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Huomioitavia asioita
YLEISIÄ OHJEITA
Ohjeen voimassaolo ja sitovuus
Sisältö
Koko etiketöintikonetta ALS 104 ohjekirja kostuu seuraavista osista:
Käsikirja

Kohderyhmä

Medium

Saatavuus

Käyttöohjekirja

Käyttöhenkilöstölle

Painettu

Toimitetaan koneen

Asennusohjeet

Huoltohenkilöstölle

User Docu-CD

Huoltokäsikirja

PDF-tiedosto

Varaosaluettelo

NOVEXX Solutions
Partner Portal 

Ko. käyttöohjekirja koskee ainoastaan edellä mainittuja konetyyppejä. Ohje opastaa laitteen asianmukaisessa käytössä ja säätämisessä.
Asianmukaisen toiminnan ja säätämisen edellyksenä on, että laite on asennettu ja konfiguroitu
oikein.
– Tietoja pätevyysvaatimuksista saa: Kappale Tiedot ja pätevyysvaatimukset  sivulla 8.
– Tietoja asennuksesta ja konfiguroinnista saa: Huoltokäsikirja.
Toimi seuraavasti sellaisten teknisten kysymysten kohdalla, joihin ei löydy vastausta tästä
ohjeesta:

 Tutustu etiketöintikoneen Huoltokäsikirja tai
 ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltoasentajaan.
– Saat jälleenmyyjän asiakaspalvelusta apua erityisesti konfiguraatioasetusten säätämisessä ja
häiriötapauksissa.
Tuotteen tekninen tila
Tuotteen tekninen tila: 01/2007
Ohjelmaversio: 3.21 (Frontend), 1.85 R02 (Drive)
Vastuu
NOVEXX Solutions pidättää oikeuden:
– tehdä muutoksia laitteen rakenteeseen, komponentteihin ja ohjelmaan sekä käyttää ilmoitettujen komponenttien tilalla muita vastaavia komponentteja, jotka parantavat tuotteen teknistä tasoa.
– muuttaa ohjeen sisältämiä tietoja.
Valmistajalla ei ole velvollisuutta tehdä kyseisiä muutoksia aiemmin toimitettuihin laitteisiin.
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Tekijänoikeus
NOVEXX Solutions pidättää kaikki tätä ohjetta ja siinä mainittuja laitteita koskevat oikeudet. Ohjeen
osittainenkin monistaminen, painaminen tai muunlainen jäljentäminen on sallittu ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla.
Painettu Saksassa
Valmistaja
Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
D–-85386 Eching
Saksa
Puh.: +49-8165-925-0
Faksi: +49-8165-925-231
www.novexx.com

Kuvat ja tiedot
Merkkien selitykset
Ohjeessa on käytetty erilaisia merkkejä ja kirjasintyyppejä, jotta teksti olisi helposti luettavaa ja
havainnollista.
Nuolella merkityt lauseet sisältävät toimintaohjeita.

 Noudata toimintaohjeita niiden luettelemisjärjestyksessä.
Seuraavat tiedot on merkitty viivalla:
– Luettelot
– Tilakuvaukset
– Edellisten työvaiheiden kuvaukset
– Myöhemmin kuvattujen toimintojen edellyttämät asiat
Ohjeet vaaratilanteiden varalle
Tärkeitä, ehdottomasti noudatettavia ohjeita on korostettu erityisesti:
VAROITUS!
Varoituksella viitataan vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman!
Ohje sisältää turvatoimenpiteitä, joilla suojataan laitetta käsitteleviä henkilöitä.

 Noudata ohjetta ehdottomasti.
HUOMIO!
Huomio-merkki viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa esine-vahingon tai lievemmän
henkilövahingon. Ohje sisältää neuvoja vahinkojenehkäisemiseksi.

 Noudata ohjetta ehdottomasti.
Kuvat
Tekstin oheen on lisätty myös kuvia. Oikean kuvan ja tekstin yhteys on osoitettu [hakasulkeisiin]
merkityllä kuvanumerolla. Kuvanumeron jäljessä oleva suuri kirjain, esim. [12A], viittaa tiettyyn
kuvan kohtaan.
Ohjeessa kuvataan etiketöintikoneen oikeakätistä mallia. Vasenkätinen malli on kuvattu ainoastaan silloin, kun laitteiden eroavuudet sitä edellyttävät.
07/2018 | 01
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Painikesymbolit
– Käyttöpaneelin painikkeet esitetään symboleiden avulla
– Kun toiminto edellyttää monen painikkeen samanaikaista käyttöä, painikkeiden symbolit on yhdistetty plusmerkillä (+):
+
Toiminnot
Toiminnot esitetään harmaalla tekstillä muodossa VALIKON NIMI > Toiminnon nimi.
Lisätiedot
Experts-symboli kuvaa toimintoja, jotka saa tehdä ainoastaan erikoiskoulutettu ammattilainen.
Info-symboli kuvaa ohjeita, suosituksia ja lisätietoja.

Laitteessa käytettävät aineet:
– Laitteessa käytettävät aineet, esimerkiksi voiteluaineet ja puhdistusaineet
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TURVALLISUUSOHJEIT
Tiedot ja pätevyysvaatimukset
Käyttäjän pätevyysvaatimukset

 Etiketöintikonetta saa käyttää, säätää ja huoltaa ainoastaan sen käyttöön perehtynyt valtuutettu
ammattilainen.

 Laitetta saa säätää ainoastaan erikoiskoulutettu ammattilainen tai asiakaspalvelun huoltoasentaja.

 Määrittele selkeästi laitteen käyttöä, säätöä ja huoltoa koskevat vastuualueet ja varmista niiden
noudattaminen.

 Huolehdi, että laitteen käyttäjät saavat säännöllisesti tietoa työturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista.
Käyttäjien pätevyys
Käyttäjäkoulutuksessa tulee varmistaa,
– että työntekijät osaavat käyttää laitetta itsenäisesti ja turvallisesti.
– että käyttäjät pystyvät itse korjaamaan laitteen pienet toimintahäiriöt.

 että laitetta osaa käyttää vähintään 2 henkilöä.
 Varaa riittävä määrä etikettimateriaalia testaus- ja opetuskäyttöön.
Järjestelmän yhteen-sovittajien ja kunnos-sapitäjien pätevyys
Tulostimen asennus ja koneen huoltotyöt vaativat ammattitietoja. Vain am-mattikoulutettu
huoltohenkilöstö pystyy arvioimaan suoritettavat työt ja tunnis-tamaan mahdolliset vaarat:
– Ammattikoulutuksella hankitut mekaniikan ja elektroniikan tiedot (Saksassa esim. mekatroniikan kulutus).
– Osanotto valmistajan ao. etiketinluovuttimen tekniseen koulutukseen.
– Etiketöintikonetta säätävän henkilön on tunnettava laitteen toimintatapa.
– Säätöjä tekevän henkilön on tunnettava myös sen laitteen toimintatapa, johon etiketöintikone on
integroitu.
Työtehtävät

Järjestelmän
yhteensovittaja

Koneen asentaminen

Käyttäjä

Kunnossapitäjä

X

liitäntä

X

asetus

X

kytkeminen päälle/pois päältä

X

X

X

Materiaalin/kalvon laittaminen/vaihtaminen

X

X

X

Käyttökohtaiset asetukset

X

X

X

Pienempien käyttöhäiriöiden 1 poistaminen

X

X

X

X

X

Koneen puhdistus
Suurempien käyttöhäiriöiden 2 poistaminen

X

Elektroniikan/mekaniikan asetukset

X

[Tau. 1] Esimerkki työtehtävien jakamisesta eri ammattitaitoisille henkilöille
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Järjestelmän
yhteensovittaja

Työtehtävät

Käyttäjä

Kunnossapitäjä

Korjaukset

X

Käsikirja:

Huoltokäsikirja

Käyttöohjekirja

Huoltokäsikirja,
varaosaluettelo

[Tau. 1] Esimerkki työtehtävien jakamisesta eri ammattitaitoisille henkilöille
1) esim. häiriöt etikettien havaitsemisessa
2) esim. puuttuva etiketöinti

Tietojen lukeminen ja noudattaminen
VAROITUS!
Etiketöintikoneen käyttö on turvallista ja tehokasta vain, jos kaikki turvaohjeet otetaan huomioon!

 Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia siinä annettuja ohjeita.
 Noudata myös etiketöintikoneeseen kiinnitettyjä turvaohjeita ja varoituksia.
 Etiketöintikonetta saa käyttää ja säätää ainoastaan asiantunteva ammattilainen.
Laitetta koskeva takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun laitetta on käytetty käyttöohjeen mukaisesti.
Tietojen saatavuus
Tämä käyttöohje

 tulee säilyttää laitteen käyttöpaikan läheisyydessä ja käyttäjien saatavilla.
 tulee olla aina luettavassa kunnossa.
 tulee toimittaa laitteen mukana uudelle omistajalle.
 Pidä laitteeseen kiinnitetyt turvaohjeet ja varoitukset siistissä ja luettavassa kunnossa. Korvaa
puuttuvat tai vaurioituneet kyltit.

