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1 WSTĘP

1.1 Instrukcja
Podręcznik użytkownika jest dokumentem towarzyszącym kontrolerowi od momentu jego zainstalowania, przez cały okres 
użytkowania stanowi zatem integralną część kontrolera. Wymaga przeczytania instrukcji przed podjęciem jakichkolwiek działań 
związanych z kontrolerem. Instrukcja musi być łatwo dostępna do użytku przez personel i konserwację sterownika. Użytkownicy i 
osoby obsługujące są zobowiązani do zapoznania się z treścią tego podręcznika.

Powielanie dowolnej części tego podręcznika, w dowolnej formie, bez wyraźnej pisemnej zgody DAV Tech jest zabronione. 
Tekst i ilustracje w tym podręczniku nie są wiążące, firma DAV zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do 
wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu.

1.2 Gwarancja
Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty uruchomienia i nie później niż 15 miesięcy od daty dostawy. Interwencje 
przeprowadzone w okresie gwarancji nie przedłużają w żaden sposób okresu ważności gwarancji. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem części, które ze swej natury podlegają zużyciu

1.3 Materiały
Pierwotna konfiguracja kontrolera nie może być zmieniana. Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy: 
• Opakowanie jest nienaruszone 
• Otrzymany towar jest zgodny z zamówionym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis
Jednostka jest sterowana mikroprocesorem. Bardzo prosty w konfiguracji i obsłudze, posiada 4,5” wyświetlacz dotykowy LCD TFT. 
Wszystkie ustawienia  kontrolera można łatwo modyfikować za pomocą różnych menu. Sterownik może być zarządzany zewnętrznie 
przez PLC za pomocą sygnałów I / O do automatycznej zmiany programów.

2.2 Specyfikacja techniczna
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ITEM PDC 100
Wymiary 240(W)x116(H)x230(D) mm

Waga 3.6 Kg

Zasilanie AC 220V, 50/60Hz, (1 Phase)

Pobór mocy Max. 200VA

Wlotu powietrza Ø6 Air Hose, Max. 7bar

Wylot powietrza Auto Jointer (PH-H4)

Regulator ciśnienia 0~5 bar

Tryb pracy Time / Continuous / Interval
Wyświetlacz 4.5” TFT LCD, Touch

Kontrola silnika 2 EA

Czujnik cieczy OK

Kontrola zewnętrzna OK

Kanały pamięci 15 CH

Sygnał wejściowy Contact Input or NPN open Collector Tr

Sygnał końca dozowania NPN open Collector Tr

Temperatura robocza 5~45°C

PDP 2K KONTROLER POMPY WOLUMETRYCZNEJ



3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Środki ostrożności przed porażeniem 
1. Ten sprzęt jest zasilany pod wysokim napięciem przez pewien czas nawet gdy główne zasilanie zostaje odcięte. Podczas wykonywa-
nia prac związanych z okablowaniem lub inspekcją, które dotyczą wszystkich zacisków listwy zaciskowej, pozostaw ją na co najmniej 
pięć minut po odłączeniu zasilania przed rozpoczęciem pracy. 
2. Aby zapobiec porażeniu prądem i wadliwemu działaniu, należy zapewnić uziemienie klasy 3 (100 omów lub mniej, średnica drutu 1,6 
mm lub grubsza). 3. Kontrola i konserwacja tego urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel (specjalistyczny). 
4. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami, gdy podłoga jest mokra lub gdy jest zbyt dużo wilgoci. Może to spowodować porażenie 
prądem.
 5. Uważaj, aby nie uszkodzić kabla, nie kłaść na nim ciężkich przedmiotów ani go nie składać. Uszkodzenie może grozić porażeniem 
prądem. spowodować porażenie prądem.

Środki ostrożności w przypadku pożaru 
1. Nie instaluj tego urządzenia w pobliżu łatwopalnych, palnych rozpuszczalników organicznych lub oparów. Działanie ciepła i prądu 
elektrycznego może spowodować pożar. 
2. Jeśli urządzenie działa wadliwie, odłącz główne zasilanie urządzenia. Wysokie napięcie może spowodować pożar.

Środki ostrożności dotyczące okablowania 
1. Przed rozpoczęciem prac związanych z okablowaniem w celu konserwacji itp. Należy odłączyć wszystkie zewnętrzne źródła zasila-
nia używane przez urządzenie. Niezastosowanie się do tego może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. 
2. Aby zapewnić zasilanie lub obsługiwać sprzęt po podłączeniu przewodów, pamiętaj o założeniu pokryw wewnątrz i na zewnątrz 
urządzenia. Nieprzestrzeganie tego może spowodować obrażeniami ciała i porażeniem prądem.

1. Nie należy stosować innego źródła zasilania, z wyjątkiem napięcia określonego w niniejszej instrukcji obsługi. Może to spowodować 
nieprawidłowe działanie. 
2. Upewnij się, że połączenia i okablowanie terminali są prawidłowe. W innym przypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie. 
3. Podczas przyłożenia prądu elektrycznego nie zmieniaj okablowania ani nie odłączaj złącza. Może to spowodować obrażenia ciała lub awarię 
sprzętu. 
4. Jeśli okablowanie zasilania w obszarze prowadzenia prac jest nieprawidłowe, może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu 
z powodu awarii. Bądź ostrożny.
Środki ostrożności dotyczące instalacji 
1. Nie instaluj, nie przechowuj i nie używaj w miejscach narażonych na przewodzący pył, gaz korozyjny, łatwopalny gaz, wysoką 
temperaturę, kondensację, wiatr i deszcz itp. 
2. Długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych obniży dokładność sprzętu. Nie instaluj, nie przechowuj ani 
nie używaj w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
3. Instalując w zamkniętej przestrzeni, zainstaluj oddzielny wentylator chłodzący, aby umożliwić dopływ i wypływ powietrza z zewnątrz, 
aby utrzymać temperaturę wokół urządzenia na poziomie 40 ° C lub niższym. Przegrzanie może spowodować pożar lub inne wypadki

Środki ostrożności dotyczące użytkowania 
1. Nigdy nie modyfikuj tego urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem, obrażenia, pożar lub awarię. 
2. Każda nieautoryzowana modyfikacja urządzenia oznacza utratę gwarancji
3. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie pokrywy są prawidłowo zainstalowane i sprawdź, czy w urządzeniu nie ma obcych ciał. W 
zależności od okoliczności może wystąpić nieoczekiwana operacja, która może spowodować obrażenia. 4. Jeśli podczas użytkowania 
wystąpi alarm, usuń przyczynę alarmu, sprawdź bezpieczeństwo i użyj go ponownie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

UWAGA
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Niebezpieczeństwo 
1. Gdy używane jest wyposażenie naszej firmy wraz z robotem, należy zainstalować klatkę bezpieczeństwa w obszarze roboczym 
robota i nigdy nie zbliżać się do obszaru operacyjnego podczas pracy. 
2. Wyposażenie naszej firmy obejmuje części napędowe i obrotowe. Zamontuj siatkę zabezpieczającą na obracających się częściach i 
nigdy nie zbliżaj się do niej podczas pracy.

