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1. Technický popis.

Laserové značkovacie zariadenie LZZxxxR je určené na označenie polohy navíjaného pásového materiálu (gumy, textilu, plechu, plastu a pod.). Zariadenie generuje tri laserové lúče ako tri paralelné čiary, ktorých
vzdialenosť je v určitom rozsahu nastaviteľná. Stredný lúč je pevný a leží vždy v strede medzi krajnými lúčmi,
ktoré sú pohyblivé do strán. Nastavenie vzdialenosti krajných lúčov, zapínanie a vypínanie lúčov je možné prostredníctvom sériového rozhrania PROFIBUS DP alebo pomocou ručného terminálu. Vyrábané typy sa líšia rozsahom pohybu krajných lúčov. Zariadenie sa uchytáva na konštrukciu stroja pomocou dvoch montážnych konzol.

2. Technické údaje.

Napájacie napätie:

24VDC ± 20%

Odber prúdu:

max. 1,0A

Komunikačné rozhranie:

PROFIBUS DP

Presnosť polohovania krajných lúčov:

± 0,5 mm voči strednému lúču
(vo vzdialenosti 1,4m od prednej plochy zariadenia
a ±300 mm od osi lúča v smere čiary lúča, viď obrázok)

Rýchlosť pohybu krajných lúčov:

cca 150 mm/s

Min. vzdialenosť krajných lúčov:

70 mm

Max. vzdialenosť krajných lúčov:

podľa typu 400mm, 800mm, 1100mm, 1600 mm

Krytie:

IP 42

Pracovná teplota:

0 až 50°C

Skladovacia teplota:

-5 až 55°C

Rozmery:

viď rozmerový náčrtok (Príloha B)

Spôsob uchytenia:

pomocou dvoch montážnych konzol podľa obrázku
na rozmerovom náčrtku (Príloha B)
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Parametre laserového lúča:
Vlnová dĺžka:

635 nm

Šírka lúča:

max. 1 mm vo vzdialenosti 1,4 m od prednej plochy
zariadenia a ±300 mm od osi lúča v smere čiary lúča,
viď obrázok na predchádzajúcej strane

Výkon laserovej diódy:

3 mW
Laser triedy II. Podľa IEC 825-1

3. Návod na obsluhu zariadenia.
3.1. Montáž zariadenia - uchytenie a nastavenie správnej polohy.
Zariadenie sa uchytáva na konštrukciu stroja pomocou dvoch montážnych konzol, ktoré sú súčasťou dodávky. Pre správnu činnosť zariadenia a dosiahnutie presnosti polohovania uvedenej v technických údajoch
v kap.2 je nevyhnutné nastavenie presnej polohy LZZxxxR voči ploche, na ktorú dopadajú laserové lúče. Dosadacie plochy upevňovacích konzol musia byť v jednej rovine, tak aby pri dotiahnutí fixačných skrutiek nedošlo
ku skrúteniu alebo prehnutiu zariadenia a tým k zhoršeniu presnosti polohovania. Pri montáži zariadenia mierne
povoliť skrutky spájajúce obidve časti konzol (ohnuté do tvaru L) aby pri doťahovaní upevňovacích skrutiek
konzol nebolo zariadenie namáhané na skrut alebo ohyb. Je potrebné zabezpečiť rovnobežnosť čelnej steny LZZ
(stena s otvormi pre laserové lúče) s plochou, na ktorú lúče dopadajú (napr. bubon). Odchýlka rovnobežnosti vo
vzdialenosti cca 1400 mm nesmie byť väčšia ako 1 mm. Pomocou skrutiek spájajúcich obidve časti konzol nasmerovať lúče tak, aby os lúča (os projektora) smerovala kolmo na projekčnú plochu (kolmo na os bubna). Pre tento
účel konzoly umožňujú natáčanie zariadenia okolo jednej z nich cca ±6°.

