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1.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ЗАБЕЛЕЖКИ И СИМВОЛИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 ПРЕДГОВОР

Предупредителните инструкции в това ръководство за експлоатация указват за определени 
опасности за потребителите и устройството и определят мерките за избягването им.
Тези предупредителни инструкции попадат в следните категории:

Опасност - непосредствен риск от опасност.
Неспазването може доведе до смърт или сериозно 
нараняване.

Предупреждение - възможна непосредствена опасност.
Неспазването може да доведе до смърт или сериозно 
нараняване.

Внимание - възможна опасна ситуация.
Неспазването може да доведе до причиняване на лека 
телесна повреда.

Забележка - предоставя информация за конкретни характеристики и начин на действие.

Забележка - възможна опасна ситуация.
Неспазването може да доведе до причиняване на 
материални щети.

Тази забележка ви предупреждава за опасност!
Възможни последствия от несъблюдаване на предупредителните 
инструкции. Сигналната дума указва нивото на опасност.

Мерки за предотвратяване на опасността и нейните 
последствия.

ОПАСНОСТ

Тази забележка ви предупреждава за опасност!
Възможни последствия от несъблюдаване на предупредителните 
инструкции. Сигналната дума указва нивото на опасност.

Мерки за предотвратяване на опасността и нейните 
последствия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тази забележка ви предупреждава за опасност!
Възможни последствия от несъблюдаване на предупредителните 
инструкции. Сигналната дума указва нивото на опасност.

Мерки за предотвратяване на опасността и нейните 
последствия.

ВНИМАНИЕ

Тази забележка ви предупреждава за опасност!
Възможни последствия от несъблюдаване на предупредителните инструкции. 
Сигналната дума указва нивото на опасност.

Мерки за предотвратяване на опасността и нейните последствия.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ръководството за експлоатация съдържа информация относно безопасната работа, поддръжката, 
почистването и ремонта на устройството.
Ръководството за експлоатация е неразделна част от устройството и трябва да бъде на 
разположение на оперативния и поддържащия състав.
Операторският и поддържащият състав трябва да бъдат обучени в съответствие с инструкциите 
за безопасност.
Устройството може да бъде използвано само в съответствие с това ръководство за експлоатация.
Това оборудване може да е опасно, ако не се използва в съответствие с инструкциите в това 
ръководство за експлоатация.
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1.3 ЕЗИЦИ

Ръководството за експлоатация се предлага на следните езици:

Немски 2366040 Английски 2366041
Френски 2366042 Италиански 2366043
Испански 2366044 Руски 2366046
Китайски 2366047 Датски 2373511
Холандски 2383029 Български 2403727

1.4 СЪКРАЩЕНИЯ

Stk Брой части
Pos Позиция
K Маркировка в списъка с резервни части
Поръчка № Продуктов номер
ET Резервна част
Ш Ширина
В Височина
Д Дълбочина
ТHО Точка на обръщане
СЗ Светлинна завеса
I/O Вход/изход
ОК наред
EP Точка на задействане
ASR Автоматично регулиране на синусите
МП Параметри на машината
REZ Параметри на програмата
FI Честотен преобразувател, напр. при подвижната техника
SR Регистър на изместванията
HV Високо напрежение (High Voltage)
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1.5 ПОНЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Почистване Ръчно почистване на устройствата и техните части с помощта на 
почистващ препарат

Продухване Вътрешно продухване със сгъстен въздух на части, през които 
преминава боя

Квалификация на служителите
Квалифициран служител Лице, преминало инструктаж по отношение на възложените му 

задължения и потенциалните рискове при неправилно приложение, 
както и по отношение на необходимото защитно оборудване и 
съответните мерки.

Лице, обучено за 
работа с електрическо 
оборудване

Лице, преминало инструктаж от електротехник по отношение 
на възложените му задачи и потенциалните рискове, свързани 
с неправилно приложение, както и необходимото защитно 
оборудване и съответните мерки.

Електротехник Въз основа на техническата си квалификация, познания и опит, 
както и на доброто познаване на съответните разпоредби, да оцени 
възложените му задължения и да установи възможните опасности.

Правоспособно лице Лице, което въз основа на неговото обучение, опит и непосредствена 
професионална дейност, разполага с достатъчно технически 
познания по отношение на защитата срещу експлозии, защита от 
опасно налягане и електрически опасности (ако е приложимо) и 
познава общоприети технически правила, позволявайки му да 
тества и оценява безопасното работно състояние на оборудването 
и покритието.

съгласно TRBS 1203 (2010)
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2 ПРЕДНАЗНАЧЕНА УПОТРЕБА

2.1 ТИП НА УСТРОЙСТВОТО

Прахов център за подаване на флуидизирани прахови бои

2.2 ТИП ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Праховият център PXS служи за едновременното подаване към няколко пистолета на флуидизирани 
прахови бои от контейнер за прах.

2.3 ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ПОТЕНЦИАЛНО ВЗРИВООПАСНИ ЗОНИ

2.4 ПАРАМЕТРИ НА БЕЗОПАСНОСТ

WAGNER не поема отговорност за повреди, причинени от експлоатация не по предназначение.

Използвайте устройството единствено за работа с продуктите, препоръчани от WAGNER.
Използвайте устройство само в неговата цялост.
Не деактивирайте устройствата за безопасност.
Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности на WAGNER.

Използването на уреда е допустимо при следните условия:

Персоналът е минал нужното обучение на базата на това ръководство за експлоатация.
Трябва да са спазени разпоредбите за безопасност в това ръководство за експлоатация.
Трябва да са спазени указанията за употреба, поддръжка и ремонт в това ръководство за 
експлоатация.
Трябва да са спазени местните нормативни изисквания и стандарти за предотвратяване 
на злополуки.

Праховият център може да бъде експлоатиран едва след настройка на параметрите и след 
извършване на всички измервания/проверки за безопасност.

Не се допуска праховият център PXS да се поставя във взривоопасна зона с прах.
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2.6 ПРЕДВИДИМА НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2.5 РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ

Типове прахови бои, които могат да бъдат заредени електростатично

Метална прахова боя

2.7 ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ

Остатъчните рискове са рискове, които не могат да бъдат изключени, дори в случай на правилна 
експлоатация.
Ако е необходимо, поставете предупредителни и забранителни знаци, указващи остатъчните 
рискове в съответните рискови точки.