UWAGA 
Środki ostrożności dotyczące konserwacji i inspekcji 
1. Podczas czyszczenia lub naprawy sprzętu należy wyłączyć zasilanie i sprawdzić wewnętrzne zasilanie elektryczne pod kątem 
całkowitego rozładowania, a następnie zlecić ich przeprowadzenie wykwalifikowanemu specjaliście ds. konserwacji. Naprawa i ingeren-
cja osób, które nie są ekspertami może spowodować awarię. 
2. W przypadku awarii sprzętu nie należy go demontować. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. 
3. Pył gromadzący się na sprzęcie może spowodować nieprawidłowe działanie. Okresowo czyść sprzęt. Podczas czyszczenia należy 
całkowicie odłączyć zasilanie zewnętrzne i sprawdzić, czy sprzęt został całkowicie rozładowany. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia 
prądem.

UWAGA
Środki ostrożności dotyczące utylizacji sprzętu
 1. Podczas utylizacji tego sprzętu, należy traktować go jak odpad przemysłowy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
OSTROŻNOŚĆ
1. Należy użyć określonego zasilacza. Podstawowa moc urządzenia jest oznaczona jako AC220V 50 / 60Hz. 
2. Pamiętaj, aby użyć właściwego ciśnienia powietrza. Podstawowe ciśnienie powietrza w urządzeniu jest oznaczone jako 5 kgf / cm2. 3. Nie 
obsługuj mokrymi rękami. Istnieje ryzyko porażenia prądem. 
4. Podczas pracy nie należy wyłączać zasilania ani wyłączać ciśnienia powietrza, chyba że sprzęt znajduje się w niebezpieczeństwie. Jest to 
niebezpieczne. 
5. Skontaktuj się z nami w przypadku występowania poważnych błędów w działaniu sprzętu.

str. 5

PDP 2K KONTROLER POMPY WOLUMETRYCZNEJ



4 CHARAKTERYSTYKA KONTROLERA

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję. 

> Niniejsza instrukcja jest częścią produktu. Jest ważnym aby była dostępna każdemu kto pracuje 
z urządzeniem. 

> W przypadku utraty tego podręcznika skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą stronę internetową 
www.davtech.it, aby móc pobrać najnowszy plik.

Pompy wolumetryczne PDP umożliwiają dozowanie płynów o różnych lepkościach z najwyższą 
powtarzalnością. Kontroler pozwala ustawić wszystkie parametry dozowania.

• Oprogramowanie kontrolera umożliwia różne tryby pracy.

• Parametry można łatwo przeglądać i kontrolować za pomocą monitora z ekranem dotykowym

• Funkcja pamięci (15 kanałów) pozwala na wybieranie różnych rodzajów programów.

• Interfejs zewnętrzny umożliwia połączenie z zewnętrznymi sterownikami PLC w celu zdalnego sterowania

Fig. 1
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PANEL DOTYKOWY

• W przypadku dozowania dwuskładnikowego o 
stałej objętości można ustawić / sprawdzić wybór 
trybu, ustawienie warunków dozowania, ustawienie 
proporcji mieszania, ustawienie prędkości dozowania, 
ustawienie programu, ustawienie warunków pracy i 
wyświetlanie alarmów.

• Po włączeniu pompa Pro Duo jest aktywowana zgodnie z 
ustawionym trybem.

 • Lampa zapala się na czas pracy. 
• Działa tak samo jak przełącznik „RUN” na obrazie ekranu 

dotykowego.

•  Zapewnij ciśnienie w pompie Pro Duo, aby zapewnić płynne 
dostarczanie żywicy i utwardzacza. 

•  Ciśnienie samopoziomujące może nie być wymagane w 
przypadku niskiej lepkości

REGULATOR (KONTROLA CIŚNIENIA)

•  Wyświetlane jest ciśnienie ustawione w regulatorze.
 • Jednostka: bar

PRESSURE

SHOT

• Przełącznik zasilania: funkcja włączania / wyłączania 
zasilania kontrolera 

• Uchwyt bezpiecznika: bezpiecznik, 3 A (w tym część 
zamienna 1 szt.)

 • Gniazdo prądu zmiennego: Wejście przewodu zasilającego 
100 ~ 240 V, 50/60 Hz prąd zmienny, Upewnij się, że 
uziemienie jest zapewnione.

PRZEŁĄCZNIK KOMBINOWANY

Regulator
CCW

Pressure ↓ Pressure ↑ 

CW



•  Port powietrza dla węża pneumatycznego Ø6. 
•  Dostarczyć czyste powietrze, z usuniętą wilgocią (wilgotność 5% 

lub mniejsza), które jest filtrowane za pomocą filtra powietrza 5 μm.

PORT POWIETRZA (JEŚLI JEST UŻYWANY)

• Złącze Auto-Jointer (PH-H4) do Portu Powietrza. (JEŚLI UŻYWANY) 
• Z kabla silnika połącz złącze kabla (SN-10-10) ze znakiem „żywicy”

PORT POWIETRZA I PORT PODŁĄCZENIA SILNIKA

•  Podłącz dostarczony Auto-Jointer (PH-H4) do Air Out. (JEŚLI 
UŻYWANE) 

•  Połącz złącze kabla (SN-10-10) ze znakiem „Utwardzacza” na 
kablu silnika.

WYJŚCIE POWIETRZA DO UTWARDZACZA I PORT 
PODŁĄCZENIA SILNIKA

AIR IN

WYLOT 
POWIETRZA

AIR OUT

SILNIK

MOTOR

ŻYWICA

HARDENER

Instrukcja obsługi i instalacji



• Port przyłączeniowy dozującego sygnału wejściowego i końcowego 
sygnału dozującego. 

• Zastosowano złącze Circle 4pin, które wprowadza sygnał rozpoczęcia 
dozowania i wysyła sygnał zakończenia dozowania z zewnątrz. 

• Podczas sterowania operacją dozowania z kontrolera hosta do styku 
wyjściowego: 

1) Pamiętaj, aby podłączyć GND i N24 (com) między kontrolerem 
hosta a kontrolerem. 

2) Sygnał zakończenia operacji jest wysyłany z impulsem WŁĄCZENIA 
przez około 30 ms po zakończeniu dozowania. Sygnał zakończenia 
operacji jest wysyłany tylko w trybie czasowym.

