de peste 1500 mm.

Ciclu automat care permite înfolierea produsului pe palet începând de 
la bază pentru a atinge partea superioară sau începând de la partea 
superioară pentru a atinge baza. 

În timpul înfolierii, cu ajutorul butoanelor (B) (cărucior în fază de urcare) 
sau (G) (cărucior în fază de coborâre), este posibilă oprirea deplasării 
căruciorului şi repornirea acestuia pentru a realiza cicluri de întărire 
locale.

F10 - CICLU CU PORNIRE LA ÎNĂLȚIME PRESTABILITĂ

Ciclu automat care permite înfolierea paletului începând de la o înălțime 
prestabilită a cărei valori este setată prin intermediul funcție F10.

F11 - CICLU CU OPRIRE LA ÎNĂLȚIME PRESTABILITĂ

Ciclu automat care permite înfolierea paletului oprindu-se la o înălțime 
prestabilită a cărei valori este setată prin intermediul funcție F11.

F21 = 01 - CICLU CU PRESOR (OPȚIONAL)

Ciclu automat care poate fi utilizat atunci când maşina este echipată cu 
grupul presor opțional.

F21 = 1 INCLUS  F21 = 0 EXCLUS

După apăsarea butonului de pornire ciclu (A), un semnal acustic 
semnalează cu un avans de cinci secunde coborârea discului presor.

 - După scurgerea timpului de avertizare sonoră, presorul coboară 
până la contactul cu vârful produsului. Cu funcția F25 se întârzie 
oprirea coborârii pentru reglarea presiunii pe produs.

 - Masa începe să rotească şi porneşte faza de înfoliere a produsului 
pe palet.

 - La sfârşitul ciclului masa se opreşte şi discul presor urcă din nou, 
eliberând produsul pentru descărcare.

Pentru a comanda manual urcarea şi coborârea presorului, trebuie să 
vizualizați funcția F21 (care trebuie setată la 1) şi apăsați butonul (B) 
pentru urcare sau (G) pentru coborâre.

F22 = 01 - CICLU COMPLET DE URCARE ŞI COBORÂRE CU PAUZĂ

PERICOL
Ciclul “urcare şi coborâre cu pauză” este prescris pentru înălţimea 
maximă a produsului de înfoliat egală cu 1500 mm. La depăşirea 
acestei înălţimi este necesară utilizarea echipamentelor 
individuale de protecţie corespunzătoare în funcţie de riscul de 
cădere şi de operarea la înălţimi de peste 1500 mm.

Ciclu automat de urcare şi coborâre sau numai urcare cu pauză la 
atingerea vârfului produsului de înfoliat; înainte de pauză căruciorul 
poate coborî de o poziție setată prin intermediul F23. Maşina se 
opreşte şi aşteaptă repornirea producând un semnal intermitent lent. 
Dacă maşina este dotată cu presor, acesta urcă în timpul setat în F60.

Pentru a completa ciclul de înfoliere în pauză trebuie să apăsați butonul 
de pornire ciclu (A).

Dacă ciclul setat este de urcare şi coborâre, căruciorul urcă, efectuează 
rotațiile înalte, coboară la bază, apoi se opreşte ciclul.

Dacă ciclul setat este doar de urcare, căruciorul urcă, efectuează 
rotațiile înalte, apoi se opreşte ciclul.

 »  Vedea Fig. 4 - pg. 12

 »  Vedea Fig. 4 - pg. 12 F01 = 03 - CICLU OPERATIV SEMIAUTOMAT

După ce ați setat ciclul semiautomat, apăsați butonul de START (A).

Masa începe să se rotească şi începe etapa de înfăşurare a paletului.

Comandați urcarea şi coborârea căruciorului apăsând butoanele (B) şi 
(G). Pentru a comanda oprirea mesei în fază, apăsați butonul (H).

F30 CICLUL OPERATIV SEMIAUTOMAT

Ciclu automat care permite înfăşurarea paletului la step.

Căruciorul urcă la cota setată în F30, efectuează un număr de rotații 
setate în F31 şi repetă până la vârful produsului.

În timpul rotațiilor de consolidare, puteți regla tensiunea şi alungirea 
foliei cu ajutorul parametrilor setați în F32 şi F33.
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2.5 LISTA ALARMELOR

Cod Descriere Cauze Soluţii

E01 Celulă fotoelectrică 
transpalet întreruptă

 - Celula fotoelectrică de siguranță 
este activată

 - Celula fotoelectrică nu are 
obstacole, însă semnalul nu ajunge 
la placă.

 - Îndepărtați obstacolul / verifi cați oglinda celulei 
fotoelectrice de siguranță.

 - Verifi cati daca fotocelula functioneaza si led-
ul sau schimba starea daca se introduce un 
obstacol, daca nu functioneaza inlocuiti-l. 
Verifi cati continuitatea cablului cu semnalele pe 
tablou 1+ si 8.3, daca este intrerupt inlocuiti-l.

E02 Anomalie rotatie sau 
mers, motor blocat

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece roata fonica este defecta 
sau stramba.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Se pare că motorul se roteşte cu 
mai puțin de 500 rpm sub 2,5 s.

 - Maşina nu porneşte, nici măcar la 
comenzile manuale.

 - Reglati pozitia sonzorului in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm).

 - Pozitionati / inlocuiti roata fonica.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie sa il inlocuit.

 - Dacă robotul funcționează pe o pardoseală 
inadecvată (mochetă), alegeți o pardoseală 
netedă, însă antialunecare. Dacă alarma apare 
în faza de încetinire, senzorul nu citeşte toate 
paletele roții fonice.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu primeşte 
permisiunea de pornire, verifi cați cablajul.
Elementul de acționare sau invertorul prezintă 
o anomalie, comunicați codul pe care acesta 
din urmă îl semnalează. Daca motorul este in 
DC verifi cati periile motorului; cablul motorului 
nu este conentat bine, verifi cati cablajul si 
tensiunile, si frana daca este prezenta; frana 
electromecanica a motorului, daca este prezenta, 
ar putea sa nu declanseaze, prin urmare trebuie 
inlocuita; grupul motor ar putea fi  deteriorat sau 
defect, deci inlocuiti-l.

E03 Repornire dupa caderea 
de tensiune

 - Placa s-a reglat.

 - Maşina s-a oprit şi indică acest 
avertisment.

 - Apăsați tasta RESET.

 - A apărut o cădere de tensiune, maşina s-a oprit 
şi apoi a pornit din nou: apăsați tasta RESET 
(lipsă alimentare) sau sonerie (touch).

E04 Interventie limitator 
de cursa antizdrobire 
carucior

 - Obstacol sub carucior.

 - Rimane l’allarme E04 senza nessun 
ostacolo.

 - Indepartati obstacolul si apasati tasta RESET.

