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DEKALENS MÅTT: 162,5x105,5

Manöverbox specifikation

Dim: 200x120x62 mm
Tätningsklass: IP 65

Dekal: Tjock och slitstark
02586 Sida 1 av 5

Anslutning
03394 Kabeldoninsats stift
låsring 12 polig
03291 Stift
03289 Bakkåpa
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Programbeskrivning V2.3 M96 P/N 02001
För Ventilblock 02622Lågfart:V8,V4;  Högfart:V8,V7;  Avklipp upp:V8,V6,V5;  Avklipp ner:V8,V5;  Signal: V2;
Varningsljus:V3

Factory defaults settings 0,0-9,9 sek.
Time. Sek/10
10. 00 Delay of signal from S1
20. 04 Plastic relase
30. 55 Cutting cylinder up
40. 55 Cutting cylinder down
50. 60 Speed limiter on plastic arm. Maximum 60 pulses/ min=30 turns by minut.
60. 99 Maximum time in sek between 2 ex signals from table sensor  S1, on high speed.
70. 80 Maximum time in sek between 2 ex signals from plastic arm S2, on low and high speed.
80. 02 Quantity of pulses from wrapping arm before cutting cylinder rises.

To change factory defaults, do like this
a, Put of controlbox
b, Press and hold Cut down and Cut up, at the same time you press On. Now you are in setting mode.
c, Change between Time 10-80 by pressing balereset and change times by pressing - och +
d, To go from setting mode to normal mode press Stop then On

Operatören val av balprogram
Singelbalprogram
Auto wrap trycks ner
Varningljus och signal aktiveras
Efter 4 sek bryts signal och sveparmen startar i lågfart
Vid 1:a puls från sveparmen går sveparmen upp i högfart
Vid 2:a puls från sveparmen släpper avklippet plasten
Efter förinställt antal pulser från bordet + Tid 10 går sveparmen ner i lågfart
Efter 2:a puls från sveparmen stannar sveparmen och avklipp går upp
Sveparmen går sedan lågfart till 1:a puls från sveparmen
Avklipp går ner
Programslut

Dubbelbalprogram
Auto wrap trycks ner
Varningljus och signal aktiveras
Efter 4 sek bryts signal och sveparmen startar i lågfart
Vid 2:a puls från sveparmen går sveparmen upp i högfart och plasten släpps från avklippet
Efter förinställt antal pulser från bordet + Tid 10 går sveparmen ner i lågfart
Efter 2:a puls från sveparmen stannar sveparmen och avklipp går upp
Sveparmen går sedan lågfart till 1:a puls från sveparmen
Avklipp går ner
Programslut

Singel och dubbelprogram växlas mellan genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne Avklipp ner samt tryck på On
c, Växla med - och + (01.01) singel, (01.02) dubbel
d, Åter till körläge tryck Stop sen On

Pausfunktion
Pausfunktionen erhålles genom att trycka på auto knappen i lågfart plastsläpp sekvens alt. högfart sekvens.
Det är ej möjligt att pausa i lågfart plastklipp sekvensen.
Under pausen blinkar varningsljuset samt att displayen i manöverlådan blinkar.
Maskinen återstartar genom att trycka in autoknappen igen i minst 4 sek. och har ett förlopp enl. följande, Signalen
ljuder i 4 sek, maskinen startar i lågfart 2 sek och sedan startar högfart. Då återstart sker från Lågfart plastsläpp
sekvensen, startar maskinen om från början.
Då återstart sker från högfart sekvensen startar maskinen där den slutade.

Balräknare
Antal körda balar totalt visas genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne Avklipp upp samt tryck på On
c, Åter till körläge tryck Stop sen On

Voltmeter
Voltmeter visar spänning genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne - och + samt tryck på On
c, Åter till körläge tryck Stop sen On

Felmedelande
Displayen blinkar (99.01) Antal pulser från sveparmen större än Tid 50
Displayen blinkar (99.02) Tid mellan två pulser från sveparmen större än Tid 70
Displayen blinkar (99.03) Tid mellan två pulser från bordet större än Tid 60
Åter till körläge tryck Stop sen On
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Programbeskrivning V2.2 M95  För Ventilblock 02622

Lågfart:V8,V4;  Högfart:V8,V7;  Avklipp upp:V8,V6,V5;  Avklipp ner:V8,V5;  Signal: V2;  Varningsljus:V3

1. Singelprogram/Operatörsinställning
Auto wrap trycks ner
Varningljus och signal aktiveras
Efter 4 sek bryts signal och sveparmen startar i lågfart
Vid 1:a puls från sveparmen går sveparmen upp i högfart
Vid 2:a puls från sveparmen släpper avklippet plasten
Efter förinställt antal pulser från bordet + Tid 10 går sveparmen ner i lågfart
Efter 2:a puls från sveparmen stannar sveparmen och avklipp går upp
Sveparmen går sedan lågfart till 1:a puls från sveparmen
Avklipp går ner
Programslut

2. Dubbelprogram/Operatörsinställning
Auto wrap trycks ner
Varningljus och signal aktiveras
Efter 4 sek bryts signal och sveparmen startar i lågfart
Vid 2:a puls från sveparmen går sveparmen upp i högfart och
plasten släpps från avklippet
Efter förinställt antal pulser från bordet + Tid 10 går sveparmen ner i lågfart
Efter 2:a puls från sveparmen stannar sveparmen och avklipp går upp
Sveparmen går sedan lågfart till 1:a puls från sveparmen
Avklipp går ner
Programslut

Singel och dubbelprogram växlas mellan genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne Avklipp ner samt tryck på On
c, Växla med - och + (01.01) singel, (01.02) dubbel
d, Åter till körläge tryck Stop sen On

3.  Factory defaults 0,0-9,9 sek.
Time. Sek/10
10. 00 Delay of signal from S1
20. 04 Plastic relase
30. 55 Cutting cylinder up
40. 55 Cutting cylinder down
50. 60 Speed limiter on plastic arm. Maximum 60 pulses/ min=30 turns by minut.
60. 99 Maximum time in sek between 2 ex signals from table sensor  S1, on high speed.
70. 80 Maximum time in sek between 2 ex signals from plastic arm S2, on low and high speed.

