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Särskilt viktigt
information

”Snabbspolning” till sida. För att ta dig till denna meny/sida,
tryck knapparna i ordning i gråa fältet. (Detta är ett exempel).

Får endast utföras av
Cyklop servicetekniker
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© Copyright by Cyklop Teknik AB – Burseryd 2010 /mka

2SE

Innehåll
Section
EG - de cl ar ati o n

Page
4

G ene ral s af e t y in st ru ct io n s

1

5

Mai n machi n e p a rt s

2

9

Contro l cabi n e t

3

10

3.1

10

• Ove r vi e w
• Expl anati o n of bu tt on s

3.2

10

• Lam p te st

3.3

11

4

11

4.1

11

Display
• Ove r vi e w
• Ho m e m e n u

4.2

11

• Information menu

4.3

12

• Name program

4.4

12

• Manual o p era t i on

4.5

13

• S e r v i c e & Te a c h i n

4.6

15

• Language s el ect i on , s et da t e

4.7

16

• A l ar m / St a t u s s en s or

4.8

17

• Co ntac t i n for m a t i on

4.9

18

• Setting program parameters & patterns

4.10

18

• Program selection

4.11

21

5

22

Operate the machine
• Initial startup

5.1

22

• Load film

5.2

22

• Set prestretching of film

5.3

23

• Set film tension

5.4

23

• S tar t the m a ch i n e

5.5

23

• Pause auto m a t i c m ode

5.6

24

• De sc r i pti o n of fi l m pa tt er n s

5.7

24

6

25

• Cl e ani ng

6.1

25

• Service & Maintenence

6.2

25

• Re pl ac i ng t h e ba tt er i es

6.3

28

7

30

Care and daily maintenance

Resetting
• Film breakage / End of film

7.1

30

• Mac hi ne st op a ct i va t ed

7.2

30

• Emergency stop activated

7.3

30

• Li ght be am w h i ch h a s been t r i pped ( o p t i o n a l )

7.4

31

Troubleshooting

8

31

• General troubleshooting

8.1

31

• Tro ubl e shoot i n g gu i de

8.2

32

9

35

Installation
• Transpo r t

9.1

35

• Grundlæggende installation

9.2

35

• Installation of ITF

9.3

37

• F i nal asse m bl y

9.4

39

10

40

• S e tt i n g s / A d j u s t m e n t

10.1

40

• P ne um ati c ch a r t

10.2

42

11

43

Pneumatics

Technical specifications

3SE

Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin enligt EG:s Maskindirektiv 2006/42/
EG, Bilaga 2B.
Vi:
Cyklop Teknik AB
Villstadsvägen 1
SE-330 26 BURSERYD
Org. Nr. 556224-0001
försäkrar att den delvis fullbordade maskinen:
Benämning: Sträckfilmare GL 2000
Typbeteckningar: 1030000-1030005

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

Följande andra direktiv har tillämpats:
2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG

Maskindirektiv, Grundläggande säkerhets-föreskrifter
Lågspänningsdirektivet (LVD)
Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)

Följande harmoniserande standarder har tillämpats:
EN ISO 14121
EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2
SS-EN 60204-1
SS-EN 954-1
SS-EN 415-6

Maskinsäkerhet - Principer för riskbedömning
Maskinsäkerhet - Grundläggande terminologi, metodik
Maskinsäkerhet - Tekniska principer
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning
Maskinsäkerhet - Styrsystem
Förpackningsmaskiner, Säkerhet

Burseryd
Ort & datum (ÅÅ-MM-DD)
Burseryd
Ort & datum (ÅÅ-MM-DD)

Bo Eriksson

VD
Befattning
Ansvarig för Teknisk fil

Lars Karlsson

Befattning
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. Allmänna säkerhetsanvisningar
GRUNDLÄGGANDE
Maskinens design och konstruktion möjliggör säker användning
och underhåll. Detta gäller under förutsättning att installationen
görs såsom står beskrivet i denna handledning. Handledningen
ska läsas och instruktionerna följas av alla som arbetar med maskinen. Det ligger på kundens ansvar att se till att instruktionerna
efterlevs av personalen.
I vissa länder eller på vissa företag finns ytterligare säkerhetsföreskrifter som ska efterlevas, huvudsakligen personalrelaterade.
Denna dokumentation tar inte hänsyn till sådana företagsspecifika
eller nationella riktlinjer. De tekniska specifikationerna i bilagorna
ska dock räcka som beslutsunderlag för eventuella lokala säkerhetsföreskrifter. Rådgör i förekommande fall med myndigheterna
eller med företagets skyddsombud.
Denna dokumentation skiljer mellan ”normal drift” (se kapitel 3-4
Köra maskinen) och “övrigt handhavande” (se kapitel 5 Skötsel
och dagligt underhåll). Anledningen är att man ställer olika krav
på operatörer och servicepersonal, inte minst med tanke på säkerheten.
Enklare underhåll, som beskrivs i kapitel 4, får även utföras av
operatörer. Underhåll som bara beskrivs i kapitel 5 får endast
utföras av kunnig servicepersonal.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Nedan följer ett antal föreskrifter som ska iakttas:
•
Se till att inga barn eller djur vistas i närheten av
installationen.
•
Endast personer som har läst och förstått användarhandledningen får sköta installationen.
•
Gör inga ingrepp medan maskinen arbetar eller är påslagen.
Varning! Även om maskinen inte arbetar, så kan den vara påslagen. Säkerhetsanordningar får inte avlägsnas eller sättas
ur spel. Samtliga skydd för elektriska och mekaniska komponenter måste vara rätt monterade när installationen är i drift.
Säkerhetsanordningarna är väsentliga för säkerheten i arbetsmiljön. Det är således strängeligen förbjudet att på något sätt
ignorera eller kringgå dessa.
•
Håll arbetsområdet städat samt fritt från främmande föremål.
•
Se till att belysningen i arbetsområdet är tillräcklig.
OTILLÅTEN ANVÄNDNING
Följande användning leder till onödiga säkerhetsrisker på grund av
att de inte är i överensstämmelse med maskinens specifikationer
och således otillåtna:
•
•
•
•
•
•
•

pallar som inte uppfyller specifikationerna
pallgods som överskrider den maximalt tillåtna vikten
pallgods som inte har staplats på ett korrekt sätt. Tänk på att
även om godset till synes ser välstaplat ut så kan gods falla
ned ändå på grund av andra orsaker.
pallar som är i dåligt skick
pallar som sticker utanför bordets periferi
negligering av installationens specifikationer
oförpackat livsmedel

ANVÄNDARE
Operatörer
Maskinen får skötas av varje vuxen person som har läst och förstått innehållet i kapitel 1-4. Det krävs inte att operatörerna har
någon särskild utbildning. Maskinoperatörer utbildas av personal
ifrån Cyklop AB eller av Cyklop utsedda återförsäljare.
Operatören ägnar sig normalt åt följande arbetsuppgifter:
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•
•
•
•

handhavande av maskinen
dagligt standardunderhåll. Med det menas exempelvis
rengöring av fotoceller - inga större ingrepp.
se till att farliga situationer inte kan uppstå
hålla arbetsområdet rent och fritt från främmande objekt

Servicepersonal
Särskilda kunskaper, erfarenhet och/eller utbildning krävs.
Servicepersonal ska dessutom behärska hela innehållet i den här
dokumentationen. Servicepersonal har normalt följande typer av
arbetsuppgifter:
•
•
•

underhåll av installationen
reparation av defekter
ge support till operatörerna

Servicepersonalen ska efter felåtgärd återställa maskinen till
ursprungligt skick. Med tanke på säkerheten, så innebär detta
exempelvis återmontering av skyddskåpor samt även återställning
av säkerhetsomkopplare till ursprunglig plats och ursprungligt
läge. När en servicetekniker tar egna initiativ till att genomföra
förändringar i installationen, förverkar kunden i samma stund sina
garantianspråk när det gäller eventuella problem som konsekvens
av förändringarna.
PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Några personliga skyddsåtgärder ställs inte på maskinoperatörer.
Emellertid är ett antal åtgärder att rekommendera, exempelvis
skor med stålhätta, hörselskydd osv. En del produkter som
används kan däremot ställa krav på skyddsåtgärder - rådfråga
sådana produkters dokumentation. Vid hantering av plåt har man
att iaktta vissa skyddsåtgärder för att förebygga skador handskador o.d. Vid utförande av serviceåtgärder gäller lokala säkerhetsföreskrifter. Diskutera personliga säkerhetsåtgärder med företagets skyddsombud.
Hela installationen har konstruerats och testats att fungera med
de specificerade ämnena. Oförutsedda faror kan uppstå vid användning av andra ämnen än de som specificerats. Tillverkaren
kan inte ta på sig ansvaret för komplikationer som uppstår till följd
av användning av andra ämnen än de som specificerats.
TRANSPORT
Vid transport av installationen på allmän väg kan det finnas lokala föreskrifter att följa. Rådgör med nationella och lokala myndigheter angående den här typen av föreskrifter samt ansök om
tillstånd.
MILJÖHÄNSYN
Potentiella miljörisker finns i form av till exempel olja, smörjfett
samt rengöringsmedel. Den här typen av ämnen ska omhändertas
enligt gällande nationella miljöföreskrifter.
KASSERING AV MASKIN/INSTALLATION
Om och när maskinen kasseras ska lokala miljöföreskrifter iakttas.
Maskinen innehåller uteslutande material som kan betraktas som
allmänt kända. Samtliga ingående material i maskinen var vid tidpunkten för tillverkning av sådan art att de skulle kunna kasseras
på ett miljövänligt sätt samt utan risk för personskada.
KATASTROFER
Som katastrofer betecknas brand, översvämning och dylikt. Det
finns inga särskilda föreskrifter för agerande vid katastrofer.
Brandsläckning kan ske enligt sedvanlig standard, utan speciella
hänsyn.

