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INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA

ZASADY BEZPIECZEÑSTWA DLA ELEKTROSTATYCZNEGO NAK³ADANIA FARB
PROSZKOWYCH

1.

Dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania i bezpieczeñstwa w u¿ytkowaniu musz¹ byæ
przestrzegane nastêpuj¹ce postanowienia oraz wymagania norm:
EN 50 050( wzglêdnie VDE 0745 Czêœæ 100), EN 50 053 Czêœæ 2 ( wzglêdnie, VDE 0745
Czêœæ 102, a tak¿e instrukcja ZH 1/444, dotycz¹ca pokrywania farbami proszkowymi.

2.

Wszystkie elektrostatycznie przewodz¹ce czêœci znajduj¹ce siê w odleg³oœci do 5 m od
urz¹dzeñ aplikacyjnych a przede wszystkim malowane detale musz¹ byæ w³aœciwie
uziemione.

3.

Pod³oga w miejscu pracy musi byæ elektrostatycznie przewodz¹ca ( normalny beton jest
zazwyczaj pr¹doprzewodz¹cy)

4.

Personel obs³uguj¹cy musi nosiæ buty elektrostatycznie przewodz¹ce ( np. na skórzanych
podeszwach).

5.

Operator powinien trzymaæ pistolet go³¹ rêk¹. Jeœli nosi rêkawiczki, musz¹ byæ one
elektrostatycznie przewodz¹ce.

6.

Przewód uziemiaj¹cy dostarczany z urz¹dzeniem (w kolorze ¿ó³to-zielonym) musi byæ
pod³¹czony do zacisku uziemienia jednostki steruj¹cej. Przewód ten musi posiadaæ w³aœciwe
metaliczne po³¹czenie z kabin¹ malarsk¹, systemem odzysku i ³añcuchem przenoœnika oraz
systemem zawieszenia detali.

7.

Elektryczne przewody zasilaj¹ce oraz wê¿e proszkowe musz¹ byæ prowadzone i u³o¿one w taki
sposób, aby by³y w³aœciwie chronione przed uszkodzeniem mechanicznym.

8.

Zasilanie jednostki steruj¹cej powinno byæ mo¿liwe dopiero wtedy, gdy kabina pracuje.
Jeœli kabina jest wy³¹czana, urz¹dzenie steruj¹ce musi byæ równie¿ od³¹czone automatycznie.

9. Skutecznoœæ po³¹czeñ uziomowych powinna byæ sprawdzana przynajmniej raz w tygodniu.
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10. Przy czyszczeniu pistoletu b¹dŸ przy wymianie dyszy, zasilanie jednostki steruj¹cej musi byæ
wy³¹czone
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PARAMETRY TECHNICZNE
Jednostka OptiTronic model podstawowy
Dane elektryczne
Napiêcie wejœciowe:
Nominalny pr¹d wyjœciowy (do pistoletu):
Czêstotliwoœæ:
Stopieñ ochrony:
Zakres temperatur pracy:

90 - 264 V
48 A
47 463 Hz
IP 54
0 °C do +40 °C

Dane pneumatyczne
Ciœnienie wejœciowe:
Max. wilgotnoœæ powietrza zasilaj¹cego:
Max. zawartoœæ oleju w powietrzu zasilaj¹cym:
Max. zu¿ycie sprê¿onego powietrza:

5.0 bar
1.3 g/m3
0.1 mg/kg (Olej/Woda)
11 m3 / h

Wymiary
Szerokoœæ:
G³êbokoœæ:
Wysokoœæ:
Waga:

203 mm
222 mm
174 mm
4,8 kg

Pistolety kompatybilne z jednostk¹
Nominalne napiêcie wyjœciowe:
Pistolety automatyczne:
Pistolety rêczne:
Pistolet Tribo:

12 V (G2 guns)*
10 V (G1 guns)^
PG 1-A^ / PG 2-A^ /
GA 01 OptiGun*
PG 1^ /
GM 01 EasySelect*
Pod³¹czenie mo¿liwe

DEFINICJA TYPU I MO¯LIWE OPCJE
(patrz tylna œcianka jednostki steruj¹cej)
Przyk³ad:
Naklejka z numerem wersji i numerem zamówienia: V 8 384 593
(patrz tabela typów jednostek)

Skróty u¿ywane na tej stronie:
Powietrze transportowe
Powietrze dozuj¹ce
PG 1 / PG 1-A / PG 2-A
GA 01 OptiGun / GM 01 EasySelect

Wydanie 02/02

FL
ZL
^G1
*G2
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OPTITRONIC - JEDNOSTKA STERUJ¥CA PRAC¥ PISTOLETU

INFORMACJA O INSTRUKCJI OBS£UGI
Ta instrukcja obs³ugi zawiera wszystkie wa¿ne informacje, które s¹ niezbêdne
do obs³ugi Pañstwa jednostki steruj¹cej OptiTronic. S¹ tu zawarte wskazówki
bezpiecznej instalacji i optymalnego sposobu u¿ytkowania urz¹dzenia do
napylania farb proszkowych.
W dokumentacji podane s¹ informacje dotycz¹ce poszczególnych
podzespo³ów ca³ego urz¹dzenia.

