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1.1

Upozornění
Důležité informace a pokyny jsou v této dokumentaci označeny následujícím způsobem:

Nebezpečí!

Upozorňuje na mimořádně velké ohrožení zdraví nebo života, které bezprostředně hrozí.

Varování!

!

Upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může vést ke zranění nebo ke škodám na majetku.

Pozor!

!
i

Upozornění!
Rady pro usnadnění pracovního procesu nebo upozornění na důležité pracovní kroky.
Životní prostředí!





Upozorňuje na možné věcné škody nebo ztrátu kvality.

Tipy pro ochranu životního prostředí.



Pokyny, jak se chovat



Odkaz na kapitolu, pozici, číslo obrázku nebo dokument.



Volitelný doplněk (příslušenství, periférie, zvláštní výbava)


1.2

Použití v souladu s určením

i
1.3

•

Přístroj je vyroben podle posledního stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto
může při používání zařízení hrozit nebezpečí pro zdraví a život uživatele nebo třetích osob popř. poškození
přístroje či jiné věcné škody.

•

Tento přístroj může být používán pouze v technicky bezvadném stavu a také dle svého určení, se znalostmi
bezpečnosti a nebezpečí s ohledem na návod k obsluze!

•

Zařízení je určeno výhradně k dělení předrýhovaných desek plošných spojů. Používání tiskárny jiným způsobem
nebo vycházející z tohoto způsobu není považováno za užívání dle patřičného určení. Výrobce/dodavatel neručí
za škody způsobené nevhodným používáním; riziko za ně nese pouze uživatel.

•

K účelovému používání patří také dodržování návodu k použití včetně doporučení/předpisů pro údržbu ze strany
výrobce.

Upozornění!
Veškeré dokumentace si v aktuální verzi můžete rovněž stáhnout na internetu.

Bezpečnostní pokyny
•

Přístroj je projektován pro elektrické sítě se střídavým napětím od 115 V nebo 230 V. Připojujte pouze do zásuvek
s kontaktem s ochranným vodičem.

•

Nebezpečí elektrostatických nábojů. Zařízení uzemněte pomocí tlačítka na podstavci.

•

Přístroj připojujte pouze k zařízením, která vedou nízké bezpečné napětí.

•

Před zapojováním nebo odpojováním vypněte všechny příslušné přístroje (např. dopravní pás).

•

Při dělení desek plošných spojů používejte ochranné rukavice.

•

Během provozu dbejte na to, aby šperky, volný oděv, vlasy apod. byly v bezpečné vzdálenosti od pracovní oblasti
nožů.

•

V případě nebezpečí stiskněte červené tlačítko nouzového vypnutí. Toto tlačítko se nachází v obslužném poli na
přední straně zařízení a při aktivaci přeruší přívod napětí do zařízení.

•

Přístroj se smí provozovat pouze v suchém prostředí a nesmí být vystaven vlhkosti (stříkající voda, mlha atd.).

•

Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
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•

Přístroj nepoužívejte v blízkosti vedení vysokého napětí.

•

Provádějte jen takový postup, jaký je popsán v tomto návodu k použití.
Další práce může provádět jen školený personál nebo servisní technici.

•

Neodborné zásahy do elektronických modulů a jejich softwaru mohou způsobit poruchy.

•

Rovněž jiné neodborné práce nebo změny na zařízení mohou ohrozit bezpečnost jeho provozu.

•

Servisní práce nechte vždy provést v kvalifikované dílně, kde disponují potřebnými odbornými znalostmi
a nářadím k provedení potřebných prací.

•

Na přístrojích jsou umístěny různé výstražné nálepky, které upozorňují na nebezpečí.
Výstražné nálepky neodstraňujte, jinak nebudou rozpoznána hrozící nebezpečí.

Nebezpečí!

Síťové napětí - nebezpečí života!
XX Neotvírejte kryt přístroje.

1.4

Bezpečnostní značka
3

1

2
4

Obrázek 1

1

Bezpečnostní značka

Tlačítko nouzového vypínání
XX Stiskněte v případě nebezpečí!