CONTROL

str. 9
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KONFIGURACJA POŁĄCZENIA PLC

•  9-stykowe złącze D_SUB, używane do aktualizacji oprogramowania 
układowego i tryb debugowania. (złącze serwisowe.)

RS 232

Fig. 2

Controller GND

PIN-1 (biały)
Kontakt wyjściowy

Zewnętrzne urządzeniePompa PDP

PLC GND

PLC GND

RXD

TXD

GND

Wejście do strzału
Sygnał

Koniec strzału
Sygnał

(czarny)

(czerwony)

(Zielony)

PIN-2

PIN-3

PIN-4

2 (RXD)2

3 (TXD)3

5 (GND)5

CONTROL

START
END

MAX. DC24V
500mA

(W PRZYSZŁOŚCI)



KONFIGURACJĘ POŁĄCZENIA PLC KONTROLERA

- ADD 1

INPUT

- ADD 2

- ADD 3

- ADD 4

- R.SENSOR

- H.SENSOR

- EMER.

- NAGŁY WYPADEK

- GND

+ 24V

•  Port INPUT odbiera dane wejściowe z urządzenia 
zewnętrznego i steruje kontrolerem. 

1. ADD1 ~ ADD4: Port wyboru kanału, który pozwala zmienić 
kanał z urządzenia zewnętrznego i zmienić ustalone warunki 
dozowania. Składa się z 16 kanałów. Podczas zmiany 
kanałów wymagane jest podanie czasu opóźnienia około 10 
ms lub więcej. 

2. EMER .: Gdy ten sygnał jest odbierany przez sygnał 
zatrzymania awaryjnego z zewnętrznego urządzenia 
sterującego, sterownik zatrzymuje wszystkie funkcje i wysyła 
sygnał zatrzymania awaryjnego z portu wyjściowego.

 3. R.SENSOR: port do połączenia czujnika żywicy. 
4. H.SENSOR: Port do podłączenia czujnika obecności 

utwardzacza.
5. SPARE: Nie jest używany, ponieważ jest portem 

zarezerwowanym do optymalizacji funkcji.
 6. GND: WSPÓLNY, aby wyrównania potencjał prądu stałego 

między sterownikiem a PDC-100. 
7. + 24 V: Użycie tego jest konieczne przy uzyciu wewnętrznego 

źródła zasilania sterownika. 
Uwaga: + 24 V napięcie wyjściowe. Po podłączeniu zewnętrznego 

źródła zasilania następuje awaria (nieprawidłowe działanie)

INPUT

Pompa PDP EXTERNAL DEVICE

Kontroler GND PLC GND

Instrukcja obsługi i instalacji
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KONFIGURACJA POŁĄCZENIA PLC I KONTROLERA

OUTPUT

- EXT.SEL

- READY

- STRZAŁKA

- AUTO CY.

- E_MODE1

- E_MODE2

- E_MODE3

- E_MODE4

- GND

- +24V

• Port OUTPUT służy do przesyłania statusu kontrolera do PLC. 
1. EXT.SEL Sygnał wysyłany do urządzenia zewnętrznego. 

Potwierdza tryb sterowania zewnętrznego czy też nie. W 
urządzeniu zewnętrznym, jest konieczne wykonanie kontroli 
(sygnału wyjściowego), po upewnieniu się, że tryb zewnętrzny 
jest włączony. 

2. READY: Wysyła sygnał, gdy nie ma żadnych nieprawidłowości 
w sterowniku i nie jest on w trakcie dozowania. Podczas 
sterowania z PLC sygnał READY powinien być monitorowany 
i gdy jest włączony, sygnał dozujący powinien być przesyłany. 

3. SHOT: Pokazuje status dozowania dozownika. Jest to „ON 
(High)”, gdy jest w pracy i „OFF (Niski)”, gdy został zatrzymany.

4. AUTO CY .: Wysyła sygnał, gdy aktywna jest funkcja 
automatycznego czyszczenia. 

5. E_MODE1 ~ 4: Wyświetla status błędu. Lista błędów zawarta 
jest w poniższej tabeli. 

6. GND: COMMON, do wyrównania potencjału prądu stałego 
pomiędzy PLC a PDC-100. 

7. + 24 V: Użyj tego, gdy zastosowano wewnętrzne źródła 
zasilania sterownika. 

Uwaga: + 24 V to napięcie wyjściowe. Po podłączeniu 
zewnętrznego źródła zasilania następuje awaria 
(nieprawidłowe działanie)

OUTPUT

Pompa PDP EXTERNAL DEVICE

PLC GND



E_MODE 1 E_MODE 2 E_MODE 3 E_MODE 4  

0

Zatrzymanie awaryjne ON OFF OFF OFF 1

Błąd kabla pompy żywicy OFF ON OFF OFF 2

Błąd pompy żywicy ON ON OFF OFF 3

Błąd kabla pompy utwardzacza OFF OFF ON OFF 4

Błąd pompy utwardzacza ON OFF ON OFF 5

Błąd braku żywicy OFF ON ON OFF 6

Błąd braku utwardzacza ON ON ON OFF 7

Alarm ogólny OFF OFF OFF ON 8

Błąd proporcji mieszania ON OFF OFF ON 9

Błąd ciśnienia żywicy OFF ON OFF ON 10

Błąd ciśnienia utwardzacza ON ON OFF ON 11

Błąd prędkości przepływu żywicy OFF OFF ON ON 12

Błąd prędkości utwardzaczautwardzacza ON OFF ON ON 13

PDC100 LISTA BŁĘDÓW

UWAGI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ALARMAMI 

1. Alarm kabla i alarm ciśnienia są automatycznie resetowane.

2. Jeśli PLC nie obsługują alarmów kablowych i alarmów ciśnienia, nastąpi niewytłumaczalne wadliwe dozowanie z 
powodu automatycznego resetu.

3. Jeśli wystąpi alarm ciśnienia a ciśnienie wzrośnie, nie można wykryć awarii dozowania z powodu utwardzenia. Jeśli 
częstotliwość alarmu ciśnienia wzrasta, należy sprawdzić węże ciśnieniowe i dyszę.

4. Jeśli alarmy kablowe występują często, mogą wystąpić problemy z uziemieniem w miejscu instalacji, hałasem itp.

Jeśli urządzenie nie jest uziemione, zapewnij uziemienie. Jeśli problem nadal występuje po uziemieniu, wymień kabel 
silnika na kabel ekranowany.