Skróty u¿ywane w tej instrukcji:
Powietrze odmuchowe elektrody
Powietrze transportowe
Minimalny wydatek proszku
Powietrze ca³kowite
Ustawienie wysokiego napiêcia
Ustawienie natê¿enia pr¹du
Wydatek proszku
Blokada systemu
Korygowana wartoœæ
Powietrze dozuj¹ce

Wydanie 02/02

EL
FL
FL_min
GL
HV_BG
I_BG
PA %
SL
SKW %
ZL
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OPTITRONIC - JEDNOSTKA STERUJ¥CA
ZAKRES STOSOWANIA
Jednostka steruj¹ca OptiTronic jest przeznaczona do spe³nienia specjalnych
wymagañ w malarniach proszkowych.

PODSTAWOWY TYP JEDNOSTKI OPTITRONIC
Jednostka steruj¹ca OptiTronic jest kompletn¹ jednostk¹ steruj¹c¹ do jednego
pistoletu.
Za³o¿eniem przy projektowaniu jednostki OptiTronic by³o umo¿liwienie
operatorowi pe³nego wykorzystania jego w³asnych doœwiadczeñ i rozwi¹zañ do
ró¿nych detali i sposobów ich napylania.
Sterowanie elektroniczne, opieraj¹ce siê na mikroprocesorach umo¿liwia
rozbudowê funkcji o dodatkowe modu³y w ka¿dej chwili.
Podstawowy zestaw posiada wszystkie uk³ady i funkcje monitoruj¹ce
niezbêdne do sterowania rêcznym lub automatycznym pistoletem.
Aby okreœliæ typ jednostki lub zaadoptowaæ istniej¹cy sprzêt do innej wersji,
patrz na tabelê typów.
Wszystkie parametry malowania (wartoœci po¿¹dane i wartoœci aktualne) maj¹
oddzielne wyœwietlacze z przyciskami ustawczymi, co upraszcza w
najwy¿szym stopniu pracê operatora.
Mo¿na zapisywaæ i wybieraæ do 255 ró¿nych programów malowania.
Mo¿liwoœæ zmiany programów w du¿ym stopniu pomaga zwiêkszyæ
powtarzalnoœæ równomiernoœci i jakoœci pow³oki proszkowej w ka¿dej chwili,
niezale¿nie od operatora i rodzaju farby proszkowej.
Iloœæ proszku jest ustawiana niezale¿nie od iloœci powietrza ca³kowitego.
Stosunek iloœci powietrza transportowego do iloœci powietrza dozuj¹cego jest
dobierany automatycznie.
Dziêki oddzielnemu ustawianiu parametru wysokiego napiêcia i parametru
natê¿enia mo¿na uzyskaæ optymaln¹ wartoœæ ³adowania cz¹steczek proszku,
tak¿e przy koniecznoœci uzyskania wysokich standardów malowania.
Ró¿ne funkcje diagnostyczne wskazywane przez diody oraz wyœwietlacze
zwiêkszaj¹ niezawodnoœæ systemu oraz upraszczaj¹ obs³ugê operatora.
Najwa¿niejsze cechy jednostki OptiTronic to:
255 programów z mo¿liwoœci¹ dowolnego ustawiania
Program malowania sk³ada siê z :
wysokie napiêcie (kV)
natê¿enie pr¹du (ìA)
powietrze odmuchowe elektrody (Nm3/h)
wydatek proszku (%)
Iloœæ powietrza ca³kowitego (iloœæ powietrza transportowego + iloœæ
powietrza dozuj¹cego Nm3/h)
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Oddzielne wyœwietlacze z przyciskami ustawczymi dla wysokiego
napiêcia, natê¿enia pr¹du, powietrza odmuchowego elektrody,
wydatku proszku, iloœci powietrza ca³kowitego i programów.
Ustawianie wysokiego napiêcia lub/i natê¿enia pr¹du
Funkcje diagnostyczne
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TABELA WERSJI JEDNOSTKI OPTITRONIC CG 03

Wersja
Nr kat. Jednostki
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^G1 = PG 1 / PG 1-A / PG 2-A
*G2 = GA 01 OptiGun / GM 01 Easyselect
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GNIAZDA I WTYKI £¥CZ¥CE
Jednostka steruj¹ca OptiTronic jest dostarczana z fabryki gotowa do u¿ycia.
Jedynie niektóre przewody musz¹ byæ pod³¹czane przez klienta.

Rysunek 1
Przewód ze sprê¿onym powietrzem nale¿y pod³¹czyæ bezpoœrednio do gniazda 1.1 IN
na tylnej œciance jednostki steruj¹cej.

UWAGA

Ciœnienie wejœciowe sprê¿onego powietrza musi byæ ustawione na 5.0 bar.
Sprê¿one powietrze musi byæ wolne od oleju i wody.

Czerwony przewód powietrza transportowego jest pod³¹czony do odpowiedniego
gniazda 1.2 na tylnej œciance jednostki steruj¹cej oraz do in¿ektora.