2

Nebezpečí poranění rukou!
XX Při dělení desek plošných spojů používejte ochranné rukavice.

3

Možné poškození elektroniky v důsledku nekontrolovaného zapnutí napětí!
XX Před montáží nebo demontáží volitelného dopravního pásu separátor odpojte od
sítě.

4

Nebezpečí elektrostatického náboje!
XX Zařízení uzemněte pomocí tlačítka.

Tabulka 1

1.5

Bezpečnostní značka

Životní prostředí



Staré přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být opětovně využity.





XX Likvidujte odděleně od ostatního odpadu v příslušných sběrných střediscích.
Modulární konstrukce separátoru umožňuje jeho bezproblémovou demontáž na jednotlivé součásti.
XX Součásti vracejte k recyklaci.

Technické údaje
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Technické údaje
Princip separace

4S/450
osazená strana:

4S/600
rotační nůž

pájená strana:
lineární nůž
optimalizace dráhy s motorovým pohonem
lze přepínat mezi 300 a 500 mm/sek.
FR4, hliník
pájená/osazená strana do 34 mm
do 450 mm
do 600 mm
702 mm
852 mm
200 mm

Separační proces
Rychlost separace
Materiál
Výška konstrukčního dílu
Délka separace plynulá F
Délka D
Hloubka odkládacího stolu
Programování
Home (spouštení)
Speed (rychlost separace)

požadavek pojezdu do spouštěcí polohy, potvrzení
H (high/rychle): 500 mm/sek.
L (low/pomalu): 300 mm/sek.
9
1–5
0,9 mm až 0,05 mm
odblokování volby programu
do 99 km

10–85%
20–80%
20–80%
46 kg
852 mm

Rýhovanou drážku lze přerušit vyfrézováním
U přečnívajících konstrukčních dílů je třeba lineární
nůž opatřit vybráním.
V případě potřeby poptejte.
Tabulka 2

Technické údaje

Alu

max. 0,3

30˚

min. 0,25

typické 0,2 mm

0,8 -1,5

FR4

max. 0,8

30˚

min. 0,25

Zvětšení vnějších rozměrů po separaci.

10
˚

34

0...40

10
˚

21,5

34

27

40

Program (programy)
Step (kroky separace)
Distance (vzdálenost nožů)
Tlačítko s klíčem
Mileage
(počítadlo kilometrů řezného výkonu)
DEL
vynulování počítadla kilometrů
Síťový vypínač
zapnout/vypnout
Nožní spínač
START separačního procesu
Bezpečnostní spínač
nouzové vypnutí
Napětí
100–240 V~ 50/60 Hz
Hladina emise hluku
LpA < 70 dB (A)
Teplota/
Provoz
+10–35°C
/
Sklad
0–60°C
/
Přeprava
-25–60°C
/
Hmotnost
38 kg
Výška/Hloubka
434x425 mm
Šírka
702 mm
Povolení
CE, FCC třída A
Rozměry Maximální výška konstrukčního dílu na rýhované drážce

0,8 - 3,2

6 2

3

Rozsah dodávky
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1

1

Maestro 4S/300 (600)

2

Síťový kabel

3

Úchylkoměr

4

Nožní spínač

5

Klíč s vnitřním šestihranem
DIN911 2mm

6

Klíč s vnitřním šestihranem
DIN911 5mm

7

Dokumentace

3

4

5
6

2

Rozsah dodávky

Obrázek 2
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Obslužný panel
2

1

4

8

6

3

11

7

5

9

10

13

12

Gelb Pantone 123C, Grün RAL 6018, Blau Pantone 7461, Grau Pantone 422C, Beschriftung, Fenster- und LED-Umrandung Schwarz, Fenster- und LED-Fond Filtergrau. 29.10.2013 Lortz

Obrázek 3

15

14

Obslužný panel

1

Tlačítko home

2

LED not ready

- Synchronizace po zapnutí
- Potvrzení chyb při provozu
Bliká v případě chyby nebo chybějící synchronizace nože

3

Tlačítko speed

Volba rychlosti

4

Zobrazení speed

Indikace zvolené rychlosti; L (low/pomalu) a H (high/rychle)