Laitteen käyttöturvallisuus
Määräysten mukainen käyttö
Tässä kuvatut etiketinluovuttajat on tarkoitettu esipainettujen itseliimautuvien etikettien luovuttamiseen ja kiinnittämiseen.
Käytetyn etikettimateriaalin olla lävistettyä ja käytettävissä rullamuodossa. Lävistetty tarkoittaa,
että alusmateriaalilla olevat itseliimautuvat etiketit liimautuvat yksittäisesti rei'ityksestä irtautuen.
Etiketit saa kiinnittää vain niin lujasti, että ne irtautuvat materiaalin suunnan vaihtuessa terävän reunan päällä.
Yleensä järjestelmän yhteensovittaja asentaa etiketinluovuttajat merkittävimpään laitteistoon,
esim. pakkauslaitteistoon. Yleensä etiketit kiinnitetään tuotteisiin, jotka liikkuvat automattisen syöttösuunnan kanssa etiketinluovuttajan ohi.
Muunlainen tai siitä poikkeava käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi. NOVEXX Solutions ei vastaa minkäänlaisista koneen määräystenvastaisesta käytöstä johtuvista vahingoista.
Järjestelmän yhteensovittajan varustaa koneen sopivilla laitteilla käyttöhenkilöstön suojaamiseksi
mahdollisilta vaarantamisilta – esim. puristumisvaara tuotteen ja luovutusreunan väliin sisääntarttumisesta.
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VAROITUS!
Laitteen määräysten vastainen käyttö saattaa aiheuttaa onnettomuuden, esinevahingon tai
tuotantokatkoksen!

 Käytä laitetta ainoastaan tässä ohjeessa mainituilla tavoilla.
 Etiketöintikoneen saa ottaa käyttöön vasta, kun siihen on asennettu vaadittavat turvalaitteet.
 Laite on säädettävä tämän ohjeen mukaisesti ja erittäin huolellisesti.
 Käytä vain alkuperäisiä varusteita.
 Älä tee etiketöintikoneeseen minkäänlaisia muutoksia tai lisäyksiä.
 Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka tuntevat laitteeseen liittyvät
vaarat.
Suojautuminen sähkövirran aiheuttamilta vammoilta
VAROITUS!
Etiketöintikone toimii verkkojännitteellä! Jännitteisten osien koskettaminen saattaa aiheuttaa
hengenvaarallisia sähkövirtauksia ja palovammoja.

 Etiketöintikonetta ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin sen kotelo on asennettu paikalleen määräysten mukaisesti.
 Liitä laite vain asianmukaisesti asennettuun suojamaadoitettuun pistorasiaan.
 Kytke etiketöintikone pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

 Kytke etiketöintikone vain sellaisiin laitteisiin, jotka täyttävät SELV-piirille (pienjännitteen turvapiirin) asetetut vaatimukset standardin EN 60950 mukaisesti.

 Pidä koneen Päälle/pois-kytkin helpostipäästävänä
Laitteen perusmalli ei ole roiskevesisuojattu.

 Pidä laite kuivana.
 Kytke kone pois päältä ja vedä verkkopistoke irti ennen sen puhdistusta ja hoitoa
 Mikäli laitteeseen pääsee nestettä, kytke laite heti pois päältä ja irrotase sähköverkosta. Ota
yhteyttä huoltoasentajaan.
1) Poikkeus: Koneet, jotka on erikoisvarustuksena pöly-/roiskevesisuoja, ovat suojattuja roiskevettä vastaan.

HUOMIO
Liian korkea tai matala syöttöjännite saattaa vaurioittaa laitetta.

 Käytä etiketöintikonetta vain tyyppikilvessä ilmoitetulla verkkojännitteellä.
 Varmista, että laitteen verkkojännite vastaa sen käyttöpaikan sähköverkon jännitettä.
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Suojautuminen mekaanisilta vammoilta
VAROITUS!
Loukkaantumisvaara liikkuvista ja nopeasti pyörivistä osista!

 Säilytä turvaetäisyys käyvään koneeseen.
 Älä koskaan tartu käyvään koneeseen.
 Kytke kone pois päältä ennen mekaanisia asetustöitä.
 Pidä myös liikkuvien osien alue vapaana koneen ollessa pysähtyneenä, jos on mahdollista,
että kone käynnistyy.
Kiristysvarret ovat jousijännitteiset ja voivat palautua, jos etikettimateriaalin radan ki-reys äkkiä
vähenee.

 Pidä kiristysvarsien liikunta-alue aina vapaana.
Sisäänvetovaara!

 Älä pidä käyvän koneen läheisyydessä solmiota, löysiä vaatekappaleita, koruja, rannekelloja
tai vastaavia kehon esineitä.

 Älä pidä pitkiä hiuksia irrallaan, vaan käytä hiusverkkoa.
Varo jäämästä puristuksiin syöttöreunan ja syöttölinjalla olevien tuotteiden väliin!

 Kun laite on käynnissä tai käynnistysvalmiina, älä koskaan työnnä kättäsi tuotteiden ja syöttöreunan väliin.
 Kun laite on käynnissä, älä koskaan poista tai yritä kiertää tarttumista estäviä suojalaitteita.
Kompastumisvaara!

 Asenna liitoskaapelit ja paineilmaletkut (jos käytössä) siten, ettei kukaan pääse niihin kompastumaan.
Alasputoavasta etikettirullasta johtuva loukkaantumisvaara!

 Käytä turvakenkiä.

Toimenpiteet ennen laitteen käynnistämistä
Käyttäjien ja huoltoasentajien velvollisuudet

 Varmista, että seuraavat asiat on tehty huolto-ohjeen mukaisesti:
– Laite on asennettu oikein ja konfiguroitu käyttövaatimusten mukaisesti.
– Kaikki vaadittavat varolaitteet on asennettu paikalleen.
– Laite on läpäissyt moitteettomasti vähintään yhden koekäytön.
– Laite on kytketty sähköverkkoon.

 Toimita käyttäjille vaadittavat henkilökohtaiset suojavarusteet, esim. hiusverkko. Varmista, että
suojavarusteita käytetään määräysten mukaisesti.
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Käyttäjien velvollisuudet

 Varmista, että varolaitteet toimivat moitteettomasti.
 Tarkista, ettei laitteessa ole näkyviä vikoja. Ilmoita havaitsemistasi vioista välittömästi.
 Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (esim. hiusverkkoa)määräysten mukaisesti.
 Poista koneen toiminta-alueelta kaikki tarpeettomat materiaalit ja esineet.
 Varmista, että koneen toiminta-alueelle pääsevät ainoastaan luvan saaneet henkilöt.
 Varmista, ettei koneen käynnistäminen aiheuta vaaraa kenellekään.

Laitteeseen kiinnitetyt varoitukset
HUOMIO!
Laitteeseen kiinnitetyt varoitukset sisältävät tärkeitä tietoja käyttäjille.

 Älä poista varoituksia.
 Korvaa puuttuvat tai huonokuntoiset varoitukset.

[1]

Varoitustarran sijainti ALS 104 -laitteessa.

Varoitus

Merkitys

Tarran osanumero

Varoitus „nipistellä piste“ varoittaa vaarasta takertua kiin- A5346
ni laitteen pyöriviin osiin.