Czarny przewód powietrza dozuj¹cego jest pod³¹czony do odpowiedniego gniazda 1.3
na tylnej œciance jednostki steruj¹cej oraz do in¿ektora.
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Przewód powietrza odmuchowego elektrody jest pod³¹czony do odpowiedniego
gniazda 1.4 na tylnej œciance jednostki steruj¹cej oraz do pistoletu.

Przewód uziemiaj¹cy jest pod³¹czony do jednostki steruj¹cej i przymocowany œrub¹
uziemiaj¹c¹. Przewód ma d³ugoœæ 5 m i jest zakoñczony spink¹ umo¿liwiaj¹c¹
pod³¹czenie go do kabiny lub do zawiesia.
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GNIAZDA I WTYKI £¥CZ¥CE C.D.

Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego do gniazda 2.1 Wejœcie.

2.1

UWAGA

Mo¿na pod³¹czyæ tylko napiêcie w wysokoœci 24 V z g³ównej listwy zasilaj¹cej.
G³ówna listwa zasilaj¹ca mo¿e byæ wyposa¿ona maksymalnie w 12 modu³ów
zasilania (po jednym na ka¿d¹ jednostkê OptiTronic), odpowiednich do typów
za³¹czonych pistoletów. Patrz lista czêœci zamiennych strona 40 i 41. Przy
wymianie urz¹dzeñ do ka¿dej jednostki steruj¹cej nale¿y zamawiaæ
odpowiedni modu³ zasilania, który mo¿na ³atwo pod³¹czyæ do g³ównej listwy
zasilaj¹cej.
Gniazdo 2.2 - Gun 2 (pistolety GM 01 EasySelect / GA 01 OptiGun)
Wtyczka przewodu pistoletu jest po³¹czona z gniazdem 6 wtykami.
lub
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Gniazdo 2.3 - Gun 1 (pistolety PG 1 / PG 1-A / PG 2-A)
Wtyczka przewodu pistoletu jest po³¹czona z gniazdem 7 wtykami.
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GNIAZDA I WTYKI £¥CZ¥CE C.D.

Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego do gniazda 2.1 Wejœcie.

2.1

UWAGA

Mo¿na pod³¹czyæ tylko napiêcie w wysokoœci 24 V z g³ównej listwy zasilaj¹cej.
G³ówna listwa zasilaj¹ca mo¿e byæ wyposa¿ona maksymalnie w 12 modu³ów
zasilania (po jednym na ka¿d¹ jednostkê OptiTronic), odpowiednich do typów
za³¹czonych pistoletów. Patrz lista czêœci zamiennych strona 40 i 41. Przy
wymianie urz¹dzeñ do ka¿dej jednostki steruj¹cej nale¿y zamawiaæ
odpowiedni modu³ zasilania, który mo¿na ³atwo pod³¹czyæ do g³ównej listwy
zasilaj¹cej.
Gniazdo 2.2 - Gun 2 (pistolety GM 01 EasySelect / GA 01 OptiGun)
Wtyczka przewodu pistoletu jest po³¹czona z gniazdem 6 wtykami.
lub
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Gniazdo 2.3 - Gun 1 (pistolety PG 1 / PG 1-A / PG 2-A)
Wtyczka przewodu pistoletu jest po³¹czona z gniazdem 7 wtykami.
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FUNKCJE SPECJALNE
Funkcje specjalne to:
1. Wybór parametrów systemowych
2. Kalibracja silników krokowych
3. Korekcja d³ugoœci przewodów proszkowych.
4. Wersja oprogramowania
Funkcje specjalne mog¹ byæ aktywowane poprzez wybór trybu Funkcje Specjalne, patrz
poni¿ej, przez wciœniêcie przycisku + lub przy odpowiednim wyœwietlaczu.

WPROWADZANIE TRYBU FUNKCJI SPECJALNYCH
Wcisn¹æ W³¹cznik G³ówny (na oko³o 10 sek.), a¿ wyœwietlacz przestanie byæ aktywny.

Wszystkie Diody diagnostyczne powinny œwieciæ.
Jeœli nie, patrz Funkcje diod diagnostycznych.

WYJŒCIE Z TRYBU FUNKCJI SPECJALNYCH
Tryb funkcji specjalnych mo¿na opuœciæ poprzez wciœniêcie W³¹cznika G³ównego.
Licznik w³¹czania urz¹dzenia automatycznie zresetuje siê do 30 podczas opuszczania trybu
funkcji specjalnych niezale¿nie od iloœci poprzednich w³¹czeñ urz¹dzenia. Przy nastêpnym
w³¹czeniu urz¹dzenia nast¹pi automatyczne kalibrowanie silników krokowych.

1. WYBÓR PARAMETRÓW SYSTEMU
1. Wcisn¹æ W³¹cznik G³ówny (na oko³o 10 sek.), a¿ wyœwietlacz przestanie byæ aktywny.

2. Wybór parametru systemu jest wprowadzany poprzez wciœniêcie któregoœ z przycisków + lub
przy wyœwietlaczu wskazuj¹cym kV lub ìA.

