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Billeder og menuer i betjeningsvejledningen adskiller sig evt. i et vist omfang fra den faktiske maskine afhængig af
kundens valg.
I hele betjeningsvejledningen bliver følgende symboler anvendt til angivelse af særlig vigtig information.

Vigtig information

Må udføres af operatør

Må kun udføres af Cyklop
servicetekniker

Fare

”Genvej til side” for at komme til den menu/side tryk på knapperne i det
grå felt i denne rækkefølge (Dette er et eksempel)
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Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad
maskin enligt EG:s Maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga 2B.

Erklæring
om
indføjelse
færdiggjort maskine i henhold til
direktiv 2006/42/EF, Bilag 2B.

Vi:
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 BURSERYD
Org. Nr. 556224-0001
försäkrar att den delvis fullbordade maskinen:

Undertegnede:
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 BURSERYD
CVR nr. 556224-0001
erklærer som eneansvarlige, at produktet

Benämning: Sträckfilmare GL 2000
Typbeteckningar: 1030000-1030005

Model: Strækfilmvikler GL 2000
Typebetegnelse: 1030000-1030005

i

delvist
EF Maskin-

Maskinnummer / Maskinnummer

- är avsedd att att bli inmonterad i en större maskin eller
byggas ihop med en annan maskin, som tillsammans kommer att utgöra en maskin som omfattas av RÅDETS DIREKTIV
2006/42/EG och som då skall vara tillverkad i överensstämmelse med RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EG.

- er beregnet til montering inden i en større maskine eller
samling med en anden maskine, der tilsammen vil udgøre
en maskine omfattet af Direktiv 2006/42/EF, og som vil blive
udført i overensstemmelse med Direktiv 2006/42/EF.

- vars tillämpliga delar av direktivets bilaga 1 om väsentliga
hälso- och säkerhetskrav i samband med konstruktion av
maskiner har utförts och att relevant teknisk dokumentation
har sammanställts enligt bilaga 7, avsnitt B. Kvarstående
punkter i bilaga 1: 1.1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.5.2,
1.6.1 samt 1.6.3.

for hvilke relevante dele af bilag 1 til Direktivet vedrørende
væsentlige dele af sundheds- og sikkerhedskrav i forbindelse
med konstruktion af maskinerne er blevet opfyldt, og at relevant teknisk dokumentation er blevet tilvejebragt i henhold
til bilag 7, afsnit B. Resterende punkter i bilag 1: 1.1.3, 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.5.2, 1.6.1 og 1.6.3.

Vid en motiverad begäran från nationella myndigheter
överlämnas relevant dokumentation om den fullbordade
maskinen.

Ved modtagelse af en berettiget anmodning herom fra de nationale myndigheder vil relevant information om den delvist
fuldførte maskine blive udleveret.

Följande andra direktiv har tillämpats:

Følgende andre direktiver er blevet anvendt:

2006/42/EG

2006/42/EF

2006/95/EG
2004/108/EG
Följande

Maskindirektiv, Grundläggande säkerhetsföreskrifter
Lågspänningsdirektivet (LVD)
Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)

harmoniserande

standarder

EN ISO 14121

Maskinsäkerhet
bedömning
EN ISO 12100-1 Maskinsäkerhet
logi, metodik
EN ISO 12100-2 Maskinsäkerhet
SS-EN 60204-1 Maskinsäkerhet
SS-EN 954-1
Maskinsäkerhet

SS-EN 415-6

-

har

Principer

tillämpats:
för

risk-

- Grundläggande termino- Tekniska principer
- Maskiners elutrustning
- Styrsystem

Förpackningsmaskiner, Säkerhet

Burseryd
Ort & datum (ÅÅ-MM-DD)
Sted og dato (ÅÅ-MM-DD)
Burseryd
Ort & datum (ÅÅ-MM-DD)
Sted og dato (ÅÅ-MM-DD)

2006/95/EF
2004/108/EF

Maskindirektiv - Grundlæggende sikkerhedsforskrifter
Lavspændingsdirektivet (LVD)
Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)

Følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt:
EN ISO 14121

Maskinsikkerhed - Principper for risikobedømmelse
EN ISO 12100-1 Maskinsikkerhed - Grundlæggende terminologi, metodik
EN ISO 12100-2 Maskinsikkerhed - Tekniske principper
SS-EN 60204-1 Maskinsikkerhed - Maskinernes el
udstyr
SS-EN 954-1
Maskinsikkerhed - Styresystem
SS-EN 415-6 Emballagemaskiner, Sikkerhed

Bo Eriksson

Lars Karlsson

VD / Adm. direktør
Befattning / Stilling
Ansvarig för Teknisk fil
Ansvarlig for teknisk dokumentation
Befattning / Stilling
Ph: +46 (0)371 50800
Fax: +46 (0)371 50775
info@cyklopteknik.se
www.cyklopteknik.se

Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 BURSERYD
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1. Al min delige si kke rhe ds a nvi s ni nge r
GENERELT
Maskinens design og konstruktion muliggør sikker anvendelse og
vedligeholdelse. Dette gælder under den forudsætning, at installationen foretages om beskrevet i denne vejledning. Vejledningen
skal læses, og anvisningerne skal følges af alle, der arbejder med
maskinen. Det er kundens ansvar at sikre, at anvisningerne bliver
overholdt af medarbejderne.
I nogle lande eller nogle virksomheder er der flere sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes, hovedsageligt i forbindelse
med medarbejdere. Denne dokumentation tager ikke højde for
sådanne virksomhedsspecifikke eller nationale retningslinjer.
De tekniske specifikationer i vejledningen udgør et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for evt. lokale sikkerhedsbestemmelser.
Spørg de relevante myndigheder eller virksomedens sikkerheds
repræsentanter til råds.
Denne dokumentation skelner mellem ”normal drift” (se kapitel
3-4 Betjening af maskinen) and ”andre spørgsmål” (se kapitel 5
Pleje og daglig vedligeholdelse). Årsagen er, at der stilles forskellige krav til operatører og servicemedarbejdere især i forbindelse
med sikkerhed.
Lettere vedligeholdelse som beskrevet i kapitel 4 kan også
foretages af operatører. Vedligeholdelse kun beskrevet i kapitel 5
må kun foretages af kvalificerede servicemedarbejdere.
SIKKERHED
Følgende regler skal overholdes: Sørg for, at der ikke er børn eller
dyr i nærheden af installationen.
Kun personer, der har læst og forstået denne vejledning, må
arbejde med denne maskine. Lad være med at pille ved maskinen, mens den kører eller er tændt.
Advarsel! Selvom
maskinen ikke kører, kan den evt. godt være tændt. Sikkerhedsanordninger må ikke fjernes eller sættes ud af kraft.
Al beskyttelse af elektriske og mekaniske komponenter
skal
være
installeret
korrekt,
når
maskinen
er
i
drift. Sikkerhedsanordningerne er vigtige for at give et sikkert arbejdsmiljø. Derfor er det strengt forbudt at ignorere eller omgå
dem på nogen måde. Hold arbejdsområdet rent og frit for fremmedlegemer. Sørg for tilstrækkelig oplysning af arbejdsområdet.
UAUTORISERET BRUG
Nogle former for brug kan medføre unødvendige sikkerhedsrisici,
fordi de ikke er i overensstemmelse med maskinens specifikationer og derfor ulovlige. Det er ikke tilladt:
•
At vikle paller, der ikke opfylder specifikationerne
•
At vikle pallegods, der overstiger den maks. tilladte vægt
•
At vikle pallegods, der ikke er blevet stablet korrekt. Husk, at
selvom det ser ud til, at varerne er stablet korrekt, kan pakker
alligevel falde ned af andre årsager
•
At vikle paller, der er i dårlig tilstand
•
At vikle paller, der rager ud over drejebordets omkreds
•
At se bort fra installationens specifikationer
•
At vikle uemballerede fødevarer
BRUGERE
Operatører
Maskinen må betjenes af alle voksne, der læst og forstået indholdet af kapitel 1-4. Det er ikke nødvendigt, at operatøren har
særlig indsigt. Maskinoperatører bliver uddannet af medarbejdere
fra Cyklop eller Cyklop's aut. forhandlere.
Operatøren er normalt inddraget i følgende opgaver:
•
Betjening af maskinen
•
Daglig standardvedligeholdelse. Med dette menes f.eks. rens-

5DK

•
•

ning af fotoceller - det er ikke tilladt at udføre større opgaver.
Sikring af, at der ikke kan opstå farlige situationer.
Renholdelse af arbejdsområdet og fjernelse af fremmedlegemer.

Service
Der kræves særlig indsigt, erfaring og/uddannelse. Service
medarbejdere bør også være i stand til at håndtere hele indholdet
af denne dokumentation. Service omfatter typisk følgende typer
opgaver:
•
Vedligeholdelse af installationen
•
Reparation af fejl
•
Give operatørerne support
Servicepersonalet skal efter udbedring af en fejl føre maskinen
tilbage til den oprindelige tilstand. I sikkerhedsmæssig henseende betyder dette f.eks. at sætte beskyttelsesafskærmninger på plads og at tilbagestille sikkerheds
kontakten til dens oprindelige stilling. Hvis sikkerhedspersonalet på eget initiativ iværksætter ændringer i installationen, vil
kunden miste sin ret til at fremsætte garantikrav, hvis der opstår
problemer som følge af ændringen.
PERSONLIG BESKYTTELSE
Der er nogle personlige beskyttelsesforanstaltninger, som
maskinoperatøren ikke skal iværksætte. Men der er en række foranstaltninger, der anbefales. Det drejer sig f.eks. om beskyttelsessko, høre
værn osv. Imidlertid kræver nogle af de anvendte produkter
evt. beskyttelsesforanstaltninger. Råd herom fremgår af dokumentationen for disse anordninger. Ved håndtering af metalplader skal
der iværsættes visse forholdsregler for at undgå personskader
som f.eks. beskadigelse af hænder og lignende. Ved udførelse af
service skal de lokale sikkerhedsforskrifter overholdes. Drøft
spørgsmål om personlig sikkerhed med virksomhedens sikkerhedsrepræsentanter.
Hele installationen er konstrueret og afprøvet til at håndtere de
angive emner. Der kan opstå uforudsete farer ved håndtering af
andre emner end de angivne. Fabrikanten påtager sig ikke noget
ansvar for komplikationer, der opstår som følge af håndtering af
andre emner end de angivne.
TRANSPORT
Ved transport af installtionen på offentlig vej kan der evt. være
lokale forskrifter, der skal overholdes. Spørg de nationale og lokale
myndigheder til råds om den form for forskrifter, og om der er
behov for at søge om tilladelse.
MILJØHENSYN
De potentielle miljørisici omfatter f.eks. olie, fedt og rengøringsmidler. Den form for stoffer skal bortskaffes i overensstemmelse
med de nationale miljøforskrifter.
BORTSKAFFELSE AF MASKINEN/INSTALLATIONEN
Hvis og når maskinen skal bortskaffes, skal de lokale
miljøforskrifter overholdes. Maskinen indeholder kun materialer,
der kan anses for at være almindeligt kendte. Alle materialer i
maskinen var på fremstillingstidspunktet af en sådan art, at de
kan bortskaffes på miljømæssig forsvarlig vis og uden risiko for
personskade.
KATASTROFER
Katastrofer omfatter brand, oversvømmelse og lignende. Der er
ingen specifikke forskrifter i forbindelse med katastrofer.
Brandslukning kan udføres i henhold til alm. standarder.