Grundanvändning
Innan maskinen tas i bruk måste manual och säkerhetsinstruktioner läsas noggrant. Maskinens operatörsmanual skall
finnas tillgänglig vid maskinen. Underhålls- och skötselintervaller
måste följas.
Maskinen får endast användas om den är tekniskt fullt brukbar
med avseende på avsedd användning och anvisningarna i
operatörsmanualen och får endast köras av personal som är
utbildade i säkerhetsfrågor och till fullo förstår de risker som
eventuellt kan finnas vid användning av maskinen. Funktionsfel, speciellt sådana som påverkar säkerheten på maskinen/
anläggningen, måste därför åtgärdas omedelbart.
Maskinen/anläggningen
användning.

får

endast

användas

för

avsedd

Organisatoriska åtgärder
Utöver användarinstruktionerna måste användaren också
instrueras i alla övriga legala och obligatoriska förordningar
som rör undvikande av olyckor och skydd av miljön så att dessa
observeras. Dessa obligatoriska förordningar kan också röra
handhavande av farliga ämnen, bärande av personlig skyddsutrustning, eller trafikregler.
Av säkerhetsskäl måste långt hår hållas hopfäst eller på annat sätt
täckt, tättsittande kläder användas och inga smycken typ ringar
bäras. Det finns risk för personskada genom att kläder fastnar i
maskinen eller att ringar fastnar på rörliga delar.

Skyddsutrustning för undvikande av skador, som inte ingår i
leveransomfånget typ skyddsgaller, tillhandahålles av kunden i
enlighet med lokal säkerhetsförordning.
Val av och kvalifikationer hos personal
Allt arbete på och med maskinen/anläggningen skall endast göras
av utbildad, pålitlig personal. Regler för lägsta ålder stipulerade i
lag måste följas.
Använd endast utbildad eller instruerad personal och stipulera
tydligt och klart individuellt ansvar för personalen vad gäller
körning, installation, underhåll och reparationer.
Se till att endast auktoriserad personal arbetar på eller med
maskinen.
Definiera maskinoperatörens ansvarsområde – också vad
gäller iakttagande av trafikregler – detta ger operatören möjlighet
att vägra följa instruktioner från tredje part som strider mot
säkerhetsföreskrifterna.
Tillåt inte personer som skall utbildas eller instrueras eller
personer som skall delta i en allmän utbildning att arbeta på eller
med maskinen/anläggningen utan konstant övervakning av
erfaren person.

Använd skyddsutrustning där så erfordras av omständigheterna
eller genom lag.

Arbete på el-systemet och elektrisk utrustning på maskinen/
anläggningen får endast utföras av utbildad elektriker eller av
utbildad personal under övervakning och stöd av behörig
elektriker och i enlighet med regler och förordningar för
elektrotekniskt arbete.

Observera alla säkerhetsanvisningar och varningar fästa på
maskinen/anläggningen.

Arbete på gasdriven utrustning (gaskunder) får endast utföras av
speciellt utbildad personal.

Kontrollera att säkerhetsinstruktioner och varningsmärken fästa
på maskinen alltid är kompletta och helt läsbara.

Arbete på hydrauliksystemet får endast utföras av personer med
specialkunskap i och erfarenhet av hydraulisk utrustning.

Vid ändringar som berör säkerheten eller förändrat beteende
hos maskinen/anläggningen under körning, stanna omedelbart
maskinen/anläggningen och rapportera felen till utbildad
myndighet/person.

Säkerhetsanvisningar rörande specifika driftsfaser.

Gör aldrig modifieringar, tillägg eller ändringar som kan påverka
säkerheten utan att först ha tillverkarens godkännande. Detta
gäller även installation och justering av säkerhetsanordningar och
ventiler liksom svetsarbeten på bärande delar.
Reservdelar måste svara mot de tekniska krav som ställs av
tillverkaren vilket alltid är fallet vid användande av originaldelar.
Ändra aldrig software i programmerbara kontrollsystem.
Byt ut hydraulikslangar inom stipulerade och avpassade
tidsintervaller även om inga fel som rör säkerheten har påvisats.
Vid utförande av underhållsarbeten är för uppgiften lämpliga
verktyg och utrustningar absolut nödvändiga.
Personalen måste ha kännedom om var brandsläckare finns och
hur man använder dessa.
Observa alla brandvarningar och eldbekämpningsåtgärder.
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Undvik alla driftsinställningar som kan riskera säkerheten.
Vidtag nödvändiga åtgärder för att säkerställa att maskinen
endast används i säkert och tillförlitligt skick. Kör maskinen endast
om alla skydds- och säkerhetsdetaljer som avtagbara skydd,
nödstoppsutrustning, ljudisolerande element och avloppsmunstycke är på plats och i helt funktionsdugligt skick.
Kolla efter skador och defekter åtminstone en gång under varje
arbetsskift. Rapportera alla förändringar (inkl skillnader i
maskinens arbetssätt) till behörig personal/organisation
omedelbart. Stanna om så behövs maskinen omedelbart och lås
den.
Vid felaktigheter i driften, stoppa maskinen/anläggningen
omedelbart och lås den. Rätta omedelbart till alla defekter.
Kolla att ingen finns i riskzon innan maskinen/anläggningen
startas.
Slå aldrig av och ta aldrig bort utsugs- och ventilationsdelar
medan maskinen är igång.

Informera operatörerna innan speciella arbeten och underhåll på
börjas och utnämn en person att övervaka arbetena.

undan på ett säkert sätt.

Kontrollera att underhållsområdet är ordentligt skyddat och
säkrat! Hissdelar måste fästas med mekaniska säkerhetsklampor
för att förhindra fall innan någon beträder maskinen!
Om maskinen/anläggningen är helt avstängd för underhållsoch reparationsarbete måste den säkras mot oavsiktlig återstart
genom att huvudkontroll-enheterna låses och nyckeln tas ur och/
eller att varningsmärke sätts på huvudbrytaren
Utför underhålls- och reparationsarbete endast om maskinen
står på stadigt och jämnt underlag och har säkrats mot oavsiktlig
rörelse och krökning!
För att undvika skaderisker måste enskilda delar och större
enheter som tas ur för att delar skall bytas ut fästas noggrant i
lyfttaljor och säkras där. Använd endast anpassade och tekniskt
perfekta lyft- och bäranordningssystem med tillräcklig
lyftkapacitet. Arbeta eller stå aldrig under hängande gods!
Fastsättande av gods och utbildning av kranskötare skall endast
göras av erfaren personal. Instruktioner måste ges inom syn- och
hörhåll för operatören
Använd alltid specialdesignade stegar eller arbetsplattformar
som på annat sätt är tillverkade för säkerhet vid montagearbete
högt upp. Använd aldrig delar av maskinen för att klättra. Bär
säkerhetssele vid underhållsarbete högt upp. Håll alla handtag,
steg, räcken, plattformar och stegar fria från smuts, snö och is.
Gör ren maskinen, speciellt anslutningar och gängade fattningar,
från alla spår av olja, bränsle eller konserveringsmedel innan
underhåll eller reparation utförs. Använd aldrig starka rengöringsmedel och använd luddfria rengöringstrasor.
Innan maskinen görs ren med vatten, ånga (högtrycksrengöring)
eller rengöringsmedel täck eller tejpa alla öppningar som av
säkerhets- eller funktionsorsaker måste skyddas från inträngande
av vatten, ånga eller rengöringsmedel. Var särskilt försiktig med
elektriska motorer och skåp med växellådor.
Se till att temperaturavkännare för brandvarnare och
brandbekämpningssystem inte kommer i kontakt med varma
rengöringsmedel under rengöring av maskinen eftersom detta kan
aktivera brandvarningssystemet.
Efter rengöring måste alla skydd och all tejp avlägsnas som satts
dit i detta syfte.

Undvika alla åtgärder som kan äventyra maskinens stabilitet.
Gå inte på transportörerna.
Varning för speciella riskområden
Elektricitet
Använd endast originalsäkringar med specificerad styrka. Slå
omedelbart av maskinen/anläggningen om problem uppkommer
i elsystemet.
Arbete på elsystemet eller elutrustningen får bara utföras av
utbildad, behörig elektriker eller av speciellt instruerad personal
under kontroll och övervakning av sådan elektriker och i enlighet
med relevanta eltekniska regler.
Om reglerna så stipulerar måste elförsörjningen brytas till delar
av maskin eller anläggning på vilka inspektion, underhåll eller
reparation utförs. Innan arbete startas. kolla att delarna är fria
från ström och jorda eller kortslut dem dessutom för att isolera
närliggande strömförande delar och element.
Den elektriska utrustningen på maskinen/anläggningen måste
inspekteras och kontrolleras med regelbundna intervaller.
Defekter som t ex lösa kontakter eller svedda kablar måste
omedelbart åtgärdas.
Arbete som måste utföras på strömförande delar och element
skall endast utföras med en andra person närvarande som vid fara
kan slå av strömförsörjningen genom att aktivera nödstoppet eller
huvudbrytaren. Säkra arbetsområdet med en rödvit säkerhetskedja och en varningsskylt. Använd endast isolerade verktyg.
Innan arbete startas på högströmsdelar och efter att strömförsörjningen stängts av måste matarkabeln jordas och
komponenter typ kondensatorer kortslutas med jordningsstag.
NÖDSTOPPS-utrustning får aldrig överbryggas eller sättas ur
funktion.
Stäng av området med en rödvit kedja och en varningsskylt.
Använd endast isolerade verktyg.
Aktivering av sensorer/givare kan orsaka felaktiga maskinrörelser.
Använd skydd, skyddsräcke eller ljusbarriärer för att undvika att
man kommer åt maskinen. Sätt upp varningsskyltar.

Efter rengöring kontrollera alla bränsle-, smörj, och hydraulikledningar för läckage, lösa förbindelser, skrapmärken eller skador.
Alla defekter måste omedelbart åtgärdas.

Ta ur eller sätt i snabbfrikoppling endast med maskinen avslagen.

Skruva alltid till alla skruvförbindelser som lossats under underhåll
och reparation.

Arbete på hydraulikutrustning får endast utföras av personer som
har specialkunskap och erfarenhet av hydrauliska system.

Alla säkerhetsanordningar som tagits bort för montage, underhåll
eller reparation, måste sättas tillbaka och omedelbart kontrolleras
efter avslutat underhålls- och reparationsarbete.