5

Tlačítko program

Volba programu

6

Zobrazení program

Indikace zvoleného programu

7

Tlačítko step

Volba kroku separace materiálu při programování

8

Zobrazení step

9

Tlačítko distance -

- Indikace momentálně prováděného kroku během provozu
- Indikace zvoleného kroku při programování
Redukce vzdálenosti mezi noži

10

Tlačítko distance +

Zvětšení vzdálenosti mezi noži

11

Zobrazení distance

Indikace vzdálenosti nožů

12

Tlačítko key

Zapnutí programovacího režimu

13

LED key

Bliká v programovacím režimu

14

Tlačítko DEL

Vynulování indikace mileage

15

Zobrazení mileage

Součet řezné délky všech řezů od nulové polohy (rozsah: 0-99,99)

Tabulka 3

Prvky obslužného pole

Uvedení do provozu

8 5
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8

Přípojky

!
i

Pozor!

Poškození zařízení působením vlhkosti a mokra.
XX Separátor instalujte pouze v suchých prostorách, chráněných před stříkající vodou.
Upozornění!
Před prvním použitím nože odmastěte měkkým hadříkem.

1
2
3
4
5

6

7

Obrázek 4

Přípojky

XX Dbejte na vodorovnou polohu. Pro korekci stability lze nožičky nastavit otáčením.
XX Kulatý konektor (5) připojovacího kabelu nožního spínače (7) zasuňte do pětipólové zásuvky (3) a přišroubujte.
XX Zemnící vedení připojte k zemnícímu tlačítku (6).
XX Zkontrolujte, zda je síťový spínač (1) vypnutý. Síťový konektor (4) zasuňte do vstupního síťového modulu (2).

5.2

Montáž Opěrný stůl

1
2

3

4

Montáž opěrného stolu
Výškově nastavitelný stůl, který je součástí dodávky, slouží jako opěra rukou a usnadňuje vkládání předrýhovaných
desek plošných spojů. Chrání před předčasnou únavou při obsluze separátoru.
Součástí opěrného stolu jsou 3 šrouby s válcovou hlavou včetně podložek a šestihranný šroubovák.
1. Pomocí dodaných šroubů připevněte zvedací stůl (2) na otvory se závitem (1) v rámu.
Podélné otvory, které se nacházejí v držáku zvedacího stolu, nejprve umožní hrubé nastavení výšky.
2. Jemné nastavení výšky desky stolu (3) se provádí otáčením rýhovaného knoflíku (4).
Otáčením rýhovaného knoflíku proti směru hodinových ručiček se deska stolu posouvá nahoru.

Zapnutí a programování

6

i
6.1

Upozornění!
Zařízení umožňuje dělit panely desek plošných spojů v několika krocích, a tedy šetrně. Při tom platí, že
čím více řezů s menší redukcí vzdálenosti mezi horním a spodním nožem, tím šetrnější je řezný proces pro
materiál a použité konstrukční prvky.

Zapnutí a synchronizace nožů
1. Zapněte zařízení síťovým spínačem (1). LED not ready bliká.

i

Upozornění!
Pokud zařízení nefunguje, přestože je napájeno elektrickým proudem a síťový spínač je zapnutý, zkontrolujte spínač nouzového vypnutí a popřípadě jej otočením odblokujte.

1

Obrázek 5

Síťový vypínač

2. Stiskněte tlačítko home.
3. Aktivujte nožní spínač a držte jej sešlápnutý.
- Zařízení krátce najede do nebo vyjede z výchozí polohy a opět se vrátí do spouštěcí polohy.
- Synchronizace nožů.
4. Uvolněte nožní spínač. Zařízení je připraveno k provozu, LED not ready nesvítí.
K dispozici je 9 programových míst.
Po prvním zapnutí se nastaví program 1.
Tovární nastavení:
Separace materiálu je rozdělena do 3 kroků, podle zvyšující se hloubky řezu, resp. snižující se vzdálenosti nožů.
1. krok = vzdálenost nožů: 0,9 mm
2. krok = vzdálenost nožů: 0,3 mm
3. krok = vzdálenost nožů: 0 mm

6.2

Programování
1. Stiskněte tlačítko program a přidržte je po dobu cca 3 sekund.
Indikace volby programu začne blikat.
2. Pomocí tlačítka program zvolte požadované programové místo.
3.

