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INLEIDING
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld conform de van toepassing zijnde norm voor de
Machinerichtlijn 98/37/EG en diens eventuele wijzigingen.
De gebruiksaanwijzing vormt een bestanddeel van de machine en moet voor, tijdens en na
ingebruikname van de machine worden doorgenomen, alsook elke keer dat u dit
noodzakelijk vindt. Respecteer de inhoud en elk van diens onderdelen.
Alleen op deze manier kunnen de fundamentele doelstellingen die de basis vormen van deze
gebuiksaanwijzing worden bereikt, zoals het voorkomen van ongevallen en het
optimaliseren van de machineprestaties.
In het kader van deze gebruiksaanwijzing wordt er in detail ingegaan op aspecten die slaan
op de veiligheid en op het voorkomen van werkongevallen tijdens het gebruik van de
machine. De nadruk wordt gelegd op de informatie die het meest relevant is voor de
gebruiker.
OPGELET: LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT
U DE MACHINE INSTALLEERT.

KENMERKEN VAN DE MACHINE
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UITPAKKEN
De machine moet worden uitgepakt langs de bovenkant met hijswerktuigen die geschikt zijn
voor de afmetingen en het gewicht van de machine.
Hef het apparaat op door hijskabels en hijshaken te bevestigen in de 2 oogbouten die zich
aan de bovenkant van de machine bevinden.
HYDRAULISCHE OLIERESEVOIR EN SMERING
Hydraulische oliereservoir
Alvorens het vullen met hydraulische olie, moet het hydraulische oliereservoir proper zijn
en mogen er geen onzuiverheden achterblijven.
Vul het reservoir tot aan de markering.
We raden aan de machine niet te gebruiken in extreme temperatuursomstandigheden (onder
–5º of boven +75º ), installeer indien nodig een verwarmings- of koelingselement in het
hydraulisch systeem.
Smering van de machine
De smering van de machine is belangrijk voor de goede werking.
Wij raden aan de regels van de smeringstabel die aan de machine hangt strikt na te leven.

ANALYSE VAN HET HYDRAULISCHE SYSTEEM VAN DE MACHINE
Voor het aanzetten en het gebruik van de machine, controleer of de oliepomp in de juiste
richting draait (de draairichting die de pijl aangeeft) op volgende manier:
1 bediener zet de machine aan (slecht enkele seconden) terwijl een andere bediener de
draairichting van de pomp controleert. Als de pomp in de juiste richting draait, kan de
machine werken, anders bestaat het risico dat de pomp schade oploopt.
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OPSTARTEN VAN DE MACHINE
Starten van de oliepomp
Zet de hoofdmotor aan, de pomp begint te werken, maar de machine komt in de
decompressiefase. Vul het oliereservoir via de kleppen nr.16 van het hydraulische schema.
Mes neerlaten
Eens dat de oliepomp in werking is, duw op het pedaal zodat YV2 meer kracht krijgt.
Het hydraulische systeem begint de druk te verdelen:
- de olie duwt tegen de plunjer van de mes-cilinder en drukt ertegen
- de olie komt in de bovenkant van de linkercilinder, terwijl de olie van de onderkant
naar de bovenkant van de rechtercilinder wordt gepompt
Het volume van de onderkant van de linkercilinder en van de bovenkant van de
rechtercilinder is evenredig verdeeld. De olie van de onderkant van de rechtercilinder
wordt naar de accumulator gepompt.
Het hydraulische circuit is gesloten en het mes kan nu worden neergelaten
Terugkeer van het mes
Wanneer het mes het terugkeerpunt bereikt, verliest YV2 kracht, de oliepomp geeft druk
vrij. Het mes keert terug onder de druk van de olie-accumulator. De olie van de bovenkant
van de rechtercilinder en de olie die uit de pomp vloeit, worden naar het oliereservoir
gepompt via klep nr. 16.
Snijhoek verkleinen
De snijhoek wordt verkleind wanneer, met een stilstaande linkercilinder, de bovenkant van
de rechtercilinder zich vult. Terwijl de oliepomp in werking is (en door het )druk(ken) op de
toetsen om de hoek te verkleinen, hierdoor zullen YV1, YV2, YV3, kracht opslaan.
YV1 begint te werken om de uitgang van de oliestroom van de pomp aan de bovenkant van
de linkercilinder af te sluiten
YV2 begint te werken om het hydraulische systeem druk te laten winnen
YV3 begint te werken om de ingang te openen tot de bovenkant van de rechtercilinder door
de solenoïde klep nr.10 en om de olie van de onderkant van de rechtercilinder naar de
accumulator te pompen.
Snijhoek vergroten
De snijhoek wordt vergroot wanneer, met een stilstaande linkercilinder, de bovenkant van de
rechtercilinder zich ledigt. Terwijl de oliepomp in werking is, druk op de toetsen om de
hoek te vergroten.
YV3 begint te werken en pompt olie naar de onderkant van de rechtercilinder. De olie van
de bovenkant van de rechtercilinder wordt naar het oliereservoir gepompt via de solenoïde
kleppen nr.10 en nr. 16.
Accumulator
De kleppen nr. 7 en nr.16 staan open voordat de acculumator zich vult. Het mes zakt neer tot
de maximale onderste stand.
Draai de afsluitkraan van de accumulator open en druk op de klep YV1. YV2 activeert zich,
de oliedruk wordt naar de accumulator gepompt via de afsluitkraan nr.17. Stel de klep nr.16
zo af dat de manometer zich op waarde P2 afstelt. Sluit de afsluitkraan nr.17 en laat de klep
van de accumulator los, het mes keert terug in de bovenste stand door de oliedruk.
OPGELET:
Vul de accumulator alleen met N2, andere gassen veroorzaken ontploffingen
De druk van de accumulator is inferieur aan 9Mpa.
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Cilinders vullen
Druk op de toets om de hoek te verkleinen tot de zuiger van de oliecilinder in de bovenste
stand staat. Vul daarna de accumulator met olie.