Kontrollera alla kablar, slangar och skruvförbindelser regelbundet
för att finna läckage och uppenbar skada. Reparera skador
omedelbart. Utspilld olja kan orsaka skador och brand.

Se till att allt material och alla utbytta delar skrotas på ett så säkert
och miljövänligt sätt som möjligt.

Ta bort allt tryck från alla systemets delar och tryckrör
(hydrauliksystem, tryckluftssystem) som skall tas av i enlighet
med specifika anvisningar för enheten innan reparationsarbete av
något slag utförs.

Innan maskinen startas se alltid till att

kringutrustning ställts
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Hydraulik- och pneumatikutrustning

Farliga ämnen för människa och miljö
Vid handhavande av olja, fett och andra kemiska substanser se
till att följa produkternas säkerhetsanvisningar. Var försiktig vid
användandet av varma substanser (risk för brännskador eller
skållning)!
Hydraulik- och tryckluftslinjer måste läggas och anpassas på riktigt
sätt. Säkerställ att inga förbindelser är förväxlade. Fästen, längd
och kvalitet på slangarna måste överensstämma med de tekniska
kraven.
Ljud
Under drift måste alla ljudskärmar vara stängda.
Bär alltid föreskrivna hörselskydd.
Flytt av maskin
Vid lastning använd endast lyftdon och taljor som har tillräcklig
lyftkapacitet. Utnämn en kompetent person (rangerare) för att assistera i lyftarbetet. Lyft maskin och utrustning på riktigt sätt med
passande lyftdon och endast enligt operatörsinstruktionerna (fästpunkter för lyfttaljor etc.).
Använd endast passande transportmedel med tillräcklig bärkraft.
Stå eller arbeta aldrig under hängande gods.
Fäst godset säkert med hjälp av fästpunkterna.
Före eller omedelbart efter avslutad lastning måste
Maskinen/ anläggningen förankras med hjälp av
rekommenderade/medlevererade enheter för att undvika
oönskade
positionsförändringar.
En
motsvarande
varningsskylt skall fästas på maskinen/anläggningen.
Innan maskinen/anläggningen sätts i drift måste dessa
anordningar tas bort. Alla delar som tagits av för transport måste
sättas tillbaka och fästas ordentligt innan maskinen/anläggningen
sätts i drift igen.
Bryt yttre strömförsörjning till maskinen eller anläggningen även
om bara mindre förflyttningar skall göras. Återanknyt maskinen till
huvudlinjerna före återstart.
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2. Maskinens huvuddelar














CYKLOP TEKNIK AB



CYKLOP TEKNIK AB

Maskinskylt

1. Ram

5. ITF (option)

2. Sträckfilmsaggregat
(2 st på GL 2000 Twin)

6. Ringenhet

3. Avskärningsenhet,
Svets (option)
4. Manövreringsskåp

7. Kraftsystem för ring
(Släpring eller Batteri*)
8. Topplatta (option, ej på bild)

*) Bilden visar batteridriven ringenhet.
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3. Manövreringsskåp
3.1 ÖVERSIKT



  









Pos Typ

Funktion

1

Vridbrytare

Huvudbrytare, låsbar

2

Lampvridknapp

Manöverspänning

3

Lamptryckknapp

Utgångsläge / Larmreset

4

Lamptryckknapp

Automatik

5

Tryckknapp

Start

6

Tryckknapp

Maskinstopp

7

Tryckknapp

Nödstopp

8

Lamptryckknapp

Begäran öppna dörr / Delautomatik

9

Kontroll system / Display Programval / Inställning av parametrar

10

Ljustorn

Larm/ Indikering maskin i automatikläge

3.2 FÖRKLARING KNAPPAR
3.2 FÖRKLARING KNAPPAR
1. ”Huvudbrytare till / från”
Slå till eller från all spänning till maskinen. Tänk
på att alltid bryta spänningen vid arbete på maskinen.
2. ”Manöverspänning till / från”
Vrid medurs för att slå till manöverspänningen varpå
lampan tänds. (Efter att vridit på huvudbrytaren
vänta 7 sekunder innan manöverspänningen kan
slås till).
3. ”Utgångsläge / Reset larm”
Tryck på lampknappen för att kvittera larm. Om
larmet inte försvinner finns felet kvar. Trycker
man på knappen när inga larm finns kör maskinen
till utgångsläge.
4. ”Automatik”
Tryck på lampknappen för att slå till automatik läge.
Lampan tänds. Om automatik är till och man
trycker släcks automatik lampan och ställer maskinen i ”del automatik”.
5. ”Start”
Om filmcykeln blivit avbruten (t. ex. av att filmen
tagit slut), kan man starta om den efter åtgärd
(t. ex. laddat filmen). Efter avslutad filmcykel
står pallen kvar på maskinens transportbana.
Trycker man på ”Automatik x” i början av cykeln så
återgår maskinen till kontinuerlig automatisk drift.
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6. ”Maskinstopp”
Tryck på stoppknappen och filmcykeln stannar
mjukt. Om man håller in maskinstoppsknappen i
minst 2 sekunder, så får man lamptest av lampor
som styrs via CPU:en.
7. ”Nödstopp”
Stannar maskinen och övrig ihopkopplad
anläggning. Återställ nödstoppet
för att ta
maskinen åter i drift. Detta görs genom att vrida
knappen medsols.
8. ”Begäran öppna dörr / Delautomatik”
Tryck på knappen för att begära öppning av dörr.
Automatiken bryts och maskinen kör cykeln
färdig, när denna är klar tänds lampan och man
kan öppna dörren.
9.
”Display”
Här görs alla parameter
inställningar samt val av
program.

10. ”Ljustorn”
När rött ljus lyser har ett larm aktiverats. När
grönt ljus lyser befinner sig maskinen i automatikläge.

3.3 LAMPTEST
Lamptest kan göras genom att trycka in knappen ”Automatik” och håll inne knappen i längre än två sekunder. Skulle någon av
knapparna som har lampor inbyggda ej lysa när detta test görs så är lampan trasig. Byt ut lampan.

4. Display
4.1 ÖVERSIKT
4.1.1 ALLMÄNT
Inställningar på GL 2000 görs genom att navigera i den
tryckkänsliga displayen.

Vissa knappar med mörkblå bakgrund är ej tryckbara och är bara
för information.

Tryck på respektive knapp i displayen för att ta dig vidare till
önskad undermeny eller för att ändra ett värde.

4.1.2 LÖSENORD
Vissa av sidorna går ej att komma åt utan lösenord. Dessa är
endast tillgängliga för exempelvis servicepersonal.
Inloggningsrutan till höger kommer upp i de fall sidan är skyddad
med lösenord. Tryck på
för att logga in. Ett tangentbord
visas då på displayen. Slå lösenord och sedan ”ENT” varpå
inloggningssidan visas åter. Tryck sedan
den lösenordsskyddade sidan.

för att återvända till

4.2 HEMMENY
Gå vidare till larmmenyn. Då larm har löst ut lyser lampan
på knappen rött. Se kapitel 4.8.
Gå
vidare
till
sidor
med
kontaktinformation till Cyklop. Se
kapitel 4.9.
Gå vidare till menyn för inställningar
programparametrar. Se kapitel 4.10.

Ovanstående meny visas när maskinen startas upp. Detta
är toppmenyn som vidare i manualen kallas för hemmeny.
Gå vidare till
Se kapitel 4.3.

informationsmenyn

för

film.

1

av

Visar valt program. Gå vidare till meny för val av program. Se kapitel 4.11.

Stega upp eller ned för att välja program. Se kapitel 4.11.
Gå vidare till
Se kapitel 4.5.

menyn

för

manuell

körning.

Visar valt program. Gå vidare
till meny för val av program. Se
kapitel 4.11.

Gå vidare till servicemenyn. Se kapitel 4.6.
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4.3 INFORMATIONSMENY FÖR FILM
Visar totala antal filmade pallar till höger.

Bilden
till
vänster
visar första sidan under
informationsmenyn.

Nollställer antal filmade pallar. Till höger visas
antal pallar som filmats sedan senaste nollställningen.

Informationsmenyn
består av totalt tre
sidor.

Visar antal meter film föregående pall förbrukade.
Tryck på knappen för att ändra filmdata. (Kräver
lösenord.)
Visar antal gram film föregående pall förbrukade.
Kräver att rätt data är inmatade för filmen.
Tryck på knappen för att ändra filmdata. (Kräver
lösenord.)

Hoppar till föregående bild/meny.

Visar antal varv för föregående filmning eller
pågående filmning.

Hoppar till första informationsmenyn. Befinner du dig på
första sidan händer inget.

Hoppar till menyn för kontaktinformation.

Visar förklaringar till menysidan som visas.
Hoppar till hemmenyn.

Hoppar
till
bild
med
information
försträckningsgrad för olika växellägen.

Hoppar till nästa bild/meny.

Hoppar till sida med grafisk
status. Se kapitel 4.8.2, sidan 16.

översikt

om
givar-

Tryck för att visa förklaring till siffrorna som visas till
höger. (Se bild nedan). Återgå genom att trycka på ”?”.

Hoppar till sida med grafisk översikt givarstatus. Se
kapitel 4.8.2, sidan 16.

Sida nummer två.

4.4 NAMNGE PROGRAM
Gå in i informationsmenyn från hemmenyn och bläddra
sedan till tredje informationssidan genom att trycka pil ned.
För att editera programnamn tryck på önskad programknapp
varpå en knappsats kommer upp. Skriv in önskat namn och tryck
”ENT”.

Sida nummer tre.
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4.5 MANUELL KÖRNING
Maskinen kan köras manuellt med hjälp av knappar i
displayen. Bilderna som visas nedan kan skilja något
beroende på vilka optioner som är installerade på
maskinen.
I vissa fall är handkörning ej möjligt, exempelvis när ett larm är
aktiverat eller att filmcykeln pågår.
Om handkörning ej är möjligt är knappen
.

Hoppar till nästa bild/meny.
Hoppar tillbaka till förstamenyn för manuell körning.
Om du befinner dig på första sidan återvänder du till
hem menyn.
Indikerar om manuell körning är möjligt.
•
Grön bock = Manuell körning är möjligt.
•
Rött kryss = Manuell körning är ej möjligt.

utbytt mot

Återvänder till hemmenyn.