Използване на влажен прахов лак
Преработка на течни покрития
Използване на дефектни компоненти и принадлежности
Използване за хранителни прибори
Неправилно зададени стойности за параметрите на покритието
Неправилно зададени стойности за машинните параметри

Остатъчен риск Източник Последствия Конкретни мерки Фаза
Контакт на кожата 
с прахови бои 
и почистващи 
препарати

Боравене с прахови 
бои и почистващи 
препарати

Кожни раздразнения, Носете предпазно 
облекло

Работа,

алергии Съблюдавайте 
инструкциите за 
безопасност

поддръжка,
демонтаж

Прахова боя във 
въздуха извън 
определената 
работна зона

Боядисване извън 
определената 
работна зона

Вдишване на опасни 
за здравето вещества

Спазвайте инструкциите 
за работа и 
експлоатация

Работа,
поддръжка

Шум Аспиратор Увреждане на слуха Носене на предпазители 
за слуха

Работа

Устройство за 
издухване

Почистване
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Designed by Wagner International AG 9450 Altstätten - SWITZERLAND
Assembled by J. Wagner GmbH - 88677 Markdorf - GERMANY

Typ
Type

Baujahr
Year of built
Serie Nummer
Serial number
Elektr. Nennleistung
Electr. power
Elektr. Anschluss
Electr. connection
Druckluftversorgung
Compressed air supply 

6.5 - 8 bar

kW

VAC/

Drucklufthöchstbedarf
Compr. air max. demand
Mindestvolumenstrom Abluft

Minimum flow exhaust

720 Nm³/h

370 Nm³/h

Vor Gebrauch Betriebsanleitung beachten!
Check manual before use!

Betrieb
Reinigen

Cleaning
Operating

3000 Nm³/h

425 scfm
1765 scfm

94 - 116 psi

220 scfm

Hz

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

3.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАЩИТЕНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

Не се допуска праховият център PXS да се поставя във взривоопасна зона с прах.

3.2 РАЗРЕШЕНИ КОМБИНАЦИИ ОТ УСТРОЙСТВА

В праховия център PXS е разрешено използването на следните компоненти:

Инжектор PXS
Ултразвуково пресяващо устройство (изпълнение за PXS)
Прахова помпа IP 5000
Блок за управление EPG S2
Блок за управление EPG S2 FM
WAGNER BigBag с прахова помпа IP 5000

3.3 ТИПОВА ТАБЕЛА

Прахов център
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4 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

4.1 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОПЕРАТОРА

4.1.1 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА И ОБОРУДВАНЕ

4.1.2 КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

4.1.3 БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА

 Дръжте това ръководство за експлоатация винаги на удобно място близо до устройството.
 Винаги следвайте местните разпоредби по отношение на безопасността на труда и 

предотвратяването на злополуки.

 Да се осигуряват в съответствие с местните изисквания за безопасност по отношение на 
работния режим и влияния на околната среда.

 Може да се поддържат само от квалифицирани електротехници.
 Трябва да се управляват в съответствие с наредбите за безопасност и електротехническите 

разпоредби.
 В случай на проблеми трябва да бъдат ремонтирани незабавно.
 Ако представляват опасност, трябва да бъдат изваждани от употреба.
 Преди започване на работа по активни части трябва да бъдат изключвани от захранването.
 Обезопасете устройството срещу повторното му включване без разрешение. Информирайте 

персонала за планираната работа.
 Съблюдавайте наредбите за електрическа безопасност.

 Уверете се, че устройството се използва, поддържа и ремонтира само от обучени лица.

 Подът в работната зона трябва да бъде електростатично проводим
(измервания в съответствие с EN 1081 и EN 61340-4-1).

 Обувките на операторите трябва да отговарят на изискванията на EN ISO 20344.
Измереното изолационно съпротивление не трябва да надвишава 100 мегаома.

 Предпазното облекло, включително ръкавиците, трябва да отговарят на изискванията на
EN ISO 1149-5. Измереното изолационно съпротивление не трябва да надвишава 100 мегаома.

 Системата за освобождаване на прах трябва да бъде електрически свързана с оборудването 
за отработен въздух на системата за пръскане.

 Излишният материал за покритие (преразход) трябва да се събира безопасно.
 Уверете се, че в близост няма запалителни източници, като открити пламъци, искри, светещи 

кабели или горещи повърхности. Не пушете.
 Поддържайте достатъчни количества изправни пожарогасители и внимавайте те да са 

използваеми.
 Експлоатиращата компания трябва да гарантира, че средната концентрация на прахообразен 

лак във въздуха не надвишава 50% от долната граница за експлозия (ДГЕ = макс. разрешена 
концентрация на прах във въздуха). Ако няма налична надеждна стойност на ДГЕ, средната 
концентрация не трябва да надвишава 10 g/m³.
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4.2.1 БЕЗОПАСНА РАБОТА С УСТРОЙСТВАТА ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ WAGNER

4.2.2 ЗАЗЕМЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

4.2.3 МАРКУЧИ НА ПРОДУКТА

4.2 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 Използвайте единствено оригинален маркуч WAGNER за прахови покрития.
 Уверете се, че маркучите се поставят само на подходящи места. В никакъв случай не 

поставяйте маркучи:
 - в места с много хора
 - върху остри ръбове
 - върху подвижни части
 - върху горещи повърхности

 Уверете се, че през маркучите не преминават транспортни средства (напр. електрокари), 
или че върху маркучите не се упражнява по някакъв друг начин сила отвън.

 Уверете се, че маркучите никъде не се прегъват. Спазвайте максималните радиуси на огъване.

В определени случаи електростатичният заряд може да доведе до електростатични заряди в 
устройството. Това може да доведе до образуване на искри или пламъци при разряд.

 Преди всяко боядисване се уверявайте, че устройството е заземено.
 Заземете детайла, който трябва да бъде боядисан.
 Уверете се, че всички лица в работната зона са заземени, напр. чрез носене електростатично 

проводящи обувки.
 Функционалността на заземяващите кабели трябва да се проверява редовно (вижте EN 60204).

 Не насочвайте пистолета за пръскане към хора.
 Преди всякаква работа върху устройството, в случаи на прекъсвания на работата и 

функционални неизправности:
- Изключете захранването и подаването на сгъстен въздух.
- Обезопасете пистолета за пръскане срещу задействане.
- Освободете налягането в пистолета за прахово боядисване и устройството.
- В случай на функционални неизправности отстранете проблема съгласно глава 

„Отстраняване на функционални неизправности“.

 Винаги следвайте информацията в това ръководство, особено инструкциите за безопасност.
 Винаги следвайте местните разпоредби по отношение на безопасността на труда и 

предотвратяването на злополуки.
 При никакви обстоятелства хора с пейсмейкъри не трябва да влизат в зоната, в която се 

натрупва поле с високо напрежение между пистолета за пръскане и боядисвания детайл!
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4.2.4 ПОЧИСТВАНЕ

4.2.5 БОРАВЕНЕ С ПРАХОВИ БОИ

 Когато подготвяте или обработвате праха и почиствате устройството, обърнете внимание 
на правилата за обработка, посочени от производителя на праховите бои, които използвате.