 - Verifi cați funcționarea mecanică corectă a 
microîntrerupătorului şi a platoului anti-strivire, 
în cazul în care senzorul este stricat sau placa 
deformată, piesele trebuie înlocuite; verifi cați 
conexiunile electrice şi ca semnalul să ajungă 
la placă, dacă senzorul este stricat sau cablul 
întrerupt, trebuie înlocuite.

E08 Anomalie urcare/
coborare carucior

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Caruciorul se misca numai intr-o 
directie.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Căruciorul port-bobină nu 
porneşte, nici măcar la comenzile 
manuale.

 - Reglati pozitia senzorilor in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm), daca roata fonica 
este defecta sau deteriorata trebuie inlocuita.

 - Controlati daca semnalul de comanda ajunge 
la dispozitivul de actionare, deci verifi cati si 
daca led-ul de stare este aprins; controlati ca 
limitatoarele de cursa ale caruciorului sa nu fi e 
apasate sau blocate.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect  metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie inlocuit.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu 
primeşte permisiunea de pornire, verifi cați 
cablajul. Elementul de acționare sau invertorul 
prezintă o anomalie, comunicați codul pe care 
acesta din urmă îl semnalează. Daca motorul 
este in DC verifi cati periile motorului; cablul 
motorului nu este conectat bine, verifi cati 
cablajul si tensiunile, si frana daca este prezenta; 
grupul motor ar putea fi  deteriorat sau defect, 
deci inlocuiti-l. Verifi cați starea bateriei.

E09 Oprire dupa rupere folie 
sau terminare folie

 - Bobina folie este terminata.

 - Marginea foliei s-a desprins sau 
folia s-a rupt.

 - Folia nu iese.

 - Folia nu este legată la produs în 
mod corect.

 - Schimbati bobina.

 - Prindeti din nou folia de palet.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
dansator indepartand folia si actionandu-l 
manual, daca nu functioneaza verifi cati corecta 
functionare a senzorului. Valoarea de tragere a 
foliei este ridicata, reduceti valoarea.

 - Dacă în primele (x) secunde folia nu alunecă în 
interiorul căruciorului, se declanşează alarma. 
Legați folia mai bine.

E10 Eroare limitator de cursa 
carucior

 - Eroare de cablaj sau lipsa de 
tensiune.

 - Verifi cati cablajul limitatoarelor de cursa si 
alimentarea lor. Verifi cați periile motorului 
căruciorului.

E11 Eroare limitator de cursa 
de jos: nu s-a inchis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l. Verifi cați periile motorului căruciorului.

E12 Eroare limitator de 
cursa de sus: nu s-a 
inchis in timpul coborarii 
caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l.

E13 Eroare limitator de cursa 
de jos: s-a deschis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E14 Eroare limitator de 
cursa de sus: s-a deschis 
in timpul coborarii 
caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E16 Interventie de urgenta  - Butonul de urgenta apasat.

 - Usa caruciur deschisa.

 - Deblocati butonul si restabiliti circuitul de putere.

 - Inchideti usa si restabiliti circuitul de putere, daca 
caruciorul FE sau FM verifi cati pod pe conector. 
Verifi cați microîntrerupătorul de urgență.

E20 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#0

 - Niciun răspuns de la memorie.  - Inlocuiti memoria I2C (24LC256).

E21 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#1

 - Memorie timeout.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E22 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#2

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E23 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#3

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E24 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#4

 - Memorie ocupata.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E25 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#5

 - Eroare de scriere.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E26 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #1

 - Element periferic ocupat.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E27 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #2

 - Interupere in timpul scrierii.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E28 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #3

 - Esuata verifi carea date dupa 
scriere.

 - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E29 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #4

 - Timeout in scriere date.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E50 Eroare la senzorii pozitie 
intindere cordon folie

 - Ambii senzori sunt angajati.  - Verifi cati daca cablajul electric este corect sau 
daca instalarea si functionarea mecanica este 
corecta.

E51 Blocare intindere cordon 
folie in timpul inchiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de sus.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E52 Blocare intindere cordon 
folie in timpul deschiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de jos.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E53 Eroare limitator de cursa 
de sus: nu s-a cuplat 
in timpul comenzii de 
urcare (cordonatura)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
urcarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E54 Eroare limitator de cursă 
de jos: nu s-a cuplat 
în timpul comenzii de 
coborâre (biguire)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
coborarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E62 Căruciorul presor în 
coborare, dar placa 
presor deplasată - nu 
poate detecta paletul 
(Mese)

 - Platou presor blocat.  - Rotiti manual placa presor; cama placii presor 
trebuie sa treaca la < 2 mm de senzor. Verifi cati 
daca senzorul functioneaza corect prin 
apropierea unui obiect metalic, daca led-ul se 
aprinde verifi cati daca cablul functioneaza, daca 
senzorul nu semnalizeaza nimic atunci trebuie 
inlocuit.

E64 Căruciorul presor 
a intâlnit mai intâi 
căruciorul folie, dar nu şi 
paletul (Mese)

 - Paletul este prea mic in inaltime.  - Pentru a infasura excludeti presorul.

E90 Celula fotoelectrică în 
intrare este ocupată în 
timpul transportului unui 
palet pe rola rotativă 
(mese)

 - Palet în afara poziției  - Reaşezați paletul şi controlați funcționarea 
celulelor fotoelectrice.

E91 Încercare de pornire 
a pedalei când celula 
fotoelectrică de la 
intrarea sau ieşirea rolei 
rotative este ocupată 
(mese)

 - Palet în tranzit  - Îndepărtați paletul.

E92 Alarmă rolă rotativă 
deja ocupată în timpul 
încărcării unui palet nou: 
celulele fotoelectrice 
de pe rolă trebuie să fi e 
ambele libere înainte de 
încărcare (mese)

 - Palet în descărcare în timp ce un 
palet nou este în încărcare.

 - Descărcați mai întâi paletul în tranzit, apoi 
încărcați paletul nou.

E93 Alarma a indicat un 
palet care depăşeşte 
dimensiunile pe rola 
rotativă: celulele 
fotoelectrice de pe rolă 
sunt ambele ocupate în 
timpul încărcării. (Mese)

 - Paletul este prea lung.  - Îndepărtați paletul.

E94 Alarmă pedală 
nesincronizată în timpul 
transportului paletului 
la intrare sau ieşirea din 
rolă (mese)

 - Masa nu a fost sincronizată.  - Ieşire din modul automat şi rotiți masa pentru 
sincronizare.

E95 Alarmă ieşire ocupată 
în timpul descărcării 
paletului de pe rola 
rotativă: cele două celule 
fotoelectrice de pe linia 
de descărcare sunt 
ambele ocupate. (Mese)

 - Celulele fotoelectrice sunt ocupate.  - Verifi cați starea celulelor fotoelectrice.