3. Wybór parametru systemu (P00 P08) poprzez przyciski + lub .

4. Zmiana wartoœci parametru systemu poprzez przyciski + lub .
(patrz tabela parametrów systemu strona 13).
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5. Tryb funkcji specjalnych mo¿na opuœciæ poprzez wciœniêcie W³¹cznika G³ównego.
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TABELA PARAMETRÓW SYSTEMU
Parametr (P00 P08/PE/PL)

Skróty u¿ywane w tej instrukcji:
EL = powietrze odmuchowe elektrody
FL = powietrze transportowe
GL = powietrze ca³kowite
PA % = wydatek proszku
ZL = powietrze dozuj¹ce

Wartoœæ

Numer Parametru

Opis

Opcja: FlowControl

Typ pistoletu

Powietrze wiruj¹ce

Typ in¿ektora

De selekcja pistoletu
(Przycisk OptiTronic)

Wydanie 02/02

Sygna³ systemowy

Komunikacja

8

Wartoœæ
(Grube numery [0 lub 1 etc.]
w tej kolumnie przedstawiaj¹
wartoœci domyœlne)

Uwagi

Ustawienia bazowe

0: Typ pistoletu - PG
1: Typ pistoletu - EasySelect
2: Typ pistoletu - Tribo

Wybór rodzaju pistoletu
Jednostka steruj¹ca nie reaguje
Brak wyœwietlania wartoœci kV w
normalnym trybie

0: Ustawienia bazowe

(Œrednica dyszy w mm)
0: PI 3 =
1: PI 3 =
2: PI 3 =
3: EasyFlow =

FL
1,6
1,8
2,0
1,6

ZL
1,4
1,4
2,0
1,4

Wybraæ typ in¿ektora:
- ¨ 1,6 mm z wyciæciem
- ¨ 1,8 mm bez wyciæcia
Dobraæ dyszê (FL) oraz zawór (ZL)
do odpowiedniego in¿ektora

0: Ustawienia bazowe

0: Urz¹dzenie automatyczne,
niezbêdny sygna³ systemowy w
rêcznym lub zdalnym sterowaniu
1: Zwolnienie systemu
wewnêtrznego. Zewnêtrzny
sygna³ nie jest niezbêdny (tylko
w jednostce Demo)
2-4: (Nie u¿ywane)

0: Ustawienia bazowe

OptiTronic CG03

TABELA PARAMETRÓW SYSTEMU C.D.

Opis

Numer Parametru

Wariant wyœwietlacza

Wartoœæ
(Grube numery [0 lub 1 etc.]
w tej kolumnie przedstawiaj¹
wartoœci domyœlne)
0:
1:

= PA %,
= FL m3/h,

= GL m3/h
= GL m3/h

Nie u¿ywane

0: Ustawienia bazowe

Nie u¿ywane

0: Ustawienia bazowe

0: Ustawienia bazowe

Nie u¿ywane

0: Ustawienia bazowe

Standardowy wyœwietlacz
Wyœwietlacz dla oddzielnych wartoœci
powietrza FL i GL tylko przy
sprawdzaniu wartoœci
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Nie u¿ywane

Uwagi
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KALIBRACJA SILNIKÓW KROKOWYCH
Kalibracja silników krokowych jest uruchamiana przy pierwszym pod³¹czeniu urz¹dzenia,
nale¿y j¹ zawsze wykonaæ po czynnoœciach serwisowych urz¹dzenia lub zak³óceniach w pracy
jednostki.
1.

Wprowadziæ tryb funkcji specjalnych poprzez wciœniêcie W³¹cznika
G³ównego (na oko³o 10 sek.), a¿ wyœwietlacz przestanie byæ aktywny.

2.

Silniki krokowe mog¹ byæ kalibrowane (ustawienia zerowe dla powietrza
transportowego [FL], powietrza dozuj¹cego [ZL], powietrza odmuchowego
[EL]. Silnik krokowy mo¿na kalibrowaæ przez wciœniêcie przycisku + lub przy
Wyœwietlaczu.

3.

Jednorazowe wciœniêcie przycisku pokazuje iloœæ w³¹czeñ zasilania
zrobionych od ostatniej kalibracji silnika krokowego. Dioda (prawa górna)
poni¿ej wyœwietlacza miga. Silnik krokowy kalibruje siê przez wciœniêcie
przycisku + lub po raz drugi. Powinny byæ s³yszalne trzy doœæ g³oœne dŸwiêki,
jeden na ka¿dy silnik, jeden po drugim. Wyœwietlacze powróc¹ do ustawieñ
00.
Licznik w³¹czeñ urz¹dzenia
Je¿eli jednostka steruj¹ca jest w³¹czana 30 razy i w tym czasie nie by³y
kalibrowane silniki krokowe, to kalibracja nast¹pi automatycznie.
Licznik zresetuje siê do zera.

4.

Tryb funkcji specjalnych mo¿na opuœciæ poprzez wciœniêcie W³¹cznika
G³ównego.

SILNIKI KROKOWE POWIETRZA: TRANSPORTOWEGO, DOZUJ¥CEGO, ODMUCHOWEGO.