 Когато изхвърляте прахови бои, вземете предвид инструкциите на производителя и 
съответните разпоредби за опазване на околната среда.

 Вземете предписаните предпазни мерки, особено носенето на предпазни очила и предпазно 
облекло, както и използването на защитен крем за лице.

 Ако е необходимо, използвайте маска или дихателен апарат.
 За да осигурите достатъчна защита за здравето и околната среда, използвайте устройството 

само в кабина за прахово боядисване или на стена за пръскане с активирана вентилация 
(отработен въздух).

 Преди започване на почистване или друга ръчна работа, високото напрежение в зоната 
за пръскане трябва да бъде изключено и блокирано, за да се предотврати повторното му 
включване.

 Блокирайте захранването със сгъстен въздух и изпуснете налягането от устройството.
 Обезопасете устройството срещу повторното му включване без разрешение.
 За почистващите течности използвайте само електропроводими и заземени резервоари.
 Трябва да се дава предпочитание на незапалими почистващи препарати.
 Запалими почистващи препарати могат да се използват само, ако след изключване на 

високото напрежение, всички части, провеждащи високо напрежение се освободят до 
енергия на разтоварване от по-малко от 0.24 mJ преди да се осигури достъп до тях.

 Повечето запалими разтворители имат енергия на запалване около 0,24 mJ или 60 nC.
 Точката на възпламеняване на почистващия препарат трябва да е поне 15 К над температурата 

на околната среда.
 За премахване на отлагания от прах могат да се използват само подвижни промишлени 

прахосмукачки с дизайн 1 (вижте EN 60335-2).

4.3 ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

 Предпазните средства и оборудването за наблюдение не трябва да се демонтират, променят 
или изключват.

 Проверявайте редовно дали функционират правилно.
 Ако бъдат установени дефекти в предпазните средства и оборудването за наблюдение, 

системата не трябва да се използва, докато не бъдат отстранени.
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4.4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Табелите с информация за потребителите са захванати към работните отвори на кабината за 
прахово боядисване.
Размерът на табелите са стандартни  100 mm; 3,94 inch.
Табелите, които трябва да бъдат поставени, са показани по-долу:

Високо напрежение!
В шкафа за управление:
(25 mm; 0,98 inch) 
Напрежение преди главния 
прекъсвач

Забранено за неупълномощени 
лица!

Взривоопасна среда!

Забранено за лица със 
сърдечен пейсмейкър!

Спазвайте инструкциите на 
ръководството за експлоатация!

Забранени са пушенето, 
огънят и откритите пламъци!

Носете електростатично 
проводими обувки!

Опасност от премазване!

Риск от спъване!

Не скачайте върху пода 
на кабината!
Опасност от 
подхлъзване
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5 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБСЛУЖВАНЕТО

5.1 УСТРОЙСТВО НА ЕКРАНА

В настоящата глава се описва конструкцията на тъч скрийна, номерирането на страниците и 
обслужването.
Обслужването се осъществява съгласно ръководството за обслужване на контролера Profi Tech M.

Информационна лента

Графика на функциите

Функционална лента 2

Функционална лента 1

Лента с меню

Рецепта 1

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма
Промяна на 
потребител

Изключване на 
системата

Прахов център, 
осветление

Бутон за смяна на страниците на праховия център

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Показанията на графичния интерфейс възникват в зависимост от конфигурацията на системата. 
Компонентите, които не са налице, при правилна конфигурация не се показват.

Пауза
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5.2 ОБЯСНЕНИЕ НА НОМЕРА НА СТРАНИЦАТА ВЪРХУ ЕКРАНА

3-1-1-1

Номер на страницата на графиката
Номер на бутона във функционалната лента 2

Номер на бутона във функционалната лента 1

Номер на бутона в лентата с менютата

Функционална лента 1

Функционална лента 2

Лента с меню

Номер на страницата

Номерирането на страницата на екрана се осъществява в лентата с менюта отгоре надолу (1-8), 
а във функционалните ленти 1 и 2 - отляво надясно (1-8).
Номерът на страницата на графиката зависи от броя на наличните страници.

Рецепта 1

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

АлармаИзбор Везна

Вкл.

Изкл.

Преглед Авариен режим
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5.3 ОБЯСНЕНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ НА ИНДИКАЦИЯТА ВЪРХУ ЕКРАНА

Активираните функции и настройки се представят чрез поставени отдолу жълти символи, 
съответно бутони.

Функциите, които не могат да се активират, са изобразени със сив шрифт на съответния 
функционален бутон.

Статусът на отделните устройства и пистолети се показва на екрана посредством различни 
цветове на светодиодите:

Сив = не е активна
Жълт = няма готовност или в пауза
Зелен = в готовност
Жълт мигащ = предупреждение
Червен мигащ = грешка/повреда

Светодиод за статус

Функционален бутон

активно меню

Рецепта 1

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

АлармаПреглед

Изкл.

Избор Авариен режим Везна

Вкл.
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5.4 ЗАПИСИ НА ТЪЧ ПАНЕЛА

За да промените числени значения, натиснете върху стойността, която трябва да се промени; 
появява се горе изобразената клавиатура.

Минималните и максималните стойности, които могат да се настроят, се показват вдясно,
по-ниски или по-високи стойности не се приемат.

Програмиране на бутони:
BACK Стойността вляво от курсора се изтрива.
EXIT Излизане от полето за въвеждане без да бъде приета настроената стойност.
ENTER Въведената стойност е приета.

5.5 ЗВУКОВА АЛАРМА

В разпределителния шкаф на праховия център е вградена звукова аларма. При настъпване на 
повреда се генерира акустичен сигнал.

ВезнаПреглед Авариен режимИзбор Аларма

Еталонна тежест [kg]

1. Въведете еталонна тежест.
2. Поставете еталонната тежест на везната.

Еталонна тежест [kg]

Рецепта 1 Потребител
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5.6 ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

Прелистване напред

Прелистване назад

Рециклиране, режим на загуба

Рециклиране, циркулационен режим

Рециклиране, циркулационен режим със забавяне във времето

Отваряне/затваряне на дроселната клапа

Капак на контейнера

Смяна на опаковката

Име на партидата

Осветление вкл./изкл.

Брой на циклите

Продължителност на импулса

Продължителност на паузата

Тестване на пистолетите

Дневник
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5.7 ВКЛЮЧВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

При включване на инсталацията ползвателят влиза в системата винаги с името „потребител“. 
Що се отнася до оторизацията на ползвателя, може да се настрои какви права да има след 
включване на инсталацията.
Вписаният в системата потребител се показва в горната индикаторна лента.