E96 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
încărcării paletului (mese)

 - Pauză încărcare palet  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E97 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
descărcării paletului 
(mese)

 - Pauză descărcare palet.  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E99 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
transportului paletului pe 
rolele în intrare (mese)

 - Pauză transport palet.  - Verifi cați transportul paletului pe role.
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Cod Descriere Cauze Soluţii

E01 Celulă fotoelectrică 
transpalet întreruptă

 - Celula fotoelectrică de siguranță 
este activată

 - Celula fotoelectrică nu are 
obstacole, însă semnalul nu ajunge 
la placă.

 - Îndepărtați obstacolul / verifi cați oglinda celulei 
fotoelectrice de siguranță.

 - Verifi cati daca fotocelula functioneaza si led-
ul sau schimba starea daca se introduce un 
obstacol, daca nu functioneaza inlocuiti-l. 
Verifi cati continuitatea cablului cu semnalele pe 
tablou 1+ si 8.3, daca este intrerupt inlocuiti-l.

E02 Anomalie rotatie sau 
mers, motor blocat

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece roata fonica este defecta 
sau stramba.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Se pare că motorul se roteşte cu 
mai puțin de 500 rpm sub 2,5 s.

 - Maşina nu porneşte, nici măcar la 
comenzile manuale.

 - Reglati pozitia sonzorului in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm).

 - Pozitionati / inlocuiti roata fonica.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie sa il inlocuit.

 - Dacă robotul funcționează pe o pardoseală 
inadecvată (mochetă), alegeți o pardoseală 
netedă, însă antialunecare. Dacă alarma apare 
în faza de încetinire, senzorul nu citeşte toate 
paletele roții fonice.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu primeşte 
permisiunea de pornire, verifi cați cablajul.
Elementul de acționare sau invertorul prezintă 
o anomalie, comunicați codul pe care acesta 
din urmă îl semnalează. Daca motorul este in 
DC verifi cati periile motorului; cablul motorului 
nu este conentat bine, verifi cati cablajul si 
tensiunile, si frana daca este prezenta; frana 
electromecanica a motorului, daca este prezenta, 
ar putea sa nu declanseaze, prin urmare trebuie 
inlocuita; grupul motor ar putea fi  deteriorat sau 
defect, deci inlocuiti-l.

E03 Repornire dupa caderea 
de tensiune

 - Placa s-a reglat.

 - Maşina s-a oprit şi indică acest 
avertisment.

 - Apăsați tasta RESET.

 - A apărut o cădere de tensiune, maşina s-a oprit 
şi apoi a pornit din nou: apăsați tasta RESET 
(lipsă alimentare) sau sonerie (touch).

E04 Interventie limitator 
de cursa antizdrobire 
carucior

 - Obstacol sub carucior.

 - Rimane l’allarme E04 senza nessun 
ostacolo.

 - Indepartati obstacolul si apasati tasta RESET.

 - Verifi cați funcționarea mecanică corectă a 
microîntrerupătorului şi a platoului anti-strivire, 
în cazul în care senzorul este stricat sau placa 
deformată, piesele trebuie înlocuite; verifi cați 
conexiunile electrice şi ca semnalul să ajungă 
la placă, dacă senzorul este stricat sau cablul 
întrerupt, trebuie înlocuite.

E08 Anomalie urcare/
coborare carucior

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Caruciorul se misca numai intr-o 
directie.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Căruciorul port-bobină nu 
porneşte, nici măcar la comenzile 
manuale.

 - Reglati pozitia senzorilor in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm), daca roata fonica 
este defecta sau deteriorata trebuie inlocuita.

 - Controlati daca semnalul de comanda ajunge 
la dispozitivul de actionare, deci verifi cati si 
daca led-ul de stare este aprins; controlati ca 
limitatoarele de cursa ale caruciorului sa nu fi e 
apasate sau blocate.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect  metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie inlocuit.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu 
primeşte permisiunea de pornire, verifi cați 
cablajul. Elementul de acționare sau invertorul 
prezintă o anomalie, comunicați codul pe care 
acesta din urmă îl semnalează. Daca motorul 
este in DC verifi cati periile motorului; cablul 
motorului nu este conectat bine, verifi cati 
cablajul si tensiunile, si frana daca este prezenta; 
grupul motor ar putea fi  deteriorat sau defect, 
deci inlocuiti-l. Verifi cați starea bateriei.

E09 Oprire dupa rupere folie 
sau terminare folie

 - Bobina folie este terminata.

 - Marginea foliei s-a desprins sau 
folia s-a rupt.

 - Folia nu iese.

 - Folia nu este legată la produs în 
mod corect.

 - Schimbati bobina.

 - Prindeti din nou folia de palet.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
dansator indepartand folia si actionandu-l 
manual, daca nu functioneaza verifi cati corecta 
functionare a senzorului. Valoarea de tragere a 
foliei este ridicata, reduceti valoarea.

 - Dacă în primele (x) secunde folia nu alunecă în 
interiorul căruciorului, se declanşează alarma. 
Legați folia mai bine.

E10 Eroare limitator de cursa 
carucior

 - Eroare de cablaj sau lipsa de 
tensiune.

 - Verifi cati cablajul limitatoarelor de cursa si 
alimentarea lor. Verifi cați periile motorului 
căruciorului.

E11 Eroare limitator de cursa 
de jos: nu s-a inchis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l. Verifi cați periile motorului căruciorului.

E12 Eroare limitator de 
cursa de sus: nu s-a 
inchis in timpul coborarii 
caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l.

E13 Eroare limitator de cursa 
de jos: s-a deschis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E14 Eroare limitator de 
cursa de sus: s-a deschis 
in timpul coborarii 
caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E16 Interventie de urgenta  - Butonul de urgenta apasat.

 - Usa caruciur deschisa.

 - Deblocati butonul si restabiliti circuitul de putere.

 - Inchideti usa si restabiliti circuitul de putere, daca 
caruciorul FE sau FM verifi cati pod pe conector. 
Verifi cați microîntrerupătorul de urgență.

E20 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#0

 - Niciun răspuns de la memorie.  - Inlocuiti memoria I2C (24LC256).

E21 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#1

 - Memorie timeout.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E22 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#2

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E23 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#3

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E24 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#4

 - Memorie ocupata.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E25 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#5

 - Eroare de scriere.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E26 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #1

 - Element periferic ocupat.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E27 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #2

 - Interupere in timpul scrierii.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E28 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #3

 - Esuata verifi carea date dupa 
scriere.

 - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E29 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #4

 - Timeout in scriere date.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E50 Eroare la senzorii pozitie 
intindere cordon folie

 - Ambii senzori sunt angajati.  - Verifi cati daca cablajul electric este corect sau 
daca instalarea si functionarea mecanica este 
corecta.