UWAGA

Silniki krokowe musz¹ byæ kalibrowane po ka¿dej rêcznej zmianie (patrz
Kalibracja silników krokowych oraz Blokowe schematy elektryczne).
Je¿eli przewody ³¹cz¹ce silniki by³y roz³¹czane, nale¿y zwróciæ uwagê na ich
oznakowanie na p³ycie g³ównej w celu prawid³owego ich pod³¹czenia (patrz tak¿e
schematy elektryczne).
- X11 powietrze transportowe
- X12 powietrze dozuj¹ce
- X13 powietrze odmuchowe

TRYB KORYGOWANIA WYDATKU PROSZKU

Wydanie 02/02

Jednostka steruj¹ca OptiTronic umo¿liwia przystosowanie ró¿nych wartoœci wydatku proszku
przy ró¿nych d³ugoœciach i przekrojach przewodów proszkowych zastosowanych przy
poszczególnych pistoletach. Minimalna wartoœæ wydatku proszku (FL_min) oraz korygowana
wartoœæ wydatku proszku (SKW %) mog¹ mieæ przystosowane po dwa parametry.

Skróty u¿ywane w tej instrukcji:

EL
FL

10

powietrze odmuchowe elektrody
powietrze transportowe

FL_min min wydatek proszku
SKW % korygowana wartoœæ
ZL
powietrze dozuj¹ce

OptiTronic CG03

TRYB KORYGOWANIA WYDATKU PROSZKU C.D.

Tryb korygowania wydatku proszku nale¿y wykonaæ przy pierwszym uruchomieniu
urz¹dzenia, po serwisie, po problemach z napylaniem lub po zmianie œrednicy wê¿a
proszkowego.

Wprowadziæ tryb korygowania wydatku proszku poprzez wciœniêcie W³¹cznika
G³ównego (na oko³o 10 sek.), a¿ wyœwietlacz przestanie byæ aktywny.

1. Minimalna wartoœæ wydatku proszku (FL_min) jest ustawiana przez wciœniêcie
przycisku + lub przy wyœwietlaczu. (rys)

2. Korygowana wartoœæ wydatku dla maksimum wydatku proszku (SKW %) jest
ustawiana przez wciœniêcie przycisku + lub przy wyœwietlaczu. (rys)

3. Tryb funkcji specjalnych mo¿na opuœciæ poprzez wciœniêcie W³¹cznika G³ównego.

WYKONYWANIE KOREKCJI WYDATKU PROSZKU
Ustawienia na podstawie poni¿szego przyk³adu nale¿y wprowadzaæ oddzielnie dla ka¿dego
pistoletu.
Korygowanie wydatku proszku jest uruchamiane przy pierwszym pod³¹czeniu urz¹dzenia,
nale¿y j¹ zawsze wykonaæ po czynnoœciach serwisowych urz¹dzenia, zak³óceniach w pracy
jednostki lub gdy wymienione wê¿e maj¹ inn¹ œrednicê.
Uzupe³niæ tabelê oddzielnie dla ka¿dego z pistoletów w oparciu o ilustracjê w rozdziale
„Przyk³adowa tabela z wykonaniem korekcji wydatku proszku”.Tabela bêdzie pomocna po
zresetowaniu systemu.
Poni¿sza tabela zawiera wartoœci, które mog¹ byæ u¿yte do ustawiania jednostki steruj¹cej
OptiTronic.
Iloœæ powietrza ca³kowitego
Wartoœæ korygowana

Wydanie 02/02

Skróty u¿ywane w tej instrukcji:

FL_min min wydatek proszku

SKW %

korygowana wartoœ

OptiTronic CG03
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POZYCJA STARTOWA
1. Wybraæ program nr 001 na wyœwietlaczu.

2. Ustawiæ iloœæ powietrza ca³kowitego na wartoœæ 5 Nm3/h na wyœwietlaczu
(rys).Ustawiæ wydatek proszku na wartoœæ 00 (%) na wyœwietlaczu (rys).

3. Wprowadziæ tryb funkcji specjalnych poprzez wciœniêcie W³¹cznika G³ównego (na
oko³o 10 sek.), a¿ wyœwietlacz przestanie byæ aktywny.

4. Ustawiæ iloœæ wydatku proszku (FL_min) na wartoœæ minimaln¹ 1,8 (Nm3/h) na
wyœwietlaczu (rys).
5. Ustawiæ wartoœæ korygowan¹ (SKW %) na maksymalny wydatek proszku 100 % na
wyœwietlaczu (rys).

Tryb funkcji specjalnych mo¿na opuœciæ poprzez wciœniêcie W³¹cznika G³ównego.
Aby podj¹æ kolejne kroki niezbêdne jest zastosowanie woreczka pomiarowego do
zmierzenia iloœci wydatku farby. W miarê mo¿liwoœci u¿ywaæ jednego woreczka do
ka¿dego pistoletu. Zwa¿yæ woreczek pomiarowy.
6. Umieœciæ szyjkê pustego woreczka pomiarowego ciasno nad dysz¹ pistoletu, tak aby
siê nie zeœlizgn¹³ podczas pomiaru i uruchomiæ pistolet na 60 sek.
7. Po up³ywie czasu wy³¹czyæ pistolet, zdj¹æ i zwa¿yæ woreczek. Masa farby proszkowej
powinna wynosiæ pomiêdzy 10 a 15 g.
8. Je¿eli proszek nie leci z pistoletu nale¿y powróciæ do trybu funkcji specjalnych i
zwiêkszaæ iloœæ wydatku proszku pomiêdzy 1,8 2,4 (Nm3/h).
9. Powtórzyæ kroki 6 i 7 a¿ do momentu, gdy masa farby proszkowej bêdzie siê
zawiera³a pomiêdzy 10 15 g. Zapisaæ w tabeli minimaln¹ wartoœæ wydatku proszku.