Grundlæggende betjening
Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne
grundigt inden ibrugtagning af maskinen. Betjeningsvejledningen skal gemmes i umiddelbar nærhed af maskinen, så
den er klar til brug. Vedligeholdelses- og inspektionsintervaller skal overholdes.
Maskinen/anlægget må kun anvendes i teknisk perfekt
stand i overensstemmelse med den tilsigtede brug og anvisningerne angivet i betjeningsvedledningen, og den/det
må kun betjenes af medarbejdere, der er uddannet i sikkerhedsspørgmål, og som fuldt ud forstår de risici, der er
forbundet med betjening af maskinen/anlægget. Alle funktionsfejl og især fejl, der påvirker maskinens/anlæggets sikkerhed, skal derfor udbedres med det samme.
Maskinen/anlægget må kun bruges til de tiltænkte formål.
Organisatioriske foranstaltninger
Foruden betjeningsvejledningen skal brugeren også instrueres i alle generelt gældende juriske og obligatoriske forskrifter i forbindelse med forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse. Disse obligatoriske forskrifter omfatter evt.
også håndtering af farlige stoffer, udformning og/eller brug
af personlige værnemidler eller trafikregler.
Af sikkerhedsårsager skal langt hår bindes op eller sikres på
anden vis, og beklædning skal være tætsluttende, og der
må ikke bæres smykker i form af ringe osv. Der kan opstå
personskader ved, at beklædning sætter sig fast i maskinen, eller ringe, der bliver indfanget af bevægelige dele.
Brug personlige værnemidler, når forholdene kræver det,
eller hvis det er foreskrevet i henhold til lovgivningen.
Overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarsler, der er
fastgjort til maskinen/anlægget.
Sørg for, at sikkerhedsanvisninger og advarsler fastgjort til
maskinen altid er fuldstændige og læselige i deres helhed.
Ved ændringer, der berører sikkerheden eller forandrer maskinens/anlægget opførsel under driften, skal maskinen/
anlægget standses med det samme, og fejlfunktionen skal
rapporteres til den kompetente myndighed/person.
Foretag aldrig ændringer, tilføjelser eller forandringer, der
kan påvirke sikkerheden uden fabrikantens godkendelse.
Dette gælder også installation og justering af sikkerhedsanordninger og ventiler såvel som svejsearbejder på bærende
dele.
Reservdele skal opfylde de tekniske krav angivet af fabrikanten. Originale reservdele fra fabrikanten kan anses for
at opfylde disse krav.

6DK

Foretag aldrig ændringer i softwaren i det programmerbare
kontrolsystem.
Udskift hydraulikslanger inden for de angive og relevante
intervaller, også hvis der ikke forekommer fejl, der berører
sikkerheden.
Ved udførelse af vedligeholdesarbejder er det absolut nødvendigt, at værktøj og udstyr tilpasses til opgaven.
Medarbejderne skal være bekendt med placering og betjening af ildslukkere.
Overhold alle advarsler om brand og procedurer for brandslukning.
Anordninger til beskyttelse mod ulykker, der ikke indgår i leverancen, som f.eks. beskyttelsesafskærmning skal leveres
af kunden i overensstemmelse de de lokale sikkerhedsforskrifter.
Valg af medarbejdere og deres kvalifikationer
Alt arbejde på og med maskinen/anlægget må kun udføres
af pålidelige medarbejdere. Den lovbefalede minimumsalder skal overholdes.
Anvend kun uddannede eller instruerede medarbejde, og
angiv tydeligt og klart medarbejdernes individuelle ansvar
for drift, opsætning, vedligeholdelse og reparation.
Sørg for, at det kun er autoriserede medarbejdere, der arbejder på eller med maskinen.
Definer maskinoperatørens ansvarsområde – også hvad angår overholdelse af trafikforskrifter. Dette gør det muligt for
operatøren af afvise instrukser fra tredjemand, der strider
mod sikkerhedsforskrifterne.
Tillad ikke personer, der skal uddannes eller instrueres, eller
personer, der skal deltage i almen uddannelse, at arbejde
på eller med maskinen/anlægget uden permanent overvågning af en person med relevant erfaring.
Arbejde på elsystemet eller elektrisk udstyr på maskinen/
anlægget må kun udføres af en uddannet elektriker eller af
instruerede personer under overvågning og vejledning af
en uddannet elektriker og i overensstemmelse med regler
og forskrifter for elektroteknisk arbejde.
Arbejde på gasdrevet udstyr (gaskunder) må kun udføres af
særligt uddannede medarbejdere.
Arbejde på hydrauliksystemet må kun udføres af personer
med specialkendskab til og erfaring med hydraulisk udstyr.

Sikkerhedsanvisninger vedr. specifikke driftsfaser
Undgå alle driftstilstande, der kan indebære en sikkerhedsrisiko.
Tag de nødvendige forholdsregler til sikring af, at maskinen
kun betjenes på en sikker og forsvarlig måde. Betjen kun
maskinen, hvis alle beskyttelses- og sikkerhedsanordninger
som f.eks. aftagelige beskyttelsesafskærmninger, nødstopudstyr, lydisolerede elementer og udsugningsanordninger
er på plads og fungerer, som de skal.
Kontroller maskinen/anlægget mindst en gang pr. arbejdsskift for åbenlyse skader eller fejl. Indrapporter med det
samme alle ændringer (inkl. ændringer i maskinens arbejdsfunktioner) til den kompetente organisatioin/person.
Stop om nødvendigt maskinen med det samme, og lås den.
I tilfælde af fejlfunktion skal maskinen/anlægget standses
med det samme og låses. Sørg for, at alle fejl udbedres med
det samme.
Kontroller, at der ikke findes personer i risikozonen inden
start af maskinen/anlægget.
Udsugnings- og ventilationsdele må aldrig fjernes eller slås
fra, mens maskinen kører.
Informer operatørerne inden igangsætning af specielle arbejder eller vedligeholdelse, og udpeg en person til at føre
tilsyn med aktiviteterne.
Kontroller,at vedligeholdelsesområdet er sikret i tilstrækkeligt omfang! Løfte- og hejseanordninger skal fastgøres med
mekanisk faldsikring (sikkerhedsklamper), inden maskinen
betrædes!
Hvis maskinen/anlægget er lukket helt ned med henblik på
vedligeholdelse eller reparation, skal den/det sikres mod
utilsigtet start ved låsning af hovedkontrolenhederne og
ved at fjerne tændingsnølgen og/eller ved at fastgøre et
advarselsskilt til hovedafbryderen.

Ved montagearbejde i højden skal der altid anvendes stiger
og arbejdplatforme, der er specialkonstruerede eller udformet med henblik på sikkerhed. Sørg for aldrig at klatre op
på maskinens dele for at nå op i højden. Brug sikkerhedssele ved udførelse af vedligeholdelse i stor højde. Hold alle
håndtag, trin, rækværk, platforme, afsatser og stiger fri for
smuds, sne og is.
Rengør maskinen, specielt tilslutninger og gevindskårne
samlinger, for alle spor af olie, brændsel eller konserveringsmidler inden udførelse af vedligeholdelse eller reparationer. Brug aldrig stærke rengøringsmidler. Brug fnugfri
rengøringsklude.
Inden rengøring af maskinen med vand, damp (højtryksrensning) eller rengøringsmidler skal alle åbninger, der af
sikkerheds- eller funktionelle årsager skal beskyttes mod
indtrængende vand, damp eller rengøringsmidler, dækkes
eller tapes til. Vær særlig forsigtig med elmotorer og skabe
med koblingsanlæg.
Sørg under rengøring af maskinen for, at temperaturfølere
på brandmelder- og brandslukningssystemer ikke kommer i
berøring med varme rengøringsmidler, fordi dette kan aktivere brandslukningssystemet.
Efter rengøring skal alle former for afdækning og tape anbragt til det formål fjernes.
Efter rengøring skal alle brændsel-, smøre- og hydraulikledninger og slanger kontrolleres for lækage, løse forbindelser,
slidmærker eller skader. Alle konstaterede fejl skal udbedres med det samme.
Foretag altid tilskruning af alle skrueforbindelser, der er blevet løsnet i forbindelse med vedligeholdelse eller reparationer.
Alle sikkerhedsanordninger, der er blevet fjernet med henblik på montage, vedligeholdelse eller reparation, skal sættes på plads igen og kontrolleres straks efter afslutning af
vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres, hvis maskinen står på et stabilt og jævnt underlag, og hvis den er
blevet sikret mod utilsigtet bevægelse og krumning!

Sørg for, at alle materialer og udskiftede dele bliver bortskaffet på en forsvarlig måde med mindst mulig miljøpåvirkning.

For at undgå risiko for skader skal enkeltdele og større
enheder, der flyttes med henblik på udskifting, fastgøres
forsvarligt til løftegrejet og sikres der. Brug kun velegnet
og teknisk perfekt løftegrej og ophængningssystemer med
tilstrækkelig løftekapacitet. Sørg for aldrig at arbejde eller
stå under hængende gods!

Inden start af maskinen skal det altid kontrolleres, at tilbehør er blevet stuvet af vejen på en sikker måde.

Fastgøring af gods og uddannelse af kranførere må kun
foretages af personer med tilstrækkelige erfaringer. Instrukser skal altid afgives inden for kranoperatørens synsog hørevidde.
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Undgå
gøre

alle
foranstaltnnger,
der
en
risiko
for
maskinens

Gå ikke på transportørene.

kan
udstabilitet.

Advarsel om særlige farer

Kontroller regelmæssigt alle rør, slanger og skrueforbindelser for lækager og åbenlyse skader. Foretag øjeblikkelig
udbedring af skader. Udsprøjtet olie kan forårsage personskader eller brand.