BEDIENING VAN DE MACHINE
Handelingen
1. ZET DE MACHINE AAN MET DE HOOFDSCHAKELAAR IN POSITIE “1”
Druk op de startdrukknop van het bedieningspaneel om de hoofdmotor te starten.
Controleer of de oliepomp in de juiste richting draait (de draairichting die de pijl
aangeeft). Als de pomp niet in de juiste richting draait, komt er lucht in de buizen. In
dit geval moeten deze ontlucht worden door afwisselend de START- en STOPtoetsen in te drukken. Eens dat de lucht verwijderd is, kan u de pomp normaal
gebruiken
2. AFSTELLEN VAN DE MESSEN
Stel de ruimte tussen de messen af volgens de dikte van het blad. Richt u naar de
bijgeleverde snijtabel en gebruik de strook die zich aan de voorkant van de machine
bevindt.
De rode naald geeft de dikte van het blad aan (bv. 1 = 1mm dikte van het blad)
Opmerking: wij raden u aan eerst te oefenen vooraleer te snijden
3. DE HOEK AFSTELLEN VOLGENS DE DIKTE VAN HET BLAD
De snijhoek wordt afgesteld door op “+” te drukken om de snijhoek te vergroten of
door op “-” te drukken om deze te verkleinen
De maximumhoek van de machine is 2.5º
De minimumhoek van de machine is 0.5º
Voor een perfect snijresultaat moet het te snijden blad minstens 15 keer langer zijn
dan de dikte
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4. ONDERHOUD VAN DE MESSEN
De messen moeten zo vaak mogelijk worden gesmeerd. Voor een scherpe snede
moeten alle schaafkrullen van een vorig gebruik worden verwijderd.
Normen inzake het vervangen van de messen.
De snijkant van het mes moet elke 80-100 uur worden geslepen
De messen moeten elke 320-400 uur worden vervangen
Om de levensduur van het boven- en het ondermes te verlengen, laat deze pivoteren
om van snijkant te veranderen.
Opmerking: vergeet niet na elke vervanging de tussenruimte van de messen bij te
regelen
BIJREGELEN VAN DE MESSEN NA VERWISSELEN / CORRECTIE
Zet het mes in het blok vast
Zet de machine aan en stel een snijhoek in van 0º
Stel het wiel met fijnafregeling in op 0
Laat het bovenste mes neer met behulp van de schakelaar in het bedieningpaneel en
blokkeer het mes in deze positie.
Stel het bovenste en het onderste mes parallel in en stel ze door vijzen en tegenvijzen
af tot een minimum-resistentie over de hele lengte van het mes wordt bereikt (een
resistentie die overeekomt met de dikte van een dubbelgevouwen papier)
Zet het bovenste mes weer in de bovenste positie en oefen enkele sneden alvorens
het mes te gebruiken
5. INSTELLEN VAN HET SNIJTRAJECT VOLGENS VEREISTEN
6. INSTELLEN VAN DE TIMER
De snijtijd van de machine wordt ingesteld met de timer in het bedieningspaneel van
de machine. Hoe fijner het blad, hoe minder tijd het mes nodig heeft.
De machine is klaar om te werken.
In geval van nood, gebruik de noodstop aan de voorkant van de machine of het pedaal.
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2. GARANTIE
De machine heeft een fabrieksgarantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum, enkel en
alleen bij normaal en correct gebruik. Deze garantie dekt defecten aan het apparaat en aan
onderdelen ervan, veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten. Eender welke andere
schade, alsook werkongeval, valt buiten de garantie.
De garantie verliest haar geldigheid wanneer:
- de machine wordt gemanipuleerd
- de machine schade oploopt door installatie op een niet gepaste locatie of door
omstandigheden die onafhankelijk zijn van de anomale werking (bv. onregelmatige
spanningsverandering)
- de machine wordt hersteld door een niet-gekwalificeerde persoon.
De vervoerkosten zijn in elke geval voor rekening van de koper.