Sininen tarra kehottaa lukemaan laitteen käyttöohjeen.
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Laitteen kuvaus
YLEISKATSAUS
Osat
C

B

A

O

D

E
N
M

L
F

K

J

G

I

[2]
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A Käyttöpaneeli
– Käskyjen syöttö laitteeseen sekä käyttötilojen ja virheilmoitusten näyttö
– Vaihtoehtoisesti laitteeseen on mahdollista liittää ulkoinen käyttöpaneeli.
B Syöttömekanismi
– Etiketirulla asennetaan syöttömekanismin pidikkeeseen
C Hylsynsovitin
– Syöttömekanismin pidikkeen läpimitan mukautus etikettirullan hylsyn läpimittaan
D Kiertonuppi
– Etikettirulla kiinnitetään syöttömekanismiin kääntämällä kiertonuppia myötäpäivään.
E Ohjaustelat
F Syöttöreunan pidikkeet
G Etikettivalokenno
– Pysäyttää etiketinsyötön yhden etiketin jälkeen
H Puristusrulla
– Kiinnittää etiketin tuotteeseen
I

Syöttöreuna

– Vakiomalli: L-syöttöreuna (ei säätömahdollisuutta)
– Vaihtoehtoisesti saatavana ovat: V-syöttöreuna, säädettävä L-syöttöreuna, jousitettu L-syöttöreuna, pneumaattinen L-syöttöreuna
J Tela
– Siirtää etikettimateriaalia eteenpäin
K Puristusmekanismi
– Painaa puristusrullan telaa vasten
– Estää tarranauhan liukumisen pois paikaltaan
– Vapautuu automaattisesti, kun nauhamateriaali kiertyy telan ympärille
L Kiristyslevy
– Pitää nauhamateriaalin kireällä
M Kelausmekanismi
– Kelaa tyhjän nauhamateriaalin rullalle
N Vapautusnappi
– Nappia painamalla pienennetään kelausmekanismin pidikkeen läpimittaa
– Mahdollistaa rullan poistamisen helposti
O Kiristin
– Pitää etikettimateriaalin tasaisen kireällä
– Jarruttaa etikettirullan pyörimistä, kun materiaalin veto vähenee
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Käyttöpaneeli

[3]

A
B

ON
STATUS

C

Speed
12.2 fix

D

– + – +

Offset
0.0

ALS 104 -laitteen käyttöpaneeli
A Toiminta-LED
B Tila-LED
C Nestekidenäyttö
D Painikkeet

Toiminta-LED
Valo on vihreä, kun laite on kytketty päälle
Tila-LED
LED

Merkitys

Palaa

Syöttötila

Ei pala

Säätötila

Vilkkuu

Vika

[Tau. 2] Punaisen tila-LEDin merkitys

Nestekidenäyttö
– Näyttää toiminnot, asetusarvot, käyttötilat ja virheilmoitukset
– Näyttöön tulevat tiedot ovat käyttötilakohtaisia ja ne on selitetty kappaleessa Syöttötila 
sivulla 27.
Painikkeet
Painikkeiden toiminnot vaihtelevat valitun käyttötilan mukaan ja ne on kuvattu kappaleessa
Syöttötila  sivulla 27.
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Liitäntöjen järjestys
Liitännät laitteen takaosassa

B
C
D

A
[4]

Liitännät ALS 104 -laitteen takaosassa:
A Verkkoliitäntä
B Signaaliliitäntä (Sub-D15-rasia)
C RS232-liitäntä (Sub-D9-rasia)
D Liitäntä ulkoiselle käyttöpaneelille (PS/2-rasia)

Anturiliitännät

[5]
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LH

C
A
E

A

D

D
B

[6]

RH

C

E

B

Antureiden liitäntäkaavio vasenkätiseen (vasen kuva) ja oikeakätiseen (oikea kuva) laitteeseen.
A Tuotevalokenno
B Etikettivalokenno
C Vaihtoehtoisesti: Signaalilähdöt
D Pyörintäanturi (välttämätön automaattisessa nopeuden mukautuksessa)
E Rullan läpimitan valokenno

Toimintatapa
Etiköinnin aikana etikettinauha kulkee ensin rullalta kiristimelle [7A], jonka tehtävä on pitää nauha
tasaisen kireällä. Syöttöreunan [7C] takana sijaitseva syöttötela [7D] vetää nauhan syöttölevyn yli.
Syöttölevyllä etiketti irtoaa etikettinauhasta ja puristusrulla [7B] painaa sen kiinni tuotteeseen.
Syöttötela kuljettaa nauhaa aina yhden etiketin verran ja pysähtyy, kun seuraava tuote saapuu
syöttöreunalle. Syötön käynnistää syöttölinjaan asennettu tuotevalokenno. Syöttöreunaan asennettu etikettivalokenno pysäyttää syötön, kun se tunnistaa kahden etiketin välisen tyhjän tilan.
Tyhjä nauhamateriaali kulkee syöttöreunalta telan [7D] ja kiristyslevyn kautta kelausmekanismille
[7E]. Kiristyslevy huolehtii nauhan tasaisesta kelautumisesta.
Etiketöintikoneen koko toimintaa ohjataan ja valvotaan elektronisesti. Mikäli toiminnassa esiintyy
häiriöitä, ohjaus antaa käyttäjälle vastaavat ilmoitukset. Etiketöinti pysähtyy tarvittaessa automaattisesti ja laite lähettää samanaikaisesti elektronisen signaalin. Signaalin voi tunnistaa ja arvioida
myös ulkoisen ohjauksen avulla.
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Käyttövalmis ALS 104 -etiketöintikone.
A Kiristin
B Puristusrulla
C Syöttöreuna
D Tela
E Kelausmekanismi
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Mallit
Etiketöintikoneesta ALS 104 on saatavana 2 erilaista mallia; Erona on syöttölinjan kulkusuunta:
Oikeakätinen malli
– Tuotteet kulkevat vasemmalta oikealle [8].
– Syöttöreuna sijaitsee oikealla puolella.
– Lyhenne: RH
Vasenkätinen malli
– Tuotteet kulkevat oikealta vasemmalle [8].
– Syöttöreuna sijaitsee vasemmalla puolella.
– Lyhenne: LH

A

B

[8]

C

Vasenkätinen malli; Oikeakätinen malli
A ALS 104
B Tuote syöttölinjalla
C Etiketöity tuote

Tässä ohjeessa kuvataan oikeakätisen laitteen toimintaa. Vasenkätisen laitteen toimintaa
kuvataan ainoastaan silloin, kun yksityiskohtien eroavuudet sitä edellyttävät.
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TEKNISET TIEDOT
Tunnusluvut
Syöttönopeus:

- 30 m/min

Etiketin pysähdystarkkuus 1 syöttölevyllä:

± 0,5 mm

Nopeuden ohjaus:

Vakionopeus tai automaattinen nopeuden mukautus pyörintäanturin avulla

1) Nopeudessa 5–30 m/min

Etiketit
Etikettimateriaali:

itseliimautuvia, lävistettyjä etikettejä taustamateriaaliin

Asennettu uudelleenrullain:

kyllä

Etiketin leveys (sis. nauhamateriaalin):

10 - 110 mm 2

Etiketin leveys

- 110 mm 2

Etiketin pituus:

5 - 600 mm

Etikettirulla
Kelaussuunta:

sisään- tai ulospäin

Syöttörullan ulkoläpimitta:

Maks. 300 mm

Kelausrullan ulkoläpimitta:

Maks. 200 mm

Hylsyn sisäläpimitta:

38,1 / 76,2 / 101,6 mm (1,5 / 3 / 4 “)

2) Syöttöreunan leveyden mukaan

Etikettianturi
Etäisyys syöttölevyyn
L-syöttöreuna:

19 mm

V-syöttöreuna (kiinteä):

77 mm

V-syöttöreuna (säädettävä):

79–207 mm

Anturityyppi:

Läpivalaisuanturi

Virransyöttö
Verkkojännite:

115 V (AC) 60 Hz:n verkkotaajuudella
230 V (AC) 50 Hz:n verkkotaajuudella

Ottoteho:

300 VA

Virrankulutus

2 A 115 V:n verkkojännitteellä
1 A 230 V:n verkkojännitteellä
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Elektroniikka
Prosessori:

16 -bittinen DSP

RAM:

4 kB

ROM:

64 kB

Korttipaikka:

ei ole

Kello:

ei ole

Käyttöpaneeli:

Graafinen näyttö, 128 x 32 pistettä, 2 riviä,
5 painiketta

Käyttöpaneelin liitäntä:

RS 422 (Mini DIN6-liitin) kaukokäyttöä varten
Kaapelin maksimipituus: 10 m

Huoltoliitäntä:

RS232C, Sub-D 9

Anturiliitännät ulkoisille antureille
Etikettianturi:

PNP/NPN 3, 24 V

Tuoteanturi:

PNP/NPN 3, 24 V

APSF-anturi (Pyörintäanturi):

Yksivaiheinen, PNP/NPN 3/ push-pull, 24 V,
maks. 20 kHz

Anturin ulkoläpimitta:

PNP/NPN, 24 V

Ohjauksen liitäntä (lähdöt):

3x PNP, 24 V, maks. 500 mA/kanava, sallittu
lähtövirta yhteensä: 1500 mA
1 eristetty relelähtö, maks. 125 mA (NC, NO valittavissa), rinnakkaistoiminto PNP-lähdöille
(valittavissa)
Vaihtoehtoinen lähtö, 8-pinninen M12-rasia

3) Vaihtokytkentä hyppyjohtimella

Sisäiset liitännät
UART-sarjaportti RFID-tunnistetta varten:

ei ole

Liitäntä moottorinohjaimen lisäpiirilevyä varten: ei ole
Liitäntä lämpötulostuspäätä varten:

ei ole

Tilailmoitukset, testitoiminnot
Automaattinen pysäytys, kun:

…etikettirulla on tyhjä tai lävistintä ei löytynyt.
…puuttuvien etikettien suurin sallittu määrä ylittyy.