Elektricitet
Brug kun originalsikringer med angivet effekt. Slå straks
maskinen/anlægget fra, hvis der opstår problemer i elsystemet.
Arbejde på elsystemet eller elektrisk udstyr må kun udføres af en uddannet elektriker eller af særligt instruerede
personer under overvågning og vejledning af en uddannet
elektriker og i overensstemmelse med gældende regler og
forskrifter for elektroteknisk arbejde.
Hvis det er angivet i forskrifterne, skal strømforsyningen
til de relevante dele af maskinen eller anlægget afbrydes,
hvis der udføres eftersyn, vedligeholdelse eller reparationer.
Inden arbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres, at delene er fri for strøm og jordforbundet eller kortsluttet, og
at strømførende dele og elementer i nærheden er isoleret.
Det elektriske udstyr på maskinen/anlægget skal efterses
og kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Defekter
som f.eks. løse kontakter eller svedne kabler skal udbedres
med det samme.
Nødvendigt arbejde på strømførende dele og elementer må
kun udføres med tilstedeværelse af en anden person, der
kan slukke for strømforsyningen i tilfælde af fare ved at
aktivere nødstop eller slå hovedafbryderen fra. Foretag sikring af arbejdsområdet med en rød-hvid sikkerhedskæde
og et advarselsskilt. Brug kun isolerede værktøjer.
Inden arbejdet på højspændingsenheder påbegyndes og
efter afbrydelse af strømforsyningen, skal tilførselskablet
jordforbindes, og komponenter som f.eks. kondensatorer
kortsluttes med et jordspyd.
NØDSTOPUDSTYR må ikke brokobles eller sættes ud af
drift.
Afspær området ved hjælp af en rød-hvid kæde og et advarselsskilt. Brug kun spændingsisolerede værktøjer.
Aktivering af sensorer/følere kan udløse farlige maskinfunktioner. Brug afdækninger, beskyttelseshegn eller lysbomme
for at spærre adgangen til området. Opsæt advarselsskilte.
Fjern eller isæt kun lynfrikoblingen med strømtilførslen afbrudt.
Hydraulik- og trykluftudstyr
Arbejde på hydraulikudstyr må kun udføres af personer
med specialkendskab til og erfaring med hydrauliksystemer.
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Tag trykket af alle systemets dele og trykrør (hydrauliksystem, trykluftssystem), der skal fjernes i overensstemmelse
med specifikke anvisninger for enheden inden udførelse af
nogen form for reparationsarbejder.
Hydraulik- og trykluftslanger skal udlægges og monteres
korrekt. Sørg for, at der ikke bliver byttet rundt på tilslutningerne. Slangefittings, slangelængder og kvalitet skal opfylde de tekniske krav.
Støj
Når maskinen kører, skal alle lydafskærmninger være lukket. Brug altid de foreskrevne høreværn.
Farlige stoffer for mennesker og miljø
Ved håndtering af olie, fedt og andre kemiske stoffer skal
sikkerhedsforskrifterne for produktet altid overholdes. Vær
forsigtig med håndtering af varme forbrugsstoffer (risiko for
forbrænding eller skoldning)!
Flytning af maskinen
Ved læsning må der kun bruges løftegrej og taljer med tilstrækkelig kapacitet. Udnævn en kompetent person til at
bistå med løftearbejdet. Foretag korrekt løft af maskine og
udstyr med velegnet løftegrej og altid i overensstemmelse
med betjeningsvejledningen (fastgøringspunkter for løftegrej, osv.).
Brug kun velegnede transportmidler med tilstrækkelig bærekapacitet. Undgå arbejde eller ophold under nedhængende gods. Fastgør godset forsvarligt ved hjælp af de relevante fastgøringspunkter.
Før eller straks efter færdiggørelsen af lastearbejdet skal
maskinen/anlægget fastgøres ved hjælp af de anbefalede/
medfølgende enheder for at undgå uønskede positionsforandringer, og et hertil svarende advarselsskilt skal fastgøres
til maskinen/anlægget.
Inden maskinen/anlægget idriftsættes igen skal disse anordninger fjernes på forsvarlig vis. Alle dele fjernet med
henblik på transport skal omhyggeligt monteres igen og
fastgøres inden idriftsættelse af maskinen/anlægget igen.
Afbryd den eksterne strømforsyning til maskinen eller anlægget, selvom det kun drejer sig om en mindre flytning.
Foretag korrekt tilslutning af maskinen til strømforsyningen
igen inden fornyet idriftsættelse.

2. Maskinens hoveddele














CYKLOP TEKNIK AB



CYKLOP TEKNIK AB

Maskineskilt

1. Ramme

5. ITF (valgmulighed)

2. Forstrækningsenhed (2 enheder på GL 2000 Twin)

6. Ringenhed

3. Skæreenhed,
Svejseenhed (valgmulighed)
4. Kontrolpanel

7. Ringstrømsystem
(Slæbekontaktring- eller batteridrevet*)
8. Topplade (valgmulighed, ikke
vist i illustration)
*) Illustrationen viser batteridrevet system.
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3. Styreskab
3.1 Oversigt



  









Pos Typ

Funktion

 Hovedafbryder

sikkerhedsafbryder, låsebar

 Dreje knap med lampe

Styrespænding

 Lampetryk

Udgangs position / Reset alarm

 Lampetryk

Automatik

 Trykknap

Start

 Trykknap

Maskinstop

 Trykknap

Nødstop

 Lampetryk

Adgang til vikleren / Delautomatik

 Styre panel / Display

Programvalg / Indstilling af parameter

 Lys søjle

Alarm / Vikler i automatik

3.2 Forklaring af knapper
3.2 FÖRKLARING KNAPPAR

 ”Sikkerheds afbryder til / Fra”
Slår til eller fra al spænding på maskinen, sørg for altid at bryde spændingen under arbejde på maskinen.
 ”Manöverspänning till

/ från”
Drej med uret for at slå styrespændingen til og
lampen tændes. (Efter at have tændt på hoved
afbryderen skal man vente 7 sekunder før man kan
tænde for styre spænding).

 ”Maskinstop”
Tryk ”maskinstop” og vikleren stopper blødt.


”Nødstop”
Stopper maskinen og øvrige indkoblet anlæg.
Nulstil nødstoppet for af få maskinen i drift igen.
Dette gøres ved at dreje på nødstoppet så det
hopper ud.





”Udgangsposition / Reset alarm”
Tryk på lampetrykket for at kvittere en aktiv alarm,
hvis alarmen ikke forsvinder, er fejlen der fortsat.
Trykker man på knappen når der ikke er en alarm
køre maskinen til udgangsposition



”Automatik”
Tryk på lampetrykket for at sætte maskinen i
automatik når maskinen skifter til automatik tændes
lampen. Hvis maskinen er i automatik og man trykker
på lampetrykket skifter maskinen til ”Del automatik”
og lampen slukkes.

 ”Start”
Hvis filmcyklusen bliver afbrudt, feks. ved film slut
kan man efter at have monteret en ny film rulle genstarte viklingen ved at trykke på ”Cykel start”.
Når viklingen er afsluttede bliver pallen stående på
bordet, trykker man på ”automatik”  efter ”cykel
start” går maskinen i automatik og pallen køre ud
efter afsluttede vikling.
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”Adgang til vikler / Delautomatik”
Tryk på knappen for at få adgang til vikleren.
Automatik falder og maskinen køre cyklusen færdig.
Når vikleren er klar tændes lampen og man kan
åbne døren.

 ”Display”
Her justeres alle parameter
samt valg af program.

 ”Lyssøjle”
Når rødt lys er tændt, er der en aktiv alarm.
Når grønt lys er tændt, er maskinen i automatik.

3.3 Lampetest
Lampetest kan gøres ved at trykke og holde knappen ”Automatik” inde i to sekunder. Skulle nogen af knapperne som har lamper indbygget ikke lyse under denne test, er pæren sprunget, skift pæren ud.

4. Display
4.1 Oversigt
4.1.1 Generelt
Indstillinger på GL2000 fortages ved hjælp af touch panelet.
Tryk på de enkelte knapper for at komme videre til de ønskede
undermenuer, eller for at ændre de forskellige værdier.

4.1.2 Password
Enkelte af siderne er der ikke adgang til uden password, disse er
kun tilgængelige feks. for servicepersonale.

Security
level

Login siden kommer frem hvis den aktuelle side er beskytfor at logge ind. Et tastatur
tet af password. Tryk på
vises på siden, indtast password og afslut med ”ENT” bagefter
vises login siden igen, tryk efterfølgende
til den password beskyttet side igen.

for at vende tilbage

4.2 Hoved menu
Skift til alarm menuen, når der er en aktiv alarm lyser
lampen i knappen rødt. Se kapitel 4.8.
Skifter
til
siden
med
kontakt
informationer for Cyklop Emballering.
Se kapitel 4.9.
Skifter til menuen for indstilling af programparameter.
Se kapitel 4.10.

Ovenstående menu vise når maskinen startes op, dette er den
øverste menu som videre i manualen kaldes for ”Hovedmenu”.
Skifter
til
Se kapitel 4.3.

informationsmenuen

for

film.

1

Viser valgt program, ved tryk skifter man til siden hvor
man kan vælge program fra. Se kapitel 4.11.

Tryk op eller ned for at skifte program. Se kapitel 4.11.

Skifter til menuen for manuel kørsel.
Se kapitel 4.5.

PROGRAM 1

Skifter til servicemenu. Se kapitel 4.6.
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Viser valgt program, ved tryk
skifter
man
til
siden
hvor
man kan vælge program fra.
Se kapitel 4.11.

4.3 Informationsmenu for film
Billedet til venstre
viser første side under
informationsmenuen.

Viser totalt antal filmede paller.
Nulstiller antal filmede paller. Til højre vises antal paller
som er filmet siden sidste nulstilling.
Viser antal meter forbrugt på sidste palle. Tryk på
knappen for at ændre data for film type. (Kræver
password).
Viser antal gram film forbrugt på sidste palle. Kræver
at de rette data er indtastet for film typen. Tryk på
knappen for at ændre data for film type. (Kræver
password).

Skifter til foregående side / Menu.

Viser antal omgange på sidste palle eller på den aktuelle palle der vikles.

Skifter til første informations side, er du på første side
sker der intet.

Skifter til siden for kontakt informationer til Cyklop
Emballering.

Viser forklaringer til den aktuelle side.

Fortsæt til skærmbilledet med information om
graden af forstrækning for forskellige geartilstande.
Viser valgt gear ved hvert aggregat

Skifter til hovedmenu.
Skifter til næste side / Menu.

Tryk for at få vist en forklaring på tallene til højre. (Se
billedet nedenfor). Skift tilbage ved at trykke på ”?”.