Рецепта

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на систематаПромяна на потребител

Потребител, вписан в системата

Потребител

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза
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5.8 РЕГИСТРИРАНЕ/ПРОМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛ

Изберете желания потребител от полето за избор „Потребителско име“.

На началната страница натиснете бутона „Промяна на потребител“.

Рецепта 1

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на систематаПромяна на потребител

Отказ

Изход от 
системата

Парола

Потребителско име

Вписване на потребител

Потребител

Рецепта 1

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на систематаПромяна на потребител

Потребител, вписан в системата

Потребител

Потребител

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза
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Рецепта 1

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

АлармаПромяна на потребител

Отказ

Изход от 
системата

Ниво 4

Потребителско име

Вписване на потребител

Потребител

Ниво 3

Wagner

Ниво 2

Въведете парола и натиснете бутон „Enter“.

Почистване

Рецепта

Настройки

АлармаИзключване на систематаПромяна на потребител

Изход от 
системата

Парола

Ниво 1

Потребител

Продухване  
на дъното

Пауза

Прахов център, 
осветление

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза
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Рецепта 1

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на 
системата

Промяна на 

потребител

Отказ

Изход от 
системата

Парола

Потребителско име

Вписване на потребител

Ниво 3

****

Потвърдете паролата с бутон „OK“.

Забележка:
Ако не бъде въведена парола или ако бъде избран актуалният потребител, бутонът „OK“ не се 
появява.

5.9 АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

5.9.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да се влезе в администрирането на потребители, актуалният потребител трябва да има ниво 
на оторизация 3 или по-високо.
Актуалният потребител може да обработва или добавя само потребители, които имат същото 
или по-ниско потребителско ниво.

ОК

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза

Потребител
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6 НАЧАЛНА СТРАНИЦА (1-1-1-1)

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на систематаПромяна на потребител

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

1. След включване на контролера се показва 
началната страница.

2. След натискане на бутона „Прахов център“ 
се появява началната страница за праховия 
център.

Бутон „Прахов център“

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на систематаПромяна на потребител

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза

3. Сега в контейнера за прах посредством 
сензорите за прах се осъществява 
определяне на нивото на праха.

Пауза

Рецепта 1 Потребител

Рецепта 1 Потребител
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Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на систематаПромяна на потребител

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза

4. Ако нивото на напълване е недостатъчно 
(под минималното), това се сигнализира, 
като индикаторът за ниво се оцветява в 
оранжево.
Нанасянето на прахово покритие е 
невъзможно.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на систематаПромяна на потребител

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза

5. След достигане на достатъчното ниво на 
прах в контейнера, оранжевият индикатор 
за ниво на напълване променя цвета си на 
светлозелено.
Нанасянето на прахово покритие може 
да започне.

Рецепта 1 Потребител

Рецепта 1 Потребител
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Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на систематаПромяна на потребител

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза

6. Достигането на работното ниво се 
индикира с тъмнозелен цвят.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на систематаПромяна на потребител

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза

7. Препълването на контейнера за прах 
се индикира с оцветяване на пълния 
контейнер в червено.
Същевременно се сигнализира 
неизправност.

Рецепта 1 Потребител

Рецепта 1 Потребител
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7 ПОДГОТОВКА (2-1-1-1)

За да бъде пусната инсталацията в експлоатация, трябва след включването ѝ да бъдат изпълнени 
различни процеси и настройки.
Предпоставка за това е веригата за аварийно изключване да бъде затворена и ключовият прекъсвач 
да бъде освободен.
Този процес в системата протича посредством контролер Profi Tech M по описания както следва 
начин.
При контролер Profi Tech S може да има отклонения в последователността.

Рецепта 1

Верига за аварийно 
изключване

Движение

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

HV ИЗКЛ

Изкл.

Ключов прекъсвач

Кабина

Прахова система

1. За да функционира инсталацията, веригата 
на аварийното изключване и веригата 
на предпазната врата трябва да бъдат 
затворени.

2. За квитиране натиснете съответния бутон.
3. Натиснете бутона „Съотнасяне“, за да 

направите съотнасяне с подвижната 
техника.

4. След приключване на процеса в 
индикаторния прозорец се появява 
зелена отметка.

Изключване на системата Пауза

Начална 
позиция

Вкл.

Съотнасяне

HV ВКЛ

Ключов прекъсвач

Ръчно

Потребител
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Рецепта 1

Верига за аварийно 
изключване

Движение

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

HV ИЗКЛ

Вкл.

Ключов прекъсвач

Кабина

Прахова система

6. Включете праховия център с бутона 
„Прахова система“.

7. Когато бъде достигнато минималното 
ниво в работния контейнер, се показва 
зелената отметка и нанасянето на 
прахово покритие може да започне.

8. За включване на високо напрежение 
натиснете бутона „Високо напрежение 
Вкл.“.
На екрана се появява бутонът „Автоматично“.

9. При желание може да се предприеме 
тестване на пистолетите с натискане на 
бутона „Тестване на пистолетите“

10. Включете системата в автоматичен режим 
с натискане на бутона „Автоматично“.

Изключване на системата Пауза

Ръчно

Вкл.

Съотнасяне

HV ВКЛ

Рецепта 1

Верига за аварийно 
изключване

Движение

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

HV ИЗКЛ

Изкл.

Ключов прекъсвач

Кабина

Прахова система

5. Включете кабината с бутона „Вкл.“.
Забележка:
Функциите в точка 5 зависят от 
конфигурацията и свързания хардуер и 
могат да бъдат различни.

Изключване на системата Пауза

Ръчно

Начална 
позиция

Вкл.

Съотнасяне

HV ВКЛ

Автоматично

Потребител
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Рецепта 1

Верига за аварийно 
изключване

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Ключов прекъсвач

Кабина

Изключване на системата Пауза

Избор рециклиране

Режим на загуба

Режим на рециклиране

Първоначално режим на загуба с автоматично превключване в режим на рециклиране 
посредством контролера.
Цифрата специфицира времето, в рамките на което трябва поне 2 пистолета да пръскат, 
преди да се осъществи превключването.
Времето може да се променя през „Машинни параметри“.

Потребител

Рецепта 1

Верига за аварийно 
изключване

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Ключов прекъсвач

Кабина

Изключване на системата Пауза

Следващ

Тръбата за ПП извън опаковката ли е?

Отказ

Име на партидата

Потребител 11. Отстранете тръбата за ПП от опаковката.
12. Въведете име на партидата.
13. Поставете тръбата за ПП в опаковката.

14. Натиснете бутона „Рециклиране“.
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8 ПОДАВАНЕ (3-1-1-1)

До тази точка от менюто се достига от страницата за обслужване на праховия център.
Ако праховият център не е бил включен на друго място, напр. в „Подготовка“, може да бъде 
включен оттук.
За нормалното функциониране може да бъде зададено разпознаване на партидата, така системата 
е готова за стартиране и започва напълване на работния контейнер.
Други функции правят възможна съзнателната намеса в нормалния ход.

