Kezelési utasítás

Címkeadagoló

HS/VS
Made in Germany

2 Használati utasítás
- eredeti kiadás a következő termékekre vonatkozóan
Termékcsalád
HS/VS

2

Típus
HS 60

HS 120

-

HS 60+

HS 120+

HS 180+

VS 60

VS 120

-

VS 60+

VS 120+

VS 180+

A kiadás időpontja: 10/2017 - Cikksz.: 9009335
Szerzői jog
Ez a dokumentáció, valamint annak fordításai a cab Produkttechnik GmbH & Co KG tulajdonát
képezik.
A dokumentáció eredeti rendeltetés szerinti használattól eltérő célra történő másolása, feldolgozása, sokszorosítása vagy terjesztése (teljesen vagy csak részben) kizárólag a cab. cég
előzetes írásos engedélye alapján történhet.
Szerkesztette
Kérdések vagy javaslatok esetén forduljanak a cab Produkttechnik GmbH & Co KG németországi képviseletéhez.
Aktualitás
A készülékek állandó továbbfejlesztése miatt eltérések adódhatnak a dokumentáció és a
készülék között.
Az aktuális kiadást a következő címen találják: www.cab.de.
Szerződési feltételek
A szállítások és teljesítések a cab általános értékesítési feltételei szerint történnek.
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cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
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Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249

Kína
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További biztosítékok külön kérésre.
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Bevezetés

1.1 Termékleírás
A készülék félautomata címkeadagoló, amely címketekercsek további kézi
feldolgozás céljából történő leválasztására és előkészítésére szolgál.

1.2 Megjegyzések
A fontos információkat és tudnivalókat ebben a dokumentációban a következőképpen jelöltük:

Veszély!
Felhívja a figyelmet az életet és az egészséget veszélyeztető
közvetlenül fenyegető, rendkívüli veszélyre.

!
!

Figyelmeztetés!
Olyan veszélyes szituációra utal, amely testi sérüléseket vagy
anyagi károkat okozhat.

Figyelem!
Lehetséges anyagi kárra vagy minőségcsökkenésre hívja fel a
figyelmet.

i

Utalás!



Környezet!

Tanácsok a munkafolyamat megkönnyítésére vagy fontos műveleti
lépésre vonatkozó tudnivaló.





Környezetvédelmi ötletek.



Kezelési útmutató



Utalás fejezetre, tételszámra, képszámra vagy dokumentumra.



Opció (tartozékok, periféria, különleges felszerelés).
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Bevezetés

1.3 Rendeltetésszerű használat
•

A készülék kizárólag az adott célra alkalmas anyagok adagolására.
Minden ettől eltérő vagy ezt meghaladó használat nem rendeltetésszerűnek tekintendő. A gyártó/szállító nem tartozik felelősséggel a rendellenes
használatból eredő károkért; a kockázatot ilyenkor egyedül a felhasználónak kell viselnie.

•

A készüléket a technika jelenlegi állásának megfelelően és az elfogadott
biztonságtechnikai szabályok szerint gyártották. Mindazonáltal használat
közben előfordulhat, hogy a felhasználó vagy kívülállók testi épsége
veszélybe kerül, illetve megrongálódik a készülék és egyéb anyagi kár
keletkezik.

•

A készüléket csak műszakilag kifogástalan állapotban, továbbá rendeltetésszerűen, a biztonsági szabályok és veszélyek ismeretében, a kezelési
utasítás figyelembe vétele mellett szabad használni!

•

A rendeltetésszerű használat fogalmába tartozik a kezelési utasítás
betartása is, beleértve a gyártó által közölt karbantartási ajánlásokat/
előírásokat.

i

Utalás!
Az összes dokumentáció jelenleg az Internetről is lehívható.

1.4 Biztonsági tudnivalók
•

A készüléket 100-240 volt feszültségű, váltóáramú villamos hálózatban
történő használatra tervezték. Azt csak védőérintkezős csatlakozóaljzatba
szabad bekötni.

•

A csatlakozások kialakításakor vagy a leválasztásakor ki kell kapcsolni az
összes érintett készüléket.

•

A készüléket csak száraz környezetben szabad működtetni és nem
szabad azt nedvesség (freccsenő víz, köd, stb.) hatásának kitenni.

•

A készüléket nem szabad robbanásveszélyes légkörben üzemeltetni.

•

A készüléket nem szabad nagyfeszültségű vezetékek közelében
üzemeltetni.

•

Úgy ügyelni kell arra, hogy a ruházat, a haj, ékszerek vagy hasonló
személyes tárgyak ne érjenek hozzá a szabadon lévő forgó
alkatrészekhez.

•

Kizárólag a jelen kezelési utasításban ismertetett műveleteket szabad
elvégezni.
Minden további munkát betanított személyzetre vagy műszerészekre kell
bízni.