3. AANBEVELINGEN INZAKE GOED GEBRUIK
VEILIGHEIDSADVIEZEN
De installatie, de inspectie en het onderhoud moeten door gekwalificeerde personen
gebeuren, volgens de instructies van deze gebruiksaanwijzing en volgens de hieronder
vermelde normen:
- Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de voedingsspanning van uw
installaties. De voedingsspanning van de positioneereenheid is aan de achterkant
van de HT062 aangebracht.
- Stop de machine onmiddellijk als er vloeistoffen of andere voorwerpen in de
machine komen. Trek de machine uit het stopcontact en laat gekwalificeerd
personeel de machine nakijken.
VERBODSBEPALINGEN
- Het is verboden andere systemen op de elektrische bron van de positioneereenheid
aan te sluiten.
- Het is verboden de doos te openen om de positioneereenheid te herstellen.
BUITEN GEBRUIK STELLEN
Als men beslist om het apparaat niet meer te gebruiken omdat het verouderd is of omdat het
niet meer kan hersteld worden, dan is het nodig om het apparaat buiten gebruik te stellen
zodat gevaarlijke situaties kunnen vermeden. worden Berg het apparaat op in een robuuste
verpakking en verwijder het in overeenstemming met de huidige normen (neem contact op
met de plaatselijke organen die bevoegd zijn voor deze operaties)

4. TECHNISCHE GEGEVENS
- Voeding: 24 VCC -15 + 20% opgenomen vermogen 12,3 W
Of 19 VCA -15 + 10% opgenomen vermogen 16,9W
- Voeding encoder of push-pull optisch liniaal 12 VCC ± 5% 120 mA voor elke as
- Maximale berekeningsfrequentie 40 kHz, met versterkingsfactor encoder x 4 160kHz
- Relais output met wederzijdse beïnvloeding van de contacten, maximale lading 120 VCA
1A
- Ingangen met opto-isolatie
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- Fel oplichtend Led scherm
- Geheugen voor 99 programma’s bestaande uit 20 cycli elk. Elke cyclus kan (maximum)
65 000 herhalingen berekenen.
- Geheugen voor gegevens en Flash memory programma’s zonder dat een bufferbatterij
nodig is
- Aanraakbeeldscherm van polycarbonaat, IP65, waterdicht en afslijtend
- Externe connecties door middel van afneembaar bedieningstableau
- Afmetingen van het paneel voor boren: 186 x 92 mm

5. CONNECTIE DIAGRAM
Om een goede werking van het apparaat te garanderen, is het aanbevolen om deze
gescheiden te voeden.
De connecties moeten volgens het volgende schema gebeuren:
ABILIT. MOV. = DEVIATIE
OK POS. = OK POSITIE
COM L/V = NADEREN TRAAG/SNEL
COM A/I = TERUGKEREN TRAAG/SNEL
LENTO = TRAAG
VELOCE = SNEL
AVANTI (+) = VOORUIT
INDIETRO (-) = TERUGLOOP
NEGATIVO = NEGATIEF
SCOST. = SHIFT
INC. C. = VERGROTINGSCYCLUS
COM. = NADEREN
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6. TOETSEN