Функции:
– Обслужване на отделните функции
– Информация относно потреблението на прах
– Промяна на работните режими
– Избор на специални работни режими

8.1 ПРЕГЛЕД НА ОБСЛУЖВАНЕТО

Преглед Избор ВезнаАвариен режим

Вкл.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Изкл.

Рецепта 1 Потребител

1 Промяна на модуса на рециклиране
2 Включване/изключване на перисталтичната помпа
3 Включване/изключване на US ситото
4 Включване/изключване на светлинната сигнализация
5 Включване/изключване на флуидизирането/вибратора, изключване измерването на нивото
6 Включване на вътрешното подаване на пресен прах (възможни са максимално 2 помпи за ПП)
7 Подаване на пресен прах от BigBag (опция)
8 Включване/изключване на праховия център
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8.1.1 ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ НА РАБОТНИЯ КОНТЕЙНЕР ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Отваряне на капака на работния контейнер:
1. Натиснете бутона „Отваряне на контейнера“ (10), за да съобщите на контролера, че работният 

контейнер трябва да се отвори.
2. Бутонът „Отваряне на контейнера“ (10) започва да мига.

Контролерът приключва всички цикли на подаване.
3. След това бутонът започва да свети постоянно.

Сега работният контейнер може да бъде отворен.

Ако не бъде изчакана стъпка 2 и капакът бъде отворен веднага, всичко се стопира незабавно и се 
появява предупреждение.
Това трябва да се избягва!

Когато капакът се затвори отново, контролерът разпознава това и започва автоматично да работи 
отново, т.е. при необходимост помпите за прах се включват.

9 Включване на дроселната клапа
10 Отваряне на контейнера (спира подаването на прах)
11 Смяна на опаковката
12 Промяна името на партидата
13 Извикване на списъка с менютата
14 Избор: Временно активиране/деактивиране на компоненти
15 Функции за специален режим на експлоатация
16 Калибриране на везната, информация за потреблението
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8.1.2 СМЯНА НА ОПАКОВКАТА

Преглед Избор ВезнаАвариен режим

Отказ

Аларма

Следващ

Смяна на кашон

Коя опаковка следва да се смени?

1. Натиснете бутона „Смяна на опаковката“.
2. След извикване на функцията следва 

запитване коя опаковка следва да се 
смени.
Изберете желаната опаковка, като я 
докоснете на екрана.

Преглед Избор ВезнаАвариен режим

Отказ

Аларма

Следващ

Смяна на кашон

Коя опаковка следва да се смени?

Грешка

Не е избрана опаковка!

ОК

3. Ако бъде натиснат бутонът „Нататък“, без 
да бъде избрана опаковка, се появява 
съобщение за грешка.

Рецепта 1 Потребител

Рецепта 1 Потребител
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Преглед Избор ВезнаАвариен режим

Отказ

Аларма

Следващ

Смяна на кашон

Коя опаковка следва да се смени?

4. Изберете желаната опаковка, като я 
докоснете на екрана; при това тя се 
оцветява в жълто.

5. Натиснете бутона „Нататък“.

Преглед Избор ВезнаАвариен режим

Отказ

Аларма

Следващ

Смяна на кашон

Тръбата за ПП извън опаковката ли е?
Старата опаковка още на везната ли е?

6. Следват две запитвания.
7. Извадете тръбата за ПП от опаковката и 

я блокирайте в позиция за паркиране.
8. Извадете старата опаковка от праховия 

център.
9. Натиснете бутона „Нататък“.

Рецепта 1 Потребител

Рецепта 1 Потребител
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Преглед Избор ВезнаАвариен режим

Отказ

Аларма

Следващ

Смяна на кашон

Новата опаковка на везната ли е?
Тръбата за ПП извън опаковката ли е?

10. Следват две запитвания.
11. Поставете новата опаковка на 

приемателната поставка.
12. Натиснете бутона „Нататък“.

8.2 ИЗБОР

На тази страница се показва кои компоненти са активни. Те могат да бъдат временно деактивирани, 
напр. временно да не се използва ултразвуковото сито.

ИзборПреглед ВезнаАвариен режим

Вътрешно Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Външно

Да

Да

Не

Не 

Ръчно

Подаване на пресен прах

Активиране на US ситото

Активиране на режим малки 
партиди

Вкл. Изкл.Подаване на пресен прах, 
вибратор

Рецепта 1 Потребител

Рецепта 1



36

PXS

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВЕРСИЯ 05/2018 ПРОДУКТОВ НОМЕР DOC 2403727

8.3 АВАРИЕН РЕЖИМ

На тази страница могат да се активират, при необходимост с намалена мощност, различни функции, 
които могат да функционират при неизправност или отпадане на компоненти.
В момента е налице само функцията за отваряне на запорния клапан за работния контейнер с 
цел изпразване на последния.
Други функции могат да се активират в по-късен етап.

Авариен режимПреглед ВезнаИзбор

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Да

Да

Рецепта 1 Потребител
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8.4 ВЕЗНА

С тази функция могат да се калибрират везните на приемателните поставки за работния контейнер.

ВезнаПреглед Авариен режимИзбор

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Калибриране Калибриране

Потребление след промяна на 
боята [kg]

Общо потребление след връщането 
обратно [kg]

1. Натиснете бутон „Везна“ в долната лента 
от менюто, за да извикате страницата.

2. Страницата „Везна“ се показва.
3. Изберете везната, която трябва да се 

калибрира, с кликване.

ВезнаПреглед Авариен режимИзбор Аларма

Еталонна тежест [kg]

4. Въведете еталонна тежест.
Използвайте предмет, чието тегло е 
известно и е между 10 и 20 kg.
Алтернативно използвайте неотворен 
кашон с прах и добавете към 
отбелязаното тегло (напр. 20 kg) 0,5 kg 
(теглото на празния кашон).
Въведете общата сума, в настоящия 
пример 10,0 kg.

5. Поставете еталонната тежест на везната.
6. Показва се стойността на еталонна тежест.

За продължаване на процеса на 
калибриране натиснете бутон „Нататък“.

1. Въведете еталонна тежест.
2. Поставете еталонната тежест на везната.

Отказ Следващ

Рецепта 1 Потребител

Рецепта 1 Потребител
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ВезнаПреглед Авариен режимИзбор Аларма

7. Снемете еталонната тежест от везната.
8. За продължаване на процеса на 

калибриране натиснете бутон „Нататък“.

9. Поставете еталонната тежест на везната 
за проверка.

10. За продължаване на процеса на 
калибриране натиснете бутона 
„Калибриране“.