•

Az elektromos szerkezeti elemeken és azok szoftverében végzett
szakszerűtlen beavatkozások üzemzavarokat okozhatnak.

•

Az üzembiztonságot veszélyeztethetik más szakszerűtlen munkák vagy a

5

6 1

Bevezetés
készüléken végzett szakszerűtlen módosítások is.
•

A szervizmunkákat minden esetben olyan szakműhelyben szabad
végezni, amely rendelkezik a szükséges munka végrehajtásához elengedhetetlen szaktudással és szerszámokkal.

•

A készülékekre különböző figyelmeztetéseket tartalmazó matricákat
ragasztottak, amelyek veszélyekre hívják fel a figyelmet.
Figyelmeztetést tartalmazó matricát nem szabad eltávolítani, mert
ellenkező esetben nem lehet a veszélyeket felismerni.

•

A maximális emissziós hangnyomásszint (LpA) 70 dB (A) alatt marad.

Veszély!
Életveszély hálózati feszültség miatt.
XX A készülék házát nem szabad felnyitni.

1.5 Környezet







A kiszolgált készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket a megfelelő telephelyen kell leadni.
XX A maradék hulladéktól elkülönítve alkalmas gyűjtőhelyekre kell
szállítani.
A moduláris szerkezetének köszönhetően a készülék minden probléma
nélkül szétszedhető alkotórészeire.
XX Az alkatrészeket újra feldolgozzák.

6
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2.1 A készülék áttekintő ábrája
1

2

5
1. ábra

1

6

3

2. ábra

1
2
3
4
5
6
7

Vezérlőpult
Leszorító
Tekercstartó
Margóbeállító
Adagoló érzékelő
Demand szenzor
Hordozószalagfelcsévélő

1
2
3
4
5
6
7

Vezérlőpult
Adagoló érzékelő
Tekercstartó
Margóbeállító
Leszorító
Demand szenzor
Hordozószalagfelcsévélő

7

HS / HS+

2

5

4

6

3

7

VS / VS+

4
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2.2 A készülék kicsomagolása és felállítása
XX Vegye ki a készüléket a kartondobozból és helyezze sík alapfelületre azt.
XX Vizsgálja meg a készüléket a szállítási károk szempontjából.
XX Ellenőrizze a szállítmány teljességét.
A szállítmány összetétele:
•

Címkeadagoló

•

Margóbeállító

•

Hálózati csatlakozókábel, típus E+F

•

Kezelési utasítás

i

Utalás!

!

Figyelem!

Őrizze meg az eredeti csomagolást a későbbi szállításhoz.
A pára és a nedvesség károsíthatja a készüléket, illetve az
anyagokat.
XX A címkenyomtatót csak száraz és a freccsenő víz hatásával
szemben védett helyen szabad felállítani.

2.3 A készülék csatlakoztatása

1
2

1
2
3

Hálózati kapcsoló
Hálózati csatlakozóhüvely
Perifériacsatlakozó külső vezérléshez
(HS+/VS+)

3

3. ábra

Csatlakozások

2.3.1 Csatlakoztatás a villamos hálózathoz
A készülék széles tartományú, 100-240 V hálózati feszültségre méretezett
tápegységgel rendelkezik.
1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék kikapcsolva legyen.
2. A hálózati kábel csatlakozódugóját be kell dugni a hálózati csatlakozóaljzatba (2).
3. A hálózati kábel dugaszát földelt csatlakozóaljzatba szabad bedugni.

2

Telepítés
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2.3.2 Külső vezérlés csatlakoztatása
csak perifériacsatlakozóval rendelkező készülékeknél



A perifériacsatlakozó használata révén a készülék beiktatható fölérendelt
vezérlési folyamatba.
1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék kikapcsolva legyen.
2. Csatlakoztassa a külső vezérlést a perifériacsatlakozó 9 pólusú SUB-D
hüvelyébe (a 3. ábrán 3 tételszámmal jelölve).

Pin1

Pin6

Pin5

Pin9

4. ábra

A periféria készülékek csatlakozóját is.

Pin Jel

Irány

Funkció

Kimenet
Kimenet
(Bemenet)
Bemenet
Bemenet

Hiba
Címke adagolási helyzetben
Földelés (0V) külső
Indítás
Értékelés STRT

Aktiválás /
aktív állapot
0V az érintkezőcsapon
+24V az érintkezőcsapon

1
2
3
4
5

ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN

6
7
8
9

EXT24P (Bemenet) 24 V külső feszültség
Nem kell bekötni
Nem kell bekötni
INTGND (Kimenet) Földelés (0V) belső
1. táblázat A perifériacsatlakozó érintkezőcsapjainak kiosztása
Pin

ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

Pin

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GND
24P

STRT
5. ábra

+24 V rákapcsolása
a 9 sz. érintkezőcsappal
áthidalni !!!

ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Imax = 50 mA

ERROR, ESP

Külső minimális áramköri kapcsolási séma

ERROR
ESP

24P
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3.1 A címkék behelyezése
HS / HS+

1

2 3

8
6. ábra

4

VS / VS+

5 6

7

9

1

3

4

2

8

5 6

7

9

A címkék behelyezése

1. Forgassa el a beállítógyűrűt (7), úgy, hogy a nyíl a
szimbólumra
mutasson, majd húzza le a margóbeállítót (6) a tekercstartóról (5).
2. Tolja a címketekercset (4) a tekercstartóra (5), oly módon, hogy lecsévéléskor a címkék a HS típusnál felfelé, a VS típusnál pedig lefelé
mutassanak.
3. Tegye vissza a margóbeállító (6) tárcsát és ütközésig tolja fel azt az
anyagtartó görgőre.
4. Forgassa el a beállítógyűrűt (7), úgy, hogy a nyíl a szimbólumra
mutasson, ezáltal pedig szorítsa a margóbeállítót (6) a görgőtartóra (5).
5. Hajtsa le a leszorítót (3).
6. Az első 20 cm-en kézzel válassza le a címkéket.
7. A 6. ábrának megfelelően vezesse a tekercset az adagolóél (1) felett a
felcsévélőhöz (9). A szaggatott vonal a belső tekercselésű címkéket jelöli.
8. Szorosan fogja meg a felcsévélőt (9), majd ütközésig forgassa el balról
jobbra a forgatógombot (8).
9. Tolja a hordozóanyagot a csévélő (9) egyik szorítója (2) alá, majd
ütközésig forgassa el a forgatógombot (8) jobbról balra.
A felcsévélő szétfeszül, beszorítva a címkecsíkot.
10. Hajtsa fel a leszorítót (3).
11. Állítsa be az adagoló érzékelőt.

3
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3.2 Állítsa be az adagoló érzékelőt
HS / HS+

VS / VS+

1
4

2

2
1
4
3

3

7. ábra

Állítsa be az adagoló érzékelőt

Az adagolás pozíció elérését a készülék az érzékelő (1) kitérése alapján, az adagolandó címke révén észleli.
1. Lazítsa meg az adagoló érzékelőt (2), elforgatva az állítófejet (3) balról
jobbra.
2. Oldalirányban tolja el az adagoló érzékelőt (2), hozzáigazítva azt a címke
szélességéhez és formájához.
3. Az adagoló érzékelő (2) elforgatásával állítsa be az érzékelő (1) és az
adagolási él (4) közti távolságot.
4. Tartsa meg az adagoló érzékelőt (2) a kívánt helyzetben, majd rögzítse
azt, elforgatva az állítófejet (3) balról jobbra.

8. ábra

Az érzékelő állásának korrekciója
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4.1 HS / VS
4.1.1 Működtetés
XX Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (a 3. ábrán 1 tételszámmal jelölve).
Kigyullad a zöld világító dióda (2).
A címke azonnal az adagolási helyzetbe tolódik.
XX Vegye el a címkét.
A következő címke az adagolási helyzetbe tolódik.

!

Figyelem!
Akaratlan beindulás veszélye!
XX Az adagoló érzékelő érzékelőfejét csak hibakezeléskor szabad
megérinteni.

Kijelzők
1 Hiba
2 Üzemkész állapot/
címke adagolási helyzetben

1
2

9. ábra

Vezérlőpult HS / VS

4
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4.1.2 Hibakezelés
Amennyiben az adagolási művelet megkezdését követően 5 másodpercen
belül a készülék nem észlel címkét az adagolási helyzetben, úgy a címketovábbítás megszakad és a készülék hibát jelez:
•

A piros világító dióda (1) villog.

Oka
Elfogyott az anyag
Az adagolt címkék leválnak, az
adagoló érzékelő nem kapcsolódik ki.
2. táblázat Hibaokok és hibaelhárítás

Elhárítás
Tegyen be új anyagot
Állítsa be az adagoló érzékelőt

XX Hárítsa el a hiba okát.
XX Szüntesse meg a hibaállapotot az adagoló érintkező kézi működtetésével.

14 4
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4.2 HS+ / VS+
4.2.1 Bekapcsolás

!

Figyelem!
Hibás billentyűműködés veszélye!
XX A bekapcsoláskor nem szabad megérinteni a billentyűk felületét.
XX Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (a 3. ábrán 1 tételszámmal jelölve).
A készülék "Adagolás kérésre" üzemmódban indul.
A készüléken az utolsó kikapcsolás előtti számlálóállás, ill. sebesség van
beállítva, ill.kiválasztva.