Toetsen voor MANUELE in werking stelling
Toest voor het PROGRAMMEREN VAN DE PARAMETERS

Toets voor SEMI-AUTOMATISCHE in werking stelling

Toets voor AUTOMATISCHE en AUTOMATISCH-CONTINU in werking
stelling

Toets voor PROGRAMMATIE

Toest voor ACTIVATIE VAN X-AS

Toest voor ACTIVATIE VAN Y-AS

START-Toets

STOP-Toets

Toets voor ACTIVATIE VERSTELLING en +/-

Toets voor INGAVE

Toets voor INGAVE VAN HERHALINGEN

VERWIJDER-Toets
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7. WERKING
De programmeerbare positioneereenheid HT072 kan twee gemotoriseerde assen in manuele,
semi-automatische, automatische en automatisch-continu modus instellen.
Het apparaat positioneert de geactiveerde as in manuele en semi-automatische modus door
op de overeenstemmende toets te drukken. Als daarentegen de automatische modus
geselecteerd wordt, positioneert het apparaat de as volgens het vorig opgeslagen
programma.
In de semi-automatische modus wordt er enkel één programmacyclus uitgevoerd. Het
verschil is dat dit direct gebeurt, zonder te worden opgeslagen.
De beweging van de assen is parallel (parameter 18 = 0) of sequentieel (parameter 18 = 1).
PARALLELBEWEGING:

Om de as parallel te doen bewegen, geef 0 in bij parameter 18.
De assen bewegen zich gelijktijdig.

SEQUENTIËLE BEWEGING:

Om de assen sequentieel te doen bewegen, geef 1 in bij
parameter 18. De assen bewegen zich één voor één. Wanneer
één as zijn positie bereikt, begint de andere as zich te
bewegen.

Het apparaat heeft een geheugen voor 99 programma’s, van nummer 1 tot nummer 99. Elk
programma bestaat uit 20 posities. Elke positie kan 65 000 herhalingen berekenen.
DEFINITIE:
- PROGRAMMACYCLUS: elke positie met
programmacyclus
- HERHALING:

zijn

eigen

herhalingen

vormt

een

geeft aan hoeveel keer het contact, gekoppeld aan de ingave
CYCLUSUITBREIDING, zich moet openen en sluiten vooraleer aan
een volgende cyclus te beginnen

8. PARAMETERS PROGRAMMEREN

PARAMETERS PROGRAMMEREN
 De positioneereenheid heeft voorgeprogrammeerde parameters, we raden aan deze niet
te wijzigen tenzij een gekwalificeerde technieker dit aanraadt.
PARAMETERS INGEVEN:
-

-

Druk gedurende 5 seconden op de toets PARAMETERS PROGRAMMEREN, tot de
overeenstemmende led oplicht. Op het scherm voor de cycli verschijnt het
parameternummer, terwijl op het scherm voor de posities de overeenstemmende waarde
verschijnt.
Druk op de toets van de in te stellen as om de parameters in te geven of te veranderen.
Geef de nieuwe parameterwaarde in en druk INGAVE om te bevestigen.
Druk op de INGAVE-toets om door de parameters te lopen. Op het scherm voor de cycli
verschijnt het parameternummer dat men aan het lezen of aan het wijzigen is.
Druk op de STOP-toets om het programa te verlaten.
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LIJST VAN DE PARAMETERS:
1. AS POSITIE:
Grenswaarde - 999999 tot + 999999.
2. FIJNAFREGELING:

- als = 0: werkt niet
- als > 0: voorwaartse beweging
- als < 0: achterwaartse beweging