Отстранете тежестта.

Отказ Следващ

ВезнаПреглед Авариен режимИзбор

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Калибриране Калибриране

Потребление след промяна на 
боята [kg]

Общо потребление след връщането 
обратно [kg]

Рецепта 1 Потребител

Рецепта 1 Потребител
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ВезнаПреглед Авариен режимИзбор

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

СъбитиеВреме Потребител Име Количество
Името на партидата е 
променено

Край на измерване

Стартиране на 
измерване

Експортиране 
на дневника

Определяне … Изтриване

8.5 ДНЕВНИК ЗА ТЕГЛОВИТЕ ДАННИ

Данните за потребление се запаметяват в дневник.
Могат да се запаметят xxx съобщения, след това се прави презапис върху първата стойност.
За постоянно записване на данните те трябва да се свалят от контролера на USB стик, като след 
това могат да се обработват допълнително в екселски файл или на компютър.

4. Натиснете бутона „Определяне“, за да се 
покажат данните на екрана.

5. За запаметяване на данните на USB стик, 
натиснете бутона „Експортиране“. 
Създава се файл във формат *.csv.
За да се покаже бутонът „Експортиране“, 
трябва, преди да извикате функцията 
„Везна“, да поставите USB стика.
При необходимост сменете менюто или 
извикайте друга функция.

6. Пъхнете USB в компютъра и отворете 
файла в Explorer посредством „Отваряне с 
… Excel“.

7. Форматирайте файла според желанията си.

ВезнаПреглед Авариен режимИзбор

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Калибриране Калибриране

Потребление след промяна на 
боята [kg]

Общо потребление след връщането 
обратно [kg]

1. Натиснете бутон „Везна“ в долната лента 
от менюто, за да извикате страницата.

2. Страницата „Везна“ се показва.
3. Натиснете бутон „Дневник“ в долната 

лента от менюто, за да извикате дневника.
Показват се данните за потреблението.

Рецепта 1 Потребител

Рецепта 1 Потребител
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9 КОРЕКЦИЯ (4-1-1-1)

С функцията „Корекция“ могат временно да се адаптират различни параметри на заредената 
програма.
Адаптираните стойности са в сила до зареждането на нова програма.

Допълнително действителните стойности могат да се показват в различни изобразителни 
модуси, както и да се променят функциите на контролера.

Дефинираните в „Машинни параметри“ функции на контролера, които могат да се променят 
през бутон „Функции“, се възстановяват обратно едва след изключване на контролера.

Отделните корекционни параметри и техните настройки са описани подробно в „Обслужване 
на инсталацията“ за контролер Profi Tech M.

9.1 ПРЕГЛЕД

Плоска част

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

АлармаПреглед Пистолети Плъзгаща 
маса Действителни 

стойности ФункцииПодемни 
устройства

1. Натиснете бутон „Корекция“ в дясната 
лента от менюто, за да извикате 
страницата.

2. Показва се страницата за корекции.
3. Изберете пистолета или групата 

пистолети, които трябва да промените, с 
кликване.
Активният пистолет или активната група 
пистолети се изобразява с оранжева 
рамка.

4. Кликнете върху индикаторната скала.
Количеството прах може да се променя с 
бутоните „+“ и „-“.

5. Настроената стойност се прилага с бутон 
„OK“.

6. За да могат да се предприемат 
целенасочени промени, до подробните 
параметри на отделните компоненти 
на приложението трябва да се достигне 
през долната функционална лента.

HV ИЗКЛHV ВКЛ

Потребител
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10 ПОЧИСТВАНЕ (5-1-1-1)

Процесът на почистване се стартира и изключва с функцията „Почистване“.
На екрана се показват отделните стъпки на почистване и необходимите дейности.
Автоматичните стъпки на почистване са обозначени с „А“, а ръчните с „Р“ и се показват с зелен 
шрифт.

10.1 ОБЩ ПРОЦЕС НА ПОЧИСТВАНЕ

Легенда:
А Автоматичен процес
Р Ръчен процес

А/Р Автоматичен процес с ръчни стъпки
Р/А Автоматичен, когато са инсталирани компонентите
РЦ Рециклиране
РЗ Режим на загуба

РЦ/РЗ по избор рециклиране или режим на загуба
* с докосване или с бутон на циклона
3 Тази стъпка е необходима винаги, преди да се предприеме някоя от стъпките 4, 5, 6, 

7, 8 или 9.
Изключение стъпка 6: Вътрешното почистване на пистолетите може да се извършва 
също и при пълен контейнер, но контейнерът не се продухва и смукателните канали 
под инжекторите не се почистват.
Изключение стъпка 7: Интензивното почистване на пресния прах може да се извършва 
също и при пълен контейнер, но контейнерът не се продухва и стрелката не може да 
се почисти!

Когато няма освобождаване на ключа или на подвижната техника, когато няма сигнал, че 
кабината е ОК или липсва освобождаване на праха, се показва съобщение за грешка.
Тогава процесът на почистване не може да се стартира.
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Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Измерване на времето [min : sec]

Няма освобождаване на подвижната техника или на ключа

Няма сигнал, че кабината е ОК или няма освобождаване 
на праха

Грешка

Отказ

Рецепта 1 Потребител
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Вариант на почистване Описание
Основно почистване При този избор се изпълняват всички стъпки на почистване, 

определени и набрани в „Машинни параметри“.
В „Процес на почистване“ активните стъпки са маркирани в 
оранжево.
Неактивните стъпки са маркирани в сиво и се прескачат.

Може да се променя Оттук може да се извика специфичен за клиента процес на 
почистване.
За целта желаните стъпки трябва да са предварително дефинирани 
в машинните параметри „Почистване“.

Малка партида Оттук може да се извика специфичен за клиента процес на 
почистване за режим малки партиди.
За целта желаните стъпки трябва да са предварително дефинирани 
в машинните параметри „Почистване“.

Индивидуално При този модус могат да се определят стъпките на почистване, 
които следва да се извършат.
Този модус се препоръчва само за специализиран персонал.

10.2 ИЗБОР НА МОДУС ПОЧИСТВАНЕ

Може да се избира между множество варианти на почистване.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Основно 
почистване

Изкл.

Измерване на времето [min : sec]

Може да се 
променя Малка партида Индивидуално

Предварително почистване на стените 
на контейнера

Вкл.

Изкл. Вкл.

Бързо Интензивно

Контейнер интензивно

Пистолети отвътре интензивно

Старт
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Предварително почистване на стените на контейнера

При включена функция при почистване, стените на контейнера за прах могат да се почистват 
ръчно, за да се оползотвори прахът по тях преди автоматичното продухване.
При изключена функция програмата протича без тази възможност.