Hoppar till nästa bild/meny.
Förflytta ringenheten uppåt.

Förflytta ringenheten nedåt.

Förflytta ringenheten till högsta möjliga position där den
sedan kommer att stanna.

Sida nummer ett.

Förflytta ringenheten till läge för byte av filmrulle.

Kör ringen medsols i låg hastighet.

Kör ringen medsols i låg hastighet till läge för byte av
filmrulle. Om maskinen är utrustad med två aggregat,
tryck ytterligare en gång för köra fram andra aggregatet
till läge för filmbyte.
Stäng filmklämma.

Öppna filmklämma.

Sida nummer två.

Förflytta toppfilmspåläggaren (option) till högsta möjliga position där den sedan kommer att stanna.
Förflytta toppfilmspåläggaren (option) till läge för byte
av filmrulle.
Förflytta toppfilmspåläggaren (option) uppåt.

Förflytta toppfilmspåläggaren (option) nedåt.
Sida nummer tre.
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Denna knapp
kontrollerar
övre toppfilmaren.
Denna knapp
kontrollerar
den övre
toppfilmaren.

Sida nummer fyra.

ITF med två
filmhållare finns
som option.

Förflyttar toppfilmarens kniv till ändläget.

Förflyttar toppfilmarens kniv till hemläget.

Öppnar toppfilmarens filmhållare.

Stänger toppfilmarens filmhållare.

Förflyttar toppfilmarens filmhållare till ändläget.

Förflyttar toppfilmarens filmhållare till hemläget.

Öppna filmhållaren.

Stäng filmhållaren.
Sida nummer fem.

Förflytta topplattan uppåt.

Förflytta topplattan nedåt.

Sida nummer sex.

Förflyttar pallen som står på transportbanan som befinner sig inne i sträckfilmaren till vänster.
Förflyttar pallen som står på transportbanan som befinner sig inne i sträckfilmaren till höger.

Sida nummer sju.
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Tryck på den vänstra pilknappen för att köra den vänstra transportbanan i kombination med transportbanan
i sträckfilmaren.
Tryck på den högra pilknappen för att köra den högra
transportbanan i kombination med transportbanan i
sträckfilmaren.
Tryck på knappen med den gröna bocken när pallen är i
position i sträckfilmaren.

Sida nummer åtta..

4.6 SERVICE & TEACH IN
Servicesidorna är endast tillgängliga för auktoriserad personal förutom teach in funtionen som även är tillgänglig för utbildade operatörer.

Hoppar till teach in menyn. (Lösenordsskyddad)

“Teach in” - justering av vissa parametrar.
Genom att trycka på “START” initieras teach in sekvens i maskinen,
som indikerar vissa parametrar.
Före start av cykel skall en pall (med en höjd på ca 1m) placeras på
transportbanan i centrum av maskinen. Ingen av de båda fotocellerna fär vara påverkad.

Om en sensor har ändrats måste
“Teach in” genomföras innan
någon cykel sekvens får startas.

Fotocell

Fotocell
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4.7 VAL AV SPRÅK, STÄLL IN DATUM
Tryck

Tryck

för att komma till servicemenyn.

för att komma till inloggningssidan.

Ange därefter lösenordet och avsluta med ”ENT”

Servicemenybilden skall nu ha ändrats enligt bilden till vänster
(Språkknappen skall ha dykt upp).

Tryck på

Language

för att gå vidare till val av språk.

Överst i högra hörnet visas valt språk. Önskas annat språk än det som
är valt, tryck på respektive språkknapp för att byta till det språket.

Tryck

för att gå vidare och ställa in datum och tid.

Datum samt tid används bland annat till att ”tidsstämpla” larm.

16SE

4.8 LARM / STATUS GIVARE

Gå vidare till larmsidan. Går även att trycka på denna
knapp även när inget larm har löst ut. (Då är lampan på
knappen vit).

Här visas aktuella larm.
Gå vidare till larmhistorik.

Larmhistoriken visar de senaste larmen som utlösts.

Aktuella larm visas även som
rullande text i botten av displayen.
Visas i alla menyer.
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4.9 KONTAKTINFORMATION
Kontaktsidorna innehåller information för att kunna kontakta
närmaste Cyklop bolag för bokning av service eller beställning av
förbrukningsartiklar eller reservdelar.

4.10 INSTÄLLNING AV PROGRAMPARAMETRAR
Värden som står inom parenteserna är max och min värden som går
att ställa in.
Välj program för editering av parametrar. (1-9)
Filmspänning vid start av filmcykel. (0-90)
Filmspänning vid toppen av pallen. (0-90)
Filmspänning i mitten av pallen. (0-90)
Filmspänning vid botten av pallen. (0-90)

Sida nummer ett.

Ändra filmmönster. (1-6)
Antal toppvarv. (0-15)
Antal bottenvarv. (1-15)
Hastighet filmning uppåt. (12-75)
Hastighet filmning nedåt. (12-75)

fig 2

Ovanstående

förklaringar

undermeny (fig 2). Tryck

Menyerna med inställningar på de följande sidorna kan avvika beroende på
vilket filmmönster som är valt.
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finns

även

på

engelska

för att gå till denna sida.

i

en

Återvänder till föregående meny.
Återvänder till den första informations menysidan.
Om du redan befinner dig på första sidan kommer du
återvända till hemmenyn.
Visar förklaringar till sidan.
Return to the home menu.
Fortsätt till nästa meny.
Visar valt program.
Visar valt filmmönster.
Ringens hastighet under filmcykeln. (55-100)
Fördröjning innan ringenheten går upp till höghastighet.
Anges i antal varv ringen skall rotera innan den går upp
i höghastighet. Ett varv är 100 %. (0-400%)
Fördröjning innan övergång till mellanhastighet när
ringenheten färdas nedåt. Räknas i mm från pallens
topp. (0-500 mm)
Ringenhet ned efter fotocell har blivit påverkad Används
vid mönster som startar i toppen av pallen. Anger hur
långt ned på pallen ringenheten skall gå innan filmcykeln skall startas. (0-999 mm)
Avståndet ringenheten skall färdas för att filma in filmflaggan. (0-500 mm)
Hur högt i förhållande till toppen på pallen som skall
filmas. (0-500)
Position där filmen skall skäras av. Räknas från toppen
av pallen.
0-998 = Avståndet i mm från pallens topp.
999 = Filmen skärs av så långt ned på pallen som möjligt
(0-999 mm)
Avstånd som ringenheten skall färdas uppåt efter applicering av toppfilm (option). (0-500 mm)
En andra påläggning av film. Antal varv. (0-9 varv)

Sida nummer 2.
Exempel på menyer med inställningar för
olika mönstar. Mönster 1 till 5 visas.

Förklaringar är också tillgängliga på engelsa i en undermeny. Tryck
för att gå till denna sida.

19SE

Tryck på siffran till höger för att ändra program.
Tid för svetsning av film i sekunder. (Option).
(0,00-2,00 s)
Fördröjning av alarm för att filmrullen har nästan tagit
slut. (Option).
Ställer in försträckningsnivån. (1-7)
Sida nummer 3.

Aktivera topplatta. (Option). Om ej aktiverad visas ett
rött kryss.
Aktivera topplatta efter applicering av toppfilm. (Option). Om ej aktiverad visas ett rött kryss.
Aktivera toppfilmning. (Option). Select top sheet. Om
ej aktiverad visas ett rött kryss.

Övre toppfilm aktiverad. (Option).
Undre toppfilm aktiverad. (Option).
Ställ in längd på toppfilmen. (500-2500 mm)
Ställ in var på pallen toppfilmen skall centreras.
(0-3000 mm)
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4.11 PROGRAMVAL

Program kan väljas på tre sätt.

Stega upp eller ned för att välja program.

1

2

1

Visar valt program. Tryck på knappen och ett tangentbord visas. Välj sedan respektive nr och tryck ”ENT”.

3

PROGRAM 1

Visar valt program. Gå vidare
till meny för val av program.
Se fig 2.

Val av program görs genom att trycka på respektive programknapp. Valt programnummer presenteras i nedre vänstra
hörnet. Programval kan även göras med extern signal då maskinen
är i automatik läge.
En grön bock visar vilket program som är aktivt.
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5. Köra maskinen
5.1 UPPSTART - STARTA UPP MASKINEN OCH KÖRA DEN TILL UTGÅNGSLÄGE
1.

Kontrollera
intryckt.

att

nödstoppsknappen

ej

är

2.

Vrid på huvudbrytaren. Vänta ca 7 sekunder
innan steg 4.

3.

Vrid lampvridknappen
medurs.

4.

Larmlampan i ljustornet tänds upp.

5.

Tryck på lampknappen ”Utgångsläge/Larmreset”. Om larm visas i displayen, kvittera
dessa först, tryck sedan på knappen igen.
De delar av maskinen som ej befinner sig i
utgångsläge kommer att köras dit.

6.

The lamp for alarms should now have gone out.

7.

Lampan för larm skall nu ha släckts.

8.

I displayen har knappen för semiautomatik
tänts upp. Displayen bör se ut som bilden
nedan. Eventuellt med annat programval.
Maskinen är nu i utgångsläge samt i läge
semiautomatik.

”Manöverspänning”

5.2 LADDA FILM
Tänk på: Om maskinen står i ett kylt utrymme skall filmen som
används ha samma temperatur som omgivningen. Låt filmen stå i
minst ett dygn i samma utrymme som maskinen innan användning.
1.
2.
3.
C
4.

Tryck på knappen “Begäran öppna dörr” (
), Vänta tills
maskinen stannat innan säkerhetsdörren öppnas.
Tryck upp tallriken (B), som håller filmrullen och vrid den 90°
och sänk den sedan nedåt tillsammans med filmrullen.
Kontrollera vilken sida av filmen som är klibbig. Om utsidan är
klibbig (vanligast) skall filmrullen rotera medurs (figur 1). Om
insidan är klibbig skall den rotera moturs (figur 2).
Sätt i en ny filmrulle genom att försiktigt trycka upp den så att
den vilar på skruven (A). Montera sedan tillbaka tallriken (B)
och sänk ned rullen från skruven så att den vilar på tallriken.