E51 Blocare intindere cordon 
folie in timpul inchiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de sus.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E52 Blocare intindere cordon 
folie in timpul deschiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de jos.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E53 Eroare limitator de cursa 
de sus: nu s-a cuplat 
in timpul comenzii de 
urcare (cordonatura)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
urcarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E54 Eroare limitator de cursă 
de jos: nu s-a cuplat 
în timpul comenzii de 
coborâre (biguire)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
coborarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E62 Căruciorul presor în 
coborare, dar placa 
presor deplasată - nu 
poate detecta paletul 
(Mese)

 - Platou presor blocat.  - Rotiti manual placa presor; cama placii presor 
trebuie sa treaca la < 2 mm de senzor. Verifi cati 
daca senzorul functioneaza corect prin 
apropierea unui obiect metalic, daca led-ul se 
aprinde verifi cati daca cablul functioneaza, daca 
senzorul nu semnalizeaza nimic atunci trebuie 
inlocuit.

E64 Căruciorul presor 
a intâlnit mai intâi 
căruciorul folie, dar nu şi 
paletul (Mese)

 - Paletul este prea mic in inaltime.  - Pentru a infasura excludeti presorul.

E90 Celula fotoelectrică în 
intrare este ocupată în 
timpul transportului unui 
palet pe rola rotativă 
(mese)

 - Palet în afara poziției  - Reaşezați paletul şi controlați funcționarea 
celulelor fotoelectrice.

E91 Încercare de pornire 
a pedalei când celula 
fotoelectrică de la 
intrarea sau ieşirea rolei 
rotative este ocupată 
(mese)

 - Palet în tranzit  - Îndepărtați paletul.

E92 Alarmă rolă rotativă 
deja ocupată în timpul 
încărcării unui palet nou: 
celulele fotoelectrice 
de pe rolă trebuie să fi e 
ambele libere înainte de 
încărcare (mese)

 - Palet în descărcare în timp ce un 
palet nou este în încărcare.

 - Descărcați mai întâi paletul în tranzit, apoi 
încărcați paletul nou.

E93 Alarma a indicat un 
palet care depăşeşte 
dimensiunile pe rola 
rotativă: celulele 
fotoelectrice de pe rolă 
sunt ambele ocupate în 
timpul încărcării. (Mese)

 - Paletul este prea lung.  - Îndepărtați paletul.

E94 Alarmă pedală 
nesincronizată în timpul 
transportului paletului 
la intrare sau ieşirea din 
rolă (mese)

 - Masa nu a fost sincronizată.  - Ieşire din modul automat şi rotiți masa pentru 
sincronizare.

E95 Alarmă ieşire ocupată 
în timpul descărcării 
paletului de pe rola 
rotativă: cele două celule 
fotoelectrice de pe linia 
de descărcare sunt 
ambele ocupate. (Mese)

 - Celulele fotoelectrice sunt ocupate.  - Verifi cați starea celulelor fotoelectrice.

E96 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
încărcării paletului (mese)

 - Pauză încărcare palet  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E97 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
descărcării paletului 
(mese)

 - Pauză descărcare palet.  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E99 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
transportului paletului pe 
rolele în intrare (mese)

 - Pauză transport palet.  - Verifi cați transportul paletului pe role.
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Cod Descriere Cauze Soluţii

E01 Celulă fotoelectrică 
transpalet întreruptă

 - Celula fotoelectrică de siguranță 
este activată

 - Celula fotoelectrică nu are 
obstacole, însă semnalul nu ajunge 
la placă.

 - Îndepărtați obstacolul / verifi cați oglinda celulei 
fotoelectrice de siguranță.

 - Verifi cati daca fotocelula functioneaza si led-
ul sau schimba starea daca se introduce un 
obstacol, daca nu functioneaza inlocuiti-l. 
Verifi cati continuitatea cablului cu semnalele pe 
tablou 1+ si 8.3, daca este intrerupt inlocuiti-l.

E02 Anomalie rotatie sau 
mers, motor blocat

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece roata fonica este defecta 
sau stramba.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Se pare că motorul se roteşte cu 
mai puțin de 500 rpm sub 2,5 s.

 - Maşina nu porneşte, nici măcar la 
comenzile manuale.

 - Reglati pozitia sonzorului in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm).

 - Pozitionati / inlocuiti roata fonica.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie sa il inlocuit.

 - Dacă robotul funcționează pe o pardoseală 
inadecvată (mochetă), alegeți o pardoseală 
netedă, însă antialunecare. Dacă alarma apare 
în faza de încetinire, senzorul nu citeşte toate 
paletele roții fonice.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu primeşte 
permisiunea de pornire, verifi cați cablajul.
Elementul de acționare sau invertorul prezintă 
o anomalie, comunicați codul pe care acesta 
din urmă îl semnalează. Daca motorul este in 
DC verifi cati periile motorului; cablul motorului 
nu este conentat bine, verifi cati cablajul si 
tensiunile, si frana daca este prezenta; frana 
electromecanica a motorului, daca este prezenta, 
ar putea sa nu declanseaze, prin urmare trebuie 
inlocuita; grupul motor ar putea fi  deteriorat sau 
defect, deci inlocuiti-l.

E03 Repornire dupa caderea 
de tensiune

 - Placa s-a reglat.

 - Maşina s-a oprit şi indică acest 
avertisment.

 - Apăsați tasta RESET.

 - A apărut o cădere de tensiune, maşina s-a oprit 
şi apoi a pornit din nou: apăsați tasta RESET 
(lipsă alimentare) sau sonerie (touch).

E04 Interventie limitator 
de cursa antizdrobire 
carucior

 - Obstacol sub carucior.

 - Rimane l’allarme E04 senza nessun 
ostacolo.

 - Indepartati obstacolul si apasati tasta RESET.

 - Verifi cați funcționarea mecanică corectă a 
microîntrerupătorului şi a platoului anti-strivire, 
în cazul în care senzorul este stricat sau placa 
deformată, piesele trebuie înlocuite; verifi cați 
conexiunile electrice şi ca semnalul să ajungă 
la placă, dacă senzorul este stricat sau cablul 
întrerupt, trebuie înlocuite.

E08 Anomalie urcare/
coborare carucior

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Caruciorul se misca numai intr-o 
directie.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Căruciorul port-bobină nu 
porneşte, nici măcar la comenzile 
manuale.

 - Reglati pozitia senzorilor in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm), daca roata fonica 
este defecta sau deteriorata trebuie inlocuita.

 - Controlati daca semnalul de comanda ajunge 
la dispozitivul de actionare, deci verifi cati si 
daca led-ul de stare este aprins; controlati ca 
limitatoarele de cursa ale caruciorului sa nu fi e 
apasate sau blocate.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect  metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie inlocuit.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu 
primeşte permisiunea de pornire, verifi cați 
cablajul. Elementul de acționare sau invertorul 
prezintă o anomalie, comunicați codul pe care 
acesta din urmă îl semnalează. Daca motorul 
este in DC verifi cati periile motorului; cablul 
motorului nu este conectat bine, verifi cati 
cablajul si tensiunile, si frana daca este prezenta; 
grupul motor ar putea fi  deteriorat sau defect, 
deci inlocuiti-l. Verifi cați starea bateriei.