Интензивно почистване на контейнера:
Тази функция служи за това, след почистването на контейнера той да може да се почисти също 
и ръчно.
При изключена функция програмата протича без тази възможност.

Пистолети отвътре интензивно:
При избор „Бързо“ след предварително зададения цикъл всички пистолети от едната страна се 
изплакват едновременно, като се редуват.
При избор „Интензивно“ циклично една след друга се почистват винаги само групи пистолети 
(максимално 4 пистолета на група) от двете страни.

Настройка на интензивността на почистването:

Интензивността на почистването може да се настрои на 50%, 100% или 200%.
При 50%, респ. 200% броят на импулсите, респ. циклите или се дели на две, или се умножава 
по две.
Настройката може да се променя по време на процеса на почистване, но промяната става 
ефективна едва в следващата стъпка на почистване.

10.3 СТЪПКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕТО

При избиране на „Индивидуално“ всички стъпки на почистване се виждат и могат да се изберат 
индивидуално.
Този модус би трябвало да се ползва само от специализиран персонал.

Вкл.

Старт

Пистолети отвън стъпка 2

Предварително 
почистване на ситото

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл. Помпа за пресен прах 2

Предварително почистване 
на стените на контейнера

Контейнер

Контейнер интензивно

Перисталтична помпа/
циклон

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Вкл.

Пистолети отвътре 
интензивно

Пистолети отвътре

Изпразване на маркучите за 
пресен прах и за пистолетите

Изпразване на праха

Пистолети отвън стъпка 1

Вкл. Помпа за пресен прах 1

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Основно 
почистване

Може да се 
променя

Малка партида Индивидуално



47

PXS

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВЕРСИЯ 05/2018 ПРОДУКТОВ НОМЕР DOC 2403727

1. Натиснете бутон „Почистване“ в дясната 
лента от менюто, за да извикате страницата.

2. Показва се страницата за почистването.
3. Изберете желания модус на почистване с 

кликване върху него.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Следващ

Измерване на времето [min : sec]

Стартиране на почистването

Продухване на ръчните и 
автоматичните пистолети

4. След стартиране на процеса на 
почистване в горната част на екрана се 
показват стъпките за почистване, които 
трябва да се изпълнят от оператора.
Автоматичните стъпки за почистване се 
показват в долната част на екрана.
Стъпките за почистване, които не са 
избрани, не се показват.
Стъпките, оцветени в оранжево, все още 
не са изпълнени, а стъпките, оцветени в 
зелено, вече са осъществени.
Оцветените в сиво стъпки се прескачат, 
те са били отхвърлени ръчно
(„Може да се променя“, „Малка партида“, 
„Индивидуално“).

5. След приключване на съответната 
стъпка от почистването натиснете бутона 
„Нататък“ за стартиране на следващата 
стъпка.

Тръба за пресен прах в позиция 
за паркиране

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Основно 
почистване

Изкл.

Измерване на времето [min : sec]

Може да се 
променя

Малка партида Индивидуално

Предварително почистване на стените 
на контейнера

Вкл.

Изкл. Вкл.

Бързо Интензивно

Контейнер интензивно

Пистолети отвътре интензивно

Старт

Затворете вратите на кабината
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6. Затворете вратите на кабината. 
7. Поставете контейнера за пресен прах 

под изпускателния клапан на работния 
контейнер.

8. Преместете тръбата за пресен прах 1 в 
позиция за почистване.

9. Натиснете бутон
„Потвърждение/изпълнено“.

9. Процесът на почистване може да се 
прекъсне с бутона „Пауза“.

10. За прекъсване на процеса на почистване 
натиснете бутон „Прекъсване“.

11. Маркучите се изпразват автоматично.
12. След това се осъществява продухване на 

пистолетите на група 1.
13. След продухване на пистолетите се 

изпразва работният контейнер.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Затворете вратите на кабината

Тръбата за пресен прах 1 в 
позиция за почистване ли е?

Поставете опаковката с пресен 
прах под изпускателния отвор

Изпразнете маркучите

Потвърждение/
изпълнено

Отказ

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Изпразване на контейнера

Продухване на пистолетите група 1

Отказ
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14. Втората част от външното почистване на 
пистолетите се изпълнява автоматично.

15. Работният контейнер се изпразва 
автоматично.

16. Ако прекъсвачът за минимум е все още
резервиран, се появява следното 
показание.

17. След достигането на минималното ниво 
следващата стъпка от почистването се 
осъществява автоматично.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Изпразване на контейнера

Пистолети почистване отвън част 2

Отказ

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Изпразнете контейнера:
минималното ниво още не е достигнато

Отказ
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18. Осъществява се почистване на 
инжекторите.

19. Ако не е поставено US сито и не е избрана 
функцията „Предварително почистване 
на стените на контейнера“, се показва 
този екран. 

20. Отворете капака и почистете стените 
на контейнера от залепналия прах с 
подходящ шабер.

21. Затворете капака на работния контейнер.
22. Появява се запитване дали капакът на 

работния контейнер е затворен.
23. Натиснете бутона „Нататък“ за стартиране 

на следващата стъпка от почистването.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Почистване на смукателната 
система на инжектора

Отказ

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Изстържете контейнера

Отказ

Капакът затворен ли е?

Следващ

Процес на почистване без сито, но с ръчно изстъргване на контейнера
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24 Ако е поставено US сито и не е избрана 
функцията „Предварително почистване 
на стените на контейнера“, се показва 
този екран.

25. Осъществява се автоматично 
предварително почистване на ситото.

25. Отворете капака и почистете стените 
на контейнера от залепналия прах с 
подходящ шабер.

26. Отстранете ситото от контейнера.
27. Поставете гумената пробка в рамката на 

ситото и затворете капака.
28. Натиснете бутон

„Потвърждение/изпълнено“.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Предварително почистване на ситото

Отказ

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Отстранете ситото, затворете 
отвора, затворете капака

Отказ

Изстържете контейнера

Потвърждение/
изпълнено

Повтаряне

Процес на почистване със сито, но с ръчно изстъргване на контейнера
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28. Помпата за пресен прах 1 се изплаква 
автоматично.

29. При наличие на втора тръба за пресен 
прах се появява следният дисплей.
Преместете тръбата за пресен прах 2 в 
позиция за почистване.
Натиснете бутон
„Потвърждение/изпълнено“.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Почистване на помпа за пресен прах 1

Отказ

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Почистване на помпа за пресен прах 2

Отказ

Тръбата за пресен прах 2 в 
позиция за почистване ли е?

Потвърждение/
изпълнено
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30. Помпата за пресен прах 2 се почиства 
автоматично.

31. Контейнерът и праховата стрелка се 
почистват автоматично.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Почистване на помпа за пресен прах 2

Отказ

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Почистване на контейнера, стрелката

Отказ
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32. Контейнерът се изплаква автоматично.