Instrukcja obsługi i instalacji
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SENSOR

- R_PRE

- H_PRE

- GND

- +5V

- R_FLOW

- H_FLOW

- ADV1

- ADV2

- GND

- +24V

• Port SENSOR służy do podłączenia czujnika używanego w 
pompie 2K. 
1. R_PRE: Podłącz czujnik ciśnienia żywicy. 
2. H_PRE: Podłącz czujnik ciśnienia utwardzacza. 
3. GND: Zasilanie czujnika ciśnienia (-). 
• Nigdy nie używaj do innych zastosowań 
4. + 5 V: Zasilanie czujnika ciśnienia (+).
• Nigdy nie używaj do innych zastosowań. 
5. R_FLOW: Podłącz przepływomierz żywicy. 
6. H_FLOW: Podłącz miernik przepływu utwardzacza. 
7. ADV1: Podłączenie przeciwko kapaniu żywicy. 
8. ADV2: Podłączenie przeciw kapaniu utwardzacza. 
9. GND: Zasilanie przepływomierza (-). 
• Nigdy nie używaj do innych zastosowań 
10. + 24V: Zasilanie przepływomierza (+). 
• Nigdy nie używaj do innych celów

SENSOR



4.1 Ustawienia kontrolera

PRZÓD

Poniższa tabela wyjaśnia funkcje każdego przycisku. Proszę przeczytać przed użyciem.

NO. NAZWA FUNKCJA

1 TOUCH SCREEN Kontrola i konfiguracja danych

2 REGULATOR Zapewnia ciśnienie w pompie

3 PRESSURE Pokazuje ciśnienie ustawione w Kontrolerze

4 SHOT Używany gdy rozpoczyna się dozowanie

1

2

3 4

FIG. 3
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Podłącz przewód zasilający CONTROLLERA i włącz włącznik, wtedy możliwe będzie korzystanie z 
systemu, po tym czasie system jest gotowy do użycia

NO. NAZWA FUNKCJA

1 POWER SOCKET Zlącze zasilania wejściowego 230 V.

2 AIR IN PORT Port zasilania powietrzem

3 RESIN AIR OUTPUT
AND MOTOR CONNECTION PORT

Podłącz dostarczony automatyczny łącznik (PH-H4) do wylotu 
powietrza

4 HARDENER AIR OUTPUT
AND MOTOR CONNECTION PORT

Podłącz dostarczony automatyczny łącznik (PH-H4) do wylotu 
powietrza

5 CONTROL Użyj do zdalnego sterowania

6 RS 232 PORT W przyszłości

7 INPUT Użyj do zdalnego sterowania

8 OUTPUT Użyj do zdalnego sterowania

9 SENSOR Użyj do zdalnego sterowania

1

2

3

6 7 8 9

4 5

FIG. 4



5 TRYB PRACY

W trybie czasowym 1 impuls (jednorazowy) sygnał wejściowy działa przez ustawiony 
czas dozowania i służy głównie do dozowania. Sygnał wejściowy dozowania musi 
być wyłączony podczas dozowania. Jeśli sygnał jest włączony, dozowanie nie jest 
możliwe, dopóki wejściowy sygnał dozowania nie zostanie wyłączony po ustalonym 
czasie dozowania. Sygnał dozujący może być wprowadzany przez złącze sterujące, 
które odbiera zewnętrzny sygnał dozujący, przycisk RUN lub przełącznik dawki. 
W trybie czasowym sygnał zakończenia dozowania jest generowany po zakończeniu 
dozowania. 
Naciśnij przycisk STOP, gdy wymagane jest wymuszone zatrzymanie podczas pracy.

1) TIME MODE SCREEN (Fig. 5)

Tryb dozowania przerywanego ma na celu zapobieganie stwardnieniu żywicy w 
stanie uśpienia. Przerywany czas dozowania i odstęp przerwy w dozowaniu należy 
ustawić osobno, a czas uśpienia przerwy wyświetlany jest w czasie rzeczywistym. W 
tym przypadku okres uśpienia odnosi się do czasu, jaki upłynął w przerwie między 
dozowaniami. Gdy sygnał operacji jest podawany przez przycisk OPERATION, Shot 
Switch i urządzenie zewnętrzne, tryb dozowania przerywanego jest wykonywany i jeśli 
naciśniesz przycisk „Stop”, zatrzyma się. 
W trybie przerywanego dozowania nie zapewnia funkcji odsysania, aby zapobiec 
kondensacji.

W trybie proporcji mierzysz proporcję żywicy i utwardzacza. Współczynnik mieszania 
należy oznaczyć jako średnią wartość danych zmierzonych kilka razy. Jeśli nastąpi 
zmiana wartości średniej i podczas przełączania trybu na ekranie pojawi się „Czy 
zmienisz proporcje mieszania?”. Jeśli zarówno żywica, jak i utwardzacz są włączone, 
można zmierzyć równoczesny stosunek. Jeśli chcesz zmierzyć indywidualny stosunek, 
ustaw osobno każdy z materiałów na ON.

3) AUTO MODE SCREEN (Fig. 7)

4) RATIO MODE SCREEN (Fig. 8)

Tryb ręczny działa tylko podczas pracy i jest używany głównie do aplikacji liniowej, 
dozowania punktowego, które jest dozowane przez czas ustawiony przez zewnętrzny 
kontroler. Sygnał dozujący może być wprowadzany przez złącze sterujące, które 
odbiera zewnętrzny sygnał dozujący lub przez przełącznik dawki, a dozowanie 
odbywa się w trybie ON. Kiedy dozujesz za pomocą przycisku RUN na ekranie 
dotykowym, będzie on dozował w sposób ciągły, dopóki nie naciśniesz przycisku 
STOP. W trybie ręcznym, gdy sygnał dozowania jest włączony, aby można było 
sprawdzić czas dozowania, czas dozowania jest resetowany (ustawienie zerowe), a 
czas zatrzymuje się po zatrzymaniu dozowania. Dlatego można zmierzyć rzeczywisty 
czas dozowania. (Jednostka: s) Jeśli wprowadzisz ten czas dozowania w trybie czasu, 
możesz łatwo ustawić dozowanie stałej objętości w trybie czasu.

2) STEADY MODE SCREEN (Fig. 6)
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Po włączeniu zasilania panel dotykowy zostaje włączony i wyświetlany jest ekran początkowy pokazany na <Rysunek 9>

• Wyświetla czas dozowania (pracy) pompy. 

• Można go ustawić za pomocą klawiszy strzałek (góra / dół). 

• W trybie ręcznym (STEADY MODE)) wyświetlany jest tylko czas, kiedy pompa 
dozuje.

str. 17

5.1 INITIAL SCREEN

Szczegółowy opis ekranu początkowego
Fig. 9

PDP 2K KONTROLER POMPY WOLUMETRYCZNEJ

• Ustaw procent utwardzacza na 100% żywicy. (Ustawienie proporcji mieszanki) 
• Można to ustawić za pomocą klawiszy strzałek (góra / dół). 
• Obliczenie stosunku objętości, gdy podany jest stosunek wagowy 
Stosunek objętości utwardzacza = ((stosunek wagowy utwardzacza / Ciężar właściwy 

utwardzacza) / (stosunek wagowy żywicy / Ciężar właściwy żywicy)) x 100
 Ex> W przypadku stosunku wagowego 100: 50, ciężar właściwy żywicy 1,16 i ciężar właściwy 

utwardzacza 0,95,

= 61 (Utwardzacz 61% dla żywicy 100%) 
     Proporcje mieszania wprowadzono jako 61%.