E09 Oprire dupa rupere folie 
sau terminare folie

 - Bobina folie este terminata.

 - Marginea foliei s-a desprins sau 
folia s-a rupt.

 - Folia nu iese.

 - Folia nu este legată la produs în 
mod corect.

 - Schimbati bobina.

 - Prindeti din nou folia de palet.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
dansator indepartand folia si actionandu-l 
manual, daca nu functioneaza verifi cati corecta 
functionare a senzorului. Valoarea de tragere a 
foliei este ridicata, reduceti valoarea.

 - Dacă în primele (x) secunde folia nu alunecă în 
interiorul căruciorului, se declanşează alarma. 
Legați folia mai bine.

E10 Eroare limitator de cursa 
carucior

 - Eroare de cablaj sau lipsa de 
tensiune.

 - Verifi cati cablajul limitatoarelor de cursa si 
alimentarea lor. Verifi cați periile motorului 
căruciorului.

E11 Eroare limitator de cursa 
de jos: nu s-a inchis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l. Verifi cați periile motorului căruciorului.

E12 Eroare limitator de 
cursa de sus: nu s-a 
inchis in timpul coborarii 
caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l.

E13 Eroare limitator de cursa 
de jos: s-a deschis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E14 Eroare limitator de 
cursa de sus: s-a deschis 
in timpul coborarii 
caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E16 Interventie de urgenta  - Butonul de urgenta apasat.

 - Usa caruciur deschisa.

 - Deblocati butonul si restabiliti circuitul de putere.

 - Inchideti usa si restabiliti circuitul de putere, daca 
caruciorul FE sau FM verifi cati pod pe conector. 
Verifi cați microîntrerupătorul de urgență.

E20 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#0

 - Niciun răspuns de la memorie.  - Inlocuiti memoria I2C (24LC256).

E21 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#1

 - Memorie timeout.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E22 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#2

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E23 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#3

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E24 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#4

 - Memorie ocupata.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E25 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#5

 - Eroare de scriere.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E26 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #1

 - Element periferic ocupat.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E27 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #2

 - Interupere in timpul scrierii.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E28 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #3

 - Esuata verifi carea date dupa 
scriere.

 - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E29 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #4

 - Timeout in scriere date.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E50 Eroare la senzorii pozitie 
intindere cordon folie

 - Ambii senzori sunt angajati.  - Verifi cati daca cablajul electric este corect sau 
daca instalarea si functionarea mecanica este 
corecta.

E51 Blocare intindere cordon 
folie in timpul inchiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de sus.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E52 Blocare intindere cordon 
folie in timpul deschiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de jos.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E53 Eroare limitator de cursa 
de sus: nu s-a cuplat 
in timpul comenzii de 
urcare (cordonatura)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
urcarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E54 Eroare limitator de cursă 
de jos: nu s-a cuplat 
în timpul comenzii de 
coborâre (biguire)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
coborarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E62 Căruciorul presor în 
coborare, dar placa 
presor deplasată - nu 
poate detecta paletul 
(Mese)

 - Platou presor blocat.  - Rotiti manual placa presor; cama placii presor 
trebuie sa treaca la < 2 mm de senzor. Verifi cati 
daca senzorul functioneaza corect prin 
apropierea unui obiect metalic, daca led-ul se 
aprinde verifi cati daca cablul functioneaza, daca 
senzorul nu semnalizeaza nimic atunci trebuie 
inlocuit.

E64 Căruciorul presor 
a intâlnit mai intâi 
căruciorul folie, dar nu şi 
paletul (Mese)

 - Paletul este prea mic in inaltime.  - Pentru a infasura excludeti presorul.

E90 Celula fotoelectrică în 
intrare este ocupată în 
timpul transportului unui 
palet pe rola rotativă 
(mese)

 - Palet în afara poziției  - Reaşezați paletul şi controlați funcționarea 
celulelor fotoelectrice.

E91 Încercare de pornire 
a pedalei când celula 
fotoelectrică de la 
intrarea sau ieşirea rolei 
rotative este ocupată 
(mese)

 - Palet în tranzit  - Îndepărtați paletul.

E92 Alarmă rolă rotativă 
deja ocupată în timpul 
încărcării unui palet nou: 
celulele fotoelectrice 
de pe rolă trebuie să fi e 
ambele libere înainte de 
încărcare (mese)

 - Palet în descărcare în timp ce un 
palet nou este în încărcare.

 - Descărcați mai întâi paletul în tranzit, apoi 
încărcați paletul nou.

E93 Alarma a indicat un 
palet care depăşeşte 
dimensiunile pe rola 
rotativă: celulele 
fotoelectrice de pe rolă 
sunt ambele ocupate în 
timpul încărcării. (Mese)

 - Paletul este prea lung.  - Îndepărtați paletul.

E94 Alarmă pedală 
nesincronizată în timpul 
transportului paletului 
la intrare sau ieşirea din 
rolă (mese)

 - Masa nu a fost sincronizată.  - Ieşire din modul automat şi rotiți masa pentru 
sincronizare.

E95 Alarmă ieşire ocupată 
în timpul descărcării 
paletului de pe rola 
rotativă: cele două celule 
fotoelectrice de pe linia 
de descărcare sunt 
ambele ocupate. (Mese)

 - Celulele fotoelectrice sunt ocupate.  - Verifi cați starea celulelor fotoelectrice.

E96 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
încărcării paletului (mese)

 - Pauză încărcare palet  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E97 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
descărcării paletului 
(mese)

 - Pauză descărcare palet.  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E99 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
transportului paletului pe 
rolele în intrare (mese)

 - Pauză transport palet.  - Verifi cați transportul paletului pe role.
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Cod Descriere Cauze Soluţii

E01 Celulă fotoelectrică 
transpalet întreruptă

 - Celula fotoelectrică de siguranță 
este activată

 - Celula fotoelectrică nu are 
obstacole, însă semnalul nu ajunge 
la placă.

 - Îndepărtați obstacolul / verifi cați oglinda celulei 
fotoelectrice de siguranță.

 - Verifi cati daca fotocelula functioneaza si led-
ul sau schimba starea daca se introduce un 
obstacol, daca nu functioneaza inlocuiti-l. 
Verifi cati continuitatea cablului cu semnalele pe 
tablou 1+ si 8.3, daca este intrerupt inlocuiti-l.

E02 Anomalie rotatie sau 
mers, motor blocat

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece roata fonica este defecta 
sau stramba.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Se pare că motorul se roteşte cu 
mai puțin de 500 rpm sub 2,5 s.

 - Maşina nu porneşte, nici măcar la 
comenzile manuale.