Současně přidržte tlačítka key a program po dobu 3 sekund, dokud nezačne blikat LED key,

4. Pomocí tlačítka step zvolte první úroveň řezu.
5. Pomocí tlačítek distance - a distance + pro tuto úroveň řezu.
- maximální vzdálenost = 0,9 mm
posuv v krocích = 0,05 mm
- minimální vzdálenost = 0 mm
6. Zvolte další úroveň řezu
7. Nastavte vzdálenost nožů
- vzdálenost nožů je menší než vzdálenost nožů a větší než 0 mm; zpět k bodu 5.
- vzdálenost nožů = 0 mm nebo stejná hodnota jako u předchozí úrovně řezu a aktivace tlačítka step;
ukončení programování. LED key přestane blikat.
Pokud je programování ukončeno zadáním dvou identických hodnot vzdálenosti nožů (> 0 mm), poslední řez
bude proveden s touto hodnotou vzdálenosti.
Možných je maximálně 5 řezů.

9
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Zapnutí a programování

10

Doporučená hloubka řezu v závislosti na zbývající tloušťce a počtu řezů
Zbývající
tloušťka

10 6

i

Upozornění!
Čím více řezů se při dělení provede, tím je separační proces pro
osazenou desku plošných spojů šetrnější.
Poslední řez musí být nastaven tak,
aby bylo možné desky plošných spojů bez problémů oddělit.
Uvedené hodnoty jsou doporučené a v případě potřeby se mohou
měnit!

Počet řezů pro oddělení
desky plošných spojů
5
4
3
2
1
Počet řezů pro oddělení
desky plošných spojů
5
4
3
2
1
Počet řezů pro oddělení
desky plošných spojů
5
4
3
2
1
Počet řezů pro oddělení
desky plošných spojů
5
4
3
2
1
Počet řezů pro oddělení
desky plošných spojů
5
4
3
2
1
Počet řezů pro oddělení
desky plošných spojů
5
4
3
2
1