3.2. Uvedenie zariadenia do činnosti a komunikácia cez PROFIBUS DP.
Po pripojení zariadenia podľa schémy zapojenia konektorov (Príloha A) a zapnutí napájacieho napätia sa
laserové projektory samočinne navedú do synchronizačnej polohy - obidva krajné lúče sú vo vzdialenosti 35mm
od stredného lúča, to znamená vzdialenosť krajných lúčov 70 mm, čo je ich minimálna vzdialenosť. Laserové lúče
sú vypnuté. Zariadenie je po zapnutí pripravené na komunikáciu s nadriadeným systémom cez rozhranie PROFIBUS DP. Komunikačný buffer obsahuje 4 výstupné a 4 vstupné znaky (byte) z nadriadeného systému a je umiestnený na adrese VB200 (C8H) automatu S7-222 s PROFIBUS interface EM277. Význam jednotlivých znakov, prípadne bitov je nasledovný:

Výstupný buffer: adresa VB200, 4 byte
VW200:

2 byte želaná poloha [ZPOL]

VB202:

1 byte stav výstupov [OUT]

VB203:

1 byte kontrolný znak [CONTR]

Vstupný buffer: adresa VB204, 4 byte
VW204:

2 byte skutočná poloha [SPOL]

VB206:

1 byte stav vstupov [INP]

VB207:

1 byte status LZZ [STAT]

ZPOL -želaná vzdialenosť krajných lúčov od stredného lúča. Jeden inkrement predstavuje 0,25 mm, to znamená,
že synchronizačnej polohe (35 mm) zodpolvedá číslo 140 a maximálnej polohe napr. 200 mm zodpovedá
číslo 800.
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OUT -stav výstupov zariadenia. Význam jednotlivých bitov je nasledovný:
OUT.0 - nevýznamný
OUT.1 - nevýznamný
OUT.2 - prúd motora (0- zap, 1- vyp)
OUT.3 - pravý laser (0- vyp, 1- zap)
OUT.4 - stredný laser (0- vyp, 1- zap)
OUT.5 - ľavý laser (0- vyp, 1- zap)
OUT.6 - nevýznamný
OUT.7 - nevýznamný
CONTR -kontrolný znak. Význam jednotlivých bitov je nasledovný:
CONTR.0 - štart pohybu. Nastaviť do 1 po potvrdení želanej polohy (ACK)
CONTR.1 - nevýznamný
CONTR.2 - nevýznamný
CONTR.3 - nevýznamný
CONTR.4 - STROBE. Nastavením do 1 sa indikuje platnosť želanej polohy.
CONTR.5 - nevýznamný
CONTR.6 - nevýznamný
CONTR.7 - reštart. Nastavením do 1 je žiadaná synchronizácia pred pohybom do želanej polohy.
SPOL -skutočná poloha.
Zariadenie posiela svoju skutočnú polohu v stave kľudu. Jeden inkrement predstavuje 0,25 mm.
INP -stav vstupov. Význam jednotlivých bitov je nasledovný:
INP.0 - stav vstupu 0
INP.1 - stav vstupu 1
INP.2 - stav vstupu 2
INP.3 - stav vstupu 3
INP.4 - stav synchronizačného snímača polohy
INP.5 - stav koncového snímača polohy
INP.6 - nevýznamný
INP.7 - nevýznamný
STAT -status zariadenia. Význam jednotlivých bitov je nasledovný:
STAT.0 - pohyb lúčov (1- lúče v pohybe, 0- lúče v kľude)
STAT.1 - ACK. Potvrdenie prijatia želanej polohy po prijatí jednotkového bitu STROBE
STAT.2 - ERR1. Chyba zadanej polohy
STAT.3 - ERR2. Chyba polohovania, zopnutý koncový spínač
STAT.4 - nevýznamný
STAT.5 - nevýznamný
STAT.6 - nevýznamný
STAT.7 - nevýznamný
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4. Návod na údržbu zariadenia a bezpečnostné predpisy.