 - Reglati pozitia sonzorului in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm).

 - Pozitionati / inlocuiti roata fonica.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie sa il inlocuit.

 - Dacă robotul funcționează pe o pardoseală 
inadecvată (mochetă), alegeți o pardoseală 
netedă, însă antialunecare. Dacă alarma apare 
în faza de încetinire, senzorul nu citeşte toate 
paletele roții fonice.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu primeşte 
permisiunea de pornire, verifi cați cablajul.
Elementul de acționare sau invertorul prezintă 
o anomalie, comunicați codul pe care acesta 
din urmă îl semnalează. Daca motorul este in 
DC verifi cati periile motorului; cablul motorului 
nu este conentat bine, verifi cati cablajul si 
tensiunile, si frana daca este prezenta; frana 
electromecanica a motorului, daca este prezenta, 
ar putea sa nu declanseaze, prin urmare trebuie 
inlocuita; grupul motor ar putea fi  deteriorat sau 
defect, deci inlocuiti-l.

E03 Repornire dupa caderea 
de tensiune

 - Placa s-a reglat.

 - Maşina s-a oprit şi indică acest 
avertisment.

 - Apăsați tasta RESET.

 - A apărut o cădere de tensiune, maşina s-a oprit 
şi apoi a pornit din nou: apăsați tasta RESET 
(lipsă alimentare) sau sonerie (touch).

E04 Interventie limitator 
de cursa antizdrobire 
carucior

 - Obstacol sub carucior.

 - Rimane l’allarme E04 senza nessun 
ostacolo.

 - Indepartati obstacolul si apasati tasta RESET.

 - Verifi cați funcționarea mecanică corectă a 
microîntrerupătorului şi a platoului anti-strivire, 
în cazul în care senzorul este stricat sau placa 
deformată, piesele trebuie înlocuite; verifi cați 
conexiunile electrice şi ca semnalul să ajungă 
la placă, dacă senzorul este stricat sau cablul 
întrerupt, trebuie înlocuite.

E08 Anomalie urcare/
coborare carucior

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Caruciorul se misca numai intr-o 
directie.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Căruciorul port-bobină nu 
porneşte, nici măcar la comenzile 
manuale.

 - Reglati pozitia senzorilor in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm), daca roata fonica 
este defecta sau deteriorata trebuie inlocuita.

 - Controlati daca semnalul de comanda ajunge 
la dispozitivul de actionare, deci verifi cati si 
daca led-ul de stare este aprins; controlati ca 
limitatoarele de cursa ale caruciorului sa nu fi e 
apasate sau blocate.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect  metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie inlocuit.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu 
primeşte permisiunea de pornire, verifi cați 
cablajul. Elementul de acționare sau invertorul 
prezintă o anomalie, comunicați codul pe care 
acesta din urmă îl semnalează. Daca motorul 
este in DC verifi cati periile motorului; cablul 
motorului nu este conectat bine, verifi cati 
cablajul si tensiunile, si frana daca este prezenta; 
grupul motor ar putea fi  deteriorat sau defect, 
deci inlocuiti-l. Verifi cați starea bateriei.

E09 Oprire dupa rupere folie 
sau terminare folie

 - Bobina folie este terminata.

 - Marginea foliei s-a desprins sau 
folia s-a rupt.

 - Folia nu iese.

 - Folia nu este legată la produs în 
mod corect.

 - Schimbati bobina.

 - Prindeti din nou folia de palet.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
dansator indepartand folia si actionandu-l 
manual, daca nu functioneaza verifi cati corecta 
functionare a senzorului. Valoarea de tragere a 
foliei este ridicata, reduceti valoarea.

 - Dacă în primele (x) secunde folia nu alunecă în 
interiorul căruciorului, se declanşează alarma. 
Legați folia mai bine.

E10 Eroare limitator de cursa 
carucior

 - Eroare de cablaj sau lipsa de 
tensiune.

 - Verifi cati cablajul limitatoarelor de cursa si 
alimentarea lor. Verifi cați periile motorului 
căruciorului.

E11 Eroare limitator de cursa 
de jos: nu s-a inchis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l. Verifi cați periile motorului căruciorului.

E12 Eroare limitator de 
cursa de sus: nu s-a 
inchis in timpul coborarii 
caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l.

E13 Eroare limitator de cursa 
de jos: s-a deschis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E14 Eroare limitator de 
cursa de sus: s-a deschis 
in timpul coborarii 
caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E16 Interventie de urgenta  - Butonul de urgenta apasat.

 - Usa caruciur deschisa.

 - Deblocati butonul si restabiliti circuitul de putere.

 - Inchideti usa si restabiliti circuitul de putere, daca 
caruciorul FE sau FM verifi cati pod pe conector. 
Verifi cați microîntrerupătorul de urgență.

E20 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#0

 - Niciun răspuns de la memorie.  - Inlocuiti memoria I2C (24LC256).

E21 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#1

 - Memorie timeout.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E22 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#2

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E23 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#3

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E24 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#4

 - Memorie ocupata.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E25 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#5

 - Eroare de scriere.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E26 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #1

 - Element periferic ocupat.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E27 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #2

 - Interupere in timpul scrierii.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E28 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #3

 - Esuata verifi carea date dupa 
scriere.

 - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E29 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #4

 - Timeout in scriere date.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E50 Eroare la senzorii pozitie 
intindere cordon folie

 - Ambii senzori sunt angajati.  - Verifi cati daca cablajul electric este corect sau 
daca instalarea si functionarea mecanica este 
corecta.

E51 Blocare intindere cordon 
folie in timpul inchiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de sus.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E52 Blocare intindere cordon 
folie in timpul deschiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de jos.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E53 Eroare limitator de cursa 
de sus: nu s-a cuplat 
in timpul comenzii de 
urcare (cordonatura)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
urcarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E54 Eroare limitator de cursă 
de jos: nu s-a cuplat 
în timpul comenzii de 
coborâre (biguire)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
coborarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E62 Căruciorul presor în 
coborare, dar placa 
presor deplasată - nu 
poate detecta paletul 
(Mese)

 - Platou presor blocat.  - Rotiti manual placa presor; cama placii presor 
trebuie sa treaca la < 2 mm de senzor. Verifi cati 
daca senzorul functioneaza corect prin 
apropierea unui obiect metalic, daca led-ul se 
aprinde verifi cati daca cablul functioneaza, daca 
senzorul nu semnalizeaza nimic atunci trebuie 
inlocuit.

E64 Căruciorul presor 
a intâlnit mai intâi 
căruciorul folie, dar nu şi 
paletul (Mese)

 - Paletul este prea mic in inaltime.  - Pentru a infasura excludeti presorul.

E90 Celula fotoelectrică în 
intrare este ocupată în 
timpul transportului unui 
palet pe rola rotativă 
(mese)

 - Palet în afara poziției  - Reaşezați paletul şi controlați funcționarea 
celulelor fotoelectrice.