Testitoiminnot:
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Mitat
Korkeus x leveys x syvyys: 4

492 x 488 x 371 mm

Paino:

33 kg

4) Mitat ilman syöttöreunan pidikkeitä ja syöttöreunaa

Käyttöympäristöä koskevat vaatimukset
– Rakennusten sisällä

Asennuspaikka

– Vedeltä ja tuulelta suojattu
– Kuiva
– Ei räjähdysvaarallinen ympäristö
Käyttölämpötila:

5 - 40°C

Ilmankosteus:

30 - 85% (ei kondensoitumista)

Melutaso (1 metrin etäisyydellä):

70 dB (A)

Suojausluokka:

IP 41
IP 65 tai vaihtoehtoisesti (erikoisvarusteltuna)

Meren pinnasta

Max. 2000 m korkeus meren pinnasta

Yhteensovitus
Asennuskohdat:

sivu/alapuoli/takapuoli

Syöttökohdat:

ylhäältä, sivulta, alhaalta

Syöttöreunat:

V-muoto
L-muoto; kiinnitys käännettävissä 90° kaikissa
L-muodoissa (4“ L-syöttöreuna: maks. materiaalin leveys = 100 mm)

Sertifikaatit ja tunnusmerkinnät
– CE, TÜV-Mark, FCC, CCC, EAC, CTÜVUS -Mark
– Standardin EN 55032 mukaan luokan A laitteissa on oltava seuraava ohjetekstin:
VAROITUS! Tämä on luokan A tuote. Asuinympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä radioviestintätaajuuksilla.
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LISÄVARUSTEET
Ulkoinen käyttöpaneeli
– Etiketöintikoneeseen on mahdollista liittää kiinteän
käyttöpaneelin lisäksi myös ulkoinen käyttöpaneeli.
– Ulkoinen käyttöpaneeli on tarpeellinen silloin, kun
kiinteän paneelin käyttö ei ole mahdollista etiketöintikoneen asennusasennon vuoksi.

[9]

Ulkoinen käyttöpaneeli

Kiinteä syöttöreuna
– Syöttöreuna on kiinnitetty jäykästi pidiketankoihin
– Pystysuuntainen säätö tapahtuu nostamalla tai laskemalla koko laitetta.
– Kallistusta voi säätää kääntämällä pidiketankoja
(ks. huolto-ohje).

[10] Vakiomallinen syöttöreuna

Kallistettava syöttöreuna
– Syöttöreunan asentoa voi säätää pystysuunnassa.
– Etiketöintikonetta ei tarvitse irrottaa eikä liikuttaa
syöttöreunan säätämistä varten.

[11] Kallistettava syöttöreuna

Jousitettu syöttöreuna
– Syöttöreunassa on kääntämisen mahdollistavat laakerit. Vääntöjousi kääntää syöttöreunaa alaspäin
kohti tuotteen pintaa.
– Jousen avulla voidaan tasata tuotteiden välisiä tai
tuotteen pinnan korkeuseroja.

[12] Jousitettu syöttöreuna
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Paineilmalla toimiva syöttöreuna
– Syöttöreuna on laak eroitu syöttöpäähän kääntyväksi. Paineilma painaa syöttöreunan tuotteen pintaa vasten.
– Mahdollistaa korkeuserojen tasaamisen tuotteiden
tai tuotteen pinnan välillä.

[13] Pneumatische Spendekante

V-syöttöreuna
– Vaihtoehto malleihin, joissa ei ole riittävästi tilaa
alaspäin purkavalle syöttöreunan yleispidikkeelle.
– Asennetaan suoraan koneeseen.

[14] V-syöttöreuna

Säädettävä syöttöreunan pidike
Mahdollistaa syöttöreunan ja tuotteen välisen etäisyyden hienosäädön pystysuunnassa konetta siirtämättä.

[15] Säädettävä syöttöreunan pidike (kuvassa punainen tai tumma)
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Rullan halkaisijan valokenno
Rullan halkaisijan valokenno antaa varoituksen, kun
määritetty rullan halkaisija alittuu.

[16] Rullan halkaisijan valokenno (kuvassa punainen tai tumma)

Pöly-/roiskevesisuoja
Sähköliitäntöjen lisätiiviste, jolla saadaan kotelointiluokka IP65 [17].

[17] Sähköliitäntöjen pöly- ja roiskevesisuoja (kuvassa punainen
tai tumma)

Lisätty materiaalin ohjauspyörä
Lisätty materiaalin ohjauspyörä [18A] parantaa materiaalirullan sivuohjausta. Lisävaruste on suositeltava erityisesti erittäin ohuiden (< 30 mm leveys)
etikettinmateriaalien työstämiseen.

A

[18] Lisätty materiaalin ohjauspyörä (A)
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Tulostin
– Tarvittaessa voidaan asentaa kuumapainotulostin
(ei saatavana NOVEXX Solutionsilta) syöttöreunan
kiinnitysrautoihin.
– Käyttöesimerkki: juoksevien numeroiden tulostaminen etiketteihin.

Jousisarja kapeille etiketeille
Hyvin kapea etikettimateriaali voi tietyissä olosuhteissa
repeytyä tai venyä niin voimakkaasti, että moduulitarkkuus sen alla kärsii. Sellaisissa tapauksissa on tarkoituksenmukaista asentaa, heikommat
kireydensäätöjouset.
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KÄYTTÖTILAT
Syöttötila

A

– Laitteen käyttötila, kun laite kytketään päälle
– Näytössä näkyy syöttönopeus [19A] ja käynnistysviive [19C]

B

C

ON
STATUS

– Syöttötilassa painikkeiden toiminnot vastaavat painikkeiden symboleja

Offset
0.0

Speed
12.2 fix

– Molempia asetusarvoja voidaan suurentaa (+-painike) tai pienentää
(--painike) syöttötilassa [19]

– + – +

– Katso syöttötilan asetustiedot kappaleesta
Toimintovalikon asetukset  sivulla 42.
Syöttönopeus
– Säätöalue:

D

fix: [5,0…30,0] m/min

E

F

G

var: [0,0…30,0] m/min
– Näyttö fix: Syöttönopeus on vakio
– Näyttö var: Syöttönopeus noudattaa syöttölinjan nopeutta ("nopeuden mukauttaminen")
Käynnistysviive
– Säätöalue: [0,0…999,9] mm

[19] Käyttöpaneeli ja painiketoiminnot syöttötilassa.
A Syöttönopeuden näyttö (tässä: 12,2 m/min)
B Painike etiketin syöttämiseksi
C Käynnistysviiveen näyttö (tässä: 0 mm
D Syöttönopeuden vähentämispainike
E Syöttönopeuden lisäämispainike
F Käynnistysviiveen vähentämispainike
G Käynnistysviiveen lisäämispainike

– Käynnistysviive on tuotevalokennon ja syöttöreunan
välinen etäisyys.
Manuaalinen syöttö
Yhden etiketin manuaalinen syöttö:

 Paina painiketta

.

– Syöttönopeus: Asetuksen mukainen (ks. ylhäältä).
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Säätötila

A

Vaihtaminen säätötilaan:

 Paina painikkeita

+

.

ON
STATUS

– Näyttö:
LABEL SETUP

Speed
12.2 fix

– LABEL SETUP on ensimmäinen valikko, joka aktivoituu säätötilaan vaihdettaessa.

B
Offset
0.0

– + – +

– Painikkeiden toiminnot säätötilassa näkyvät painikkeiden alla [20D].

+

C
D

Kaksoisnuolipainikkeen toiminnot
LABEL SETUP

Yhden etiketin syöttäminen:

 Paina painiketta

lyhyesti (alle 2 sekuntia).

– Syöttönopeus: Asetuksen mukainen; "Speed Adaption" ei ole toiminnassa.

MACHINE SETUP

E

Etikettien pituuden automaattinen mittaaminen:

 Paina painiketta

SERVICE FUNCTION

pitkään (yli 2 sekuntia).

– Vastaa toimintoa LABEL SETUP > Label Size käynnistyy.

 Valitse toimintoa painamalla painiketta

.

Valikot
Säätötilassa käyttäjä pääsee eri valikkoihin, joissa toimintoja voidaan hakea määrätyssä järjestyksessä.

[20] Käyttöpaneeli ja painiketoiminnot säätötilassa.
A Painike etikettisyötön ja pituusmittauksen käynnistämiseksi
B Syöttötilan näyttö
C Painikkeiden merkitykset syöttötilassa
D Painikkeiden merkitykset säätötilassa
E Säätötilan näytöt

Valikot ovat LABEL SETUP, MACHINE SETUP ja
SERVICE FUNCTION.
Kuvassa [20] näkyvät painiketoiminnot, joilla siirrytään
valikosta toiseen ja joilla poistutaan säätötilasta.
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Toiminnot
Jokainen alivalikko sisältää toimintoja, joiden avulla
voidaan säätää laitteen ohjausta.