3. SNELHEIDSVERANDERING: - als = 0: de as beweegt zich langzaam
Voor een juiste positionering van het systeem met 2
snelheden moet de gewijzigde snelheidswaarde hoger zijn
dan de intertiewaarde aan hoge snelheid.
4. INERTIE IN NEGATIEVE RICHTING OF VERTRAGING
5. INERTIE IN POSITIEVE RICHTING OF VERSNELLING
6. TOLERANTIE: toelaatbare positioneringswaarde
7. SHIFT: uitvoeringswaarde
8. TIJD VOOR DE UITVOERING BEGINT: tijdseenheid in decimale seconden.
9. MICROSCHAKELAAR VOOR MINIMUM AANSLAG:

grenswaarde - 999999

10. MICROSCHAKELAAR VOOR MAXIMUM AANSLAG:

grenswaarde 999999

11. VERSTERKINGSFACTOR ENCODER: x1 x2 x4
12. ENCODER VOOR VERMENIGVULDIGING IN HET DECIMALE STELSEL:
- als = 0: de parameter wordt geblokkeerd
- van 0,000001 tot 1,999999 (de 6 nummers op het scherm stellen een
decimaal deel voor van dit nummer). Het minteken is gelijk aan de waarde 0
voor het decimale deel, terwijl het nummer zonder minteken het nummer 1
voorstelt. (Als men – 23 450 aangeeft op het scherm, zal de as-positie op elke
puls van de encoder met 0,23450 verhogen of verlagen. Als men daarentegen
23 450 aangeeft op het scherm, zal de as-positie op elke puls van de encoder
met 1.
1,23450 verhogen of verlagen).
13. HERSELECTIE: Wanneer deze toets geactiveerd is, zal de as zich onmiddellijk op die
waarde positioneren. Grenswaarde van de as - 999999 tot 999999.
14. POSITIE VAN HET DECIMALE PUNT:

- als = 0: lezing zonder decimale punt
- als = 1: lezing met 1 decimaal
- als = 2: lezing met 2 decimalen
- als = 3: lezing met 3 decimalen

15. CONTROLETIJD VAN DE BEREIKTE POSITIE: waarde uitgedrukt in decimale seconden.
Geeft de tijd aan tussen het einde van de positionering en de tolerantiecontrole van de
bereikte positie.
16. MILLIMETER / INCH:

- als = 0: millimeter
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- als = 1: inch
17. OK POSITIE:

- als = 0: stationaire OK POSITIE
- als = 1: knipperende (0,5 seconden) OK POSITIE

18 HERPOSITIONERING:

- als = 0: de as zal zich niet herpositioneren volgens de waarde
ingegeven bij parameter 13
- als = 1: de as zal zich herpositioneren volgens de waarde
ingegeven bij parameter 13

9. MANUELE MODUS
Bij het aanzetten van het apparaat, is de vooraf ingestelde modus MANUEEL.
In deze modus worden de minimale en maximale aanslagpositie van de assen geactiveerd,
alsook de vier toetsen die overeenstemmen met de positionering van de assen en de toetsen
voor de activatie van de X-as en de Y-as.
Als u op de toetsen X en Y drukt beweegt er zich één as tegelijkertijd.

Toets voor ACTIVATIE VAN X-AS

Toets voor LANGZAAM
VERGROTEN

Toets voor ACTIVATIE VAN Y-AS

Toets voor LANGZAAM
VERKLEINEN

Toets voor SNEL VERGROTEN

Toets voor SNEL VERKLEINEN

10. SEMI-AUTOMATISCHE MODUS

SEMI-AUTOMATISCH en INGAVE
-

Als u op de toets SEMI-AUTOMATISCH drukt, licht de led van deze toets op.

-

Druk op de toets van de te activeren as en geef via het numerieke toetsenbord de maat in
die de as moet bereiken. Controleer of alle ingegeven waarden tussen de grenswaarden
van de aanslag liggen. Druk op de START-toets om de positionering uit te voeren. Als u
in plaats van op de START-toets, op de toets voor INGAVE VAN HERHALINGEN
drukt, verschijnt er op het scherm 01. Dit geeft het nummer van de te programmeren
herhalingen aan. Bevestig, of geef het nummer van de gewenste herhalingen in
(maximum 65000) en druk op de START-toets om de positionering uit te voeren.
Gedurende deze fase, licht de led van de START-toets op. Dit geeft aan dat de
positionering van de as bezig is.
Wanneer het gaat om een PARALELL beweging (parameter 18 = 0), kunnen beiden
assen geactiveerd worden. Als daarentegen de SEQUENTIËLE beweging geselecteerd
wordt (parameter 18 = 1), kan slechts één as geactiveerd worden (de laatst
geconfigureerde as zal gepositioneerd worden).
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Als de as zich, om welke reden dan ook, niet instelt binnen de ingevoegde tolerantiegrenswaarden, zal de positioneereenheid de positionering (maximum) drie keer herhalen.
Na de laatste herhaling, als de as de juiste positie nog altijd niet bereikt heeft, zal de
relais OK POSITIE openblijven en begint de led van de START-toets te knipperen om
de anomalie aan te geven. Druk op de STOP-toets om deze modus te verlaten en
controleer dat de as zich niet correct positioneert door een foutieve ingave van de
parameters of door een mechanisch probleem.
-