Wydanie 02/02

Skróty u¿ywane w tej instrukcji:

FL_min = minimalny wydatek proszku
SKW % = korygowana wartoœæ
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10. Tryb funkcji specjalnych mo¿na opuœciæ poprzez wciœniêcie W³¹cznika G³ównego.

11. Teraz ustawiæ wydatek proszku na wartoœæ 80 (%) na wyœwietlaczu. (rys)
12. Za³o¿yæ pusty woreczek pomiarowy ciasno nad dysz¹ pistoletu i uruchomiæ
pistolet na 60 sek.
13. Zwa¿yæ woreczek.
14. Zapisaæ w tabeli minimaln¹ wartoœæ wydatku proszku.
Przeliczyæ korekcjê wydatku proszku w nastêpuj¹cy sposób:
SKW % = (najmniejszy wydatek proszku / zmierzony wydatek proszku x100)
15. Wprowadziæ przeliczon¹ wartoœæ do tabeli i powtórzyæ krok 3 w celu ustawienia
wartoœci SKW na wyœwietlaczu. (rys)

PRZYK£ADAOWA TABELA Z WYKONANIEM KOREKCJI WYDATKU PROSZKU
Pistolet

Wydatek proszku, korekcja d³ugoœci

Nr

Wydatek proszku
bez korekcji
Wydatek proszku
przy 80 %

WERSJA OPROGRAMOWANIA
1. W celu wprowadzenia wersji oprogramowania nale¿y wcisn¹æ W³¹cznik G³ówny
(na oko³o 10 sek.), a¿ wyœwietlacz przestanie byæ aktywny.

2. Wersja oprogramowania jest wybierana poprzez przyciski + lub przy wyœwietlaczu
programowym.
3. Numer wersji oprogramowania jest widoczny na wyœwietlaczu panela operacyjnego
jednostki OptiTronic.
4. Tryb wersji oprogramowania mo¿na opuœciæ poprzez wciœniêcie W³¹cznika
G³ównego.

Wydanie 02/02

Skróty u¿ywane w tej instrukcji:

FL_min = minimalny wydatek proszku
SKW % = korygowana wartoœæ

OptiTronic CG03
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RESETOWANIE SYSTEMU
Resetowanie systemu jest realizowane przy pierwszym pod³¹czeniu urz¹dzenia i przy
zak³óceniach w pracy urz¹dzenia.

UWAGA

Nastêpuje resetowanie wszystkich 255 programów wraz z wartoœciami domyœlnymi i
wszystkie parametry systemowe wracaj¹ do ustawieñ fabrycznych.

1. Wy³¹czyæ jednostkê steruj¹c¹ OptiTronic poprzez wy³¹cznik zasilania na szafie steruj¹cej.
Nie wy³¹czaæ kabiny proszkowej itd.

2. Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk g³ówny na jednostce oraz w³¹czyæ zasilanie. Po up³ywie
oko³o 15 sekund aktualne numery programów 001 255 znikn¹ z wyœwietlacza
programowego i bêd¹ indywidualnie resetowane do ustawieñ fabrycznych. Przycisk
g³ówny powinien byæ wciœniêty przed rozpoczêciem startu numerów programów, co jest
widoczne przez szybkie zmiany na wyœwietlaczu. Dioda diagnostyczna LED 4 jest
wy³¹czona podczas resetowania. Po zresetowaniu systemu musi byæ sprawdzona
Poprawnoœæ parametrów systemowych.

Wydanie 02/02

Skróty u¿ywane w tej instrukcji:

FL_min
SKW %
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minimalny wydatek proszku
korygowana wartoœæ
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TABELA KOMUNIKATÓW B£ÊDÓW
Nr kodu b³êdu
W przypadku pojawienia siê b³êdu w systemie
mo¿liwe jest wyeliminowanie go poprzez
poni¿sze operacje.
Wyeliminowanie b³êdu, jest potwierdzone przez
wciœniêcie przycisku + lub przy wyœwietlaczu.

Zasilanie powietrza Opis b³êdów
H01

Sprawdziæ parametr systemowy P0 i ustawiæ P0 = 0 w sterowaniu bazowym
bez FlowControl.