E91 Încercare de pornire 
a pedalei când celula 
fotoelectrică de la 
intrarea sau ieşirea rolei 
rotative este ocupată 
(mese)

 - Palet în tranzit  - Îndepărtați paletul.

E92 Alarmă rolă rotativă 
deja ocupată în timpul 
încărcării unui palet nou: 
celulele fotoelectrice 
de pe rolă trebuie să fi e 
ambele libere înainte de 
încărcare (mese)

 - Palet în descărcare în timp ce un 
palet nou este în încărcare.

 - Descărcați mai întâi paletul în tranzit, apoi 
încărcați paletul nou.

E93 Alarma a indicat un 
palet care depăşeşte 
dimensiunile pe rola 
rotativă: celulele 
fotoelectrice de pe rolă 
sunt ambele ocupate în 
timpul încărcării. (Mese)

 - Paletul este prea lung.  - Îndepărtați paletul.

E94 Alarmă pedală 
nesincronizată în timpul 
transportului paletului 
la intrare sau ieşirea din 
rolă (mese)

 - Masa nu a fost sincronizată.  - Ieşire din modul automat şi rotiți masa pentru 
sincronizare.

E95 Alarmă ieşire ocupată 
în timpul descărcării 
paletului de pe rola 
rotativă: cele două celule 
fotoelectrice de pe linia 
de descărcare sunt 
ambele ocupate. (Mese)

 - Celulele fotoelectrice sunt ocupate.  - Verifi cați starea celulelor fotoelectrice.

E96 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
încărcării paletului (mese)

 - Pauză încărcare palet  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E97 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
descărcării paletului 
(mese)

 - Pauză descărcare palet.  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E99 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
transportului paletului pe 
rolele în intrare (mese)

 - Pauză transport palet.  - Verifi cați transportul paletului pe role.
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Cod Descriere Cauze Soluţii

E01 Celulă fotoelectrică 
transpalet întreruptă

 - Celula fotoelectrică de siguranță 
este activată

 - Celula fotoelectrică nu are 
obstacole, însă semnalul nu ajunge 
la placă.

 - Îndepărtați obstacolul / verifi cați oglinda celulei 
fotoelectrice de siguranță.

 - Verifi cati daca fotocelula functioneaza si led-
ul sau schimba starea daca se introduce un 
obstacol, daca nu functioneaza inlocuiti-l. 
Verifi cati continuitatea cablului cu semnalele pe 
tablou 1+ si 8.3, daca este intrerupt inlocuiti-l.

E02 Anomalie rotatie sau 
mers, motor blocat

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece roata fonica este defecta 
sau stramba.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Se pare că motorul se roteşte cu 
mai puțin de 500 rpm sub 2,5 s.

 - Maşina nu porneşte, nici măcar la 
comenzile manuale.

 - Reglati pozitia sonzorului in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm).

 - Pozitionati / inlocuiti roata fonica.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie sa il inlocuit.

 - Dacă robotul funcționează pe o pardoseală 
inadecvată (mochetă), alegeți o pardoseală 
netedă, însă antialunecare. Dacă alarma apare 
în faza de încetinire, senzorul nu citeşte toate 
paletele roții fonice.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu primeşte 
permisiunea de pornire, verifi cați cablajul.
Elementul de acționare sau invertorul prezintă 
o anomalie, comunicați codul pe care acesta 
din urmă îl semnalează. Daca motorul este in 
DC verifi cati periile motorului; cablul motorului 
nu este conentat bine, verifi cati cablajul si 
tensiunile, si frana daca este prezenta; frana 
electromecanica a motorului, daca este prezenta, 
ar putea sa nu declanseaze, prin urmare trebuie 
inlocuita; grupul motor ar putea fi  deteriorat sau 
defect, deci inlocuiti-l.

E03 Repornire dupa caderea 
de tensiune

 - Placa s-a reglat.

 - Maşina s-a oprit şi indică acest 
avertisment.

 - Apăsați tasta RESET.

 - A apărut o cădere de tensiune, maşina s-a oprit 
şi apoi a pornit din nou: apăsați tasta RESET 
(lipsă alimentare) sau sonerie (touch).

E04 Interventie limitator 
de cursa antizdrobire 
carucior

 - Obstacol sub carucior.

 - Rimane l’allarme E04 senza nessun 
ostacolo.

 - Indepartati obstacolul si apasati tasta RESET.

 - Verifi cați funcționarea mecanică corectă a 
microîntrerupătorului şi a platoului anti-strivire, 
în cazul în care senzorul este stricat sau placa 
deformată, piesele trebuie înlocuite; verifi cați 
conexiunile electrice şi ca semnalul să ajungă 
la placă, dacă senzorul este stricat sau cablul 
întrerupt, trebuie înlocuite.

E08 Anomalie urcare/
coborare carucior

 - Senzorul nu citeste petalele 
deoarece prea departe de roata 
fonica.

 - Caruciorul se misca numai intr-o 
directie.

 - Senzorul nu trimite semnal la placa.

 - Căruciorul port-bobină nu 
porneşte, nici măcar la comenzile 
manuale.

 - Reglati pozitia senzorilor in raport cu petalele 
rotii fonice (distanta < 2 mm), daca roata fonica 
este defecta sau deteriorata trebuie inlocuita.

 - Controlati daca semnalul de comanda ajunge 
la dispozitivul de actionare, deci verifi cati si 
daca led-ul de stare este aprins; controlati ca 
limitatoarele de cursa ale caruciorului sa nu fi e 
apasate sau blocate.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
prin apropierea unui obiect  metalic, daca led-
ul se aprinde inlocuiti cablul, daca senzorul nu 
lucreaza trebuie inlocuit.

 - Elementul de acționare sau invertorul nu 
primeşte permisiunea de pornire, verifi cați 
cablajul. Elementul de acționare sau invertorul 
prezintă o anomalie, comunicați codul pe care 
acesta din urmă îl semnalează. Daca motorul 
este in DC verifi cati periile motorului; cablul 
motorului nu este conectat bine, verifi cati 
cablajul si tensiunile, si frana daca este prezenta; 
grupul motor ar putea fi  deteriorat sau defect, 
deci inlocuiti-l. Verifi cați starea bateriei.

E09 Oprire dupa rupere folie 
sau terminare folie

 - Bobina folie este terminata.

 - Marginea foliei s-a desprins sau 
folia s-a rupt.

 - Folia nu iese.

 - Folia nu este legată la produs în 
mod corect.

 - Schimbati bobina.

 - Prindeti din nou folia de palet.

 - Verifi cati functionarea corecta a senzorului 
dansator indepartand folia si actionandu-l 
manual, daca nu functioneaza verifi cati corecta 
functionare a senzorului. Valoarea de tragere a 
foliei este ridicata, reduceti valoarea.