Als de positionering gedaan is, druk op de gewenste toets om een andere positionering
uit te voeren.

-

Druk op de STOP-toets om de positionering of de berekening van de herhalingen op elk
moment te onderbreken, of om terug naar de manuele modus over te schakelen.
Dit apparaat laat het positioneren van de as toe, zelfs als de gewenste maat tussen
grenswaarden ligt die het resultaat zijn van de som of de aftrekking van de inertiewaarde van het systeem en van de huidige positiewaarde. In dit geval zal de
positioneereenheid een afstand bereiken die drie keer groter of kleiner is dan de inertie
van het systeem vanaf de huidige positie, richting de meest passende positionering, of
een herstel uitvoeren van de speling. Beweeg, vanuit de bereikte positie, de as naar de
gewenste richting.
Controleer bij het instellen van de mechanische limieten van het systeem of de
positioneereenheid HT062, ook al worden positiewaarden die buiten de ingevoerde
grenswaarden van de parameters vallen niet toegelaten, deze limieten kan overschrijden
om de juiste maat te bereiken.

11. PROGRAMMA-OPMAAK

Toets voor PROGRAMMATIE
- Bij het drukken op de PROGRAMMATIE-toets, zal de led van deze toets en het
programma scherm oplichten. Op het programma scherm verschijnt het nummer van het
eerste lege beschikbare programma.
- Om gegevens in te voeren onder het programmanummer dat op het scherm verschijnt,
druk op de INGAVE-toets. Als u daarentegen het programmanummer wil veranderen, geef
dan het nummer van het gewenste programma in en druk daarna op de INGAVE-toets.
- Het scherm voor de maat staat af en op het scherm voor de cycli verschijnt 1.
- Selecteer de gewenste as door op de overeenstemmende toets te drukken. De led van deze
toets en van de maat knipperen.
- Geef de maat in. Als u een foute waarde ingeeft, reset de waarde door op de
VERWIJDER-toets te drukken en geef de juiste waarde in. Na de juiste waarde te hebben
ingegeven, en als u ook de ander as wil selecteren, geef de maat in en druk op de
INGAVE-toets om te bevestigen en naar de volgende cyclus te gaan of druk op de toets
voor INGAVE VAN HERHALINGEN om het nummer van herhalingen in te geven. In dit
geval verschijnt op het scherm 00001 wat het aantal herhalingen aangeeft. Druk op de
INGAVE-toets om te bevestigen of geef het nummer van de gewenste herhalingen in
(maximum 650000). Druk op de INGAVE-toets om te bevestigen. Nu verschijnt op het
scherm voor de cycli 02. Herhaal de hierboven beschreven bewerkingen om met de
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programmatie van de volgende cycli verder te gaan. Na het invoeren van de waarden en de
bevestiging van de laatste cyclus door op de INGAVE-toets te drukken, wordt het eerste
lege beschikbare programma weergegeven door op STOP-toets te drukken. Dit maakt het
lezen en het invoeren van een ander programma mogelijk. Als u terug op de STOP-toets
drukt, zal de positioneereenheid de programmatie-fase verlaten, en terug naar de manuele
modus keren.
- Om het programma dat u net heeft ingegeven te visualiseren, druk op de
PROGRAMMATIE-toets: de led stopt met knipperen en de eerste positie van het
programma verschijnt. Druk op de INGAVE-toets om de overeenstemmende herhalingen
te bekijken. Druk opnieuw op de INGAVE-toets voor om de volgende cyclus te bekijken.
- Druk op de STOP-toets om het programmatie-menu te verlaten en om terug MANUEEL te
werken.