A

OBS! Hantera filmrullen försiktigt så att den inte blir
skadad, eftersom det kan medföra filmbrott.

B

5.
6.

1

7.

Trä filmen enligt figur 1 eller 2.
Tryck in ventilknappen (C) för att öppna filmklämman för att
sedan släppa den efter filmen har placerats mellan klämmorna.
Stäng dörren till säkerhetsinhägnaden och vrid knappen
”Manöverspänning”

8.

Adhesive coating
external

medurs.

Tryck på “Reset”.

Optionen “Lifting Trolley” finns att beställa för enkelt utbyte av filmrulle genom att använda en motoriserad lyftvagn. Art nr: 220235.

2

Varning!
Maskinen har ett antal punkter där risk för
klämskada samt skärskada föreligger.
Iakttag stor försiktighet inne i maskinens
arbetsområde.

Adhesive coating
internal
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5.3 STÄLL IN FÖRSTRÄCKNING AV FILM
Med hjälp av växelreglaget (se figuren till vänster) som sitter strax
ovanför filmrullen kan man ställa in olika försträckningsgrader.
Växel
Växel
Växel
Växel
Växel
Växel
Växel

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

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

Om man väljer en hög växel blir filmen tunnare på pall godset.
Detta innebär lägre filmförbrukning per pall, men kräver också en
högre filmkvalitet än en lägre växel. Börja t ex med växel 6 för att
se om filmen håller. Om den går av, byt till en lägre växel eller till
högre filmkvalitet.

5.4 STÄLL IN FILMSPÄNNING
Inställning av parametrarna för filmspänning görs via displayen.
Se kapitel 4.10, för information om knapparna.
Filmspänningen är justerbar för varje program samt för olika delar
av filmcykeln.
Värdet satt till ”0” = Låg filmspänning
Värdet satt till”31” = Hög filmspänning
Värdet motsvarar procentuell minskning av motorns moment.
Exempel:
Ställs värdet ”20” in motsvarar det att pallen drar med 40% och
motorn matar med 60%.

5.5 STARTA MASKINEN

OM INGEN PALL STÅR PÅ TRANSPORTÖREN I
STRÄCKFILMAREN

OM EN PALL STÅR PÅ TRANSPORTÖREN I
STRÄCKFILMAREN
1.

Se till att maskinen befinner sig i utgångsläge.

2.

Välj program.

3.
4.

1.

Se till att maskinen befinner sig i utgångsläge.

2.

Välj program.

Tryck på knappen ”Start”. Filmcykeln startar.

3.

Tryck på knappen ”Automatik” för att slå till
automatikläge.

Tryck på knappen ”Automatik” för att slå till
automatikläge.

Maskinen är nu klar för drift och i läge automatik.

Maskinen är nu klar för drift och i läge automatik.
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5.6 PAUS I AUTOMATIKLÄGE
Paus i automatikläge kan användas om operatören
behöver gå in i maskinens arbetsområde.
1.

Tryck knapp ”Begäran öppna dörr” varpå
knappen börjar att blinka.

2.

Maskinen stannar och knappen ”Begäran öppna dörr” övergår till fast sken.

3.

Öppna grind och utför åtgärd som skall göras.
Larmlampan tänds på ljustornet.

4.

Kontrollera att ingen befinner sig innanför säkerhetsinhägnaden innan grinden stängs.

5.

Kvittera med knappen ”Utgångsläge / Reset
larm”.

6.

Lampan för larm på ljustornet skall nu ha
släckts och knappen ”Utgångsläge / Reset
larm” tänds upp.

7.

Tryck på knappen ”Automatik” för att återgå
till automatikläge.

Maskinen
kommer
automatikläge från
avbröts i sekvensen.

nu
den

att
fortsätta
i
position där den

5.7 BESKRIVNING AV FILMMÖNSTER
Mönster 1 - Dammskyddat /
Godssäkrat

Mönster 4 - Banderoll
Filmprogrammet lägger en banderoll
på en inställd höjd från toppen.

Filmprogrammet börjar i botten och slutar i toppen.

Antal botten och toppvarv, filmspänning, filmöverlapp mm kan väljas
via filmparametrar.

Med parameter ”Ned före avskärning”
och värdet ställt till ”999”, kör hissen ned
till lägsta höjd för avskärning.
Antal botten och toppvarv, filmspänning, filmöverlapp mm kan väljas
via filmparametrar.

Mönster 5 - Vattenskyddat
(Kräver optionen “Toppfilm”)

TS
Topsheet

Filmprogrammet börjar i botten, Pausar i toppen varpå toppfilm appliceras.
Filmsekvensen fortsätter sedan och
kan avslutas i toppen eller botten.

Mönster 2 - Godssäkrat
Filmprogrammet
börjar
i
botten,
filmar upp till toppen för att sedan
filma ned till botten och uppåt till
lägsta höjd för avskärning.

Med parameter ”Ned före avskärning”
och värdet ställt till ”999”, kör hissen
ned till lägsta höjd för avskärning.

Med parameter ”Ned före avskärning”
och värdet ställt till ”999”, kör hissen ned
till lägsta höjd för avskärning.

Antal botten och toppvarv, filmspänning, filmöverlapp mm kan väljas
via filmparametrar.

Antal botten och toppvarv, filmspänning, filmöverlapp mm kan väljas
via filmparametrar.
Mönster 3 - Dammskyddat
Filmprogrammet börjar i toppen och slutar i botten.

Mönster 6 - Genomtransport
Pallen transporteras igenom maskinen
utan att filmas.

Med
parameter
”Ned
före
avskärning” och värdet ställt till ”999”,
kör hissen ned till lägsta höjd för
avskärning. (Ger tre till fyra lager film).
Antal botten och toppvarv, filmspänning, filmöverlapp mm kan väljas
via filmparametrar.

*) Kan användas med optionen ”Toppfilm.
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6. Skötsel & dagligt underhåll
(Endast utbildad personal)
6.1 RENGÖRING AV MASKINEN
Håll alltid rent och snyggt i och runt maskinen. Tag för vana att se över maskinen minst en gång per vecka och rengör om så behövs.
Använd fuktad trasa med vatten och diskmedel.

PÅBUD !

VARNING !

Installationen ska stängas av före rengöring. Lås huvudströmbrytaren på
manöverskåpet så att installationen inte
oväntat kan sättas igång medan rengöring pågår.

Se till att elektriska komponenter inte
kommer i kontakt med vatten eller andra
vätskor. När maskinen rengörs av annan
personal än operatören, t.ex. en städare,
så ska denna ges föregående anvisningar
gällande säker rengöring.

6.2 SERVICE & UNDERHÅLL

Fram till garantiperiodens slut får reparationer
endast utföras under ledning av leverantörens
tekniker.

Standarddelar:
• Använd helst samma fabrikat som originalet. Vid tveksamhet, rådgör med leverantören.

Kvalitén på eventuella reservdelar måste åtminstone
motsvara
originaldelens
(jämför
specifikationerna).
Samtliga delar kan beställas av tillverkaren.

Originaldelar:
• Ersättningsdelar ska beställas hos leverantören.

I förebyggande syfte kan det vara att rekommendera att
lagerföra vissa reservdelar för att minimalisera tidsförluster
vid driftstopp. Rådgör med tillverkaren. Se ”Rekommenderad reservdelslista” sist i reservdelslistan.
Installationen består huvudsakligen av standarddelar (som
finns att köpa på den öppna marknaden), men även av originaldelar (som finns att köpa hos tillverkaren).
SERVICE OCH UNDERHÅLL
Under pågående service eller underhåll
ska strömmen stängas av med hjälp av
huvudströmbrytaren, som dessutom ska
reglas med hänglås för att förebygga
oplanerad igångsättning.

VARNING !

Avvikelser från ovanstående föreskrifter
kan få följder som äventyrar säker drift
av installationen samt att garantitiden
förverkas. Tillverkaren ansvarar ej för
händelser till följd av sådana avvikelser.

ELEKTRISKA ARBETEN
Trots att strömbrytaren har stängts av
så kan spänningsrester finnas kvar i
installationen, t.ex. i kondensatorer eller
i form av potentiell energi. Vänta därför
några minuter innan arbeten med
elektriska ledningar kan påbörjas.
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Att kontrollera

Justering och/eller smörjning

Intervall

Generellt

Cleaning should be carried out around and inside the machine Veckovis
in order to minimise the risk of problems

Att kontrollera

Justering och/eller smörjning

Avskärningsenhet
•
Kniv
•
Bladstål

Kontrollera att knivbladet (B) inte är slött eller har någon spricka. Veckovis
Byt ut vid behov.

Intervall

Byt ut knivblad genom att avlägsna skruvarna (A). Ta bort kniven och ersätt med ny och skruva tillbaka skruvarna.
Kontrollera att bladstålen (D) ej är spruckna eller är böjda. Byt ut vid
behov.
Byt bladstål (D) genom att avlägsna skruvarna (C). Byt ut bladstålen och skruva tillbaka skruvarna. Drag ej åt skruvarna helt.
Använd bladmått för att justera avståndet mellan bladstålen.
Avståndet bör vara 0,3-0,4 mm beroende på filmtjocklek. Drag
sedan åt skruvarna.
För att upperätthålla rätt avstånd mellan knivhållaren samt
filmuppsamlaren, så kan uppsamlaren justeras i höjdled. Om
justering behövs göras, lossa skruvarna (E) för att kunna föra
uppsamlaren nedåt eller uppåt. Normalt avstånd ligger på cirka
2 cm mellan nedersta delen av uppsamlaren och avskäraren.

A B

C

D

Skärrisk!
Kniven samt bladstålen är vassa.
Släng uttjänt kniv/bladstål i behållare
för stickande avfall. Ej i bland vanligt
avfall.

E

Att kontrollera

Justering och/eller smörjning

Mast
•
Kedja

Lossa skyddet (A) genom att lossa fyra skruvar (två på var 3 mån
sida).
Smörj kedjan vid det övre kedjehjulet (B) som sitter i varje
mast. Kedjan som löper mellan två av masterna kan även den
behöva smörjas.