4.4 Navngi et program
Gå til informationsmenuen fra hovedsiden og bladre ned til tredje
side ved at trykke pil ned.
For at redigere et program navn tryk på det ønskede program,
dermed kommer et tastatur frem, skriv det ønskede program
navn og tryk ”ENT”.
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4.5 Manuel kørsel
Maskinen kan køres manuelt ved hjælp knapperne i displayet.
Billederne der vises nedenfor kan skifte lidt, alt efter hvilke optioner der er installeret på maskinen.
I visse tilfælde er manuel kørsel ikke muligt, feks. hvis en alarm er
aktiv eller hvis maskinen er midt i en filmcyklus.
Hvis manuel kørsel ikke er muligt er knappen

utbyttet med

Skifter til foregåenden side / Menu.
Skifter
til
første
side
for
manuel
Befinder du dig på siden sker der ingenting.

kørsel.

Viser om manuel kørsel er mulig. Vises et grønt flue ben
er manuel kørsel mulig. Vises et rødt kryds er manuel
kørsel ikke mulig.

.
Skifter til hovedmenu.
Skifter til næste billed / Menu.
Kør ringenheden opad.

Kør ringenheden nedad.

Kører ringenheden til toppen, hvor den forbliver.
Side nummer et.
Kører ringenheden til position for nem skift af film.

Tryk på den respektive knap for at køre ringen med uret.

Kører ringenheden med lav hastighed til position for
skift af film. Hvis maskinen er udstyret med to filmaggregater, skal du trykke på knappen endnu engang for
at skifte aggregat.
Lukke film klemmen.

Åbne film klemmen.

Side nummer to.

Kører øverste arkdispenser til toppen, hvor den forbliver.

Kører øverste arkdispenser til position for skift af film.

Kører øverste arkdispenser opad.

Kører øverste arkdispenser nedad.
Side nummer tre.
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Denne knap
styrer
øverste
arkdispenser.
Denne knap
styrer
nederste
arkdispenser.

Kører kniven til øverste arkdispenser til slutposition.

Kører kniven til øverste arkdispenser til udgangsposition.
Åbn filmholder til øverste arkdispenser.

Luk filmholder til øverste arkdispenser.

Side nummer fire.

Flytter filmopsamlerenheden til øverste arkdispenser
til slutposition.
Flytter filmopsamlerenheden til øverste arkdispenser
til udgangsposition.
Åbn filmgriberen.

Luk filmgriberen.
Side nummer fem.

Kører toppladen opad.

Kører toppladen nedad.

Side nummer seks.

Aktiverer transportøren inde i filmvikleren til transport
af pallen til venstre.
Aktiverer transportøren inde i filmvikleren til transport
af pallen til højre.

Side nummer syv.
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Tryk på venstre piletast for at aktivere venstre transportørsammen med transportøren inde i strækfilmvikleren.
Tryk på højre piletast for at aktivere højre transportør
sammen med transportøren inde i strækfilmvikleren.

Tryk på knappen med den grønne afmærkning, når pallen
er i position inde i filmomvikleren.

Side nummer otte.

4.6 SERVICE & TEACH IN
Servicesiderne er kun tilgængelige for aut. personale bortset fra indlæring under drift, der er tilgængelige for trænede operatører.

Fortsæt til menuen Indlæring. (Beskyttet med adgangskode).

Justering af “Indlæring” for visse parametre
Ved tryk på “start” iværksættes der en indlæring i sekvenser i maskinen, der angiver visse parametre.
Inden start af cyklus skal der anbringes en palle (på ca. 1 meters
højde) midt i maskinen. Begge fotoceller skal være frigjorte.

Fotocelle

Fotocelle
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Hvis en føler er blevet ændret,
skal der foretages “Indlæring”
inden start af maskinen.

4.7 Valg af sprog, indstill dato
Tr y k

for at skifte til service menuen.

Tr y k

for at komme til login siden.

Indtast derefter password og afslut med ”ENT”.

Servicemenu billedet skal nu have skiftet så der ser ud som det
billede til venstre (Sprog knappen skal nu være fremme).
Tr y k

Sprog

for at skifte til siden for valg af sprog.

Øverst i højre hjørne vises det valgte sprog, ønskes et andet sprog
end det der er valgt tykkes på den respektive sprog knap, for at
skifte sprog.

Tryk

for at gå videre og indstille tid og dato.

Dato og klokkeslæt anvendes blandt andet til at tidsfæste alarmer.
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4.8 Alarm / status på følere
4.8.1 Alarmmeddelser
Skifter til alarm siden. Der kan kun trykkes på denne knap
når der er en aktiv alarm. (Ellers er knappen hvid).

Her vises aktuelle alarmer.
Skift til alarmhistorik.

Alarmhistorikken viser de seneste alarmer.

Aktuelle alarmer vises som rullende
tekster i bunden af billedet. Vises i
alle menuer.
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4.9 Kontaktinformationer
Kontakt siderne indeholder adresser og telefonnumre på nærmeste
Cyklop hus I tilfælde af behov for bookning af service eller bestilling
a reservedele og forbrugsmaterialer.

4.10 Indstilling af programparameter
Værdierne som står i parenteserne er max og min værdi som kan
indstilles.
Vælg program for justering af parameter. (1-9)
Filmspænding i starten af filmcyklusen. (0-31)
Filmspænding i toppen af pallen. (0-31)
Filmspænding i midten af pallen. (0-31)
Filmspænding i bunden af pallen. (0-31)

Side nummer et.

Ændre palle mønstre. (1-6)
Antal bundviklinger. (0-15)
Antal bottenvarv. (0-15)
Hastighed ring enhed filmning op. (12-99)
Hastighed fing enhed filmning ned. (12-99)

Fig. 2

Ovenstående forklaringer findes også på engelsk i en undermenu
(fig. 2).Tryk

for at skifte til denne side.

Menuerne på de følgende sider med indstillinger varierer afhængig af valg af filmmønster.
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Gå tilbage til tidligere skærmbillede/menu.
Gå tilbage til første informationsmenu. Hvis du er på
første side, går du tilbage til menuen Hjem.
Viser forklaringer for den viste menuside.
Gå tilbage til menuen Hjem.
Fortsæt til næste skærmbillede/menu.
Viser det valgte program.
Viser det valgte filmmønster.
Ringhastighed under filmcyklus. (55-100)
Forsinkelse, inden ringen skifter til høj hastighed. Indstilles som antal omdrejninger, ringen skal foretage,
inden skift til høj hastighed. (0-400 %). F.eks. 2,5 omdrejninger=250 %.
Forsinkelsesafstand inden skift til mellemhastighed.
Ringenhed nedad. (0-500 mm)
Ringenhed ned, efter fotocelle er blevet påvirket. Anvendes til mønstre, der starter øverst på pallen. Indstiller ringenhedens vandring fra det øverste af pallen, til
filmviklingen starter. (0-999 mm)
Den afstand, som ringenheden kører opad for at omvikle filmflaget. (0-500 mm)
Positionen, hvor ringenheden stopper på toppen efter
kørsel opad. Målt fra toppen af pallen. (0-500 mm)
Position, hvor filmen bliver afskåret. Målt fra toppen af
pallen. Værdierne 0-998 svarer til antallet af millimeter fra pallens overkant. Hvis du indtaster en værdi på
”999”, kører elevatoren til filmenheden ned til laveste
højde for afskæring. (0-999 mm)
Afstand til flytning af ringenhed opad efter påføring af
topark. (0-500 mm)
Anden påføring af topviklinger. Antal viklinger. (0-9 viklinger)

Side nr. 2.
Eksempel på indstillingsmenuer for forskellige filmmønstre. Mønstrene 1 til 5 er vist.

Ovenstående forklaringer findes også på engelsk i en undermenu.
Tryk
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for at skifte til denne side.

Tryk på nummeret til højre for at skifte program til
redigering.
Indstiller filmsvejsningstid i sekunder. (Valgmulighed)
(0,00-2,00 s)
Indstiller forsinkelsesværdi for alarm om, at rullen af
strækfilm er næsten tom. (Valgmulighed)
Indstil forstrækningsniveau. (1-7)
Side nummer tre.

Vælg topplade. I tilfælde af manglende valg bliver der
vist et rødt kryds.
Vælg topplade efter påføring af topark. I tilfælde af
manglende valg bliver der vist et rødt kryds.
Vælg topark. I tilfælde af manglende valg bliver der
vist et rødt kryds.

Øverste toparkdispenser valgt.
Nederste toparkdispenser valgt.
Indstil længe på topark. (500-2500 mm)
Indstil, hvor toparket skal centreres på pallen.
(0-3000 mm)
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4.11 Programvalg

Valg af program kan gøres på 3 forskellige måder.

Bladre op eller ned for at vælge program.

1

2

1

Viser aktuelt program, tryk for at skifte videre til menu
for valg af program.

3

PROGRAM 1

Viser aktuelt program, tryk for at
skifte videre til menu for valg af
program se fig. 2.

Programmer vælges ved tryk på den relevante programknap. Det valgte programnummer bliver vist i nederste venstre
hjørne. Programmer kan også vælges med et eksternt signal, når
maskinen befinder sig i automatisk tilstand.
Et grønt flueben bliver vist ved siden af det valgte program.

Fig. 2
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5. Kørsel med maskinen
5.1 Opstart - start maskinen og kør den til udgangsposition



Sørg for, at nødstoppet ikke er aktiveret.



Drej hovedkontakten. Vent i ca. 7 sekunder
inden trin 3.



Drej den belyste drejeknap "Kontrolspænding" med uret.



Alarmlampen i advarselsblinket bliver tændt.



Tryk på knappen "Nulstil". Hvis der bliver vist
alarmer i displayet, skal du først acceptere
disse og derefter trykke på knappen igen. Enhver del af maskinen, der ikke befinder sig i
startposition, bliver flyttet dertil.



Alarmlampen bør nu være slukket.



Den belyste knap "Nulstil" bliver tændt.



Knappen for halvautomatisk drift på
displayet er blevet tændt. Displayet
bør se ud som vist nedenstående, muligvis
med et forskelligt programvalg. Maskinen
er
nu
i
startposition
og
i halvautomatisk tilstand.

5.2 TRÅDNING AV FILM

BEMÆRK: Hvis maskinen står på et koldt sted, skal du huske, at
filmen skal have samme temperatur som omgivelserne, hvor den
bliver brugt. Opbevar filmen i samme rum som maskinen i mindst
24 timer inden ibrugtagning.
1.
2.

C

3.

4.

A

Tryk på knappen “Anmodning om døråbning” (
), og åbn så
sikkerhedsdøren, når maskinen er standset.
Tryk pladen (B), der holder filmrullen, opad, drej den 90°, og
sænk den sammen med filmrullen.
Kontroller, hvilken side af filmen er klæbrig. Hvis ydersiden er
klæbrig (det mest almindelige), skal filmrullen rotere med uret
(figur 1), og hvis indersiden er klæbrig, skal den rotere mod
uret (figur 2).
Ilæg en ny filmrulle ved at skubbe den opad, og sænk den forsigtigt, så den hviler på skruen (A). Monter så pladen, og frigør
rullen fra skruen, og sænk den ned på pladen.