Zariadenie je pri dodávke od výrobcu nastavené na požadovanú presnosť (podľa technických údajov
uvedených v kap.2), vedenie projektorov je namazané tak, že v prípade ak zariadenie nie je skladované pred
uvedením do prevádzky dlhšiu dobu ako 6 mesiacov, je možné ho bez akejkoľvek prípravy alebo údržby pripojiť
a uviesť do prevádzky.
V prípade skladovania LZZ počas doby dlhšej ako 6 mesiacov je potrebné pred montážou zariadenia na
stroj demontovať kryt a ručne pomaly cca 8÷10 krát presunúť vozíky s laserovými projektormi z jednej krajnej
polohy do druhej a späť. Pri manipulácii držať vozíky za zadnú časť - v mieste uchytenia káblových vedení. NECHYTAŤ VOZÍKY ZA DRŽIAKY LASEROVÝCH PROJEKTOROV, ANI ZA SAMOTNÉ PROJEKTORY! Vozíky vrátiť
do pôvodnej (východiskovej) polohy (vozíky sú pri strednom - pevnom projektore). Namontovať kryt späť. Dbať
na to, aby boli naskrutkované všetky montážne skrutky na uchytenie krytu!
Počas prevádzky LZZ je nutné pri každej pravidelnej údržbe stroja (najmenej však 1 krát za rok) zariadenie demontovať zo stroja a na pracovisku s čistým prostredím vykonať nasledovnú údržbu:












Demontovať kryt.
V prípade, ak je vovnútri zariadenia viditeľný prach, vyfúkať zariadenie čistým tlakovým vzduchom. Čistou savou textíliou, ktorá neuvoľňuje vlákna očistiť (utrieť) lištu vedenia od nečistôt a zvyškov starého
mazacieho tuku.
Obidva vozíky premazať mazacím tukom1). Pri mazaní pomaly pohybovať s vozíkom, aby sa mazací tuk
dostal do celej dráhy guličiek.
Vozíky ručne pomaly cca 8÷10 krát presunúť z jednej krajnej polohy do druhej a späť. Vrátiť vozíky do
východiskovej polohy (krajné vozíky sú pri strednom - pevnom projektore).
Čistou savou textíliou, ktorá neuvoľňuje vlákna odstrániť prípadný mazací tuk vytlačený pri mazaní z vozíkov a očistiť (utrieť) lištu vedenia od zvyškov mazacieho tuku.
Štetčekom s jemnými mäkkými štetinami, určeným na čistenie optických zariadení odstrániť prípadný
prach z šošoviek laserových projektorov.
Skontrolovať všetky skrutkové spoje a uvoľnené spoje dotiahnuť. Pri skrutkových spojoch na držiakoch
laserových projektorov postupovať veľmi opatrne, aby sa projektory podľa možnosti nevychýlili.
Skontrolovať nastavenie lúčov laserových projektorov a v prípade potreby lúče nastaviť. Postupovať
podľa návodu ako pri výmene projektora.
Kryt zbaviť prachu, akrylátový priezor vyčistiť čistou mäkkou textíliou. V prípade potreby použiť čistú
vodu so saponátom a po vyčistení priezor vytrieť do sucha. NEPOUŽÍVAŤ NA ČISTENIE ŽIADNE ROZPÚŠŤADLÁ ANI INÉ AGRESÍVNE ČISTIACE PRÍPRAVKY!
Ešte raz skontrolovať lištu lineárneho vedenia. Musí byť čistá, prípadné nečistoty odstrániť.
Namontovať kryt. Dbať na to, aby boli naskrutkované všetky montážne skrutky na upevnenie krytu!