To change factory defaults, do like this
a, Put of controlbox
b, Press and hold Cut down and Cut up, at the same time you press On. Now you are in setting mode.
c, Change between Time 10-70 by pressing balereset and change times by pressing - och +
d, To go from setting mode to normal mode press Stop then On

4. Balräknare/ Informationsfunktion
Antal körda balar totalt visas genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne Avklipp upp samt tryck på On
c, Åter till körläge tryck Stop sen On

5. Voltmeter
Voltmeter visar spänning genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne - och + samt tryck på On
c, Åter till körläge tryck Stop sen On

6. Felmedelande
Displayen blinkar (99.01) Antal pulser från sveparmen större än Tid 50
Displayen blinkar (99.02) Tid mellan två pulser från sveparmen större än Tid 70
Displayen blinkar (99.03) Tid mellan två pulser från bordet större än Tid 60
Åter till körläge tryck Stop sen On
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Programbeskrivning V2.1 JAN 94 M94  För Ventilblock 02622

Lågfart:V8,V4;  Högfart:V8,V7;  Avklipp upp:V8,V6,V5;  Avklipp ner:V8,V5;  Signal: V2;  Varningsljus:V3

2. Dubbelprogram/Operatörsinställning
Auto wrap trycks ner
Varningljus och signal aktiveras
Efter 4 sek bryts signal och sveparmen startar i lågfart
Vid 2:a puls från sveparmen går sveparmen upp i högfart och
plasten släpps från avklippet
Efter förinställt antal pulser från bordet går sveparmen ner i lågfart
Efter 2:a puls från sveparmen stannar sveparmen och avklipp går upp
Sveparmen går sedan lågfart till 1:a puls från sveparmen
Avklipp går ner
Programslut

3.  Factory defaults 0,0-9,9 sek.
Time. Sek/10
20. 04 Plastic relase
30. 55 Cutting cylinder up
40. 55 Cutting cylinder down
50. 60 Speed limiter on plastic arm. Maximum 60 pulses/ min=30 turns by minut.

To change factory defaults, do like this
a, Put of controlbox
b, Press and hold Cut down and Cut up, at the same time you press On. Now you are in setting mode.
c, Change between 10-50 by pressing balereset and change times by pressing - och +
d, To go from setting mode to normal mode press Stop then On

4. Balräknare/ Informationsfunktion
Antal körda balar totalt visas genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne Avklipp upp samt tryck på On
c, Åter till körläge tryck Stop sen On

5. Voltmeter
Voltmeter visar spänning genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne - och + samt tryck på On
c, Åter till körläge tryck Stop sen On

6. Felmedelande
Displayen blinkar (99.01) Antal pulser från sveparmen större än Tid 50
Displayen blinkar (99.02) Tid mellan två pulser från sveparmen större än 8 sek
Åter till körläge tryck Stop sen On
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Programbeskrivning V1.8 M92-M93  P/N 02104 För ventilblock 02576, 02601samt 02816

Lågfart:V8,V4;  Högfart:V8,V7;  Avklipp upp:V8,V6;  Avklipp ner:V8,V5;  Signal: V2;  Varningsljus:V3

2. Dubbelprogram/Operatörsinställning
Auto wrap trycks ner
Varningljus och signal aktiveras
Efter 4 sek bryts signal och sveparmen startar i lågfart
Vid 2:a puls från sveparmen går sveparmen upp i högfart och
plasten släpps från avklippet
Efter förinställt antal pulser från bordet går sveparmen ner i lågfart
Efter 2:a puls från sveparmen stannar sveparmen och avklipp går upp
Sveparmen går sedan lågfart till 1:a puls från sveparmen
Avklipp går ner
Programslut

3.  Factory defaults 0,0-9,9 sek.
Time.Sek/10
20. 04 Plastic relase

40. 55 Cutting cylinder down
50. 60 Speed limiter on plastic arm. Maximum 60 pulses/ min=30 turns by minut.

To change factory defaults, do like this
a, Put of controlbox
b, Press and hold Cut down and Cut up, at the same time you press On. Now you are in setting mode.
c, Change between 10-50 by pressing balereset and change times by pressing - och +
d, To go from setting mode to normal mode press Stop then On

4. Balräknare/ Informationsfunktion
Antal körda balar totalt visas genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne Avklipp upp samt tryck på On
c, Åter till körläge tryck Stop sen On

5. Voltmeter
Voltmeter visar spänning genom att,
a, Stäng av manöverlådan
b, Tryck och håll inne - och + samt tryck på On
c, Åter till körläge tryck Stop sen On

6. Felmedelande
Displayen blinkar (99.01) Antal pulser från sveparmen större än Tid 50
Displayen blinkar (99.02) Tid mellan två pulser från sveparmen större än 8 sek
Åter till körläge tryck Stop sen On