50 / 0.95
100 / 1.16

x 100



•  Wyświetlana jest prędkość dozowania, to znaczy objętość 
dozowania na jednostkę czasu. (Działając w synchronizacji ze 
stosunkiem mieszania) 

•  Jest wyrażony w procentach, w oparciu o maksymalną prędkość.

•  Warunki dozowania są zapisywane z wyprzedzeniem, 
wywoływane i używane w razie potrzeby (ręczne, możliwe 
sterowanie zewnętrzne)

 •  Wyświetla zastosowany kanał

•  SUCK BACK TIME (Czas odsysania): Wyświetla czas 
wykonania odsysania. 

•  SUCK BACK SPEED (Prędkość odsysania): Wyświetla 
prędkość, z jaką wykonywane jest odsysanie

•  Pierwsze okno danych pokazuje ciśnienie surowca, a drugie 
pole danych pokazuje ciśnienie utwardzacza.

•  Służy do rozpoczęcia dozowania.

Instrukcja obsługi i instalacji
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Jeśli wybierzesz ustawienie po prawej stronie ekranu początkowego, wyświetlony zostanie ekran pokazany na <Rysunek 10> i możesz wybrać 
stan serwisowy PDC-100

1)  USTAWIENIA DOZOWANIA
  W menu ustawień stanu dozownika można ustawić czas dozowania (DISPENSING TIME), stosunek mieszania (MIX RATIO), prędkość 

dozowania(DISPENSING SPEED), czas odsysania (SUCK BACK TIME) i prędkość odsysania (SUCK BACK SPEED). Szczegółowe 
informacje znajdują się w części Ustawienia dozowania.

2)  URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 
 Możesz ustawić, czy używać kontroli dozowania z urządzeń zewnętrznych i czy używać czujnika przepływu. Szczegółowe informacje znajdują 

się w części dotyczącej urządzeń zewnętrznych.
3)  USTAWIENIA JĘZYKA 
 Możesz ustawić język, który będzie używany podczas obsługi PDC-100. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział dotyczący ustawień 

języka.
4)  FUNKCJA DODATKOWA
  W zależności od opcji używanego dozownika można wprowadzić dodatkowe ustawienia. Dostępne są podmenu „Ustawienie ADV” (ADV 

SETTINGS), „Ustawienie automatycznego czyszczenia”( AUTO PURGE SETTING), „Ustawienie D.Press” (D. PRESS SETTING), „Ustawienie 
Flow_M” (FLOW M SETTING) i „IO_CHK”. 

 Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Funkcja dodatkowa.

5.2 EKRAN KONFIGURACJI

Fig. 10



Wybierz “DISPENSING SETUP” na ekranie konfiguracji
5.3 USTAWIENIE DOZOWANIA

•  Wskazuje czas, w którym pompa dozuje. 
•  Zakres czasu: 0,00 do 999,99 sek. (skok o 0,01 sek.)
 •  Można ustawić za pomocą przycisku strzałki (w górę / w dół) lub 

klawiatury, albo pobrać z bazy danych.

•  Ustawia stosunek utwardzacza dla 100% żywicy. (Ustawiany 
według wartości przepływu) 

•  Zakres ustawień: od 1 do 120% (skok o 0,1%)

•  Wyświetla natężenie przepływu żywicy i utwardzacza. 
•  Zakres ustawień: od 0,0 do 100% (skok o 0,1%) 
•  Można ustawić za pomocą klawiszy strzałek (góra / dół) lub 

klawiatury, lub pobrane z bazy danych (DATA BOX)

•  Po dozowaniu można kontrolować kondensację na końcu 
dyszy. 

•  Czas odsysania (SUCK BACK TIME): W ciągu 20% czasu 
dozowania 

•  Prędkość odsysania (SUCK BACK SPEED): Ustaw w zakresie 
15% prędkości dozowania.

Szczegółowy opis ustawień dozowania

Instrukcja obsługi i instalacji
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Jeśli wybierzesz NASTĘPNY (NEXT) w lewym dolnym rogu na ekranie ustawień dozowania na zrzucie ekranu <rys. 11>, wyświetli się ekran 
ustawień przerywanego dozowania, jak pokazano na zrzucie ekranu na <rys. 12>. Przerywane dozowanie to ustawienie zapobiegające 
stwardnieniu przez zmieszanie żywicy i utwardzacza. Ustawiane przez użytkownika zgodnie z rodzajem używanego materiału i miksera.

5.4 Ustawienie dozowania przerywanego

Szczegółowy opis ustawień dozowania przerywanego

•  Wprowadź przedział czasu, w którym ma nastąpić przerwa w 
dozowaniu. Dozowanie odbywa się raz na ustawiony czas

•  Ustaw czas dozowania, który będzie wykonywany co 
ustalony interwał

•  Dozowanie przerywane jest aktywowane po wybraniu trybu 
dozowania przerywanego.

Fig. 12



5.5 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Szczegóły ustawień urządzeń zewnętrznych

Jeśli wybierzesz URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE (EXTERNAL DEVICE) na ekranie ustawień <Ryc. 10>, wyświetli się ekran pokazany na <Ryc. 13> 
i możesz zdecydować, czy użyć pozostałego czujnika przepływu i czujnika ciśnienia.

•  Ustaw funkcję wyświetlania statusu, gdy pozostała objętość jest niska, poprzez 
sprawdzenie pozostałej objętości żywicy i utwardzacza. 

•  Aby korzystać z tej funkcji, czujnik przepływu należy zainstalować jako opcję.

•  Gdy alarm utwardzania jest włączony  (ON), wartość czasu można ustawić za 
pomocą pola danych czasu lub przycisku strzałki (w górę / w dół).

 •  Może być używany, gdy zainstalowany jest czujnik ciśnienia.

•  R: Port żywicy 
•  H: Port utwardzacza 
•  EMC: Port awaryjny
•  Wybierz metodę kontaktu dla każdego portu. Istnieją 2 metody: A (normalnie 

otwarty) / B (normalnie zamknięty)

•  Służy do sterowania dozownikiem przez PLC po zakończeniu ustawiania 
dozowania. Ma to na celu zapobieganie wytwarzaniu wadliwych produktów 
spowodowanych przez zmianę wartości ustawienia i / lub losowe dozowanie 
przez użytkownika innego niż administrator. Jeśli włączysz korzystanie z 
zewnętrznego programu, nie będziesz mógł zmienić ustawień kontrolera. 