Tabulka 4

Zbývající tloušťka 0,8 mm
1. řez

2. řez

3. řez

4. řez

5. řez

0,65 mm
0,65 mm
0,60 mm
0,55 mm
0,40 mm

0,50 mm
0,40 mm
0,40 mm
0,25 mm
-

0,30 mm
0,20 mm
0,20 mm
-

0,15 mm
0,00 mm
-

0,00 mm
-

Zbývající tloušťka 0,7 mm
1. řez

2. řez

3. řez

4. řez

5. řez

0,60 mm
0,55 mm
0,55 mm
0,45 mm
0,35 mm

0,40 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,25 mm
-

0,30 mm
0,20 mm
0,20 mm
-

0,15 mm
0,00 mm
-

0,00 mm
-

Zbývající tloušťka 0,6 mm
1. řez

2. řez

3. řez

4. řez

5. řez

0,50 mm
0,50 mm
0,45 mm
0,40 mm
0,30 mm

0,35 mm
0,30 mm
0,30 mm
0,20 mm
-

0,25 mm
0,15 mm
0,15 mm
-

0,10 mm
0,00 mm
-

0,00 mm
-

Zbývající tloušťka 0,5 mm
1. řez

2. řez

3. řez

4. řez

5. řez

0,40 mm
0,40 mm
0,40 mm
0,35 mm
0,25 mm

0,30 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,15 mm
-

0,20 mm
0,15 mm
0,15 mm
-

0,10 mm
0,00 mm
-

0,00 mm
-

Zbývající tloušťka 0,4 mm
1. řez

2. řez

3. řez

4. řez

5. řez

0,35 mm
0,30 mm
0,30 mm
0,25 mm
0,20 mm

0,25 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,15 mm
-

0,15 mm
0,10 mm
0,10 mm
-

0,10 mm
0,00 mm
-

0,00 mm
-

Zbývající tloušťka 0,3 mm
1. řez

2. řez

3. řez

4. řez

5. řez

0,25 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,20 mm
0,15 mm

0,20 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,10 mm
-

0,10 mm
0,10 mm
0,10 mm
-

0,05 mm
0,00 mm
-

0,00 mm
-

Doporučené řezy

6

Zapnutí a programování

6.4

Změna programu

11

Přepínání mezi programem 1 a programem 9
XX Stiskněte tlačítko program a přidržte je po dobu cca 3 sekund.
Indikace volby programu začne blikat.
XX Krátkým stisknutím tlačítka program zvolte požadovaný program
XX Pokud pak tlačítko program není po dobu tří sekund aktivováno, indikace volby programu přestane blikat a nový
program je zvolen.

Nastavení řezné délky

7

i

Upozornění!
Nastavená řezná délka musí být přizpůsobena dělené desce plošných spojů, protože v opačném případě hlásí
indikace řezné délky (mileage) nereálnou hodnotu.
Rozsah indikace řezné délky (mileage) činí 0,000-99,99 (km) a po překročení hodnoty 99,99 (km) přeskočí zpět na
0,000.

2

2

3

3

b

a

Délka řezání

Obrázek 6

Délka řezání

1. Při nastavování řezné délky uvolněte šrouby s rýhovanou hlavou (1 a 2) a maximálně je vysuňte směrem ven.

i

Upozornění!
Při posunu senzorů šrouby s rýhovanou hlavou (1 a 2) pouze povolte! Nevyšroubujte je úplně!
2. Sešlápněte nožní spínač a nechte program jednou proběhnout.
Suport se nyní nachází ve vnější krajní poloze a spodní nůž je volný.
3. Desku plošných spojů mezi oběma šrouby s rýhovanou hlavou přiložte ke spodnímu noži.
4. Šrouby s rýhovanou hlavou (1 a 2) posuňte k vnějším okrajům desky plošných spojů a opět je utáhněte.

i

Upozornění!
Mezi šrouby s rýhovanou hlavou (1 a 2) ponechte vzdálenost alespoň 20 mm. V opačném případě nebudou
senzory zachyceny a nůž přejede po celé délce lineárního nože!
5. Sešlápněte nožní spínač a nechte program jednou proběhnout.
6. Suport se nyní nachází v nastavené spouštěcí poloze
7. Desku plošných spojů přiložte v nastavené řezné oblasti (a až b) ke spodnímu noži a vsuňte ji cca 10 mm pod
suport (3) směrem ke středu nože (a).
8. Nastavení zkontrolujte provedením zkušebního řezu a popřípadě nastavení upravte.

Provoz

12 8

12

Pokud zařízení vypnete a znovu zapnete, nastaví se v programu, který byl zvolen před vypnutím.
Zapněte zařízení síťovým spínačem (1). LED not ready bliká.

1

Obrázek 7

Síťový vypínač

1. Stiskněte tlačítko home.
2. Aktivujte nožní spínač a držte jej sešlápnutý.
- Zařízení krátce najede do nebo vyjede z výchozí polohy a opět se vrátí do spouštěcí polohy.
- Synchronizace nožů.
3. Uvolněte nožní spínač Zařízení je připraveno k provozu, LED not ready nesvítí.
4. Zvolte program. Po zapnutí zařízení se vždy nastaví poslední používaný program.
Při prvním zapnutí se nastaví program 1.
5. Vložte panel.
Rýhovanou drážku desky plošných spojů (2) přiložte ke spodnímu noži (3) a desku držte vodorovně. Dbejte na to,
aby se deska plošných spojů nacházela v oblasti spodního nože, kterou zelené šrouby s rýhovanou hlavou (1 a 2
na obrázku 7) označují jako řeznou oblast.