Smörjning!
Använd smörjspray med
pip! Undvik att smörja på ej
angivna ställen!
A

B
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Intervall

Att kontrollera

Justering och/eller smörjning

Intervall

Försträckningsaggregat
•
Drev
•
Remhjul/Remmar
•
Kolborstar

Lossa aggregatskåpan.

3 mån

Kontrollera dreven (A) så att inga skador har uppstått eller att
de är utslitna. Byt ut vid behov.
Kontrollera remmarna samt remhjulen (B) så att inga skador
har uppstått eller att de är utslitna. Byt ut vid behov.
Lossa de fyra kolborstarna (C) i filmmotorn och kontrollera
kolen. Byt ut vid behov.

A C

B A

B

Att kontrollera

Justering och/eller smörjning

Intervall

Avskärararm
•
Skumplast

Byt ut skumplasten vid slitage.

Veckovis

Att kontrollera

Justering och/eller smörjning

Intervall

Svetsenhet (option)
•
Teflontuber
•
Svetsband

Kontrollera svetsband och teflentuber. Om teflontuberna är
för slitna kan sträckfilmen fastna vid svetsning och filmänden
lossna från pallen. Byt ur vid behov.

3 mån

Om svetsbanden är för slitna kan ojämt svetsresultat uppstå
och filmänden lossna från pallen. Byt ut vid behov.
Att kontrollera

Justering och/eller smörjning

Intervall

Ringenhet
Batterier (Vid ringdrift med batterier)
•
•
Släpring (Vid ringdrift med släpring)

Batterier
Om maskinen ej har varit strömsatt under 4 månader eller mer
måste batterierna laddas i minst 12 timmar.
Vid behov
Släpring
Kontrollera släpringskollektorn.

Att kontrollera

Justering och/eller smörjning

•
•

Damma av foteceller samt reflektorer. Byt ut reflektorer om de Vid behov
är skadade/spruckna.

Fotoceller
Reflektorer

Intervall

Att kontrollera

Justering och/eller smörjning

Intervall

Topplatta (option)
•
Rem
•
Skumplast

Kontrollera bandet som driver topplattan upp och ned. Byt ut
om bandet är slitet eller skadat.

3 mån

Byt ut skumplasten vid slitage.
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6.3 UTBYTE AV BATTERIER

Syftet med denna anvisning är att på ett kontrollerat och säkert sätt utföra byte av 12 volts batterier på sträckfilmsmaskin GL 2000.
GENOMFÖRANDE
Batteribyte skall endast utföras av el-kunnig personal.
Batteribytet skall utföras med hjälp av isolerade elektronikverktyg (1000 V), Skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas då risk för kortslutning och ljusbågar föreligger.
För mekanik, se sammanställningsritning.

Byte av ett batterikit (4 st batterier) med utbalanserad spänningsnivå.
Se sammanställningsritning (220125)
Batteri som måste användas: Optima Yellowtop S4,2L (900188)
1.
2.
3.
4.
5.

GL 2000, kör manuellt ned ringen till en bra arbetshöjd.
Bryt matningsspänningen till huvud- och ringskåp på maskinen.
Ta fram de nya batterierna. Se till att det finns isolerhattar på poolerna.
Lossa skruvarna till batterikåpan, dra kåpan nedåt så att den lossnar. Placera kåpan på golvet.
Börja med att lossa den negativa poolen på batteriet som sitter längst ut mot centreringskonan. Isolera och placera
kabelskon så att den inte kan komma i kontakt med batteripoolerna. Tag en svart isolerhatt från ett nytt batteri och
placera på den oskyddade poolen.

OBS! Använd isolerade elektronikverktyg, skyddsglasögon och handskar.
1.
2.
3.
4.
5.

GL 2000, kör manuellt ned ringen till en bra arbetshöjd.
Bryt matningsspänningen till huvud- och ringskåp på maskinen.
Ta fram de nya batterierna. Se till att det finns isolerhattar på poolerna.
Lossa skruvarna till batterikåpan, dra kåpan nedåt så att den lossnar. Placera kåpan på golvet.
Börja med att lossa den negativa poolen på batteriet som sitter längst ut mot centreringskonan. Isolera och placera
kabelskon så att den inte kan komma i kontakt med batteripoolerna. Tag en svart isolerhatt från ett nytt batteri och
placera på den oskyddade poolen.

OBS! Använd isolerade elektronikverktyg, skyddsglasögon och handskar.
1. Sätt tillbaka isolerhattarna på de nya batterierna.
2. För in batterierna ett och ett i batterihållaren.
OBS! Kontrollera att batterierna vänds åt rätt håll (Rätt polaritet!)
1.
2.
3.
4.

Montera banden som håller batterierna på plats.
Montera tillbaka det mekaniska stoppet som hindrar batterierna att röra sig i sidled.
Utför kontroll enligt checklista.
Montera kabelskorna/kablarna som sitter mellan batterierna.

OBS! Använd isolerade elektronikverktyg, skyddsglasögon och handskar.
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1.
2.
3.
4.
5.

Montera den kabeln med den positiva poolanslutningen till batteriet.
Montera den kabeln med den negativa poolanslutningen till batteriet.
Utför kontroll enligt checklista.
Montera batterikåpan.
Kontrollera sista punkten i checklistan

CHECKLISTA:
Vid byte av batterier på sträckfilmsmaskin GL 2000 kontrollera att:
•
•
•
•
•
•

Att batterierna är fixerade i alla riktningar.
Att batterierna är monterade åt rätt håll, se ändkabelskornas polaritetsmärkning
Att kablage är oskadat och rätt monterat.
Att kabelskorna är åtdragna.
Att kabelskorna är isolerade med polskydd.
Kontroll av att batterikåpan är rätt fixerad och att skruvarna är åtdragna.
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7.1 FILMBROTT / FILM SLUT
Om sträckfilmen har tagit slut eller gått av, körs
maskinen till utgångsläget automatiskt. Larmlampan tänds på ljustornet.
1.

Tryck knappen ”Utgångsläge / Reset” för att
kvittera larmet och knappen tänds upp.

2.

Tryck på knappen ”Begäran öppna dörr” och
knappen tänds upp.

3.

Öppna grinden och gå in och, om filmen tagit
slut, byt till ny filmrulle. Om filmen gått av,
fäst filmänden i filmhållaren. Se kapitel 5.2,
sidan 19 för mer information.

4.

Kontrollera att ingen befinner sig innanför säkerhetsinhägnaden innan grinden stängs.

5.

Vrid knappen ”Manöverspänning” medurs till
läge till. Lampan tänds.

Om knappen ”Maskinstopp” har blivit intryckt under
någon sekvens kommer pågående sekvens att avslutas. Larmlampan tänds på ljustornet.
1.

Tryck på knapp ”Utgångsläge / Reset”.

2.

Tryck knapp ”Utgångsläge / Reset” igen.
De delar av maskinen som ej befinner sig i
utgångsläge kommer att köras dit.

6.

När dörren har stängts, tryck ”Reset”.

7.

Lampan för larm på ljustornet skall nu ha släckts
och knappen ”Utgångsläge / Reset larm” tänds
upp.

8.

I displayen har knappen för semiautomatik
tänts upp. Maskinen är nu i utgångsläge samt i
läge semiautomatik.

9.

Om en pall står i maskinen och behöver
filmas igen tryck knappen ”Cykelstart” och filmcykeln kommer att starta.

Tryck på
startat.

knapp

”Automatik”

efter

cykeln

När filmcykeln är klar kommer pallen att transporteras
ut ur maskinen och maskinen fortsätter att arbeta i
automatikläget.

3.

Om en pall står i maskinen och behöver
filmas igen tryck knappen ”Cykelstart” och
filmcykeln kommer att starta.

4.

Tryck på knapp ”Automatik” efter cykeln
startat.

5.

När filmcykeln är klar kommer pallen att transporteras ut ur maskinen och maskinen fortsätter att arbeta i automatikläget.

5.

Lampan för larm på ljustornet skall nu ha
släckts.

6.

Om en pall står i maskinen och behöver
filmas igen tryck knappen ”Cykelstart” och
filmcykeln kommer att starta.

7.

Tryck på knapp ”Automatik” efter cykeln
startat.

8.

När filmcykeln är klar kommer pallen att transporteras ut ur maskinen och maskinen fortsätter att arbeta i automatikläget.

7.3 NÖDSTOPP AKTIVERAT
Om knappen ”Nödstopp” har blivit intryckt
under någon sekvens kommer pågående
sekvens att stoppas omgående och larmlampan tänds på ljustornet.
1.

Frigör nödstoppsknappen.

2.

Vrid knappen ”Manöverspänning” medurs till
läge till. Lampan tänds.

3.

Tryck knappen ”Utgångsläge / Reset” för att
kvittera larmet.

4.

Tryck knapp ”Utgångsläge / Reset” igen.
De delar av maskinen som ej befinner sig i
utgångsläge kommer att köras dit.
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7.4 LJUSBOM SOM LÖST UT (OPTION)
I en del fall kan återställning göras utan att gå in
i maskinens arbetsområde. Följande beskrivining
gäller om operatören behöver gå in för att återställa ljusbom.
1.

Öppna grinden. Larmlampan tänds på ljustornet. Gå in och återställ ljusbom.

2.

När grinden är stängd kvittera med knappen
”Utgångsläge / Reset larm”.

3.

Lampan för larm på ljustornet skall nu ha
släckts och knappen ”Utgångsläge / Reset
larm” tänds upp.

4.

Om maskinen befann sig i läge automatik innan pausen i automatikläge gjordes, tryck på
knapp ”Automatik”.

Maskinen kommer nu att fortsätta där den slutade i
automatiksekvensen. Maskinen fortsätter att arbeta
i automatikläget.

8. Allmän felsökning
8.1 FELSÖKNING
Problem

Åtgärd

Om inget fungerar?

Kontrollera att ström finns kopplad till maskin och att huvudbrytaren samt vridknappen för manöverspänning står i läge ”1”. Prova att trycka ”maskin stopp” i 3 sek.
Tryck sedan ”Reset”. Kör till utgångsläge.
Felmeddelande, huvudkontaktor ej till, kontrollera nödstoppen inte är intryckt. Om så är fallet vrid
knappen medsols för att frigöra den.