•  Gdy opcja Użyj programu zewnętrznego (USE OF EXTERNAL PROGRAME)  
jest ustawiona na WŁ.(ON), Ustawienia warunków dozowania na ekranie 
głównym nie można wykonać, dlatego też korzystanie z programu 
zewnętrznego musi być ustawione na WYŁ. (OFF)

Fig. 13
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5.6 Ustawienia języka

5.7 Dodatkowe funkcje
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W ustawieniach języka wybierz język, który będzie używany podczas obsługi controllera Pro Duo. W razie potrzeby możesz ustawić język 
koreański, angielski lub chiński

Po wybraniu funkcji dodatkowej na ekranie konfiguracji pojawi się ekran <Rys. 15>. Powyższy ekran jest ekranem, na którym wszystkie 
ustawienia są aktywowane. Dostępne są podmenu „Ustawienia ADV” (ADV same SETTING), „Ustawienia automatycznego czyszczenia” 
(AUTO PURGE SETTING), „Ustawienia D.Press” (D PRESS SETTING), „Ustawienia Flow_M”(FLOW M SETTING), „IO_CHK” i „Ustawienia 
odsysania”(SUCK BACK SETTING).

Fig. 14

Fig. 15



5.8 ADV (SAME) SETTING

Ustawienie ADV, Szczegółowy opis

Ustawienie ADV służy do uruchamiania procesu zapobiegania kapaniu  żywicy i utwardzacza, jest to wyświetlane, jak pokazano na <Rys. 16>. 
W takim przypadku nie można wbudować elektrozaworu sterującego, dlatego jest on konfigurowany zewnętrznie.
 Obecnie używane porty kontrolne to porty I/0 7 i 8 (nr 7: żywica, nr 8: utwardzacz).

•  Valve On Time: Ustawia początkowe warunki 
pracy dozownika. 

 (Valve On -> On Time Delay -> Pump On) 
•  Valve Off Time: Ustawia warunki zatrzymania 

pracy dozownika. (Pompa wyłączona (PUMP 
OFF) -> Opóźnienie wyłączenia (OFF TIME 
DELAY) -> Zawór wyłączony (VALVE OFF)

•  Sprawdź, czy zawór użyty do ADV działa 
poprawnie.

 • Możesz sprawdzić okablowanie i sprawdzić, czy 
dozownik działa poprawnie.

Fig. 16
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5.9 AUTO PURGE SETTING -USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA

Auto Purge Setting, Szczegółowy Opis

Ustawienie automatycznego czyszczenia jest ustawiane, gdy istnieje możliwość wystąpienia problemu spowodowanego wewnętrznym 
utwardzeniem z powodu krótkiego czasu utwardzania po zastosowaniu roztworu szybkiego utwardzania. Ekran ustawień jest wyświetlany 
jako <Rys. 17>. Jeśli dozowanie nie nastąpi przez określony czas (POT Life), automatyczne czyszczenie jest wykonywane zgodnie z 
ustawioną wartością. Jeśli dozownik nie będzie używany przez pewien okres czasu, upewnij się, że został przełączony do pozycji czyszczenia 
i znajduje się w trybie gotowości. Jest to funkcja ręczna i pełni tę samą funkcję co tryb dozowania przerywanego

• Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego 
czyszczenia.

• Na podstawie informacji o czasie 
twardnienia materiału ustaw odpowiedni 
czas urządzenia, aby uruchomić funkcję 
automatycznego czyszczenia. 

• Ustaw dozowanie z każda zmianą 
dozowania, aby zapobiec stwardnieniu.

• Ustaw czas dla dozowania przerywanego

Gdy ustawiona jest funkcja automatycznego oczyszczania (AUTO PURGE), funkcja 
przerywanego dozowania i funkcja alarmu twardnienia nie działają.

Fig. 17



5.10 D. Press Setting

D. PRESS SETTING to funkcja, która ustawia alarm czujnika ciśnienia, gdy czujnik ciśnienia zostanie uruchomiony w celu wykrycia problemu z 
dozowaniem spowodowanym stwardnieniem końcówki dozownika. Zostanie wyświetlony ekran ustawień, jak pokazano na <Rys. 18>. W przypadku 
zastosowania czujnika ciśnienia porty 1 i 2, I/0 łączą dane czujnika, port 3 łączy zasilanie, a port 4 łączy GND.

•  Wybierz, czy użyć alarmu czujnika ciśnienia. 

•  Jeśli ciśnienie dozowania jest mierzone powyżej 
od ustawionego ciśnienia, pojawia się alarm.

• Ustaw jednostkę ciśnienia. 

• Ustaw jednostkę, która ma być używana w barach 
lub MPa.

•  Ustaw standardową wartość ciśnienia. 
• Ponieważ ustawione ciśnienie różni się w 

zależności od warunków dozowania i lepkości 
roztworu, ustaw je na około 20% wyższe niż 
normalne ciśnienie przy normalnym dozowaniu. 

• Jeśli ciśnienie dozowania jest wyższe niż 
ustawiona wartość ciśnienia podczas 
dozowania, wystąpi błąd. Kontynuuj pracę 
po sprawdzeniu stanu utwardzenia i stanu 
dozownika.

D. Press Setting, Szczegółowy Opis

Fig. 18
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5.11 Flow_M Setting
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Flow_M Setting służy do pomiaru proporcji mieszania i objętości dozowania żywicy i utwardzacza poprzez zastosowanie przepływomierza. 
Dokonaj ustawień w odniesieniu do karty danych czujnika przepływu. Zostanie wyświetlony ekran ustawień, jak pokazano na <Rys. 19>, <Błąd! 
Nie znaleziono źródła odniesienia> (ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND). W przypadku przepływomierza porty I/0, porty 5 i 6 łączą 
dane, port 7 łączy zasilanie, a port 8 łączy GND.

Flow_M Setting Screen Flow_M Setting Second Screen

•  Gdy opcja Flow METERING jest używana jako opcja, 
określa, czy alarm ma być używany, gdy wartość 
przekracza wartość tolerancji. 

•  Ustaw podczas kalibracji czujnika przepływu.

•    Ustaw zakres tolerancji.

•  Jest automatycznie zapisywany jako średnia wartość 
uzyskana po kilkakrotnym dozowaniu. 

•  R_Cal_Value: Odnosi się do wartości kalibracji 
żywicy. • H_Cal_Value: Odnosi się do wartości 
kalibracji utwardzacza.

• Wybierz typ przepływomierza.

• R_Weight: Odnosi się do wartości masy żywicy. 

• H_Weight: Odnosi się do wartości masy utwardzacza.