BEMÆRK: Håndter filmrullen med forsigtighed for ikke at
beskadige den, da dette kan medføre, at filmen brister.

B

1

5.
6.
7.

Adhesive coating
external

2

Isæt filmen som vist i figur 1 eller 2.
Tryk på knappen (C) for at åbne filmklamperne, og frigør den,
når filmenden er blevet anbragt mellem klamperne på filmholderen.
Luk sikkerhedsdøren, og drej den belyste drejeknap "Kontrolspænding" med uret.

8.

Tryk på Nulstil.

Valgmuligheden “Løftevogn” er til rådighed til at foretage nemt skift
af strækfilmruller ved hjælp af en motordrevet lift. (Art. Nr: 220235)
Advarsel!
Maskinen har flere områder hvor der er fare
for klemskade samt fare for at skære sig.
Udvis stor forsigtighed når du befinder
dig inden for maskinens arbejdsområde.

Adhesive coating
internal
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5.3 Instillning av forestræk på film
Ved hjælp af gear omskifteren (se figuren til venstre) som sidder lige
over filmruller kan man skifte imellem forskellige forstræks grader.
Gear
Gear
Gear
Gear
Gear
Gear
Gear

1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=

60%
80%
110%
150%
190%
240%
300%

Hvis man vælger et højt gear bliver filmen på pallen tyndere. Dette
indebære et lavere film forbrug per palle, men det stiller også større
krav til film kvaliteten end en laver gear. Begynd for eksempel med
gear 6 for og se om filmen holder, hvis filmen knækker skift da til et
lavere gear eller skift til en bedre film kvalitet.

5.4 Indstill av filmspændingen
Indstilling af parameteren for filmspænding gøres via displayet. Se
kapitel 4.10 for information om knapperne. Filmspændingen er justerbare for hvert enkelt program samt for forskellige steder i filmcyklusen.
Værdi sat til ”0” = Lav filmspænding
Værdi sat til ”31” = Høj filmspænding
Værdien modsavare mindskning af motorens moment i procent
Eksempel:
Indstil værdien til ”20” dette svare til at pallen/Drejebordet trækker
med 40% og film motoren føder med 60%.

5.5 Start maskinen

HVIS
MASKINEN
IKKE
HAR
PALLE STÅENDE INDE I MASKINEN

HVIS MASKINEN HAR EN PALLE
STÅENDE
INDE
I
MASKINEN

EN



Sørg for, at maskinen befinder sig i startposition.



Sørg for, at maskinen befinder sig i startposition.



Vælg et program.



Vælg et program.



Tryk på startknappen. Derefter startes en
filmcyklus.



Tryk på knappen "Automatisk" for at skifte til
automatisk tilstand.



Tryk på knappen "Automatisk" for at skifte til
automatisk tilstand.

Maskinen er nu i automatisk tilstand og klar
til drift.

Maskinen er nu i automatisk tilstand og klar
til drift.
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5.6 Pause i automatik
Pause i automatisk tilstand kan anvendes,
hvis operatøren har brug for at gå ind i maskinens driftsområde.



Tryk på knappen "Anmodning om døråbning".
Knappen begynder at blinke.



Maskinen standser, og lampen på knappen
"Anmodning om døråbning" er fortsat tændt.



Åbn døren, og foretag det nødvendige.
Alarmlampen i advarselsblinket bliver tændt.



Sørg for, at der ikke befinder sig nogen inden
for sikkerhedsafspærringen, inden døren
lukkes.



Drej den belyste drejeknap "Kontrolspænding" med uret.



Kvitter med knappen "Nulstil".
Alarmlampen i advarselsblinket bør nu være
slukket, og knappen "Nulstil" bliver tændt.



Tryk på knappen "Automatisk" for at skifte til
automatisk tilstand.
Maskinen
fortsætter
automatisk tilstand.

nu

i

5.7 Beskrivelse af pallemønstre
Mønster 1 - Stænk tæt / Gods sikret

Mønster 4 - Banderole *

Film programmet begynder i bunden
og slutter i toppen, med parameteren
”Ned før afskæring” og værdien
indstillet til ”999”, køre filmvognen ned
til laveste højde for afskæring.

Dette filmmønster starter og stopper
ved den justerbare højde fra toppen.
Antallet af topomdrejninger, filmspænding, filmoverlapning osv. kan vælges
via filmparametre.

Antal bund og top viklinger, filmspænding, filmoverlap mm kan vælges
via filmparameter.

Mønster 5 - Vandbeskyttet
(Kræver valgfrit topfilmudstyr)

TS
Topsheet

Mønster 2 – Gods sikret

Dette filmmønster starter for neden,
og foretager så en pause ved toppen,
hvor topfilmen påføres. Filmsekvensen
fortsætter så og kan afsluttes enten
for oven eller for neden på pallen.

Filmprogrammet begynder i bunden,
filmer op til toppen, derefter ned til
bunden og op til laveste højde for
afskæring.

Med parametret "Ned inden afskæring" indstillet til ”999” kører ringenheden ned til laveste højde for afskæring.

Antal bund og top viklinger, filmspænding, filmoverlap mm kan vælges
via filmparameter.

Antallet af bund- og topomdrejninger,
filmspænding, filmoverlapning osv.
kan vælges via filmparametre.

Pattern 3 - Dust protected *

Mønster 6 – Gennem kørsel

This film pattern starts at the top,
applies film down to the bottom.

Pallen
transporteres
maskinen uden at vikles.

igennem

The number of bottom and top turns,
film tension, film overlap, etc. can be selected via film parameters.
*) Kan bruges med valgmuligheden
”Topfilm”.
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6. Service & daglig vedligehold
(Kun for uddannet personale)
6.1 RENGØRING
Hold altid området indenfor og rundt om maskinen rent og ryddeligt. Gør det til en vane at kontrollere maskinen mindst en gang om
ugen, og rengør den om nødvendigt. Brug en fugtig klud med vand og opvaskemiddel.

PAS PÅ!

ADVARSEL!

Installationen skal slukkes inden rengøring. Lås hovedafbryderen placeret på
masten, så installationen ikke kan aktiveres under rengøringen.

Sørg for, at elektriske komponenter ikke
kommer i berøring med vand eller andre
væsker. Når maskinen rengøres af andre
medarbejdere end operatøren som f.eks.
en rengøringsmedarbejder, skal denne
instrueres i rengøring af maskinen.

6.2 SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE

Indtil garantiperiodens udløb må reparationer
kun udføres under opsyn af en
tekniker fra leverandøren.

Standarddele:
• Anvend helst samme fabrikat som originaldelene. Kontakt leverandøren i tilfælde af tvivl.

Kvaliteten af udskiftede dele skal mindst svare
til den, der gælder for originaldele (sammenlign specifikationer). Alle dele kan bestilles hos fabrikanten.

Originaldele:
• Udskiftningsdele skal bestilles hos fabrikanten.

Som en forholdsregel kan det være tilrådeligt at lagerføre
nogle reservedele for at minimere tidstab ved driftstop.
Spørg fabrikanten til råds. Se "Liste over anbefalede reservedele" sidst i afsnittet om reservedele.
Installationen består hovedsageligt af standarddele (der kan købes på det åbne marked), men også
af originaldele (der kan købes hos fabrikanten).
SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Under service eller vedligeholdelse skal
strømmen afbrydes ved hjælp af hovedafbryderen. Hovedafbryderen skal også
låses for at forhindre uplanlagt aktivering.

ADVARSEL!

Afvigelser fra ovenstående regler kan
som konsekvens medføre fare for sikker
betjening af installationen, og garantiperioden vil bortfalde. Fabrikanten er ikke
ansvarlig for begivenheder som følge af
sådanne afvigelser.

ELARBEJDER
Selvom hovedafbryderen er slået fra,
kan der stadig være elektricitet tilbage i
installationen som f.eks. i kondensatorer
i form af potentielle energiforskelle. Vent
derfor nogle få minutter inden påbegyndelse af arbejde med ledningsnettet.

25DK

Skal kontrolleres

Justering og/eller smøring

Omfang

Generelt

Der bør foretages rengøring rundt om og inde i maskinen for
at minimere risikoen for problemer.

Ugentligt

Skal kontrolleres

Justering og/eller smøring

Omfang

Skæreenhed
•
Kniv
•
Stålklinger (følerstyr)

Kontroller, at knivbladet (B) ikke er sløvt eller revnet. Udskift Ugentligt
om nødvendigt.
Skift knivblad (B) ved at fjerne skruerne (A). Fjern bladet, og
monter et nyt, frisk blad. Fastgør bladet med skruen.
Kontroller, at stålklingerne (D) ikke er eller revnet eller bøjet.
Udskift om nødvendigt.
Skift stålklinge (D) til filmopsamler ved at fjerne de fire skruer
(C). Udskift stålklingerne, og fastgør skruerne løst igen. Anvend en tykkelsesmåler til justering af afstanden mellem de to
klinger. Afstanden bør være 0,3-0,4 mm afhængig af filmtykkelsen. Stram skruerne til, når den korrekte afstand er opnået.
Opsamleren kan justeres i højden for at opretholde den korrekte afstand mellem knivholder og filmopsamler. Løsn de to
skruer (E) for at sænke eller hæve opsamleren.
Normalafstanden er ca. 2 cm mellem opsamlerens nederste del
og knivholderen.

A B

C

D

E

Skal kontrolleres

Justering og/eller smøring

Master
•
Kæde
•

Løsn dækslet (A) ved at fjerne de fire skruer (to på hver side). Hver 3.
måned
Smør kædehjulet med det øverste kædehjul (B) placeret inde
i hver mast. Kæden, der kører mellem de to master, har evt.
også behov for smøring. Vær forsigtig ved smøring, så andre
dele ikke bliver berørt.

Smøring!
Påfør smørespray med et
rør. Undgå påføring af smøremiddel på ikke angivne
områder.
A

B
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Omfang

Skal kontrolleres

Justering og/eller smøring

Omfang

Forstrækningsaggregat
•
Gearhjul
•
Bånd
•
Kulbørster

Løsn dækslet på aggregatet.

Hver 3.
måned

Efterse de to gearhjul (A) for skader, eller om de er slidt.
Udskift om nødvendigt.
Efterse de tre bånd og seks båndhjul (B) for skader, eller om
de er slidt. Udskift om nødvendigt.
Løsn de fire kulbørster (C) på filmmotoren, og kontrol kul.
Udskift om nødvendigt.