H02
Sprawdziæ parametr systemowy P0 i ustawiæ P0 = 0 w sterowaniu bazowym
(tylko w przypadku bez FlowControl.
pod³¹czonego
modu³u
FlowControl)
H03
Sprawdziæ parametr systemowy P0 i ustawiæ P0 = 0 w sterowaniu bazowym
(tylko w przypadku bez FlowControl.
pod³¹czonego
modu³u
FlowControl)
B³¹d elektrozaworu EL1. Ustawiæ parametr systemowy P5 = 0
P5 = 1 dla jednostki Demo.
Po¿¹dana wartoœæ powietrza ca³kowitego jest zbyt niska. Zwiêkszyæ za
programowan¹ wartoœæ dla powietrza ca³kowitego lub zmniejszyæ FL_min.
Sprawdziæ napiêcie wejœciowe 24 V w gnieŸdzie 2.1
Brak ³¹cznoœci na przewodzie pomiêdzy elektrozaworem g³ównym a bazow¹
elektronik¹.
Sprawdziæ elektrozawór g³ówny
Po¿¹dana wartoœæ powietrza dozuj¹cego jest zbyt wysoka (ZL_max)
Zmniejszyæ zaprogramowan¹ wartoœæ powietrza ca³kowitego lub/i zwiêkszyæ
zaprogramowan¹ wartoœæ wydatku proszku.
Po¿¹dana wartoœæ powietrza dozuj¹cego jest zbyt wysoka (FL_ max)
Zmniejszyæ zaprogramowan¹ wartoœæ powietrza ca³kowitego lub/i zwiêkszyæ
zaprogramowan¹ wartoœæ wydatku proszku
Dzienna wartoœæ korygowana pomno¿ona przez po¿¹dan¹ wartoœæ wydatku
proszku jest wiêksza ni¿ 100%. (Potwierdzenie b³êdu oraz zmniejszenie dziennej
wartoœci korygowanej poprzez PLC).
Wysokie napiêcie
Powielacz kaskadowy wytwarza zbyt wysokie napiêcie.
Sprawdziæ bazow¹ elektronikê i pistolet.

OptiTronic CG03
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Sprawdziæ parametr systemowy P1 (typ pistoletu).
Sprawdziæ, czy przewód elektryczny pistoletu nie jest pêkniêty.
Wymieniæ pistolet.
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URUCHOMIENIE SYSTEMU I MALOWANIE PROSZKOWE

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa jednostka steruj¹ca OptiTronic powinna byæ uruchomiona po
spe³nieniu warunków bezpieczeñstwa (np. Ochrona przeciw po¿arowa etc.). Uruchomienie po
pod³¹czeniu zasilania do gniazda sieciowego
Przy³¹cze nr 3:

Napiêcie wejœciowe:

Uruchomienie systemu Diody LED
œwiec¹ na zielono.
90-264 V

Jednostka OptiTronic jest gotowa do pracy, jeœli:
a) Wyposa¿enie jest wybrane:

Dioda LED „OptiTronic” œwieci na zielono

b) Aktywne jest zasilanie systemu:

Dioda LED „System” œwieci na zielono

c) - Pod³¹czony pistolet automatyczny:
- Pod³¹czony jest pistolet rêczny:

Wydatek proszku
Wydatek proszku po wciœniêciu spustu

JEDNOSTKA DEMO
Jednostka steruj¹ca mo¿e byæ u¿yta jako pojedyncze stanowisko do malowania
pojedynczych detali lub ma³ych serii. Urz¹dzenie odbiera uruchomienie systemu w tej funkcji
(patrz powy¿ej) rodzaj parametru „P5” jest ustawiony na „1”. Z tego powodu jednostka Demo nie
posiada zewnêtrznego sterowania napiêcia potrzebnego do uruchomienia systemu.
Parametr systemowy P5 nie mo¿e byæ ustawiony w pozycji „1” w kompletnej
malarni proszkowej, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ samoczynne uruchomienie
siê pistoletów.

Wydanie 02/02

UWAGA
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Mx-Silniki krokowe
*-patrz tabela wersji

Gniazdo sieciowe

Przy³¹cze zasilania

P³yta g³ówna

Wyœwietlacz

Panel steruj¹cy

Spust zaworu

Powietrze odmuchowe
Powietrze dozuj¹ce

Powietrze transportowe

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

SCHEMAT BLOKOWY: JEDNOSTKA STERUJ¥CA OPTITRONIC
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P³yta g³ówna

Zmieniæ mostek przy pracy dwufazowej

Wejœcie
1:Neutralny
2:Sieæ
3:System
4:Uziemienie

Gniazdo sieciowe
100-240VAC

Przy³¹cze zasilania

Wydanie 02/02

Kody kolorów
bl=niebieski
br=br¹zowy
gegn=¿ó³ty/zielony
gn=zielony
rt=czerwony
vi=fioletowy
ws=bia³y

SCHEMAT BLOKOWY: PO£¥CZENIA P£YTY G£ÓWNEJ (1) W JEDNOSTCE STERUJ¥CEJ
OPTITRONIC

OptiTronic CG03

Patrz poprzednia strona (od tego miejsca)

OptiTronic CG03

Wydanie 02/02

P³yta g³ówna

Powietrze odmuchowe

Powietrze dozuj¹ce

Powietrze transportowe

Wyœwietlacz

Kody kolorów
bl=niebieski
br=br¹zowy
gegn=¿ó³ty/zielony
gn=zielony
rt=czerwony
vi=fioletowy
ws=bia³y