12. PROGRAMMATIE-CORRECTIE
Volg de volgende stappen om een programma te wijzigen:
- Druk op de PROGRAMMATIE-toets
- Druk op de INGAVE-toets tot u de te wijzigen cyclus vindt
- Druk op de PROGRAMMATIE-toets tot het verklikkerlicht knippert
- Geef de gewenste waarde in
- Druk op de INGAVE-toets om te bevestigen

13. PROGRAMMATIE-ANNULERING
EEN DEEL VAN HET PROGRAMMA WISSEN:
-

Druk op de PROGRAMMATIE-toets
Druk op de INGAVE-toets tot u de te wissen cyclus vindt
Druk op de VERWIJDER-toets
Druk op de INGAVE-toets om te bevestigen

EEN VOLLEDIG PROGRAMMA WISSEN:
- Druk op de PROGRAMMATIE-toets, het verklikkerlicht en het scherm lichten op
- Geef het nummer van het te wissen programma in
- Druk gedurende 5 seconden op de VERWIJDER-toets
ALLE PROGRAMMA’S WISSEN:
- Druk op de PROGRAMMATIE-toets
- Druk gedurende 5 seconden op de VERWIJDER-toets

14. AUTOMATISCHE EN AUTOMATISCHE-CONTINU
MODUS

AUTOMATISCH EN AUTOMATISCH CONTINU
- Druk op de AUTOMATISCH en AUTOMATISCH CONTINU-toets, het verklikkerlicht
licht op. Het nummer van het laatst uitgevoerde programma verschijnt op het scherm.
- Het programa kan in enkelvoudige modus of in continu modus worden uitgevoerd:
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-

-

-

-

-

ENKELVOUDIGE MODUS:

De positioneereenheid is geconfigureerd om in
enkelvoudige modus te werken
CONTINU MODUS:
Druk nogmaals op de AUTOMATISCH-toets. Het
verklikkerlicht knippert en wil zeggen dat de continu modus werkt.
- Geef het nummer in van het programma dat u wil uitvoeren (als het apparaat het
geselecteerde nummer niet aanvaardt wil dit zeggen dat dit programma leeg is)
- Druk op de INGAVE-toets om te bevestigen. Als u meermaals op de INGAVE-toets
drukt, kan u het programma uitvoeren vanuit de door u geselecteerde de cyclus.
PARALLEL BEWEGING: Bij het beëindigen van de eerste cyclus, na het openen en het
sluiten van het CYCLUS UITBREIDING contact zoveel keer als men deze in de
herhalingen heeft geprogrammeerd, zal het apparaat de volgende cyclus uitvoeren
SEQUENTIËLE BEWEGING: Na het beëindigen van de eerste cyclus, voert het apparaat
automatisch de volgende cyclus uit.
Druk op de STOP-toets om de positionering te onderbreken. Door op de START-toets te
drukken, begint u terug vanaf de onderbroken positie.
Druk meermaals op de STOP-toets tot de led van het scherm voor de cycli en het
programma scherm uitgaat. Het apparaat gaat automatisch terug naar de MANUELE
modus.
De schakelaars START en STOP aan de zijkant van het apparaat, hebben dezelfde
functies als die van de voorkant.

15. +/- TOETSEN

Toetsen voor ACTIVATIE VERSTELLING en +/Om deze functie te activering, druk op de toets voor ACTIVATIE VERSTELLING en +/-:
De led van deze toets licht op.
Wanneer u de positieverstelling-ingave sluit, door deze funcie te selecteren, zal de positie
van de as vergroten volgens de ingegeven waarde in het veld van parameter 7. De positie
wordt vergroot wanneer de ingegeven tijd in parameter 8 om is (TIJD DIE DE
VERSTELLING VOORAF GAAT). Gedurende deze beweging blijft het contact van de OK
POSITIE gesloten. De as keert terug naar zijn vorige positie wanneer ingave voor CYCLUS
UITBREIDING zich opent. Deze heeft voorrang op de VERSTELLING. Hierdoor kan de
terugkeer naar de vorige positie worden nagekeken ook als de vertellingsbeweging nog niet
ten einde is.
 Wanneer men in het veld van parameter 18 de waarde 1 ingeeft, zal de verstelling niet
werken