A C

B A

B

Skal kontrolleres

Justering og/eller smøring

Omfang

Arm på skæreenhed
•
Skumplast

Skift skumplast, hvis det er for slidt.

Ugentligt

Skal kontrolleres

Justering og/eller smøring

Omfang

Svejseenhed (valgmulighed)
•
Teflonrør
•
Svejsebånd

Efterse svejsebåndene med teflonrør. Hvis rørene er for slidte, Hver 3.
kan enden på strækfilmen evt. klæbe til svejseenheden, hvor- måned
efter filmenden evt. går løs. Udskift om nødvendigt.
Der kan opstå ujævn svejsning, og filmenden kan løsne sig,
hvis svejsebåndene er for slidte. Udskift om nødvendigt.

Skal kontrolleres

Justering og/eller smøring

Omfang

Batterier
Ringenhed
Batterier (hvis batteridrevet)
Hvis strømmen til maskinen frakobles i mere end fire måne•
•
Slæbekontaktring (hvis strømtilført af slæbekon- der, skal batterierne oplades i 12 timer.
taktring)
Slæbekontaktring.
Efterse slæbekontaktringsopsamler

Om nødvendigt

Skal kontrolleres

Justering og/eller smøring

Omfang

•
•

Aftør støv eller snavs af fotocellelinser og reflektorer. Udskift
reflektorer, hvis de er blevet beskadiget.

Om nødvendigt

Skal kontrolleres

Justering og/eller smøring

Omfang

Topplade (valgmulighed)
•
Bånd
•
Skumplast

Efterse båndet, der driver løft af toppladen. Foretag udskiftning i tilfælde af skader.

Hver 3.
måned

Fotoceller
Reflektorer

Skift skumplast, hvis det er for slidt.
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6.3 Udskiftning af batterier

Følgende instruktion har til formål at vise en kontrolleret og sikker måde til skift af 12 V-batterierne på filmomvikler GL
2000.
SÅDAN FORETAGES DET
Skift af batterier skal foretages af uddannede elektrikere. Skift af batteri skal foretages ved hjælp af isolerede elektroniske værktøjer (1000 V). Beskyttelseshandsker og briller anbefales på grund af risiko for kortslutning og lysbuer. Se
monteringstegning, hvad angår mekaniske dele.
Skift af batterisæt (4 batterier) med afvejet transmissionsniveau.

Se monteringstegning (220125)
Batteri, der skal bruges: Optima Yellowtop S4,2L. Varenummer: 900188
1.
2.
3.
4.
5.

GL 2000, flyt ringen manuelt til en god arbejdshøjde.
Afbryd strømmen til elskab og ringskab på maskinen.
Udpak de nye batterier. Sørg for, at der er isoleringshætter på polerne.
Løsn skruerne på batteridækslet, og træk dækslet nedad, til det kan tages af. Anbring dækslet på gulvet.
Start med at løsne den negative pol på batteriet, der er anbragt tættest ved centreringskeglen. Isoler, og anbring
kabelclipsen på et sted, hvor den ikke kan komme i berøring med batteripolerne. Tag en sort isoleringshætte fra et
nyt batteri, og anbring den på den ubeskyttede pol.

NB! Brug isolerede elektroniske værktøjer, og brug beskyttelsesbriller og handsker.
1. Løsn den positive pol på batteriet, der er anbragt tættest ved ringskabet (XB3). Isoler, og anbring kabelskoen på
afstand for at undgå berøring med batteripolerne. Tag en rød isoleringshætte fra et nyt batteri, og anbring den på
den ubeskyttede pol.
2. Løsn derefter kabelskoene/kablerne anbragt mellem batterierne. Isoler, og anbring kabelskoene, hvor de ikke kan
komme i berøring med batteripolerne. Tag en rød eller sort isoleringshætte fra de nye batterier, og anbring dem på
de ubeskyttede poler, efterhånden som de afdækkes.
3. Fjern det mekaniske stop, der forhindrer batterierne i at bevæge sig sidelæns.
4. Løsn stropperne, der holder batterierne på plads.
5. Flyt batterierne udad sideværts et efter et, og anbring dem på gulvet. Lad være med at løfte batterierne højt op i
luften, fordi der er er risiko for kortslutning mellem de positive poler på batterierne og metaldelene på maskinen.
NB! Brug beskyttelsesbriller og handsker.
1. Sæt isoleringshætterne på plads på de nye batterier.
2. Skub batterierne ind i batteriholderen et efter et.
NB! Sørg for, at batterierne er tilpasset i den rigtige retning (korrekt polaritet!)
1.
2.
3.
4.

Anbring stropperne, der holder batterierne på plads.
Sæt det mekaniske stop på plads, der forhindrer batterierne i at bevæge sig sidelæns.
Foretag et tjek i henhold til tjeklisten.
Monter kabelskoene/kablerne anbragt mellem batterierne.

NB! Brug isolerede elektroniske værktøjer såvel som beskyttelsesbriller og handsker.
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1.
2.
3.
4.
5.

Fastgør kablet med den positive poltilslutning til batteriet.
Fastgør kablet med den negative poltilslutning til batteriet.
Foretag et tjek i henhold til tjeklisten.
Sæt batteridækslet på plads igen.
Tjek det sidste punkt på tjeklisten

TJEKLISTE
Ved skift af batterier på filmvikler 2000 skal følgende tjekkes:
•
•
•
•
•
•

Batterierne er fastgjort i alle retninger.
Batterierne er tilpasset i den rigtige retning, se polaritetsafmærkning på endekabelskoene.
Alle kabler er ubeskadigede og anbragt korrekt.
Kabelskoene er fastgjort.
Kabelskoene er isoleret med polhætter/beskyttelser.
Sørg for, at batteridækslet er fastgjort korrekt, at skruerne er forsvarligt tilspændt.
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7. Nulstilling
7.1 Filmbrud / film slut
Hvis filmen er slut eller knækket, køre maskinen til udgangs position automatisk. Alarm
lampen tændes på lys søjlen.



Kvitter, når døren lukkes, ved at trykke på
"Nulstil".



Alarmlampen i advarselsblinket bør nu være
slukket, og knappen "Starttilstand/Nulstil
alarmer" bliver tændt.



Tryk på knappen ”Reset” for at kvitere
alarmen,
lyset
i
knappen
tændes.



Tryk på knappen ” Adgang til vikleren”, lyset i
knappen tændes.





Åben døren i sikkerheds afskærmningen
og gå ind, hvis filmenrullen er tom skift da
denne, Hvis filmen er knækket, montere da
filmen i film klemmen.

Knappen for halvautomatisk drift på displayet
er blevet tændt. Maskinen er nu i starttilstand
og i halvautomatisk tilstand.



Hvis der er en palle i maskinen, der skal have
påført film, skal du trykke på knappen "Cyklusstart" for at starte filmcyklussen.
Tryk på knappen "Automatisk", når cyklussen
er startet.



Når filmcyklussen er afsluttet, bliver pallen
transporteret ud af maskinen, og maskinen
fortsætter
med
at
køre
i
automatisk tilstand.

Kontrollere at der ikke befinder sig nogen
indenfor sikkerheds afskærmningen inden
døren lukkes.
Drej knappen ”Styrespænding” meduret til
positionen Til. Lyset tændes

7.2 Maskinstop aktivert
Hvis knappen ”Maskinstop” er blevet aktiveret
mens maskinen har været igang med en
sekvens stopper denne sekvens. Alarm lampen
på lys søjlen tændes.



Tryk på knappen ”Reset” for at kvittere alarmen.



Tryk på knappen ”Reset” igen. De delar av maskinen som ej befinner sig i
utgångsläge kommer att köras dit.



Hvis der står en palle i vikleren som skal filmes
igen tryk da på ”Cykel start” og vikleren
starter med at vikle pallen.



Tryk på knappen ”Automatik” efter at filmcyklusen er startet.



Når film cyklusen er færdig køre pallen ud og
vikleren fortsætter i automatisk drift.

7.3 Nødstop aktivert
Hvis nødstopet er blevet aktiveret mens
maskinen har været igang med en sekvens
stopper denne sekvens omgående. Alarm
lampen på lys søjlen tændes.
Frigør nødstoppet.





Lampen for alarm på lys søjlen er nu slukket.



Hvis der står en palle i vikleren som skal filmes igen tryk da på ”Cykel start” og vikleren
starter med at vikle pallen.



Drej knappen ”Styrespænding” meduret til
positionen Til. Lyset tændes



Tryk på knappen ”Automatik” efter at filmcyklusen er startet.



Tryk på knappen ”Reset” for at kvittere alarmen.



Når film cyklusen er færdig køre pallen ud og
vikleren fortsætter i automatisk drift.



Tryk på knappen ”Reset” igen. De delar av maskinen som ej befinner sig i
utgångsläge kommer att köras dit.
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7.4 Nulstilning af lysbom som er udløst (options)
I nogle tilfælde kan der foretages nulstilling
uden at gå ind i maskinens driftsområde. Følgende beskrivelse gælder, hvis operatøren
har brug for at nulstille lysstrålen.








Åbn lågen. Alarmlampen i advarselsblinket
bliver tændt. Gå ind og nulstil lysstrålen.
Kvitter, når døren lukkes, ved at trykke på
knappen "Starttilstand/Nulstil alarm".

Alarmlampen i advarselsblinket bør nu være
slukket, og knappen "Starttilstand/Nulstil
alarmer" bliver tændt.
Hvis maskinen var i automatisk tilstand inden
pausen i automatisk tilstand, skal du trykke på
knappen "Automatisk".
Maskinen fortsætter nu fra det punkt, hvor
den stoppede i den automatiske sekvens. Maskinen fortsætter med at køre i automatisk
tilstand.

8. Almindelig fejlsøgning
8.1 Fejlsøgning

Problem

Handling

Hvis intet fungerer?

Kontroller, at der tilføres strøm til maskinen, og at hovedkontakten og drejekontakten til kontrolspænding befinder sig i position "1". Prøv at holde "Maskinstop" inde i 3 s.
Tryk derefter på "Nulstil". Kør til startposition.
I tilfælde af fejlmeddelelsen: Hovedkontaktor ikke aktiveret skal du sørge for, at nødstoppet ikke er
aktiveret. Hvis det er tilfældet, så drej knappen med uret for at frigøre nødstoppet.

Hvis filmen brister?

Kontroller, at rullen med film er ubeskadiget. Hvis filmrullen er beskadiget, skal den udskiftes.

Hvis ringen stopper i den Tryk på knappen "Nulstil" for at returnere ringen til startposition.
forkerte position?
Hvis filmen ikke påføres Kontroller højdeføler for gods. Kontroller filmens påføringsindstillinger: Læs "Visning - Palleparamehelt op til toppen på god- tre" (adgangskode påkrævet).
set?
Displayet fungerer ikke.