Fig. 19 Fig. 20



5.12 IO_CHK

IO_CHK to menu służące do sprawdzania stanu punktów kontaktowych I/0 kontrolera i jest wyświetlane, jak pokazano na <Rys. 21> i <Rys. 22>. W 
przypadku zwarcia odpowiedniego portu i portu Com w 8 portach zewnętrznych portu wejściowego wyświetlany jest napis ON. 
W OUTPUT CHECK można sprawdzić sygnał do przesłania informacji o działaniu do urządzeń PLC.

Input_Check Output_Check

• Stosowany przy zmianie kanałów z zewnątrz. 

• Dostępnych jest 15 kanałów. 

• Wybierz tryb urządzenia zewnętrznego (EXTERNAL DEVICE MODE) w kontrolerze, 
aby działać standardowo. (Ekran konfiguracji (SETUP SCREEN)-> Urządzenie 
zewnętrzne (EXTERNAL DEVICE) -> Program zewnętrzny (EXTERNAL 
PROGRAME) 

• R. SENSOR: Podłącz, gdy używasz czujnika przepływu. 
- Ustaw, jeżeli używasz kontaktów na kontrolerze. (Ekran 

konfiguracji (SETUP SCREEN)-> Urządzenie zewnętrzne 
(EXTERNAL DEVICE) -> Czy użyć czujnika przepływu 
(WHETER TO USE REMAINING VOLUME SENSOR)) 

• H. SENSOR: Podłącz, gdy używasz czujnika przepływu 
utwardzacza. 

- Ustaw, jeżeli używasz kontaktów na kontrolerze. (Ekran 
konfiguracji (SETUP SCREEN) -> Urządzenie zewnętrzne 
(EXTERNAL DEVICE) -> Czy użyć czujnika przepływu 

Fig. 21 Fig. 22
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• Wprowadź zewnętrzny sygnał zatrzymania awaryjnego, aby zatrzymać system.
 - Jest to podstawowy punkt kontaktowy A i ustawia status punktu kontaktowego 

na kontrolerze. 
(Ekran konfiguracji (SETUP SCREEN) -> urządzenie zewnętrzne (EXTERNAL 

DEVICE)-> ustawienie statusu punktu kontaktowego (CONTACT POINT 

• Podłącz czujnik lub przełącznik zgodnie z przeznaczeniem użytkownika.

• Ustaw korzystanie z urządzeń zewnętrznych. 
(Ekran konfiguracji (SETUP SCREEN)-> Urządzenie zewnętrzne (EXTERNAL 

DEVICE) -> Ustawienia programu zewnętrznego (EXTERNAL PROGRAM 
SETTING) 

• Tryb zewnętrzny: Operacja dozowania nie jest możliwa z poziomu kontrolera. 
- Aktywowane będą tylko klawisze ustawień na ekranie. (Ustawienie warunków 

dozowania) 
- Sygnał dozowania jest aktywowany tylko przez sygnał zewnętrzny. 
- Zmień kanały z ADD1 na ADD4. 
• Tryb wewnętrzny: Operacja dozowania jest możliwa z kontrolera. (Klawisz 

SHOT, przycisk obsługi, sygnał zewnętrzny)
 - Możesz dokonać ustawień na ekranie głównym. - Zmiana kanału zewnętrznego 

• Kontroler informuje PLC o przygotowaniu do dozowania. 
- ON: Przygotowanie dozowania OK 
- OFF: Przygotowanie dozowania BŁĄD

• Informuje PLC o statusie działania dozownika (pompy).

• Informuje PLC o statusie przerywanego trybu dozowania. 
• Informuje o stanie, gdy ustawiony jest tryb Auto Purge. 
- ON .: Podczas dozowania przerywanego lub automatycznego czyszczenia 

(AUTO PURGE) 
- OFF: Nie działa dozowanie przerywane lub automatycznego czyszczenia 

• Informuje PLC o alarmie.

• 24 = 16 możliwe jest wyświetlanie statusu alarmu.

• Sprawdź w poniższej tabeli alarm dla każdego stanu.



E_MODE 1 E_MODE 2 E_MODE 3 E_MODE 4  

0

Zatrzymanie awaryjne ON OFF OFF OFF 1

Błąd kabla pompy żywicy OFF ON OFF OFF 2

Błąd pompy żywicy ON ON OFF OFF 3

Błąd kabla pompy utwardzacza OFF OFF ON OFF 4

Błąd pompy utwardzacza ON OFF ON OFF 5

Błąd dawki żywicy OFF ON ON OFF 6

Błąd dawki utwardzacza ON ON ON OFF 7

Cure alarm OFF OFF OFF ON 8

Błąd proporcji mieszania ON OFF OFF ON 9

Błąd ciśnienia żywicy OFF ON OFF ON 10

Błąd ciśnienia utwardzacza ON ON OFF ON 11

Błąd prędkości przepływu żywicy OFF OFF ON ON 12

Błąd przepływu utwardzacza ON OFF ON ON 13

PDC100 LISTA BŁĘDÓW

5.13 Suck Back Setting
W SUCK-BACK SETTING  można ustawić, czy ma być 
używane odsysanie odpowiednio w żywicy, czy w pompie 
utwardzacza, które jest wyświetlane, jak pokazano na 
<Rys. 23>. 
Prędkość odsysania pokazuje stosunek dozowania 
mieszania, a gdy stosunek mieszania jest znacząco różny, 
w czasie zasysania może wystąpić przepływ zwrotny 
w jednym kierunku. Aby rozwiązać ten problem, dodaj 
funkcję odsysania i określ, czy chcesz jej użyć, czy nie

Suck Back Setting Screen Fig. 23

Instrukcja obsługi i instalacji



str. 31

PDP 2K KONTROLER POMPY WOLUMETRYCZNEJ

6 ZATRZYMANIE AWARYJNE

7 KONSERWACJA

8 WYŚWIETLACZ ALARMU I DZIAŁANIE

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa operatora lub w sytuacji awaryjnej należy nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego. Przycisk 
zatrzymania awaryjnego w tym urządzeniu działa jako funkcja awaryjnego wyłączania.
Przycisk zatrzymania awaryjnego wykonuje następujące operacje: 

1) Gdy robot jest uruchomiony, natychmiast się zatrzymuje. Jeśli jest zatrzymany, nie wykonuje żadnych dalszych działań. 
2) Dozowanie jest zatrzymane z dozownika. 
3) Rozlegnie się dźwięk brzęczyka i zaświeci się czerwona lampka ostrzegawcza. 
4) Przyciski działania każdego elementu przestaną działać. 
5) Ponadto wewnętrzna funkcja urządzenia jest zatrzymana.