A

Kuvassa [21] toiminnolla LABEL SETUP > Missing Labels
esitetään esimerkinomaisesti, kuinka painiketoimintoja
käytetään asetusten muuttamiseksi.

+
LABEL SETUP

LABEL SETUP
Label Size
3x
LABEL SETUP
Missing Labels

Missing Labels
Alarm after 1

B

Dispense speed
Alarm after 2

C

[21] Painiketoiminnot toiminnon LABEL SETUP > Missing Labels
säätämiseksi.
A Painikeyhdistelmä vaihtamiseksi säätötilasta syöttötilaan
(ja päinvastoin)
B Painike muutoksen hyväksymiseksi
C Painike muutoksen hylkäämiseksi

Toimintojen yleiskatsaus
Valikot:

LABEL SETUP

MACHINE SETUP

SERVICE FUNCTION 1)

Toiminnot:

Slew Speed

Speed Adaption

Factory Settings

Label Size

Encoder Resol.

Machine Type

Stop Sensor Pos.

Encoder Diameter

Offline Behavior

Product Length

Run continuously

Missing Labels

Stress test

[Tau. 3] Valikkojen ja toimintojen yleiskatsaus.
1) Valikon SERVICE FUNCTIONS toiminnot on suojattu salasanalla.
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Toimintojen kuvaus
Valikko LABEL SETUP
Toiminto Slew Speed
– Syöttönopeus alustuksen aikana
– Säätöalue: [5,0…30,0] m/min
Toiminto Label Size
– Mittaa automaattisesti etikettien pituuden
– Näyttö:
Current Size:
107.7 mm Detect?
– Paina painiketta
käynnistääksesi mittauksen;
Mittauksen aikana syötetään neljä etikettiä.
– Näyttö mittauksen jälkeen:
Size found:
107.7 mm Accept?
–

Paina painiketta hyväksyäksesi mittausarvon,
poistuaksesi toiminnosta ja säilyttääksesi aiemman arvon.

Toiminto Stop Sensor Pos.:
– Pysäytysanturin kohta
– Etikettivalokennon (= pysäytysanturin) ja syöttöreunan välinen etäisyys
– Tämä asetus määrittää, kuinka paljon etiketit ulottuvat syöttöreunan yli laitteen ollessa odotustilassa.
– Säätöalue: [0,0…999,9] mm
Toiminto Product Length:
– Tuotteen pituus
– Estää tuotevalokennon virheellisen aktivoitumisen.
Kun tuote on aktivoinut valokennon, anturi lukkiutuu, kunnes tuote on ohittanut sen.
– Säätöalue: [0,0…999,9] mm
Toiminto Missing Labels:
– Puuttuvat etiketit
– Etikettinauhasta saattaa puuttua etikettejä. Toiminnolla Missing Labels määritellään virhetoleranssi.
– Puuttuvan etikettimäärän asetusarvo, jonka saavuttamisen jälkeen laite antaa virheilmoituksen.
– Säätöalue: [1…10]
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Valikko MACHINE SETUP
Toiminto Speed Adaption
– Asetukset: On/Off (päällä/pois päältä)
– On: Syöttönopeus noudattaa automaattisesti syöttölinjan nopeutta; Tämä asetus toimii vain silloin,
kun laitteeseen on liitetty pyörintäanturi.
– Off: Syöttönopeus on syöttötilassa säädetty vakioarvo (ks. kappale Syöttötila  sivulla 27.)
Toiminto Encoder Resol.
– Määrittelee pyörintäanturin resoluution
– Säätöalue: [10…9999] pulssia/kierros
Toiminto Encoder Diameter
– Määrittelee pyörintäanturin kanssa asennetun mittauspyörän läpimitan.
– Säätöalue: [3,2…318,3] mm
– Näyttö:
x.x

Encoder Diameter
yy.y var

– Oikealla puolella (yy.y) näkyy syöttölinjan hetkellinen nopeus. Tämä arvo voidaan mukauttaa hihnan
todelliseen nopeuteen muuttamalla mittauspyörän
halkaisijaa.
Valikko SERVICE FUNCTION
Toiminto puolesta huoltohenkilöstölle. Kuvaukset katso huoltokäsikirja.
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Ennen käyttöä
SÄHKÖLIITÄNNÄT
Verkkoliitäntä
VAROITUS!
Etiketöintikone toimii verkkojännitteellä! Jännitteisten osien koskettaminen saattaa aiheuttaa
hengenvaarallisia sähkövirtauksia ja palovammoja.

 Varmista ennen virtajohdon liittämistä, että laite on kytketty pois päältä.
 Käytä laitetta vain sulakepesässä ilmoitetulla verkkojännitteellä.
 Varmista, että laite on säädetty toimimaan sen käyttöpaikan verkkojännitteellä.
 Liitä etiketöintikone ainoastaan asianmukaisesti asennettuun suojamaadoitettuun pistorasiaan.

 Virtajohdon maksimipituus on 3 m.
Laite ontäysin irti sähköverkosta vain, kun sen virtapistoke on irrotettu pistorasiasta. Toimi seuraavasti:

 Varmista esteetön pääsy pistorasialle.
 Vaaratilanteessa kytke etiketöintikone pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiasta!
Verkkojännitteen säätöarvon tarkastaminen
ALS 104 -etiketöintikone käyttää 230 V:n (AC) tai 115 V:n (AC) verkkojännitettä.

 Varmista, että verkkojohto on irrotettu verkosta.
ALS 104 roiskevesisuojan kanssa:

 Peitesuojan [22A] purkaminen. Lisäksi 4kiinnitysruuvia [22B] on vedettävä ulos ja suoja vedettävä pois.

 Tarkasta, vastaako jännite paikallista verkkojänni-tettä.
 Tarkista, näkyykö sulakepesän näytössä [23A] oikea jännite.
Mikäli et ole varma laitteen käyttöpaikan verkkojännitteestä, ota yhteyttä huoltoasentajaan.

Verkkojännitteen säätöarvoa saa muuttaa ainoastaan asiantunteva huoltoasentaja.

Katso lisätietoja huoltokäsikirjasta.
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B

A

[22] ALS 104 roiskevesisuojan kanssa.

A

[23] Sulakepesän jännitenäyttö (näyttää arvoa 230 V).

Liittäminen sähköverkkoon

 Varmista, että virtakytkin [24A] on „O“-asennossa.
 Liitä ALS 104 -laite mukana toimitetulla virtajohdolla yleiseen sähköverkkoon.
Vain valtuutettu ammattilainen saa liittää roiskevesisuojalla (IP65) varustetun ALS104-etiketöintikoneen.

A
B
[24] Virtapistoke (B) liitettynä laitteeseen.
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Antureiden liittäminen
VAROITUS!
Etiketöintikone toimii verkkojännitteellä! Jännitteisten osien koskettaminen saattaa aiheuttaa
hengenvaarallisia sähkövirtauksia ja palovammoja.

 Kytke etiketöintikone vain sellaisiin lait-teisiin, jotka täyttävät SELV-piirille (pien-jännitteen
turvapiirin) asetetut vaatimukset standardin EN60950 mukai-sesti.
 Tarkista ennen ALS 104 -laitteen päällekytkemistä, että kaikki vaaditut anturit on liitetty
asianmukaisesti [25].
Ehdottomasti liitettävät anturit (vähimmäisvaatimus):
– Etikettivalokenno (asennus syöttöreunaan)
– Tuotevalokenno (asennus syöttölinjaan)
Laitteeseen voidaan liittää muitakin antureita:
– Pyörintäanturi (välttämätön nopeuden mukautuksessa)
– Ulkoläpimitan valvonta-anturi (ilmoittaa etukäteen etikettirullan loppumisesta)
Kone, jossa on roiskevesisuoja (IP65):
– Irrota liitännän suojatulppa ennen anturin asentamista.
– Kaikki käyttämättömät liitännät on suojattava suojatulpalla.
Lisätietoja sopivista antureista, pinneistä ja muista komponenteista saat huoltokäsikirjasta.

C

D

A
B

[25] Antureiden liitännät:
A Tuotevalokenno
B Etikettivalokenno
C Vaihtoehtoisesti: Pyörintäanturi
D Vaihtoehtoisesti: Rullan läpimitan valvonta-anturi
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ETIKETTIMATERIAALIN
ASETTAMINEN
PAIKALLEEN
Etikettirullan asettaminen paikalleen
VAROITUS!
Liikkuvat ja nopeasti pyörivät osat aiheuttavat tapaturmavaaran!