Panel steruj¹cy

SCHEMAT BLOKOWY: PO£¥CZENIA P£YTY G£ÓWNEJ (2) W JEDNOSTCE STERUJ¥CEJ
OPTITRONIC
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DR = Zawór redukcyjny (12pistoletów)
EL = Powietrze odmuchowe
FL = Powietrze transportowe
M1 = Silniki krokowe
SV = Elektrozawór
ZL = Powietrze dozuj¹ce

Wydanie 02/02

Ciœnienie wejœciowe

SCHEMAT PNEUMATYCZNY

JEDNOSTKA STERUJ¥CA OPTITRONIC.
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LISTA CZÊŒCI ZAMIENNYCH
SPOSÓB ZAMAWIANIA CZÊŒCI
Podczas zamawiania czêœci zamiennych do urz¹dzeñ aplikacyjnych
nale¿y postêpowaæ wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
Podaæ typ oraz numer seryjny urz¹dzenia.
Podaæ numer katalogowy, iloœæ oraz nazwê ka¿dej z czêœci
zamiennych.
Przyk³ad:
Typ OptiTronic, Nr seryjny: XXX XXX
Nr katalogowy: 221 873, 5 sztuk, bezpiecznik
Podczas zamawiania przewodu elektrycznego, wê¿a proszkowego lub
powietrznego nale¿y podaæ jego d³ugoœæ.
Numery czêœci zamiennych, których iloœæ mierzona jest w metrach
zawsze zaczynaj¹ siê od cyfry 1.. ... i s¹ oznaczone * na liœcie czêœci
zamiennych.
Czêœci ³atwo zu¿ywaj¹ce siê s¹ zawsze oznaczone symbolem #.
Wszystkie œrednice wê¿y proszkowych i powietrznych wykonanych z
tworzywa sk³adaj¹ siê z dwóch oznaczeñ: œrednicy zewnêtrznej oraz
œrednicy wewnêtrznej.
Przyk³ad:

Wydanie 02/02

6 / 8 oznacza, ¿e œrednica zewnêtrzna wynosi 8 mm, a œrednica
wewnêtrzna wynosi 6 mm.

OptiTronic CG03
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JEDNOSTKA STERUJ¥CA OPTITRONIC
WERSJA 1 GA lub GM pistolety
WERSJA 2 PG pistolety

384 640
386 162

Przyk³ad: Jednostka steruj¹ca CG03 OptiTronic, wersja 2
Tylna p³yta z pod³¹czeniami.
(patrz tak¿e „Tabela wersji jednostki OptiTronic”).

Skróty u¿ywane na tej stronie:
PG
PG 1 / PG 1-A / PG 2-A = G1 = Gun 1
GA/GM GA 01 OptiGun / GM 01 EasySelect = G2 = Gun 2

Wydanie 02/02

Rysunek 6
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JEDNOSTKA STERUJ¥CA OPTITRONIC KOMPLET
379 794
387 037

Wydanie 02/02

2 CG 02 Panel przedni komplet
4 EPROM 27C512-70 Wersja oprogramowania 2.XX*
(dla jednostek steruj¹cych o numerze seryjnym 14801.XXXXX)

OptiTronic CG03
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CZÊŒCI PNEUMATYCZNE
380 555
380 563
262 455
388 297
221 872

Wydanie 02/02

1 Silnik krokowy FL lub ZL komplet
2 Silnik krokowy EL komplet
3 G³ówny elektrozawór 24 V komplet
4 Przy³¹cze zasilania
Bezpiecznik 2 AT
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P£YTA G£ÓWNA ZASILAJ¥CA
389 277
262 897

Wydanie 02/02

1 P³yta g³ówna zasilaj¹ca
Bezpiecznik 4 AF 250 V

OptiTronic CG03
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© Prawa autorskie 2000 ITW Gema AG. Wszystkie prawa zastrze¿one.
Publikacja chroniona prawem autorskim. Kopiowanie bez autoryzacji jest
niedozwolone. ¯adna z czêœci tej publikacji nie mo¿e byæ reprodukowana,
kopiowana, t³umaczona lub transmitowana w jakiejkolwiek formie, ani w ca³oœci
ani czêœciowo bez pisemnej zgody firmy ITW Gema AG.
OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, Easyselect, EasyFlow i SuperCorona s¹
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ITW Gema.
OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, OptiMulti i Gematic s¹ znakami
towarowymi firmy ITW Gema.
Wszystkie inne nazwy produktów s¹ znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi ich poszczególnych w³aœcicieli.
W tej instrukcji jest zrobione odniesienie do ró¿nych znaków towarowych i
zarejestrowanych znaków towarowych. Takie odniesienia nie oznaczaj¹, ¿e
producenci o których mowa aprobuj¹ lub s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zani
przez tê instrukcjê. Usi³ujemy zachowaæ zapis ortograficzny znaków
towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych w³aœcicieli praw
autorskich.
Ca³a nasza wiedza i informacje zawarte w tej publikacji by³y aktualizowane i
wa¿ne w dniu oddania do druku. Firma ITW Gema nie ponosi
odpowiedzialnoœci gwarancyjnej odnoœnie interpretacji zawartoœci tej
publikacji, rezerwuje sobie prawo do rewizji publikacji oraz do robienia zmian
jej zawartoœci bez wczeœniejszego zawiadomienia.
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