2
3

Obrázek 8

Vložení desky plošných spojů

6. Pro spuštění programu sešlápněte nožní spínač. Nožní spínač musí zůstat sešlápnutý po celou dobu chodu
programu.
7. Po ukončení programu nožní spínač uvolněte.

i

Upozornění!
V případě lichého počtu řezů se změní spouštěcí poloha pro další spuštění programu.
Vynulování indikace řezné délky
XX Přidržte tlačítko DEL po dobu 3 sekund.
Indikace mileage začne blikat.
XX Pro vynulování indikace řezné délky během 3 sekund ještě jednou stiskněte tlačítko DEL

9

Údržba

9.1

Výměna horního nože

13

Výměna nože je nezbytná v případě jeho opotřebení, poškození nebo v případě změny materiálu.
Pro řezání materiálu desek plošných spojů typu FR4 se používá horní nůž s číslem výrobku cab 8930509.001.
Pro řezání hliníku se používá horní nůž s číslem výrobku cab 8936895.001.
Nebezpečí poranění rukou!
XX Při dělení desek plošných spojů používejte ochranné rukavice.

Nebezpečí!

Nebezpečí řezných poranění rotujícím nožem!
Před zahájením prací zařízení vypněte a vytáhněte síťový konektor!
1. Po vypnutí zařízení a odpojení od sítě vytáhněte
konektor (2) z připojovací zdířky (3) na motoru.
2. Suport z pohledu zepředu na levé straně posuňte až
k zarážce. Jak je znázorněno na horním obrázku.
3. Nastavovací knoflík (5) otočte do polohy 16 – nůž
zcela nahoře.
4. Pro vysunutí páčku (6) otočte do polohy a.
5. Povolte šrouby (4) a posunutím dozadu a nahoru
vyjměte stůl (1).
1

2

6. Uvolněte šrouby (8).

3

4

7. Vyjměte lože motoru s namontovaným motorem (7).
6
8b

6
8a

8. Přidržte nastavovací knoflík (5) a uvolněte
rýhovanou matici (12).
9. Vyjměte nůž (11). Na noži se při tom mohou zachytit
podložky (10).
Podložky (10) z nože sejměte a nasuňte je na
osu (9).
10. Nasuňte na osu (9) nový nůž (11).
11. Přidržte nastavovací knoflík (5) a utáhněte
rýhovanou matici (12).
12. Nastavovací knoflík (5) opět otočte do polohy 16.

5

13. Nasaďte lože motoru s motorem (7), dbejte na
spojení spojky motoru/hřídele a přišroubujte je
pomocí šroubů (8).
14. Pro zasunutí nože a pohonu otočte páčku (6) do
polohy b.
15. Zavěste stůl (1) a utáhněte šrouby (4).
16. Konektor (2) zasuňte do připojovací zdířky (3) na
motoru.
7

9
Obrázek 9

10

8

i

11

Výměna horního nože

12

Upozornění!
Před uvedením do provozu nastavte
spodní zarážku horního nože.
 odstavec 8.2

14 9

Údržba

14

Nastavení spodní zarážky horního nože

9.2

i

Upozornění!
Spodní omezení posuvné dráhy horního nože je při expedici zařízení nastaveno.
XX Po delším používání, při velkých teplotních výkyvech nebo po výměně nožů spodní zarážku znovu
nastavte.

1

2

3
Obrázek 10

4 5

4

7

8a

8b

6

Nastavení spodní zarážky horního nože

1. Páčku (8) otočte do polohy a. Tím vysunete motor z převodovky suportu (1).
2. Suport (1) posuňte přibližně do středu spodního nože.
3. Pomocí nastavovacího knoflíku (4) otočte ukazatel (2) proti směru hodinových ručiček do polohy "16".
4. Uvolněte šroub (3).
5. Nastavovací knoflík (4) otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud vzdálenost mezi horním a spodním nožem
nebude činit 0,03 mm. K tomuto účelu použijte příslušné měrné lístky.
6. Páčku (5) otočte ve směru hodinových ručiček až po zarážku a utáhněte šroub (3).
Tímto nastavením omezíte posuvnou dráhu horního nože směrem dolů a vyloučíte nechtěné překřížení nožů.
7. Po dokončení nastavování páčku (8) otočte do polohy b a motor opět zasuňte.

9

Údržba

9.3

Výměna lineárního nože

15

Varování!

!

Nebezpečí řezných poranění při manipulaci s lineárním nožem.
Nebezpečí poranění rukou !
XX Při výměně nože používejte ochranné rukavice.