 Varmista ennen etikettirullan asettamista paikalleen, että laitteen virta on katkaistu pääkytkimestä.

 Älä koskaan kytke laitteeseen virtaa, ennen kuin etikettinauha on pujotettu kokonaan paikalleen.
Alasputoavasta etikettirullasta johtuva louk-kaantumisvaara!

 Käytä turvakenkiä.
Käytetyn nauhamateriaalin poistaminen
Kun kelausmekanismissa on nauhamateriaalia [26A] :

B

 Paina vapautusnappia [26C].
– Kelausmekanismin kiristysmekanismi vapautuu.

 Poista kelautunut nauhamateriaali.

A

Liimajäämien poistaminen

 Puhdista seuraavat komponentit tarvittaessa:

C

– Syöttölevy
– Ohjaustelat
– Telat

[26] A Rullalle kelattua nauhamateriaalia
B Nauhamateriaalin rata
C Vapautusnappi

– Puristusrulla

 Lue yksityiskohtaiset ohjeet kappaleesta Huolto ja
puhdistus  sivulla 45.
Uuden etikettirullan asettaminen paikalleen

 Työnnä materiaalirulla[27A] syöttömekanismin vas-

A

B

teeseen saakka.

 Käännä kiertokahvaa [27B] myötäpäivään, kunnes
etikettirulla on lujasti paikallaan.

 Kierrä etikettinauha kuvan mukaisesti kiristimen
[27C] ympäri.

C

– Materiaalinauhan kulku, kun etikettirullan kelaussuunta on „etiketit sisäänpäin“: Aseta rulla paikalleen siten, että se kelautuu auki vastapäivään (ks.
Pujotuskaavio  sivulla 36).

[27] Etikettirullan kiinnittäminen syöttömekanismiin (rullan kelaussuunta: etiketit ulospäin).
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Etikettinauhan pujottaminen
Pujotuskaavio

A

B

[28] Pujotuskaavio ALS 104:een L-luovutusreunalla *
A Oikeakätinen malli
B Vasenkätinen malli

A

B

[29] Pujotuskaavio ALS 104:een V-luovutusreunalla *
A Oikeakätinen malli
B Vasenkätinen malli
*) Yhtenäinen viiva: Materiaalirullien kulku etiketteineen ulkopuolella. Pisteviiva: Materiaalirullien poikkeava kulku etiketteineen sisäpuolella.
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Pujota etikettinauha sisään luovutusreunaan
Kiinteät [30] (Vakio) ja käännettävät L-luovutusreunat:

 2,5 m etikettinauhaa on purettava ja etiketit on siitä
poistettava.

 Kannatinpaperi on johdettava ensimmäisen ohjausrullan ympäri [30A] ja vedettävä valoportissa olevan
raon läpi [30B].

 Kannatinpaperi on johdettava painorullan alla [30C]
luovutuslevylle [30D].

 Kannatinpaperi on johdettava luovutuslevyn ympäri
toiselle ohjausrullalle [30E].

A

Joustavat [31] ja pneumaattiset [32] L-luovutusreunat:

B
C

 Kannatinpaperi on lisäksi läpijohdettava molempien
nivelellä olevien ohuiden ohjausrullien välissä [31A]
[32A].

E

D
[30] Etikettiradan kulku luovutusreunan alueella.
A 1. Ohjausrulla
B Etiketin valoportti
C Painorulla
D Luovutuslevy
E 2. Ohjausrulla

A

A

A

[31] Etikettiradan kulku joustavalla luovutusreunalla (Lisävaruste).

A

[32] Etikettinauhan kulku pneumaattisella luovutusreunalla (lisävaruste).
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Etikettinauhan pujottaminen telaan

 Avaa puristusrulla. Käännä vipua [33D] myötäpäi-

A

vään.

 Kierrä nauha ohjaustelan [33B], telan [33C] ja kiristyslevyn [33A] ympäri.

 Sulje puristusrulla. Käännä vipua vastapäivään,
kunnes se lukkiutuu.

D
C

B

[33] Puristusrullan avaaminen.

[34] Puristusrullan sulkeminen.

Nauhamateriaalin kiinnittäminen
kelausmekanismiin

 Kiinnitä nauhamateriaali kuvan mukaisesti kelausmekanismiin ja kiristä [35].

[35] Nauhamateriaalin kiinnittäminen kelausmekanismiin.
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MEKAANISET SÄÄDÖT
Syöttömekanismin pidikkeen
mukauttaminen

B

Työkalu:
– 3Ruuvimeisseli mm:n kuusio(kolo)ruuveille
Syöttömekanismin pidike voidaan säätää sovitinten
[36B] avulla etikettirullan sisäläpimitan mukaiseksi.
Sovittimet voidaan asentaa läpimitan mukaisesti eri
asentoihin tai poistaa kokonaan.

A

– 38,1Hylsy mm (1“)

 Irrota ruuvit [36A] (3 kpl / sovitin) ja sovittimet.
[36] Sovittimen asento, kun hylsyn läpimitta on 76,2 mm.

– 76,2Hylsy mm (3“)

 Kiinnitä sovittimet ruuveilla kuvan [36] mukaisesti.
– 101,6Hylsy mm (4“)

 Kiinnitä sovittimet ruuveilla kuvan [37] mukaisesti.

[37] Sovittimen asento, kun hylsyn läpimitta on 101,6 mm.

Puristusrullan positiointi
 Avaa puristustela [38B]. Käännä vipua [38C] myötä-

B

päivään, kunnes rulla vapautuu.

 Irrota pyälletty ruuvi [38A].
 Aseta puristustela keskelle materiaalinauhaa.
 Sulje puristustela.
 Ruuvaa pyälletty ruuvi kiinni.

C

A
[38] Puristusrullan (B) asennon säätäminen.
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Etikettivalokennon säätäminen
Valokennon positiointi:

 Irrota pyälletty ruuvi.
 Asenna valokenno akselille siten, että se pystyy tunnistamaan etikettien väliset tyhjät tilat.

A

B

Valokennon säätäminen:
– Valokenno säädetään käytettävän materiaalin mukaisesti. Perussäädöt sopivat useille etikettimateriaaleille.

A

 Tarkista, palaako LED [39A] valokennon ollessa etikettien välissä.
[39] Etikettivalokenno.

– Jos LED ei pala, valokennoa on säädettävä.

 Valokennon säädöt tekee ammattiatitoinen huoltoasentaja.
– Katso säätöohje huolto-ohjeesta.

Pingotusvarren palautusvoiman
asettaminen
Pingotusvarsi purkamisessa on asetettu niin, että laajaa aluetta etikettimateriaaleja voidaan työstää ilman
että pingotusvarren palautusvoimaa täytyy muuttaa.
Siitä huolimatta hyvin ohut etikettimateriaali voi tietyissä olosuhteissa katketa tai niin voimakkaasti venyä,
että luovutustarkkuus siitä kärsii. Sellaisissa tapauksissa pingotusvarren voimaa täytyy vähentää:
Työkalu:

A

2,5 mm kuusikantaruuviavain

 Kierrä pingotusvarren säätöruuvia [40A] vasemmal-

[40] Säätöruuvi (A) purkaimen pingotusvarrella.

le palautusvoiman lisäämiseksi.

 Kierrä pingotusvarren säätöruuvia [40A] oikealle
palautusvoiman vähentämiseksi.
Huoltoteknikko voi entistää tehdasasetuksen,
katso huoltokäsikirja (englannin), kapp. 6.2.3
osa ”Adjusting restoring force of dancer arm”
Jos ongelma edelleen pysyy, vaikka pingotusvarren
voima on jo minimaalinen, on olemassa mahdollisuus
asentaa heikommat pingotusvarren jouset.
Jouset saa vaihtaa pätevä huoltoteknikko. Katso tätä koskeva johdanto huoltokäsikirjan (englannin) kappaleesta 6.2.3 osasta “Replacing
dancer arm springs“ / „Narrow label kit“.
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Käyttö
LAITTEEN KYTKEMINEN
PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ
Laitteen kytkeminen päälle
 Käännä pääkytkin [41A] I-asentoon.
Kone, jossa on roiskevesisuoja:
– Pääkytkin [42A] syttyy, kun kone on kytketty päälle.

 Paina pääkytkintä.

A

– Kun ALS 104 -laite on kytketty päälle, se on syöttötilassa. Tällöin laite syöttää etiketin, kun tuotevalokenno aktivoituu.
– Katso syöttötilan yksityiskohtaiset tiedot kappaleesta Syöttötila  sivulla 27.
[41] ALS 104 -laitteen pääkytkin (A).