Maskinen kan køre, men kun med kørsel af den seneste cyklusindstilling (programvalg). Kontakt
Cyklop.
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.2 FEJLFINDINGSVEJLEDNING

Nedenstående fejlfindingsvejledning viser hovedsageligt mekaniske fejl og indstillinger.
Problem

Årsag

Ringen stopper i den •
forkerte stilling og får
centreringskeglen til
at ramme forbi keglehuset
•

•

•

Handling til iværksættelse

Illustration

Båndet skrider på Rengør bånd, ring og hjul
grund af snavs på ring
eller bånd
Løsn de fire skruer (A) en smule,
Båndet er for løst
og stram så båndet med bolten
(B). Stram så de fire skruer (A)
igen. Hvis båndet ikke kan strammes tilstrækkeligt, skal det udskiftes.
B

Indstil parametrene i displayet.

Forkert indstilling af:
-lav hastighed,
-forsinkelsesstopring
eller
Løsn følerholderen lige tilstræk-forhaling
keligt til, at den kan flyttes. Stram
skruerne til, når positionen er korFøleren/følerne (C, D) rekt.
oven over ringen er justeret forkert

Problem

Årsag

Handling til iværksættelse

Båndet kører for
højt eller for lavt på
ringen.

•

Båndstyrene er justeret forkert

Juster styrene (E).

•

Ringmotoren er justeret forkert

Juster motorens hældning med de
fire skruer (F) efter at have løsnet låseskruerne på den modsatte
side af pladen. Motorens båndhjul
er selvjusterende.

C

C

Illustration

E
Problem

Årsag

Handling til iværksættelse

Afskæringen af film
fungerer ikke godt

•

Kniven (G) trænger til
udskiftning.

Udskift kniven.

•

Opsamleren (H) er
forurenet med plastrester.

Rengør opsamleren.

•

Opsamleren (H) er
placeret for højt.

Løsn de to skruer (I), og sænk
opsamleren en lille smule.

•

Opsamleren (H) er
beskadiget.

Udskift opsamleren.

•

Stålklingerne er ikke
placeret korrekt.

Juster afstanden mellem klingerne. Se kapitlet "Pleje og daglig
vedligeholdelse".
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A

F

Illustration

G

H

fortsat...
Afskæringen af film
fungerer ikke godt

•

Opsamleren (H) er
placeret for højt.

Løsn de to skruer (I), og sænk
opsamleren en lille smule.

•

Opsamleren (H) er
beskadiget.

Udskift opsamleren.

•

Stålklingerne er ikke
placeret korrekt.

Juster afstanden mellem klingerne. Se kapitlet "Pleje og daglig
vedligeholdelse".

H
Problem

Årsag

Handling til iværksættelse

Filmopsamleren (H)
taber filmen under
afskæring

•

Opsamleren (H) er
placeret for lavt.

Løsn de to skruer (I), og hæv
opsamleren en lille smule.

•

Stålklingerne (J) er
placeret forkert

Juster afstanden mellem klingerne. Se kapitlet "Pleje og daglig
vedligeholdelse".

•

Beskadigede stålklinger (J)

Udskift stålklingerne.

I

Illustration

J
Problem

Årsag

Overførslen af film •
efter afskæring fra
opsamleren til filmholderen fungerer ikke •
korrekt eller svigter
endda.

Handling til iværksættelse

Påblæsningsenheden Juster reguleringsventilen
(K) blæser for lidt
over røret

I

Illustration
oven

Påblæsningsenheden Juster blæsetiden. (Indstil timerne
(K) blæser i et for kort i displayet)
tidsrum

•

Påblæsningsenheden Ret dysen ind
(K) blæser ikke lige

•

Filmen bliver ikke rettet ind mellem filmklamperne (L, M) på
filmholderen (N)

Juster positionen for filmholderen
ved enten at flytte beslaget på ringenheden eller at justere stempelstangen (O) på cylinderen.

K

L M

N

O
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Problem

Årsag

Filmholderen (N) taber •
filmen, når ringen
begynder at rotere
•

Handling til iværksættelse

Illustration

Filmklamperne (L, M) Stram de løse dele
er gået løs
Filmklamperne (L, M) Udskift den/de beskadigede del/
er beskadigede
dele
BEMÆRK: Når klamperne er luk- L M
ket, skal du kontrollere, at filmen
er tilstrækkelig fastklemt og ved
den yderste del af klamperne

Problem

Årsag

De vandrette stopposi- •
tioner for ringenheden
er ikke korrekte

Problem

Handling til iværksættelse

En føler, fotocelle eller Juster føler/fotocelle/endestop, og
et mekanisk endestop kør derefter "Indlæring"
kan evt. være indstillet/placeret forkert

Årsag

Filmmotoren (P) vil •
ikke køre, dvs. at forstrækningsrullerne (Q)
ikke drejer rundt (kun
batteridrevet version)

N

Maskinen har ikke kørt
i flere måneder, og det
har forårsaget afladning af batterierne

Handling til iværksættelse

Illustration

Aktiver begge hovedkontakter (på
elskabet og ringskabet), og lad
maskinen køre til startposition.
Vent nogle timer, så batterierne
kan blive opladet, inden du fortsætter med at starte en filmcyklus

Q
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9. Installation
9.1 TRANSPORT
Maskinen skal transporteres med lastbil/gaffeltruck. Maskinen må
kun løftes i transportrammen.

Der må kun anvendes løfteanordninger med større løftekapacitet
end den samlede vægt af maskine plus emballage.

Gaffeltrucken skal have gafler med tilstrækkelig rækkevidde til at
dække hele transportrammen.

Mål og vægt
Følgesedlen, der følger med godset, indeholder enkeltheder om
godsets mål og vægt.

Løft altid maskinen forsigtigt, og transporter den langsomt.
Nationale regler og forskrifter skal overholdes ved transport af
Cyklop filmviklingsmaskiner og tilbehør.

Generelle regler
Hvis der ikke er anført andet, skal alle dele transporteres i originalemballage til installationsstedet. Ved udpakning skal alle dele
kontrolleres, så evt. transportskader kan blive afdækket. Hvis godset er blevet beskadiget under transporten, skal speditøren kontaktes med det samme, og udpakningen skal standses.

Enkeltdele og store komponenter skal fastgøres omhyggeligt i forbindelse med levering. Ved montering eller flytning af maskinen
skal der udvises en høj grad af forsigtighed. Kontroller, at løfteanordningen er dimensioneret til vægten og ikke resulterer i en
sikkerhedsrisiko.

Risiko for skade!
Maskinen/Godsets tyngdepunkt kan ligge højt,
hvilket øger risikoen for at godset kan vælte.
Kontrollere hvor tyngde punktet ligger for at
mindske risikoen for at vælte med godset.

Livsfare!
Det er forbundet med livsfare at
befinde sig eller arbejde under nogen
form for hængende last!

9.2 Grundlæggende installation
Serviceområde: Der er behov for et serviceområde på mindst 1 meter rundt om maskinen. Maskinens servicesteder skal kunne nås med
godkendt personlift eller tilsvarende, eller også skal kunden overtage
ansvaret for, at service af maskinen kan udføres. BEMÆRK: Dette
skal så bestemmes på håndteringstidspunktet.
1.

Det er vigtigt at inspicere maskinen og kontrollere for evt. transportskader, når maskinen ankommer til et nyt installationssted.

2.

Flyt maskinen til det anviste sted. Løft den forsigtigt ved hjælp
af transportrammen. For at lette arbejdet anbefaler vi brug af
transportruller/skøjter og løftestang/beslagstang.

3.

Find den nøjagtige midterlinje på maskinen f.eks. ved hjælp af
et laserinstrument. Tag højde for andet udstyr ved valg af placeringssted for maskinen.

4.

Læg 4 bundplader, hvor maskinens ben skal placeres. Brug et
nivelleringsinstrument med automatisk niveaujustering. Mål så
på alle 4 plader ved hjælp af en målestang. Hvis der er en forskel på mere end 1 mm, skal niveauet justeres med flere eller
færre plader. Det er af største vigtighed, at maskinen placeres
i vater. Fejlagtig installation medfører øget slitage og forkorter
driftslevetiden. Ved brug af en ITF skal der anvendes 6 plader.

5. Løft elskabet ud af maskinen, og anbring det på en palle. Dette
gør monteringen nemmere, fordi skabet skal flyttes under opstilling af maskinen.
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6.

Fastgør en strop som vist på billedet mellem stålbjælken og
transportrammen for at foretage en bedre fordeling af hejsekraften og undgå beskadigelse af maskinen. Fastgør løftestropper godkendt til mindst 2000 kg til stålbjælken, og løft maskinen
langsomt og forsigtigt. Hvis de nederste beslag er afmonteret
på dette stadie, skal de afmærkes omhyggeligt.

7.

Anbring godkendte løftestropper på maskinens transportramme. Stropperne skal placeres så langt fra hinanden som muligt. Der kan somme tider anvendes yderligere anordninger til at
holde stropperne på det korrekte sted. Løft maskinen forsigtigt,
og anbring den på pladerne. Se afsnit 4. Som et alternativ kan
der anvendes en truck med lange gafler til at sætte maskinen
på plads.

8.

Løsn skruerne på transportrammen. Start med den øverste del,
og løft den ud af maskinen vej hjælp af en truck eller tilsvarende
udstyr. Vær forsigtig ved løft, og beskyt maskinens følsomme
dele. Bemærk, at transportrammen skal returneres til leverandøren.

9.

Løsn 4 skruer (A). 2 på hver side af pladen, og fjern trædelen anbragt inde i rammen, der fastholder kontravægten. Skru
pladen på plads igen. Dette trin skal udføres på alle 4 søjler.
Ved lav loftshøjde kan dette skridt foretages inden opstilling af
maskinen.

10. Der skal foretages krydsmåling af rammen som vist med pilene
på billedet. De nederste beslag, 1, skal stadig monteres under
krydsmåling. Maks. tolerance: 1 mm
11. Kontroller en gang til, at maskinen er i vater, og derefter kan
maskinen fastskrues korrekt til gulvet med 3 fastgøringer på
hver fod. Hvis der anvendes betonskruer, skal dimensionen
være M16. Følg fabrikantens anbefalinger, hvad angår resten.
12. De nedre sidebeslag kan nu afmonteres, hvis dette er nødvendigt for brugen af maskinen.

13. Fjern de 4 transportsikkerhedsanordninger (se billede). De skal
returneres til leverandøren.

14. Skru følerholderen af, og drej pladen 90° mod uret.

15. Afskær og fjern stroppen på kæden.
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16. Hvis der ikke skal monteres en ITF toparkdispenser, så gå videre
til kapitlet ”Afsluttende montering”.