3

2

1

4

y
z

x

x
Obrázek 11

Výměna lineárního nože
(pohled šikmo zepředu)

y
z
Obrázek 12

Výměna lineárního nože
(pohled šikmo zespodu)

1. Vyšroubujte přípojný šroub (4).
2. Přidržováním lineární nůž (1) zajistěte proti nekontrolovanému pádu.
3. Uvolněte šrouby (3). Výstředník (2) slouží k ovládání a není nutné jej uvolňovat.
4. Směrem k zadní straně přístroje stáhněte lineární nůž (1) z výstředníku (2).
5. Vyjměte lineární nůž (1).
6. Namontujte nový lineární nůž v opačném pořadí.

16 9

Údržba

9.4

16

Nastavení lineárního nože

!

Varování!

Nebezpečí řezných poranění při manipulaci s lineárním nožem.

V zájmu zajištění kontinuální kvality řezu a zabránění poškození nožů musí být lineární nůž nastavený tak, aby byl
horní nůž po celé řezné délce v konstantní vzdálenosti od lineárního nože.
3

2

1

Obrázek 13

2

4

Nastavení lineárního nože
(pohled zepředu)

Obrázek 14

5

6

Nastavení lineárního nože
(pohled zezadu)

1. Pomocí páčky (3) vysuňte suport (1) z motoru.
2. Pomocí seřizovacího kolečka na suportu (1) otočte horní nůž co nejvíce nahoru.
3. Posuňte suport (1) o řeznou délku. Vzdálenost mezi horním nožem a lineárním nožem (2) musí být po celé řezné
délce konstantní.
4. Opakujte proces s menší vzdáleností mezi horním nožem a lineárním nožem (2), dokud jsou patrné případné
změny vzdálenosti.
5. Pokud jsou patrné změny vzdálenosti, uvolněte šrouby (5).
6. Pro nastavení lineárního nože (2) otáčejte výstředníkem (4). Přípojný šroub (6) představuje osu otáčení a
otáčením výstředníku (4) se lineární nůž (2) na výstředníku zvedá nebo klesá.
7. Nastavování a kontrolu opakujte, dokud vzdálenost nebude po celé řezné délce konstantní.
8. Přitáhněte šrouby (5).

9

Údržba

9.5

Kontrola polohy nožů

i

17

Upozornění!
Při uvedení do provozu, po změně stanoviště i po výměně nožů je vhodné zkontrolovat vzájemnou polohu
obou nožů.
K tomuto účelu se používá měřící zařízení (č. výr. cab 8970208).

4

9

Rotační nůž 8930509.001
FR4

1
2
3

6

4
7

5
6
7
Obrázek 15

Kontrola polohy nožů

10

± 0,1

1. Posuňte suport (1) do středu podstavce.
2. Pomocí šroubu s rýhovanou hlavou (4) připevněte měřící zařízení na otvor se závitem (2) na suportu.
Dbejte na to, aby čep (5) v páčce (6) zapadl do otvoru (3) na suportu.
3. Páčku (6) otočte směrem nahoru tak, aby hrot měřících hodin (7) ve vzdálenosti 2 mm od okraje nože tlačil na
horní nůž (9). Kroužek se stupnicí otočte tak, aby ukazatel dělení 1/100 mm na stupnici směřoval k "0".
4. Páčku (6) otočte směrem dolů tak, aby hrot měřících hodin (7) 2 mm pod horním okrajem nože tlačil na spodní
nůž (10).
V závislosti na typu nože (obrázek 9 - vpravo) se takto naměřená hodnota při posuvu suportu (1) nad celou
oblastí spodního nože může od hodnoty naměřené na horním noži lišit maximálně o ± 0,1, resp. 0-0,2 mm.
5. Pokud by naměřené přesazení mezi horním a spodním nožem bylo větší než uvedené hodnoty, můžete tento
rozdíl vyrovnat pomocí dodaných lícovaných podložek nebo informujte příslušné servisní středisko.
6. Odmontujte měřící zařízení.

9.6

!

Dělení hliníkových desek plošných spojů za použití rotačního nože FR4
Pozor!