 - Dacă în primele (x) secunde folia nu alunecă în 
interiorul căruciorului, se declanşează alarma. 
Legați folia mai bine.

E10 Eroare limitator de cursa 
carucior

 - Eroare de cablaj sau lipsa de 
tensiune.

 - Verifi cati cablajul limitatoarelor de cursa si 
alimentarea lor. Verifi cați periile motorului 
căruciorului.

E11 Eroare limitator de cursa 
de jos: nu s-a inchis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l. Verifi cați periile motorului căruciorului.

E12 Eroare limitator de 
cursa de sus: nu s-a 
inchis in timpul coborarii 
caruciorului

 - Motor carucior blocat.

 - Limitator de cursa defect sau 
blocat.

 - Verifi cați motorizarea căruciorului (perii motor).

 - Deblocati senzorul sau, daca este defect, 
inlocuiti-l.

E13 Eroare limitator de cursa 
de jos: s-a deschis in 
timpul urcarii caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E14 Eroare limitator de 
cursa de sus: s-a deschis 
in timpul coborarii 
caruciorului

 - Caruciorul se deplaseasza in sens 
contrar.

 - Inversati sensul de rotatie sau limitatoarele de 
cursa sunt inversate.

E16 Interventie de urgenta  - Butonul de urgenta apasat.

 - Usa caruciur deschisa.

 - Deblocati butonul si restabiliti circuitul de putere.

 - Inchideti usa si restabiliti circuitul de putere, daca 
caruciorul FE sau FM verifi cati pod pe conector. 
Verifi cați microîntrerupătorul de urgență.

E20 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#0

 - Niciun răspuns de la memorie.  - Inlocuiti memoria I2C (24LC256).

E21 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#1

 - Memorie timeout.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E22 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#2

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E23 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#3

 - Eroare de comunicare.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E24 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#4

 - Memorie ocupata.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E25 Eroare memoria 
nevolatila functiuni (I2C) 
#5

 - Eroare de scriere.  - Inlocuiti memoria (24LC256).

E26 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #1

 - Element periferic ocupat.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E27 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #2

 - Interupere in timpul scrierii.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E28 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #3

 - Esuata verifi carea date dupa 
scriere.

 - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E29 Eroare memoria 
nevolatila parametri 
ascunsi (EE) #4

 - Timeout in scriere date.  - Inlocuiti microcontroler (PIC).

E50 Eroare la senzorii pozitie 
intindere cordon folie

 - Ambii senzori sunt angajati.  - Verifi cati daca cablajul electric este corect sau 
daca instalarea si functionarea mecanica este 
corecta.

E51 Blocare intindere cordon 
folie in timpul inchiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de sus.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E52 Blocare intindere cordon 
folie in timpul deschiderii

 - Intinderea cordon folie este blocata 
pe senzorul de jos.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati conexiunea electrica.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

 - Verifi cați funcționarea senzorului.

E53 Eroare limitator de cursa 
de sus: nu s-a cuplat 
in timpul comenzii de 
urcare (cordonatura)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
urcarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E54 Eroare limitator de cursă 
de jos: nu s-a cuplat 
în timpul comenzii de 
coborâre (biguire)

 - Caruciorul s-a blocat in timpul 
coborarii.

 - Verifi cati functionarea motorului.

 - Verifi cati functionarea senzorului de sus, daca 
este defect trebuie inlocuit.

 - Controlati absenta de impedimente mecanice.

E62 Căruciorul presor în 
coborare, dar placa 
presor deplasată - nu 
poate detecta paletul 
(Mese)

 - Platou presor blocat.  - Rotiti manual placa presor; cama placii presor 
trebuie sa treaca la < 2 mm de senzor. Verifi cati 
daca senzorul functioneaza corect prin 
apropierea unui obiect metalic, daca led-ul se 
aprinde verifi cati daca cablul functioneaza, daca 
senzorul nu semnalizeaza nimic atunci trebuie 
inlocuit.

E64 Căruciorul presor 
a intâlnit mai intâi 
căruciorul folie, dar nu şi 
paletul (Mese)

 - Paletul este prea mic in inaltime.  - Pentru a infasura excludeti presorul.

E90 Celula fotoelectrică în 
intrare este ocupată în 
timpul transportului unui 
palet pe rola rotativă 
(mese)

 - Palet în afara poziției  - Reaşezați paletul şi controlați funcționarea 
celulelor fotoelectrice.

E91 Încercare de pornire 
a pedalei când celula 
fotoelectrică de la 
intrarea sau ieşirea rolei 
rotative este ocupată 
(mese)

 - Palet în tranzit  - Îndepărtați paletul.

E92 Alarmă rolă rotativă 
deja ocupată în timpul 
încărcării unui palet nou: 
celulele fotoelectrice 
de pe rolă trebuie să fi e 
ambele libere înainte de 
încărcare (mese)

 - Palet în descărcare în timp ce un 
palet nou este în încărcare.

 - Descărcați mai întâi paletul în tranzit, apoi 
încărcați paletul nou.

E93 Alarma a indicat un 
palet care depăşeşte 
dimensiunile pe rola 
rotativă: celulele 
fotoelectrice de pe rolă 
sunt ambele ocupate în 
timpul încărcării. (Mese)

 - Paletul este prea lung.  - Îndepărtați paletul.

E94 Alarmă pedală 
nesincronizată în timpul 
transportului paletului 
la intrare sau ieşirea din 
rolă (mese)

 - Masa nu a fost sincronizată.  - Ieşire din modul automat şi rotiți masa pentru 
sincronizare.

E95 Alarmă ieşire ocupată 
în timpul descărcării 
paletului de pe rola 
rotativă: cele două celule 
fotoelectrice de pe linia 
de descărcare sunt 
ambele ocupate. (Mese)

 - Celulele fotoelectrice sunt ocupate.  - Verifi cați starea celulelor fotoelectrice.

E96 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
încărcării paletului (mese)

 - Pauză încărcare palet  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E97 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
descărcării paletului 
(mese)

 - Pauză descărcare palet.  - Verifi cați dacă paletul nu s-a încărcat.

E99 Alarmă: s-a scurs 
timpul maxim în timpul 
transportului paletului pe 
rolele în intrare (mese)

 - Pauză transport palet.  - Verifi cați transportul paletului pe role.
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 »  Vedea Fig. 5 - pg. 20

 - Aşteptați ca maşina să se oprească în fază şi să aducă căruciorul la 
înălțimea de înlocuire a bobinei (alarmă E09).

 - Rezolvați problema care a generat alarma sau înlocuiți bobina 
eventual terminată, prindeți din nou folia de palet.

 - Apăsați butonul ALBASTRU DE RESTABILIRE (2).

 - Resetați alarma apăsând butonul RESET (E) de pe panoul de control.

 - Apăsați butonul START (A) timp de 3 secunde.

Fig. 5 
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