Po usunięciu przyczyn zatrzymania awaryjnego i alarmu można zwolnić przycisk zatrzymania awaryjnego, obracając go zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

To urządzenie składa się z części robota odpowiedzialnej za ruch, dozownika (pompa Pro Duo) odpowiedzialnego za dozowanie i KONTROLERA 
dozownika, dlatego wymagane są regularne przeglądy. Aby zapobiec awariom spowodowanym przez różne czynniki, należy przeprowadzać 
okazjonalne (określone przez użytkownika) i okresowe (w ciągu roku) przeglądy.

System dozowania DeskTop informuje użytkownika o wystąpieniu alarmów w następujący sposób w przypadku wystąpienia błędów.

> Przedni panel dotykowy
> Wyświetlanie komunikatu alarmowego na panelu
> Wyjście punktu kontaktowego I/0 statusu systemu

Powiązane kody alarmów można sprawdzić na przednim panelu dotykowym, gdzie wyświetlany jest każdy kod alarmu.
Klasyfikacja zjawisk nietypowych jest następująca:

> Alarmy, które mogą wystąpić z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu lub uszkodzenia elementu wewnętrznego
> Alarmy, które mogą wystąpić z powodu nieprawidłowych ustawień podczas ustawiania programów i punktów ruchu
> Alarmy, które mogą wystąpić z powodu innych nieprawidłowych operacji itp.

Jeżeli w trakcie operacji pojawi się alarm systemu, wówczas zasilanie do silnika zostaje odcięte, a serwo wyłączone. Aby wznowić 
działanie, należy usunąć przyczynę alarmu, a następnie przystąpić do normalnej pracy

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Przed podjęciem czynności konserwacyjnych i kontrolnych należy koniecznie 
przedsięwziąć odpowiednie środki, takie jak tryb ręczny urządzenia, zatrzymanie awaryjne, wyłączenie 
zasilania itp. Jeśli zasilanie nie zostanie wyłączone, czujnik może wykryć materiał wewnątrz urządzenia lub 
inspektora, co może spowodować ruch urządzenia. Może to również spowodować porażenie prądem. Nie 
należy używać testu Megger (pomiar rezystancji izolacji). Może to spowodować nieprawidłowe działanie

UWAGA. Niektórych alarmów nie można usunąć nawet po zresetowaniu. W takim przypadku musisz ponownie 
uruchomić komputer (włączanie / wyłączanie zasilania) po zakończeniu działania dla odpowiedniego błędu.



9  WYMIANA CZĘŚCI

10 KONTROLA I ŚRODKI

W miarę upływu czasu i użytkowania, sprzęt ulega zużyciu i może to spowodować awarię urządzenia. Regularnie sprawdzaj, czy nie 
występują problemy z konserwacją i dbaj o konserwację sprzętu, a w razie nieprawidłowości wymień części.

Przedmiot kontroli Cykl inspekcji Co sprawdzić i co robić

Otoczenie Sporadycznie Potwierdź, że spełnia on standardy użytkowania sprzętu

Napięcie Sporadycznie Sprawdź napięcie zasilania i częstotliwość AC220V, 50 / 60Hz.

Wygląd sprzętu Cyklicznie 
Sprawdź, czy elementy łączące (złącze, listwa zaciskowa itp.) nie są polu-

zowane i mocno przymocuj luźne części

Kable Cyklicznie Sprawdź, czy osłona kabla nie jest uszkodzona lub czy jest mocno zgięta

Wewnętrzny stan 

wyposażenia
Cyklicznie 

Czyść urządzenie, aby zanieczyszczenie pyłem lub płynami nie powodowało 

zakłóceń w działaniu urządzenia

Zasilanie powietrzem Sporadycznie 
Sprawdź połączenie rur, złącza lub czy nie ma wycieków, aby dostarczane 

powietrze utrzymywało normalne ciśnienie.

Program czyszczenia Sporadycznie 

Jeśli urządzenie zostanie zatrzymane na dłużej niż 10 minut, dozuj określoną 

objętość w zależności od ustawionego czasu, aby nie nastąpiło stwardnienie 

na końcu zaworu

Robot Sporadycznie 

• Sprawdź, czy nie występują nadmierne wibracje lub hałas. 

• Sprawdź nadmierne wytwarzanie ciepła. 

• Sprawdź, czy nie występują zbyt duże wibracje lub hałas na części 

łożyskowanej

Inne kontrole Cyklicznie 

• Stan zamocowania części stałych i połączeń w sprzęcie 

• Stan połączenia i dokręcenia przewodów 

• Stan otoczenie wokół urządzenia

Instrukcja obsługi i instalacji
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11 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przedmiot kontroli Co sprawdzić i jakie podjąć działania

Gdy dozowana żywica nie jest utwardzona

• Upewnij się, że proporcje mieszania są prawidłowe. 

- Sprawdź, czy objętość materiału w zbiorniku jest wystarczająca.

 - Sprawdź, czy istnieje wystarczający dopływ materiału z urządzenia 

doprowadzającego materiał do wlotu pompy. 

- Sprawdź, czy nie ma wycieku, gdy pompa jest zatrzymana. 

- Jeśli w ciągu 10 sekund pojawi się kropla, wymień materiały eksploatacyjne 

pompy. 

• Sprawdź, czy nie ma wycieków lub niedrożności w mieszalniku. 

- Sprawdzić, czy nie ma wycieków w połączeniach między mieszadłem a 

adapterem mieszanki. 

- Sprawdź, czy we wnętrzu miksera jest utwardzona żywica.

Gdy ciśnienie dozowania materiału jest wyższe 

niż zwykle

• Sprawdź, czy mikser lub dysza nie są zatkane

- Wymień mikser lub dyszę. 

• Sprawdź, czy wylot adaptera miksowania nie jest zatkany. 

- Zdemontować i dokładnie wyczyścić adapter miksera.

Komunikat o błędzie - zatrzymanie awaryjne 

(EMERGENCY STOP)

• Wyświetlany podczas zatrzymania awaryjnego przez urządzenie zewnętrzne. 

• Można go używać dalej po zwolnieniu przycisku awaryjnego.

Komunikat o błędzie - Hardening Alarm Wyświetlany, gdy minął czas utwardzania

Komunikat o błędzie - Błąd pompy utwardzacza 

/ pompy żywicy 

(HARDENER PUMP/RESIN PUMP ERROR)

• Wyświetlany, gdy połączenie pompy jest nieprawidłowe.

• Sprawdź połączenie kabla silnika

wyświetlany gdy następuje błąd połączenia

Komunikat o błędzie przepływu utwardzacza 

/ żywicy 

(REMAINING VOLUME OF HARDENER/RESIN)

• Wyświetlany, gdy ilość żywicy i utwardzacza jest niewystarczająca. 

• Uzupełnij brakującą żywicę i utwardzacz



Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w dowolnym czasie, bez powiadomienia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w niniejszym podręczniku. Ilustracje nie są wiążące.
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