Při použití rotačního nože FR4 (č. výr. cab: 8930509.001) k dělení hliníkových desek plošných spojů se
zkracuje životnost rotačního nože v důsledku vyššího opotřebení.
Aby bylo možné rotační nůž FR4 použít k dělení hliníkových desek plošných spojů, je nezbytné provést následující úpravy:
•

vytvořit boční přesazení nožů o 0,2 - 0,3 mm

•

upravit spodní zarážku horního nože

Vytvoření přesazení mezi noži
rotační nůž FR4
8930509.001

dodatečné
lícované podložky
5903026.001

Obrázek 16

Přesazení nožů

přesazení
0,2 -0,3

18

18
XX Odmontujte stávající rotační nůž.
XX Na osu nasuňte dodatečné lícované podložky (č. výr. cab: 5903026.001).
Namontujte rotační nůž FR4 (č. výr. cab: 8930509.001) podle návodu k obsluze.
XX Zkontrolujte přesazení.
Nastavení spodní zarážky

1 2 3
Obrázek 17

Seřizovací kolečko na suportu

XX Nastavovací knoflík (3) otočte ve směru hodinových ručiček až k zarážce.
XX Uvolněte šroub (2).
XX Přidržte páčku (1) a pomocí ukazatele otočte nastavovací knoflík (3) ve směru hodinových ručiček o dvě rysky.
XX Přitáhněte šroub (2).
XX Vysuňte motor.
XX Rukou posuňte suport o celou řeznou délku.
Rotační nůž se přitom nesmí otáčet.
Rotační nůž se otáčí:
XX Opakujte nastavování trochu jemnějším otáčením nastavovacího knoflíku (3), dokud se rotační nůž neuvolní po
celé řezné délce.
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Chyba
Příčina chyby
Během synchronizace byl uvolněn
nožní spínač

Důsledek/indikace
LED not ready
Zobrazení step
V zapnutém stavu se suport s horním Zobrazení distance
nožem manuálně posunul ze spouštěcí Zobrazení cut length
polohy
Suport s horním nožem se během
řezu zablokoval

LED not ready bliká

Během chodu programu byl uvolněn
nožní spínač

Odstranění chyby
XX Zařízení vypněte a znovu zapněte
bliká

XX Opakujte synchronizaci

XX Stiskněte tlačítko home
XX Aktivujte nožní spínač a držte jej
sešlápnutý
a Zařízení najede do výchozí polohy
XX Nožní spínač opět uvolněte
XX Po opětovném sešlápnutí nožního
spínače program pokračuje opakováním
posledního řezu

Materiál se po proběhnutí programu
neoddělil

XX Zařízení vypněte a znovu zapněte a
synchronizujte
XX Změňte programování
- nastavte vyšší počet řezů
- nastavte vzdálenost mezi horním a
spodním nožem v menších krocích

Tabulka 5

Chyby při provozu a manipulaci

Prohlášení o shodě EU

11
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cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Deutschland

Prohlášení o shodě EU
Tímto prohlašujeme, že níže uvedené zařízení odpovídá svou koncepcí a konstrukcí jakož i provedením, které jsme
uvedli do oběhu, odpovídajícím základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům příslušných směrnic Evropských
společenství. Při změně zařízení vlhkosti a použití, které s námi nebylo dohodnuto, pozbývá toto prohlášení platnosti.
Přístroj:

Separátor

Typ:

MAESTRO 4S

Použité směrnice a normy Evropských společenství
Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

Směrnice 2014/30/EU týkající se elektromagnetické
snesitelnosti

•

EN ISO 12100:2010

•

EN ISO 13857:2008

•

EN 349:1993+A1:2008

•

EN 60204-1:2006+A1:2009

•

EN 62841-1:2015

•

EN 61000-3-2:2014

•

EN 61000-3-3:2013

•

EN 61000-6-2:2005

•

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeníchh

•

EN 50581:2012

Osoba pověřená sestavením technické dokumentace :

Erwin Fascher
Am Unterwege 18/20
99610 Sömmerda

Za výrobce podepisuje:

Sömmerda, 13.05.2019

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
Jednatel