Mazací tuk:
Typ mazacieho tuku: používať iba tuky na báze syntetického oleja.
Množstvo mazacieho tuku potrebné na premazanie jednoho vozíka je 0,8 až 1,0 g, prípadne vtláčať tuk cez maznice do vozíka dovtedy, pokiaľ nie je vytláčaný z vozíka von.
Doporučený mazací tuk: GLEITMO 815 (výrobca FUCHS OIL).
1)

Mazací tuk vtlačiť do priestoru vozíka cez maznice, ktoré sú po oboch stranách každého vozíka pomocou
tlakového mazacieho zariadenia s tenkým lievikovitým ukončením.

Počas prevádzky zariadenia v prípade potreby čistou mäkkou textíliou (napr. flanel) utrieť akrylátový
priezor od prachu. V prípade väčšieho znečistenia použiť vodu so saponátom a po vyčistení priezor vytrieť do
sucha. NEPOUŽÍVAŤ ŽIADNE ROZPÚŠŤADLÁ ANI INÉ AGRESÍVNE ČISTIACE PRÍPRAVKY!
Pri práci so zariadením je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci s elektrickými zariadeniami. Pri
manipulácii so zariadením a pri servismom zásahu s výnimkou nastavovania lúča laserového projektora vždy od
zariadenia odpojiť obidva konektory – napájací konektor i konektor pre PROFIBUS.
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5. Výmena laserového projektora.
(Číselné označenie v texte sa vzťahuje na obrázky na nasledujúcej strane)






V prípade poruchy laserového projektora 1
Odpojiť od projektora pripojovací káblik odskrutkovaním a vytiahnutím pripojovacieho kruhového konektora 2 v zadnej časti projektora.
Uvoľniť projektor povolením fixačnej skrutky 3 v hornej časti držiaka a projektor vytiahnuť z držiaka
smerom dozadu (smerom ku konektoru).
Vložiť nový projektor tak, aby spredu viditeľná sklená tyčinka bola v smere pohybu projektora (rovnobežná s vedením zariadenia) a aby spojnica medzi dvoma nastavovacími skrutkami bola v smere pohybu
projektora, viď nasledujúci obrázok.
Projektor dotlačiť do držiaka na doraz (tvarový izolačný krúžok zabezpečí potrebnú izolačnú vzdialenosť
medzi telesom projektora a držiakom) a dotiahnuť fixačnú skrutku 3 tak, aby bolo ešte možné projektorom v držiaku otáčať okolo osi. Pripojiť k projektoru pripojovací káblik s konektorom.

Sklená tyčinka

Držiak projektora

Nastavovacie skrutky
Laserový projektor








Pripojiť obidva konektory zariadenia (napájací i PROFIBUS).
Zapnúť do zariadenia napájanie. Projektory automaticky prejdú do synchronizačnej polohy a nastavia sa
na minimálnu vzdialenosť, t.j. krajné projektory sú 35mm od stredného projektora (resp. vzájomná
vzdialenosť krajných projektorov je 70mm). Zapnúť napájanie projektorov aby generovali lúče.
Jemným pootáčaním projektora okolo osi nastaviť na ploche vzdialenej 1400mm od prednej hrany zariadenia rovnobežnosť čiary vytvorenej lúčom s čiarou vytvorenou stredným projektorom. Dotiahnuť fixačnú skrutku 3 na držiaku a zafixovať tak projektor proti pootočeniu.
V prípade potreby pomocou lícovaných skrutiek 6 nastaviť kolmosť lúča na vedenie. Cca o 1/3 otáčky
povoliť obidve skrutky a pootáčaním nastavovacích skrutiek 8 nastaviť kolmosť. Lícované skrutky 6
dotiahnuť.
Povoliť dve skrutky 9 na fixovanie posuvnej dosky 10 cca o 1/3 otáčky. Pomocou skrutky na pohyb
projektora do strán 7 nastaviť vzdialenosť lúča od lúča stredného projektora. Musí byť rovnaká, ako
vzdialenosť druhého krajného projektora od stredného projektora.
Dotiahnuť skrutky na fixovanie posuvnej dosky 9 .