Etikettisyötön käynnistäminen
Syöttö tuotevalokennon avulla
ALS 104 -laite kytkeytyy päällekytkennän jälkeen syöttötilaan. Tällöin laite syöttää etiketin, kun tuotevalokenno aktivoituu.
Vaatimukset:

A

– Etiketin pituus on asetettu
– Tuotevalokenno on liitetty
–Valokennon tyyppi (PNP/NPN) on asetettu oikein.
Syöttö ilman tuotevalokennoa
Etikettisyötön voi aktivoida myös ilman tuotevalokenna:

 Paina lyhyesti painiketta

[42] Pääkytkin (A) mallissa ALS104, jossa on roiskevesisuoja.

.

Etikettien syötön pysäyttäminen
 Käännä pääkytkin [41A] O-asentoon.
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SÄÄTÄMINEN JA VALVONTA
Toimintovalikon asetukset
Etiketin pituus
Etiketin pituus mitataan automaattisesti.
Vaatimus:
– Etikettimateriaali on asetettu laitteeseen

 Hae toiminto LABEL SETUP > Label Size:
Current Size:
0.0 mm
Detect?

 Paina painiketta

käynnistääksesi mittauksen. ALS 104 syöttää neljä etikettiä ja mittaa niiden

pituuden:
Size Found:
107.7 mm
Accept?

 Paina painiketta

hyväksyäksesi mittaustuloksen tai painiketta

säilyttääksesi aiemman

arvon.
Etiketin pysäytyskohta
Vaatimus:
– Etiketin pituus on asetettu
Seuraavaksi syötettävä etiketti pysähtyy etiketin pysäytyskohtaan. On suositeltavaa, että etiketti
ulottuu hiukan syöttöreunan yli [43].
ALS 104 -laite on esisäädetty käytettäväksi mukana toimitetun etikettivalokennon kanssa.
Käytettäessä tätä valokennoa etiketin pysäytyskohdan asetusta saa muuttaa vain erittäin
vähän.
Esiasetuksen muuttaminen:

 Hae toiminto LABEL SETUP > Stop sensor pos..
 Voit muuttaa pysäytyskohtaa suurentamalla tai pienentämällä arvoa.
Arvolla „0“etiketti pysähtyy siten, että sen etureuna on suoraan etikettivalokennon alla.
Kun syötettävän etiketin etureunan tulee pysähtyä täsmälleen syöttöreunan kohdalle:

 Syötä etikettivalokennon ja syöttöreunan välinen etäisyys [43A].
Kun syötettävän etiketin etureunan tulee ulottua syöttöreunan yli:

 Lisää yli ulottuvan osan pituus etikettivalokennon ja syöttöreunan väliseen etäisyyteen.

A

[43] Etiketin pysäytyskohta (A)
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Syöttönopeus
Laitteen syöttönopeus on mahdollista säätää vakioarvoon tai se voi noudattaa syöttölinjan nopeutta
(nopeuden mukautus). Jälkimmäinen vaihtoehto edellyttää pyörintäanturin liittämistä laitteeseen.
Anturi mittaa hihnan nopeuden ja ilmoittaa sen etiketöintikoneelle.
Vakionopeudelle säätäminen:

 Säädä nopeus molemmilla vasemmanpuoleisilla painikkeilla laitteen ollessa syöttötilassa (ks.
Syöttötila  sivulla 27).
Mukautetulle nopeudelle säätäminen:

 Säädä MACHINE SETUP > Speed Adaption„On“-asentoon kytkeäksesi toiminnon päälle.

Säädä MACHINE SETUP > Encoder Resol. ja
MACHINE SETUP > Encoder Diameter käytetyn pyörintäanturin mukaisesti.
– Huolto-ohjeessa on lisätietoja sopivista pyörintäantureista.
Etiketin sijainti tuotteessa
Vaatimukset:
– Etiketin pituus on asetettu
– Etiketin pysäytyskohta on asetettu
Säädä käynnistysviive (engl.: start offset) molemmilla oikeanpuoleisilla painikkeilla laitteen ollessa
syöttötilassa (ks. Syöttötila  sivulla 27).
– Kun etiketin tulee kohdistua täsmälleen tuotteen etureunaan:

 Syötä tuotevalokennon ja etikettivalokennon [44A] välinen etäisyys.

A

[44] Tuotevalokennon (vasemmalla) ja etikettivalokennon (oikealla) välinen etäisyys.

– Kun etiketin tulee kohdistua tuotteen toiseen kohtaan:

 Lisää käynnistysviivettä arvolla, joka vastaa etäisyyttä [45A] tuotteen etureunaan.
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A

[45] Etiketin ja tuotteen etureunan välinen etäisyys (A).

Valvontatoiminnot
Elektroninen ohjaus valvoo etiketöinnin aikana seuraavia toimintoja:
Puuttuvat etiketit
Etikettinauhasta puuttuva etiketti ei yleensä häiritse etiketöintiä, sillä etiketinsyöttö jatkuu, kunnes
seuraavan etiketin alkukohta osuu etikettivalokennon kohdalle.
Puuttuvista etiketeistä ilmoittaminen saatttaa kuitenkin olla monissa tapauksissa tärkeää. Säätämällä toimintoa LABEL SETUP > Missing Labels laite antaa virheilmoituksen joko yhden tai useamman
puuttuvan etiketin jälkeen.
Etikettinauhan loppumisen tunnistaminen etukäteen
Mikäli etikettinauhan loppuminen on tunnistettava ennen viimeisen etiketin syöttöä, laitteeseen on
suositeltavaa asentaa ulkoläpimittaa valvova anturi.
Lisävarusteena hankittava anturi liitetään laitteeseen siten, että se antaa virheilmoituksen välittömästi, kun etikettirullan läpimitta alittaa sille asetetun arvon. Läpimitan arvo on säädettävissä.
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Käytön jälkeen
HUOLTO JA PUHDISTUS
Sulakkeiden vaihtaminen
VAROITUS!

A

Etiketöintikone toimii verkkojännitteellä!
Jännitteisten osien koskettaminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia sähkövirtauksia ja palovammoja.

 Varmista, että kone on kytketty pois
päältä ja että laite on irrotettu verkkovirrasta, ennen kuin irrotat sulakepesän.
HUOMIO!

[46] Vapauta sulakepesä.

Tulipalovaara, jos käytetään vääriä sulaketyyppejä.

 Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa
mainittuja sulaketyyppejä.

A

ALS104, jossa on roiskevesisuoja: Sulakkeet
saa vaihtaa vain valtuutettu ammattilainen.

 Kytke laite pois päältä. Irrota laite verkkovirrasta.
 Vedä sulakepesä ulos. Tämä tapahtuu painamalla
lukitusmekanismia [46A] ylöspäin ja vetämällä sulakepesä [47A] ulos.
– Sulakepesä sijaitsee käynnistys-/sammutuskytkimen yläpuolella.

[47] Vedä sulakepesä (A) ulos.

 Poista sulakkeet sulakepesästä.
 Vaihda vialliset sulakkeet.
Vaadittu sulaketyyppi:
– 2x F5AH 250 V
– Sama sulaketyyppi sopii sekä 230 V:lle että
115 V:lle.
– Sulakkeiden tulee olla standardin
IEC 60127-2/5 mukaisia

A

[48] Poista sulakkeet (A).
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Puhdistusaineet
HUOMIO!
Sopimattomat puhdistusaineet saattavat
aiheuttaa laitteelle vakavia vaurioita!

 Älä käytä puhdistusaineita, jotka saattavat vaurioittaa tai tuhota maalipintaa,
merkintöjä, näyttöä, tyyppikilpiä, sähkökomponentteja ym.. Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita.
 Älä käytä naarmuttavia tai muovia
liuottavia puhdistusaineita.
 Älä käytä happamia tai alkaalisia
liuoksia.
Kumitelojen puhdistusaine [49A]:

B

– Telanpuhdistusaine, tilausnumero 98925.
Muut puhdistusaineet saattavat vaurioittaa
kumia.

B

Metallisten ohjaustelojen puhdistusaine [49B]:

A B

– Puhdistusbensiini, sprii, isopropyylialkoholi,
etikettienirrotussuihke
Kotelon puhdistaminen:

B

– Tavalliset neutraalit pesuaineet

B

[49] Rullat ja telat mallilla ALS 104:
A Kumitelojen
B Metallisten ohjainrullien
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Säännöllinen hoito
Etiketöintikone on huoltovapaa laite. Toimiakseen luotettavasti ja laadukkaasti laite vaatii kuitenkin säännöllisiä puhdistustoimenpiteitä.
Laitteen käyttöympäristöstä riippuen tee seuraavat
asiat vähintään viikottain:

 Huolehdi seuraavista puhdistus- ja huoltotoimenpiteistä.
Paperisilpun poistaminen

 Poista paperisilppu kaikista rullista ja reunoista.
 Puhdista valokennojen optiikka pehmeällä harjalla
tai liinalla.
Metallisten ohjaustelojen
Etiketimateriaalin liimaa saattaa kiinnittyä metallisten
ohjaustelojen.
Kostuta puhdas kangas puhdistusbensiinillä ja pyyhi
likaantuneet metallisten ohjaustelojen [49A] sillä puhtaaksi.
Kumitelojen
Etiketimateriaalin liimaa saattaa kiinnittyä kumitelojen.