9.3 INSTALLATION AF ITF, TOP SHEET DISPENSER
Ved samlemontering af ITF-masterne, skal du sørge for, at afstanden
mellem masterne er 2050 mm.

Monter den indvendige ramme i GL 2000. Rammen anbringes på
skruehovederne i maskinen og skal justeres i stilling i henhold til
tapemarkeringerne. Skruerne findes i en lomme klæbet til et af beslagene. Efter dette er foretaget, kan trærammen fjernes.

Når topfilmdispenseren ligger på ryggen, er løkkerne fastgjort til den
øverste stålbjælke som vist tidligere for GL 2000. I forbindelse med
en senere mulig montering, skal det kontrolleres, at der er bolte i
rammen på GL 2000. Løft nu topfilmdispenseren meget forsigtigt, og
flyt den med forsigtighed i retning af GL2000. Vær ekstra forsigtig
med at undgå kabelglidekæden, den kan nemt beskadiges. Bemærk,
at den nederste del af topfilmdispenseren bevæger sig først i retning
af maskinen på grund af dens tyngdepunkt. Glem ikke at kontrollere,
at pladerne til IFT er i vater i overensstemmelse med pladerne til
GL 2000.
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Forbind luftslangerne til cylinderen.
Tilslut fotocellen.
Tilslut motoren til topfilmstangen. Leder 1 til basis U1, leder 2 til
basis V1, leder 3 til basis W1. Forbind derefter følerkablerne.

Tilslut kablet til frekvensomformeren anbragt i elskabet.
Anbring kablerne i korrekt position afhængig af påføring fra topfilmdispenseren til elskabet på GL 2000.

(VALGMULIGHED)
Monter lift til skift af topfilm om nødvendigt. Liften trækkes op med
en hængekran eller truck og skubbes sammen med ITF'en. Fastgør
den derefter stramt med de 4 skruer, der stikker ud af rammen. Herefter skal kontakten monteres på rammen - se billede.

38DK

9.4 SLUTMONTAGE
Tilslut elektricitet, (3-faset, N, PE) min. 20 A, og sørg for at overholde nationale regler og forskrifter for elektricitet. Tilslut luftforsyning
(6 bar 800 l/m). Luften skal være tør og fri for olietåge.
Installer lysstråler i henhold til gældende anvisninger. Disse er fastgjort til plint i overensstemmelse med afmærkningen.
Monter fotocellerne, der registrerer ind- og udtransport fra GL 2000.
De skal indstilles afhængig af transportørhøjden. Skruerne findes i
en lomme klæbet til følerbeslaget. Glem ikke at montere reflektorerne på den modsatte side.
Monter reflektorerne til fotocellerne, der kontrollerer formatet. De er
anbragt på diagonaltværbjælken på maskinen. Normalt 4 stk.
Slut strømmen til, og kontroller, at alle fotoceller kan se deres respektive reflektor korrekt. Kontroller induktionsfølernes funktion. Juster om nødvendigt.
Juster de mekaniske stop for slæde og ITF-slæde. Disse skal justeres, så de passer til transportørhøjde og gods. Juster hælene på højdefølerne. Den umiddelbare antagelser er, at hælene skal placeres
160 mm oven over det mekaniske stop.
De 3 følere angiver følgende:
S44: Slæde i øverste position
S43: Minimumshøjde for slæde
S42: Minimumshøjde for afskæring
Efter flytning/justering af følerne skal maskinen indlære følernes placering. Dette foretages ved at afvikle en såkaldt "Indlæring" over
displayet på elskabet.
Fortsæt med resten af installationen.
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10. Pneumatik
10.1 Indstillinger / Justering

Tilførsel af trykluft:
Tilført trykluft skal være tør og uden tågesmøring. Trykregulatoren
indstilles til 6 bar. Hvis trykket falder til en smule under 5 bar, reagerer trykføleren, der stopper maskinen, og afgiver et alarmsignal på
displayenheden. Trykføleren er indstillelig.
Vandudskilleren skal kontrolleres regelmæssigt og tømmes efter behov.

A
C4
B
C
C3
D

E
F
G

C5

C6

Afskæringsenhed/Knivholder (C3, C4):
• Anbring den letteste og højeste godstype inde i maskinen.
• Flyt cylinder (C4) fremad ved aktivering af ventil (V4). Bevægelsen bør tage ca. 1 sek., og dette kan justeres med regulerings-/
modtryksventilen (C).
• Aktiver ventil (V3) for at få skæreenheden til at bevæge sig fremad mod godset.
• Indstil trykregulatoren (F) så skumgummiet på skærerøret bliver
presset så meget sammen som muligt, uden at pallen flytter sig
eller viser tegn på at vælte. Hvis denne risiko forekommer på
grund af ekstremt let gods og/eller højt gods, kan der vælges
blødere skumgummi, så trykket kan sænkes (hvis dette ikke er
tilstrækkeligt, skal maskinen forsynes med topplade).
• Juster hastigheden for bevægelse fra ½ position i retning af godset med regulerings-/modtryksventilen (B) til ca. 1 sek.
Filmholder (C5, C6, C7):
Filmholderen betjenes med 3 cylindere:
1. Cirkelbevægelsen i retning af godset foretages med cylinderen
(C5), hvis bevægelse mod godset bør tage ca. 1,5 sek. mod en
palle med en bredde på 0,8 m. Dette tidsrum gælder for normal
drift, når også filmen bliver spændt, hvilket resulterer i en beskeden modstand. (Trykregulatoren skal indstilles til 4 bar afhængig
af pallen.) Returbevægelsen skal indstilles til ca. 1 sek. Bevægelserne fastlægges med ventilen (V5) og hastigheden indstilles direkte på cylinderens lufttilslutninger.
2. Lukning af filmholderklampen foretages med cylinderen (C6) placeret ude af syne inden i røret og aktiveres af ventilen (V6B). Cylinderen har en indbygget returfjeder til minusbevægelse. Ingen
hastighedsregulering for bevægelserne.
3. Klampens roterende bevægelse foretages med drejecylinderen
(C7) aktiveret af ventilen (V7). Hastigheden i begge retninger
skal være 0,5 sek. og justeres med tilslutningerne på cylinderen.

C7
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Tilførselscylinder (C8):
Tilførselscylinderen forbinder +polen på opladeren med batterierne på ringen. Bevægelsen foretages med cylinderen (V8). Både + og –bevægelse indstilles til ca. 0,7 sek. direkte på lufttilslutningerne på cylinderen.
Når C1 og C8 befinder sig i yderposition, bør der være ca. 5 mm af slaget
tilbage.

C8

Keglecylinder (C1):
Ved siden af ladecylinderen er der en cylinder med en kegle på den yderste
del af stempelstilken. Dens funktion er at dreje ringen til en nøjagtig stopposition og at overføre opladerens –pol til batterierne.Bevægelsen foretages
med ventilen (V1). Både + og –bevægelse indstilles til 0,4 sek. direkte på
lufttilslutningerne på cylinderen. Trykket for +bevægelsen skal indstilles til 2
bar med trykregulatoren (G).

C1
Luftblæsning:
•
•
•
•

G
•
•
•

Lige efter afskæring af film følger filmoverføring fra gaflen med kniven
til filmholderen.
I denne forbindelse afgives der et skvæt luft fra en dyse (I), der varer i
ca. 2 sek.
Luften bliver blæst mellem den ene filmcylinder og den (snævre) følerventil og rammer derefter filmem for at holde den strakt under filmoverførslen.
Hvis luftstrømmen er for svag, bliver filmen ikke strakt tilstrækkeligt,
og det kan medføre, at filmholderens griber taber filmenden helt eller
delvist.
Tjek funktionen ved at observere den under drift. Forøg om nødvendigt
luftstrømmen med reguleringsventilen (H).
Manøvrering foretages med ventilen (V6A).
Varigheden af luftstrømmen kan indstilles på displayenheden.

Afskæring af film (C3):
Cylinderen til afskæring er placeret inde i knivrøret og drives af ventilen (V4).
Ingen hastighedsregulering er mulig.

H
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10.2 Pneumatisk diagram
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11. Teknisk Data
Maskine

Vægt
Kapacitet
Ringhastighed,
Løftehastighed
Støjniveau
Temperaturspænd
CE-mærkning
Sikkerhed kategori

1200 kg (1650 kg med ITF)
Maks. 60-120 paller/time (afhængig af godstype) / Maks 60 paller/time (ITF)
2-45 o/min
Maks. 0,7 m/s
<70 dB (A) (støbt film, 9 o/min)
+5 til +35° C, til brug på et tørt, tempereret område
EN60204
3

Elektricitet

Tilslutning
Effekt
IP-kode
EX-klassificering

3x400 V + N + PE, 50 Hz
4 kW (4,4kW med ITF)
IP54
Ikke godkendt til ATEX-klassificerede områder

Pneumatik

Lufttryk
Luftstrømshastighed

6 bar
Ca. 10 l/cyklus, 800 l/min

Pallegods

Min. størrelse (længde x bredde)
Maks. størrelse (længde x bredde)
Laveste, inkl. palle
Højde, inkl. palle
Vægt

0,4 x 0,6 m
1,2 x 1,2 m eller 1,4 x 1,0 m
>500 mm (afhængig af godstype)
Std. højde 2500 mm
irrelevant (afhængig af godstype)

Strækfilm

Diameter, kerne
Udvendig diameter, maks.
Filmbredde, maks.
Filmtykkelse

76,4 mm +250 mm
500 mm
15-35 my, 20 my anbefales

Topfilm

Diameter, kerne
Udvendig diameter, maks.
Filmbredde
Filmtykkelse
Maks. vægt

Min. 90 mm
250 mm
1200-1600 mm
50-100 my
50 kg/rulle

Med ITF

Standard

C

Dim (mm)

D

B

A
A

B

C

D

Standard

2800

2400

3780

-

Med ITF

3450

2400

3780

3200

Kassemål standardmaskine:
GL 2000: L 3800 x B 2400 x H 2850 mm. Vægt: 2000 kg.
ITF:
L 4000 x B 1500 x H 2650 mm. Vægt: 500 kg.

Ovenstående værdier gælder for standardmaskiner. Værdier kan afvige, hvis maskinen er udstyret med yderligere valgmuligheder.
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Version log:
•
•
•
•

1.0 Initial release
1.1
1.2 Page errors on contents page corrected, CE updated.
1.3 Parts of page 22 in the Dutch manual was in english which
is now corrected to dutch language. Errors in layers in InDesign file are corrected. Small parts in sentences has been corrected as well as some translation errors. Ch.10 Pneumatics
updated from english to respective languages. Ch.11 Technical
data updated and corrected.

45DK

Part No:961035DK