2

3
4
5
6

7
8

9

1

10
10. ábra

Vezérlőpult HS+ / VS+

Kijelzők
1 Az adagolt címkék száma
2 Külső vezérlés rákapcsolva
3 Automatikus adagolás
4 Adagolás kérésre
5 Kis előtolási sebesség
6 Nagy előtolási sebesség
Érintés
7 A számláló nullázása
8 Az automatikus adagolás/adagolás
kérésre opció kiválasztása
9 A kis/nagy előtolási sebesség
kiválasztása
10 Az adagolási művelet aktiválása

4

Működtetés

15

4.2.2 Üzemmódok
XX A világító diódák (2 / 3 / 4) alapján ellenőrizze a beállított üzemmódot.
XX Az átkapcsoláshoz érintse meg a

billentyűt.

Automatikus adagolás
XX Automata üzemmódba való átkapcsolást követően az első címke azonnal
az adagolási helyzetbe tolódik.
XX Vegye el a címkét.
XX A következő címke az adagolási helyzetbe tolódik.

!

Figyelem!
Akaratlan beindulás veszélye!
XX Az adagoló érzékelő érzékelőfejét csak hibakezeléskor szabad
megérinteni.

Adagolás kérésre
XX Címke adagolásához érintse meg a

billentyűt.

XX Vegye el a címkét.
XX A következő címke adagolásához újból érintse meg a
billentyűt.
Adagolás kérésre külső vezérléssel


csak perifériacsatlakozóval rendelkező készülékeknél
Rákapcsolt külső vezérlés esetén kiegészítőleg világít a dióda (2).

i

Utalás!
Ha rá van kapcsolva külső vezérlés, akkor a készüléket nem lehet
átkapcsolni automata üzemmódba.
A
kioldógomb üzemen kívül van.

Küldjön indítójelet.
XX A készülék továbbítja a címkéket, amíg az adagoló érzékelő címkét nem
észlel az adagolási helyzetben.
XX Vegye el a címkét.
XX Küldjön új indítójelet.
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4.2.3 Az adagolási sebesség beállítása
XX Ellenőrizze a beállított sebességet a világító diódák (5 / 6) alapján.
XX Az átkapcsoláshoz érintse meg a

billentyűt.

4.2.4 A számláló nullázása
XX A számláló lenullázásához érintse meg a

billentyűt.

4.2.5 Hibakezelés
Amennyiben az adagolási művelet megkezdését követően 5 másodpercen
belül a készülék nem észlel címkét az adagolási helyzetben, úgy a címketovábbítás megszakad és a készülék hibát jelez:
•

a számláló kijelzője villog;

•

a kiválasztott üzemmódhoz tartozó világító dióda villog

Oka
Elfogyott az anyag
Az adagolt címkék leválnak, az
adagoló érzékelő nem kapcsolódik
ki.
3. táblázat Hibaokok és hibaelhárítás

Elhárítás
Tegyen be új anyagot
Állítsa be az adagoló érzékelőt

XX Hárítsa el a hiba okát.
XX Szüntesse meg a hibaállapotot, megérintve a
billentyűt, ill.
indítójelet küldve vagy az adagoló érintkezőt kézzel működtetve.
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cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe,
Németország

EU megfelelőségi nyilatkozat
Kijelentjük, hogy az alábbiakban leírt gép, a tervezésének és építésmódjának alapján, az általunk forgalomba hozott kivitelben, megfelel a vonatkozó EU ir ányelvek alapvető biztonságtechnikai és egészségügyi követelményeinek. Ez a megfelelőségi nyilatkozat érvényét veszti, ha a
felhasználó engedélyünk nélkül változtatásokat hajt végre a gépen vagy a gépet nem rendeltetésszerűen üzemelteti.

Készülék:

Félautomata címkeadagoló

Típus:

HS 60, VS 60, HS 120, VS 120
HS 60+, VS 60+, HS 120+, VS 120+
HS 180+, VS 180+

Alkalmazott EU irányelvek

Alkalmazott szabványok

A gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv

•

EN ISO 12100:2010

•

EN ISO 13849-1:2015

•

EN 60204-1:2006+A1:2009

•

EN 61000-3-2:2014

•

EN 61000-3-3:2013

•

EN 61000-6-1:2007

•

EN 61000-6-2:2005

•

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

2011/65/EU Irányelve egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról

•

EN 50581:2012

A műszaki dokumentációért felelős személy:

Erwin Fascher
Am Unterwege 18/20
99610 Sömmerda

A gyártó részére aláírta:

Sömmerda, 06.10.2017

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
Ügyvezető

2014/30/EU Irányelve az elektromágneses
összeférhetőségre vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizálásáról
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Az oldal szándékosan maradt üresen.