 Kostuta puhdas kangas telanpuhdistusaine ja pyyhi
likaantuneet kumitelojen [49B] sillä puhtaaksi.
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Toimintahäiriöt
VIRHEILMOITUKSET
Ilmoitus virheistä
Virheistä ilmoitetaan seuraavasti:
xxxxxxxxxxxxxx
Reset Alarm?
xxxxxxxxxxxxx = näyttöteksti
Samanaikaisesti aktivoituu laitteen signaalilähdössä signaali, jonka avulla voidaan kytkeä esim.
ulkoinen optinen tai akustinen signaali.

 Kuittaa virheilmoitus painamalla painiketta

.

Tarkista ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista, toistuuko virheilmoitus:

 Kytke laite pois päältä, odota 10 sekuntia ja kytke laite uudelleen päälle.
– Odota ehdottomasti 10 sekuntia, ennen kuin kytket laitteen uudelleen päälle.

Luettelo virheilmoituksista
Nro

1

Näyttöteksti

Mahdollinen syy

Neuvo

General Alarm

– Moottori viallinen

 Ota yhteyttä huoltoasentajaan

– Emolevy viallinen
3

Missing Label

Puuttuvien etikettien suurin sallittu
määrä on ylitetty.

4

Material Low

Rullan läpimitan valvonta-anturia ei ole
liitetty:

 Tarkista etikettimateriaali.

– Tuotevalokenno on liitetty erehdyk-  Kytke tuotevalokenno oikeaan liitäntään
sessä rullan läpimitan valvonta-anturin liitäntään
– Virhekytkentä sisäisten antureiden
liitännöissä.

 Ota yhteyttä huoltoasentajaan.

Rullan läpimitan valvonta-anturi liitetty:
– Materiaalirullan kriittinen läpimitta
alittunut
5

Unknown Length

 Valmistele materiaalirullan vaihto

Toiminto LABEL SETUP > Label Size keskeytynyt.
– Etikettimateriaali puuttuu.
– Virhe elektroniikassa.

 Aseta etikettimateriaali paikalleen.
 Ota yhteyttä huoltoasentajaan.

[Tau. 4] Numerokoodilliset virheilmoitukset

07/2018 | 00

48

Toimintahäiriöt

Käyttöohjekirja

EU-ilmoitukset
EU-STANDARDINMUKAISUUSVAKUUTUS
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Täten vauutamme,
Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
D-85386 Eching
Saksa
että jäljempänä kuvattu kone on sunniteltu ja rakennettu siten, että seuraavat perusturvallisuus- ja terveysvaatimukset ovat allamainitun direktiivin mukaiset:
Mallit

ALS 104

Yleinen kuvaus

Etiketöintikone

Asiaankuuluva EU-direktiivi

2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)

Käytetyt harmonisoidut standardit,
etenkin

EN 55032 : 2012 luokka A
EN 61000-6-2 : 2005
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013

Eching, 1.8.2017

Manfred Borbe (Toimitusjohtaja)
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EU-ASENNUSILMOITUS
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)

Täten vauutamme,

Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
D-85386 Eching
Saksa

että jäljempänä kuvattu puolivalmisteisiin on sunniteltu ja rakennettu siten, että seuraavat turvallisuus- ja
terveysvaatimukset ovat direktiivin 2006/42/EY liite I (ks. taulukko “Liite asennusilmoitukseen“).
Erityiset tekniset asiapaperit on luotu Direktiivin 2006/42/EY Liitteen VII Osan B mukaan. Olemme sitoutuneet
tarjoamaan asiakirjat perustellun pyynnön kansallisille viranomaisille. Se toimitetaan sähköisessä muodossa.
Kuvattu puolivalmisteisiin vastaa lisäksi direktiivin 2014/30/EU (EMC) ja direktiivin 2011/65/EU (RoHS).
Kuvattua puolivalmisteisiin saa ottaa käyttöön vasta sitten, kun on todettu, että kone vastaa direktiivin 2006/
42/EY määräyksiä, mihin tämä epätäydellinen kone on rakennettu.
Mallit

ALS 104

Yleinen kuvaus

Etiketöintikone

Asiaankuuluva EU-direktiivi

2006/42/EC (konedirektiivi)

Käytetyt harmonisoidut standardit,
etenkin

EN ISO 12100 : 2010
EN 415-2:1999
EN 60950-1 : 2006/A2 : 2013

Teknisten asiakirjojen laatimiseen
valtuutettu henkilö

Novexx Solutions GmbH
(katso alla oleva osoite)

Eching, 1.8.2017

Manfred Borbe (Toimitusjohtaja)
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LIITE ASENNUSILMOITUKSEEN
Luettelo asennusilmoituksessa annettua tuotetta varten käytetyistä ja noudatetuista perusteista luettelo asennusilmoituksessa annettua tuotetta varten käytetyistä ja noudatetuista perusteista.
Numero
Liite I
1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

Ei soveltuva

Kuvaus

1.3.8.1.

Yleistä
Turvallistamisen periaatteet
Materiaalit ja tuotteet
Valaistus
Koneen suunnittelu sen käsittelyn helpottamiseksi
Ergonomia
Käyttöpaikat
Istuimet
Ohjausjärjestelmät
Ohjausjärjestelmien turvallisuus ja toimintavarmuus
Ohjauslaitteet
Käynnistäminen
Pysäyttäminen
Normaali pysäytys
Toiminnallinen pysäytys
Hätäpysäytys
Koneyhdistelmä
Ohjaus- tai toimintatapojen valinta
Tehonsyötön häiriöt
Suojaaminen mekaanisilta vaaroilta
Vakavuuden menettämisen riski
Rikkoutumisriski toiminnan aikana
Putoavista ja sinkoutuvista esineistä aiheutuvat riskit
Pinnoista, reunoista tai kulmista aiheutuvat riskit
Yhdistelmäkoneisiin liittyvät riskit
Käyttöolosuhteiden muutoksista aiheutuvat riskit
Liikkuvista osista aiheutuvat riskit
Suojaustavan valinta liikkuvista osista aiheutuvan riskin
torjumiseksi
Voimansiirron liikkuvat osat

1.3.8.2.

Prosessiin liittyvät liikkuvat osat

1.3.9.
1.4.

Hallitsemattomien liikkeiden aiheuttamat riskit
Suojuksilta ja turvalaitteilta vaadittavat ominaisuudet

1.4.1.

Yleiset vaatimukset

1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.2.3.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.

Suojuksia koskevat erityisvaatimukset
Kiinteät suojukset
Toimintaankytketyt avattavat suojukset
Pääsyä rajoittavat aseteltavat suojukset
Turvalaitteita koskevat erityisvaatimukset
Muista vaaroista aiheutuvat riskit
Sähkönsyöttö
Staattinen sähkö
Muun kuin sähköenergian syöttö
Asennusvirheet

1.3.8.
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Noudatettu

Huomautus

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Suojalaitteisto
välttämätön a
X
a

X
a

X
X
X
X
X
X
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Numero
Liite I
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.
1.5.14.
1.5.15.
1.5.16.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.
1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.4.1.
1.7.4.2.
1.7.4.3.
a)

Ei soveltuva

Kuvaus
Äärilämpötilat
Tulipalo
Räjähdys
Melu
Tärinä
Säteily
Ulkoinen säteily
Lasersäteily
Vaaraa aiheuttavien materiaalien ja aineiden päästöistä aiheutuvat
riskit
Koneeseen loukkuun jäämisen riski
Liukastumis-, kompastumis- ja putoamisriski
Salamanisku
Kunnossapito
Koneen kunnossapito
Pääsy käyttö- ja huoltopaikkoihin
Erottaminen energialähteistä
Käyttäjän puuttuminen koneen toimintaan
Sisäosien puhdistus
Tiedot
Koneessa olevat tiedot ja varoitukset
Tiedot ja tietoja näyttävät laitteet
Varoituslaitteet
Varoittaminen jäännösriskeistä
Koneen merkinnät
Ohjeet
Ohjeiden laatimisen yleiset periaatteet
Ohjeiden sisältö
Myyntiaineisto

Noudatettu
X
X

Huomautus

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Asennus järjestelmän yhteensovittajan toimesta
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Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
85386 Eching
Germany
 +49-8165-925-0
www.novexx.com