Upozornenie.
V laserových značkovacích zariadeniach LZZ040R, LZZ080R, LZZ110R, LZZ160R je možné
použiť iba laserové projektory typ LLG3-35R! Je použitý iný typ konektora.
(Laserové projektory LLG3-35 je možné použiť iba v LZZ040, LZZ080, LZZ110, LZZ160.)
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4

Otáčanie laserového
projektora

Skrutka na zafixovanie
laserového projektora

3

2
Pripojovací
konektor

1
Laserový
projektor

5
6
Predná lícovaná
skrutka

Zadná lícovaná
skrutka

8

Nastavovacia skrutka M3 (z oboch strán držiaka laserového projektora) na nastavenie priameho smeru lúča
(kolmého na vedenie).

Skrutka na pohyb laserového
projektora do strán

Skrutka na zafixovanie
laserového projektora

7

3

1
9

Laserový projektor

Skrutky na fixovanie posuvnej dosky

10
Posuvná doska
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6. Záručný list výrobku.

Výrobok:
Typ:

Laserové značkovacie zariadenie

LZZ

R

Výrobné číslo:

Záručné podmienky.

Výrobca a distribútor zodpovedá za vlastnosti výrobku stanovené technickými podmienkami a poskytuje
záruku 24 mesiacov odo dňa zakúpenia (prevzatia) výrobku za predpokladu, že výrobok bude používaný a obsluhovaný v zmysle podmienok uvedených v tomto záručnom liste a v Návode na obsluhu a údržbu. Po splnení týchto podmienok budú v záručnej dobe bezplatne odstránené všetky chyby výrobku spôsobené vadami materiálu alebo chybnou montážou pri výrobe.
Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, t.j. odo dňa jeho odovzdania do
opravy do dňa jeho prevzatia.
Kupujúci stráca nárok na záručnú opravu, ak boli zistené nasledovné skutočnosti, resp. chyby boli zapríčinené:


pripojením výrobku na napájacie napätie, ktoré nezodpovedá technickým podmienkam.



používaním výrobku v nevhodnom prostredí, mechanickým poškodením pri doprave, alebo vinou kupujúceho.



zmeny v záručnom liste uskutočnené neoprávnenou osobou, nevyplnenie záručného listu, strata záručného listu, poškodenie plomby, poškodenie výrobku neodvratnou udalosťou (požiar, povodeň a pod.),
zásah neoprávnenej osoby do výrobku, nedovolená výmena častí výrobku.

Dátum predaja:
Podpis a pečiatka predávajúceho
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7. Balenie.

Laserové značkovacie zariadenie LZZxxxR je zabalené v obale z vlnitej lepenky.
Balenie obsahuje:
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1 ks Laserové značkovacie zariadenie LZZxxxR



1 ks protikus vstupného napájacieho konektora (zásuvka)



Materiál na zostavenie upevňovacích konzol


2 ks Uholník pevný



1 ks Uholník otočný pravý



1 ks Uholník otočný ľavý



4 ks Uťahovacie koliesko hviezdicové



8 ks Skrutka s vnút.šesťhranom M8x18



8 ks Podložka plochá 8,4



8 ks Podložka perová 8,1



4 ks Drážková matica M8



Tento „Návod na obsluhu a údržbu LZZxxxR“



Príbalový leták „Montáž konzol“ v.č. 40600-A
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Príloha A

SCHÉMA ZAPOJENIA KONEKTOROV
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Príloha B
ROZMEROVÝ NÁČRTOK
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Príloha C
MONTÁŽ UPEVŇOVACÍCH KONZOL
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RMC s.r.o.
Trenčianska ul. 863/66
018 51 Nová Dubnica
Tel.:
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+421 42 4455611
+421 42 4455651−3
Fax: +421 42 4434175
40639-A v.2.0
e−mail: marketing@rmc.sk
http://www.rmc.sk/