16. OK POSITIE
De OK POSITIE is een contact dat zich opent gedurende de bewegingen en dat zich sluit
wanneer de positionering ten einde is. Dit contact blijft open in volgende omstandigheden:
-

In SEMI-AUTOMATISCHE modus: wanneer de positionering van de as niet correct is
uitgevoerd en wanneer de herhaling-teller de vorig ingevoerde waarde niet heeft
kunnen bereiken
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-

In AUTOMATISCHE modus: wanneer de positionering van de as niet correct is
uitgevoerd en op het einde van elk programma.
Gedurende de PROGRAMMATIE
Bij het openen van het parameter menu

17. UITBREIDING VAN DE CYCLI
Door deze ingang te openen en te sluiten, telt het apparaat één van de geprogrammeerde
herhalingen. Elke keer deze ingang wordt geopend en gesloten, verhoogt de herhaling teller
zich met één éénheid. In AUTOMATISCHE modus, na het uitvoeren van de
geprogrammeerde herhalingen, gaat het apparaat over naar de volgende cyclus.

18. EXTERIEURE START EN STOP
Deze ingangen hebben dezelfde functie als de overeenstemmende toetsen op het
bedieningstableau aan de voorkant.
De exterieure STOP-toets moet verplicht worden aangesloten op een normaal gesloten
contact.

19. CONTROLE-EENHEID
Dit contact wordt gesloten bij het begin van elke beweging en opent zich 0.5 seconden nadat
de beweging beëindigd is.

20. PRE-SELECTIE
Slechts wanneer de UITGANG 0 van de ENCODER niet aangesloten is op de INPUT
ingang 0, telkens wanneer de PRESET-ingang gesloten wordt, bereikt de positiewaarde van
de as, de maat die is ingegeven in het overeenstemmende veld van deze parameter.

21. INPUT 0 ENCODER
Slechts wanneer het contact in de PRESET-ingang gesloten is, elke keer de UITGANG 0
van de ENCODER de INPUT 0 ENCODER activeert, bereikt de positiewaarde van de as de
maat die is ingegeven in het overeenstemmende veld van deze parameter.

22. EINDE VAN HET PROGRAMMA
Dit contact sluit zich gedurende 0,5 seconden telkens als het programma dat in werking is,
eindigt. Met andere woorden, telkens als de laatste cyclus eindigt.

23. SEMI-AUTOMATISCH / AUTOMATISCH
Dit contact opent zich wanneer de positioneereenheid HT062 zich in MANUELE modus
bevindt en sluit wanneer het zich in SEMI-AUTOMATISCHE of AUTOMATISCHE
modus bevindt.

24. LIJST VAN BEWAARDE PARAMETERS
Lees het einde van deze gebruiksaanwijzing.
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25. REFERENTIENORMEN
De programmeerbare positioneereenheid HT062 is conform met de volgende richtlijnen:
 Ø EN 50082-2 niveau 3-4
 Ø EN 50081-2 groep 1 klasse A
 Ø EN 60204-1
 CEE 89/336 (Elektromagnetische compatibiliteit)
 CEE 92/31 (Elektromagnetische interferentie)
 CEE 73/23 (Laagspanning)
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HYDRAULISCHE GUILLOTINE
SCHEMA’S

A – ALGEMEEN ZICHT
B – LINKERCILINDER
C – RECHTERCILINDER
D – BOVENMES
E – MATRIX
F – AANSLAG ACHTERKANT (a)
G – AANSLAG ACHTERKANT (b)
H – AANSLAG ACHTERKANT (c)
I – TAFEL
J – INSTALLATIE VAN DE ELEKTROMAGNETISCHE KLEP
K – HYDRAULISCH SYSTEEM
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A- ALGEMEEN ZICHT
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B – LINKERCILINDER

27

C – RECHTERCILINDER

28

D – BOVENMES

29

E - MATRIX

30

F – AANSLAG ACHTERKANT (a)
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G – AANSLAG ACHTERKANT (b)
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H – AANSLAG ACHTERKANT (c)

33

I - TAFEL

34

J – INSTALLATIE VAN DE ELEKTROMAGNETISCHE KLEP
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K – HYDRAULISCH SYSTEEM
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