Om film brister?

Kontrollera att filmrullen ej har några skador. Byt filmrulle om så är fallet.

Vridbordet stannar på fel
ställe?

Tryck på knappen ”Utgångsläge / Reset larm” för att köra ringenheten till hemmaposition.

Filmar inte ända upp till
toppen på godset?

Kontrollera givare för godshöjd. Kontrollera inställningarna för filmning, läs ”Display - Pallparametrar” (kräver lösenord).

Displayen fungerar inte!

Maskinen går att köra, dock endast med senaste cykel inställning (program val) som kördes. Kontakta Cyklop.
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8.2 FELSÖKNING

Felsökningsschemat nedan visar mekaniska fel eller inställningar.
Problem

Orsak

Ringen stannar på fel •
plats vilket orsakar att
centreringskonen missa konhuset.
•

Åtgärd

Illustration

Bältet slirar på grund Rengör bälte, ring och hjul
av smuts på ringen eller bältet
Bältet sitter för löst

Lossa de fyra skruvarna (A) något
och spänn sedan bältet med
bulten (B). Dra sedan åt de fyra
skruvarna (A) igen. Om bältet inte
går att dra åt tillräckligt måste den
bytas ut.

B

Justera parametrar i displayen.

•

Fel inställningar på:
- låghastighet
- fördröjning stoppring
- retardation

•

Givaren/a
(C,D) Lossa sensorhållaren endast så
ovanför
ringen
är mycket att det kan flyttas. Dra åt
feljusterad/e
skruvarna när rätt läge.
C

Problem

Orsak

Åtgärd

Bältet ligger för
högt eller för lågt på
ringen.

•

Guiden för bältet är
feljusterad

Justera guiden (E).

•

Ringmotorn är feljusterad.

Lossa de fyra skruvarna (F) och
justera därefter motorn

(Gäller ej maskin med
batteridriven ringenhet)

A

C

Illustration

E
Problem

Orsak

Åtgärd

Avskärningen av
sträckfilm fungerar ej
tillfredställande

•

Kniven (G) måste
bytas ut.

Byt ut kniven.

•

Filmrester sitter kvar
på uppsamlaren (H).

Rengör uppsamlaren.

•

Uppsamlaren (H) sitter för högt.

Lossa de två skruvarna (I) och
sänk uppsamlaren något.

•

Uppsamlaren (H) är
trasig.

Byt ut uppsamlaren.

•

Bladstålen sitter fel.

Justera avståndet mellan bladstålen. Se kapitel 6.2 “Service &
dagligt underhåll”

F

Illustration
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G

H

Problem
Forts...
Avskärningen av
sträckfilm fungerar ej
tillfredställande.

Orsak

Åtgärd

Illustration

•

Uppsamlaren (H) sitter för högt.

Lossa de två skruvarna (I) och
sänk uppsamlaren något.

•

Uppsamlaren (H) är
trasig.

Byt ut uppsamlaren.

•

Bladstålen sitter fel.

Justera avståndet mellan bladstålen. Se kapitel 6.2 “Service &
dagligt underhåll”

H
Problem

Orsak

Åtgärd

The film collector (H)
drops the film during
cutting

•

Uppsamlaren (H) sitter för lågt.

Lossa de två skruvarna (I) och
höj uppsamlaren något.

•

Bladstålen (J) sitter
fel.

Justera avståndet mellan bladstålen. Se kapitel 6.2 “Service &
dagligt underhåll”

•

Skadade bladstål (J)

Byt ut bladstålen.

I

Illustration

J
Problem

Orsak

Filmöverlämningen •
efter avskärning fungerar ej tillfredställande
eller till och med mis- •
sar totalt.

Åtgärd

I

Illustration

Blåsenheten (K) blåser Justera ventilen ovanför röret.
för lite.
Blåsenheten (K) blåser Justera tiden. (Justeras i dsplayen).
under för kort tid.

•

Blåsenheten (K) blåser Justera riktningen.
inte rakt.

•

Filmen ligger ej i mit- Justera filmhållarens position
ten
mellan
filmk- genom att antingen flytta fästet
lämmorna (L,M) på på ringenheten eller justera.
filmhållaren(N).
K

L M

N

O
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Problem

Orsak

Filmhållaren (N) tappar filmen när ringen
börjar rotera.

•

Filmklämman
har lossnat.

•

Filmklämman (L,M) är Byt ut trasig/a del/ar.
skadad.
OBS! När klämman är stängd,
kontrollera att klämman klämmer L M
över hela ytan.

Problem

Orsak

Ringen stannar ej på
rätt höjd.

•

Problem

Orsak

Filmmotorn (P) går ej. •
Dvs försträckningsrullarna (Q) i aggregatet
snurrar ej.
(Gäller endast maskiner med batteridrift av
ringen)
•

Åtgärd

Illustration

(L,M) Drag åt lösa delar.

N

Åtgärd

En sensor, fotocell eller Justera sensor/fotocell/mekanisk
mekanisk stoppklack stoppklack och kör sedan “Teach
kan vara felinställd.
in”.

Åtgärd

Illustration

Maskinen har inte
körts på flera månader
vilket gör att batterierna har laddats ur.

Se till att både strömbrytaren på
manöverskåpet samt ringelskåpet
är påslagna. Låt maskinen gå till
startposition och vänta några timmar på att batterierna laddas innan någon filmcykel startas.

Kolen är slitna

Om kolen är under 10 mm skall de
bytas ut.

Q
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P

9. Installation
9.1 TRANSPORT
Transport av maskinen skall ske med truck. Maskinen kan endast
lyftas i transportramen

Endast godkända lyftanordningar med större lyftkapacitet än den
totala vikten på maskinen inkl. emballage får användas.

Trucken måste ha gafflar som räcker igenom hela transportramen.

Dimension och vikt
Godsets följesedel innehåller detaljer angående godsets vikt och
dimension.

Lyft försiktigt och transportera maskinen långsamt.
Vid transport av Cyklop filmsträckningsmaskiner och tillbehör skall
nationella regler och föreskrifter iakttas.

Generella regler
Om inget annat sagts ska alla delar transporteras i originalförpackning till installationsplatsen. Vid uppackning ska alla delar granskas för att upptäcka eventuella transportskador. Om godset blivit
skadat under transport skall speditören omedelbart kontaktas och
uppackningen avbrytas.

Enskilda delar och stora komponenter är noggrant fixerade vid
leverans. Vid montering eller vid flytt av maskinen, skall det vidtas
stor försiktighet. Kontrollera att lyftanordningen är dimensionerad
för vikten och inte innebär en säkerhetsrisk.

Risk för skada!
Maskinens/godsets tyngdpunkt kan sitta högt,
vilket ökar risken för att maskinen/godset ska
välta. Kontrollera noggrant var tyngdpunkten
befinner sig för att eliminera vältrisken.

Livsfara!
Det är förenat med livsfara att
befinna sig eller arbeta under
någon typ av hängande last!

9.2 GRUNDINSTALLATION
Serviceområde: Minst 1 m kring maskinen krävs för att service skall
kunna utföras. Maskinens serviceställen skall kunna nås med godkänd personlyft eller liknande, alternativt att kunden tar ansvaret för
att maskinens service kan utföras. OBS! Detta skall då bestämmas
vid upphandlingstillfället.

1.

När maskinen kommer till en ny installationsplats är det
viktigt att inspektera maskinen noga för att hitta eventuella skador som uppkommit under transporten.

2.

Transportera maskinen till den plats där den ska vara
placerad. Lyft försiktigt i transportsäkringsramen. För att
förenkla arbetet kan lämpligtvis transportrollers/skridskor och
lyftstång/brytspett användas.

3.

Lokalisera vart mittlinjen på maskinen ska vara, till exempel
med hjälp av laserinstrument. Anpassa placeringen efter eventuell övrig utrustning.

4.

Lägg ut 4st bottenplattor där maskinens ben ska placeras.
Använd en avvägningslaser med automatisk nivåjustering. Mät
sedan med mätsticka på alla 4 plattorna. Skiljer nivån mer
än 1 mm ska nivån justeras med fler, alternativt färre
plattor. Det är mycket viktigt att maskinen installeras rakt, felaktig installation medför ökat slitage och kortare livslängd.Vid
användning av ITF ska 6 st. plattor användas.

5.

Lyft ur elskåpet ur maskinen och placera den på en pall, detta
underlättar då elskåpet kan behöva flyttas vid resning av
maskinen.
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6.

Montera ett spännband enligt bilden, mellan stålbalken och
transportsäkringsramen för att fördela lyftkraften bättre och
inte riskera att skada maskinen. Placera lyftstroppar som är
godkända för minst 2000kg i stålbalken och lyft försiktigt upp
maskinen.Om de nedre stagen demonteras i detta steg måste
de noggrant märkas upp.

7.

Placera godkända lyftstroppar i transportramen på maskinen.
Stropparna ska vara så brett isär som möjligt. Ibland kan hjälpmedel användas för att hålla stropparna korrekt placerade. Lyft
mycket försiktigt och placera maskinen på de utlagda plattorna
i steg 4. Alternativt kan man använda truck med långgafflar för
att lyfta maskinen på plats.

8.

Släpp skruvarna till transportsäkringsramen. Börja med den
översta delen och lyft ur den ur maskinen, använd truck eller
liknande hjälpmedel. Var försiktig vid lyftet och skydda känsliga
delar i maskinen. Observera att transportsäkringen ska skickas
tillbaka till leverantören.

9.

Lossa 4 st. skruvar enligt bilden, 2 st. på varje sida av plattan
och lyft ur träbiten som ligger inuti ramen och håller
motvikten. Skruva fast plattan igen. Detta steg ska göras på
alla 4 pelare. Om det är låg takhöjd kan detta steg göras innan
maskinen reses.

10. Stativet ska kryssmätas enligt pilarna på bilden. De nedre
stagen (1), måste vara monterade vid kryssmätning.
11. Kontrollera en gång till att maskinen står i våg, skruva därefter
fast maskinen ordentligt i golvet, 3 st. infästningar till vardera
fot. Om betongskruv används ska den vara av dimension M16. I
övrigt följ tillverkarens rekommendationer.
12. Om nödvändigt för applikationen kan de nedre sidostagen nu
demonteras.

13. Demontera 4 st. transportsäkringar enligt bilden. Transportsäkringarna ska skickas tillbaka till leverantören.

14. Skruva loss givarfästet och vrid plåten 90° motsols.

15. Klipp bort buntbandet som sitter monterat på kedjan.
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16. Om ingen ITF-toppfilmare ska installeras, fortsätt till kapitel 3.
Slutmontage.

9.3 INSTALLATION AV ITF, TOPPFILMARE
När ITF’ens master monteras ihop, var någa att måttet mellan masterna blir 2050 mm.

Montera innerramen i GL2000. Ramen läggs på skruvskallarna som
sitter i maskinen och justeras i läge enligt tejpmarkeringarna. Skruvarna ligger i en påse som sitter tejpad på ett av stagen. Demontera
därefter trästaget.

När toppfilmaren ligger på rygg fästs stropparna i den övre stålbalken likt tidigare på GL2000. Vid eventuellt eftermontage, kontrollera
att det sitter muttrar i stativet på GL2000. Lyft sedan toppfilmaren
mycket försiktigt in mot GL2000. Ta det försiktigt med kabelsläpkedjan som lätt kan skadas. Observera att nedre delen av toppfilmaren
åker in först mot maskinen på grund av tyngdpunkten. Glöm ej kontrollera att nivån på plattorna till ITF stämmer överens med plattorna
till GL2000.
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Koppla in luftlangarna till cylindern.
Koppla in fotocellen.
Koppla in motorn för toppfilmsbommen.Ledare 1 till plint U1Ledare 2
till plint V1Ledare 3 till plint W1Anslut därefter givarkablarna.

Koppla in kontaktdonet i frekvensomformaren som sitter i elskåpet.
Dra kablarna på lämpligt ställe beroende på applikation från toppfilmaren till elskåpet för GL2000.

(OPTION)
Montera eventuell lift för toppfilmsbyte.Liften lyfts upp med travers
eller truck och skjuts ihop med ITF, skruva därefter fast den ordentligt med de fyra skruvarna som sticker ut från stativet.Montera
därefter brytaren på stativet enligt bilden.
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9.4 SLUTMONTAGE
Anslut el, (3fas, N, PE) min 20A, beakta gällande elföreskrifter. Anslut luft, 6bar XX l/s, luften ska vara torr och fri från oljedimma.
Koppla in ljusridåer enligt gällande föreskrifter. Dessa kopplas in på
plint enligt märkning.
Montera fotocellerna som känner av in och uttransport ur GL2000.
Dessa justeras beroende på banhöjd. Skruvarna ligger i en påse som
är tejpad på givarfästet. Vid ITF används en annan längre variant av
givarfäste än den som syns på bilden. Glöm ej montera reflexerna
på andra sidan.

Montera reflexerna till formatkontrollsfotocellerna som sitter på maskinens krysstag. Normalt är det 4 st.
Slå på spänningen och kontrollera att alla fotoceller ser sina respektive reflexer korrekt. Kontrollera funktionen på de induktiva givarna.
Justera om det behövs.
Justera de mekaniska stoppen för hiss och ITF-hiss. Dessa justeras
beroende på banhöjd och gods.Justera klackarna för höjdgivarna,
som utgångspunkt ska klackarna sitta 160 mm ovanför det mekaniska stoppet.
De tre givarna indikerar följande
S75: Hiss i övre position
S74: Lägsta höjd för hissen
S73: Lägsta avskärningshöjd
Efter flytt/justering av givarna måste maskinen lära sig vart givarna
sitter placerade. Detta gör man genom att köra en så kallad ”Teach
in” på elskåpets panel.
Fortsätt med övrig installation.
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11. Pneumatik
11.1 INSTÄLLNING / JUSTERING

Anslutning av tryckluft:
Inkommande tryckluft måste vara torr, ren och utan dimsmörjning.
Tryckregulatorn är inställd på 6 bar. Om trycket blir lägre än 5 bar,
stoppar tryckvakten maskinen och ge en larmsignal på displayenheten. Tryckvakten är justerbar.
Vattenavskiljaren ska kontrolleras regelbundet och tömmas vid behov.

A
C4
B
C
C3
D

E
F
G

Avskärarenhet / Knivhållare (C3, C4):
• Placera den lättaste och högsta palltypen med varor inuti maskinen.
• Flytta cylindern (C4) framåt genom att aktivera ventilen (V4).
Rörelsen bör ta ca 1 sekund och detta justeras med reglaget /
backventilen (C).
• Aktivera ventilen (V3) för att avskärarenheten skall förflyttas mot
godet.
• Ställ in tryckregulatorn (F) så att skumgummi på avskärarenheten trycks ihop så mycket som möjligt utan att pallen flyttas eller
visar tendens att välta. Om det finns risk för att pallen välter på
grund av extremt lätta eller höga pallar kan ett mjukare skumgummi väljas så att trycket kan sänkas (om detta inte är tillräckligt, måste maskinen vara utrustad med en topplatta).
• Justera hastigheten för rörelsen från halvvägs mot godset med
reglaget / backventil (B), så att det tar ca 1 sek.
Filmhållare (C5, C6, C7):
Filmhållaren drivs med 3 cylindrar:
1. Filmhållaren cirkulära rörelse mot godset görs med cylindern (C5)
vars rörelse bör ta ca 1,5 sek mot en 0,8 m bred pall. Detta gäller
normal drift då filmen är spänd och ger en lite motstånd. (Tryckregulatorn är inställd på 4 bar, beroende på pall.) Returrörelsen
är inställd på ca 1 sek. Rörelserna är görs med ventilen (V5) och
hastighet justeras direkt på luftanslutningen av cylindern.

C5

2. Stängning av filmhållarklämman görs med cylindern (C6) som ligger utom synhåll inne i röret och aktiveras av ventilen (V6B).
Cylindern har en inbyggd fjäder för minus rörelse. Hastigheten
kan ej justeras.

C6

3. Klämmans roterande rörelse sker med en roterande cylinder (C7)
som aktiveras med ventilen (V7). Hastigheten i båda riktningarna
skall vara 0,5 sek och ställs in på anslutningarna på cylindern.

C7
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Laddcylinder (C8):
Laddcylindern ansluter till +polen på batteriladdaren på ringen. Rörelsen
drivs med ventilen (V8). Både fram och tillbakarörelse är satt till ca 0,7 sek
och justeras direkt på anslutningen av cylindern.
När C1 och C8 är i yttre läge bör ca. 5 mm av cylinderns slaglängd vara
”över”.

C8

C1

Koncylinder (C1):
Bredvid laddcylindern finns en cylinder med en kona på den yttersta delen av
kolven. Dess funktion är att ringen står i ett exakt läge innan laddcylindern
går in för laddning och att överföra laddarens - pol till batterierna. Rörelsen
görs med ventilen (V1). Både fram och tillbakarörelse är satt till ca 0,4 sek
och justeras direkt på anslutningen av cylindern.
Trycket på rörelsen framåt är satt till 2 bar och justeras med tryckregulatorn
(G).

I
G

H

Luftblåsare:
•
Strax efter avskärning av filmen sker filmöverlämnadet från filmuppsamlaren till filmklämman.
•
En luftstöt kommer att ske i samband med detta från ett munstycke (I)
som varar ca 2 sekunder.
•
Luften som blåses träffar filmen för att hålla den sträckt under filmöverlämnandet.
•
Om luftflödet är för svagt kommer inte filmen att sträckas ut tillräckligt
vilket kan orsaka att filmhållaren att missar filmen helt eller delvis.
•
Kontrollera funktionen genom att observera den under drift. Öka luftflödet med ventilen (H) om det behövs.
•
Manövrering görs med ventilen (V6A)
•
Tiden av luftflödet kan ställas in från displayen.

Filmavskärning (C3):
Avskärningscylindern sitter inuti knivröret och körs med ventilen (V4). Ingen
hastighetsjustering möjlig.
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11.2 PNEUMATIKSCHEMA
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11. Tekniska data
Maskin

Vikt
Kapacitet
Ringhastighet
Hisshastighet
Ljudnivå
Temperaturområde
CE-märkning
Säkerhetskategori

1200 kg (1650 kg med ITF)
Max. 60-120 pallar/h (beroende på godstyp) / Max 60 pallar/h (ITF)
2-45 v/min
Max. 0,7 m/s
<70 dB (A) (cast film, 9 v/min)
+5 till +35° C, i en torr tempererad miljö
EN60204
3

Elektricitet

Anslutning
Effekt
Skyddsnorm
EX-klassificering

3x400 V + N + PE, 50 Hz
4 kW (4,4 kW med ITF)
IP54
Ej godkänd i ATEX klassificerade miljöer.

Pneumatik

Lufttryck
Luftflöde

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

Pallgods

Min. storlek (längd x bredd)
Max. storlek (längd x bredd)
Lägsta höjd, inkl. pall
Höjd, inkl. pall
Vikt

0,4 x 0,6 m
1,2 x 1,2 m eller 1,4 x 1,0 m
>500 mm (beroende på godstyp)
Std. höjd 2500 mm
Irrelevant (beroende på transportbana)

Sträckfilm

Diameter, kärna
Ytterdiameter, max
Filmbredd, max
Filmtjocklek

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

Toppfilm

Diameter, kärna
Ytterdiameter, max
Filmbredd, max
Filmtjocklek
Vikt

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

Med ITF

Standard

C

D

B

A
Dim (mm)

A

B

C

D

Standard

2800

2400

3780

-

Med ITF

3450

2400

3780

3200

Emballerad för transport
GL 2000: L 3800 x B 2400 x H 2850 mm. Vikt 2000 kg.
ITF:
L 4000 x B 1500 x H 2650 mm. Vikt 500 kg.

Ovanstående värden gäller maskin i standard utförande. Värden kan komma att avvika om maskinen extrautrustas med optioner.
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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.
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