33. Изпразване на праха от контейнера.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Изплакнете контейнера

Отказ

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Изпразване на праха

Отказ
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34. Поставете опаковката с пресен прах 
и изпускателния отвор на работния 
контейнер.

36. Контейнерът се изплаква автоматично.

37. Инжекторите се почистват.
38. Контейнерът се доизплаква автоматично.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Изплакнете контейнера

Отказ

Поставете опаковката с пресен 
прах под изпускателния отвор

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Изплакнете контейнера

Отказ

Поставете опаковката с пресен 
прах под изпускателния отвор

Почистване на смукателната 
система на инжектора
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39. На екрана става смяна между две 
показания.

40. Отворете капака на работния контейнер 
и го допочистете ръчно.

41. Почистете ръчно запорния вал на 
изпускателния отвор на запорното 
приспособление.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec]

Изплакнете контейнера

Отказ

Поставете опаковката с пресен 
прах под изпускателния отвор

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Следващ

Измерване на времето [min : sec]

Почистване на запорния вал на 
изпускателния отвор на запорното 
приспособление

Отказ

Интензивно почистване на 
контейнера

Капакът затворен ли е?

Повтаряне
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43. Контейнерът и праховата стрелка се 
почистват автоматично.

42. Затворете капака на работния контейнер 
и натиснете бутона „Нататък“.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Повтаряне

Измерване на времето [min : sec]

Почистване на запорния вал 
на изпускателния отвор на 
запорното приспособление

Отказ

Интензивно почистване на 
контейнера

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec] Отказ

Почистване на контейнера, стрелката

Повтаряне

Капакът затворен ли е?

Следващ
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48. Перисталтичната помпа се почиства 
автоматично.

44. Почистете ръчно кабината.
45. Отворете циклона и извадете ситото.
46. Работният контейнер може да се 

напълни с нова боя.
47. За продължаване на процеса на 

почистване натиснете бутон „Нататък“.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма
Измерване на времето [min : sec]

Отворете циклона, извадете 
ситото

Отказ

Почистване на кабината

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Пауза

Измерване на времето [min : sec] Отказ

Почистване на перисталтичната 
помпа

Контейнерът може да се напълни 
със следващата боя

Следващ

Напълване с 
нова боя 

Напълване с 
нова боя 
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49. Наклонете отново ситото и затворете 
циклона.

50. След приключване на общия процес по 
почистване приключете почистването 
с натискане на бутона „Приключване на 
почистването“.
С това се спира времето за почистване 
и се запаметява в дневника 
„Експлоатационни данни“.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма
Измерване на времето [min : sec]

Приключване на почистването

Отказ

Почистете циклона, 2-3 пъти 
затворете-отворете-продухайте

Повтаряне

Напълване с 
нова боя 

Приключване на 
почистването
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11 РЕЦЕПТА (6-1-1-1)

След натискане на бутон „Рецепта“ на екрана се появява следното показание.
Наличните рецепти се появяват на екрана, актуално изготвената рецепта се появява на бял фон.
Показват се различни характеристики на рецептата, напр. номер на запаметяване, място на 
запаметяване, дата на изготвяне и, при наличие, коментар.

Рецепта 1

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Зареждане на 
рецепта

Търсене на 
рецепти

Избор

11.1 ЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЦЕПТА

Памет №

Главна папка:

Подпапка:

Изготвено на:

Изготвено от:

Коментар:

Изготвено от системата

1. Изберете желаната рецепта от показания 
списък; рецептата се активира с натискане 
на бутона на интерфейса.

2. Ако желаната рецепта не се показва 
в списъка, можете да я потърсите с 
функцията „Търсене на рецепта“ в пометта.

3. С натискане на бутона „Зареждане на 
рецепта“ избраната рецепта се зарежда 
в производствената памет.
Забележка:
Номерът на запаметяване не може да се 
променя, той се генерира от системата.
Той служи като референтен номер, 
когато програмите трябва да се извикват 
от външен контролер или през 
Codecatching посредством перфорирана 
ламарина.Ново Обработка Копиране Прилагане Управление
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12 НАСТРОЙКИ (7-1-1-1)

С функцията „Поддръжка“ могат да се настройват интервалите за поддръжка за следните 
компоненти и да се показват работните часове.
Начинът на действие е еднакъв за всички уреди и по-надолу се описва за всички компоненти.

– Пистолети
– Маркучи
– Инжектори
– Подемни устройства
– Плъзгаща маса
– Помпа за пресен прах вътрешна
– Помпа за пресен прах външна
– Ултразвуково сито
– Перисталтична помпа

12.1 ПОДДРЪЖКА

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Настройки“ в дясната лента на 
менюто.

2. Страницата „Поддръжка на пистолетите“ 
се показва.

3. Активирайте интервала на поддръжка 
с натискане върху полето и въведете 
интервала през клавиатурата.

4. Приложете числовата стойност с бутона 
„Enter“.

5. Натиснете бутона „Нулиране“ за връщане 
на един пистолет, респективно 
„Нулиране на всичко“ за връщане на 
всички пистолети.
С бутона „Стрелка дясно“ можете да 
прелистите към следващата страница.

12.1.1 ПОДДРЪЖКА НА ПИСТОЛЕТИТЕ

Интервал между поддръжките [h]
Брояч на поддръжките [h] Работни часове [h]

Нулиране на 
всичко

Пистолети Маркучи Инжектори Подемни 
устройства

Плъзгаща 
маса

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Нулиране

Нулиране

Нулиране

Нулиране

Нулиране

Нулиране
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Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „ПП - вътрешно“.

2. Страницата „ПП - вътрешно“ се показва.
3. Активирайте интервала на поддръжка 

с натискане върху полето и въведете 
интервала през клавиатурата.

4. Приложете числовата стойност с бутона 
„Enter“.

5. Натиснете бутона „Нулиране“ за връщане 
на стойностите.
С бутона „Стрелка ляво“ можете да 
прелистите обратно към предишната 
страница.

12.1.2 ПОДДРЪЖКА ПРЕСЕН ПРАХ ВЪТРЕШНО

Интервал между поддръжките [h] Брояч на поддръжките [h] Работни часове [h]

ПП - вътрешно ПП - външно US сито Перисталтична-
помпа

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Нулиране

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „ПП - външно“.

2. Страницата „ПП - външно“ се показва.
3. Активирайте интервала на поддръжка 

с натискане върху полето и въведете 
интервала през клавиатурата.

4. Приложете числовата стойност с бутона 
„Enter“.

5. Натиснете бутона „Нулиране“ за връщане 
на стойностите.
С бутона „Стрелка ляво“ можете да 
прелистите обратно към предишната 
страница.

12.1.3 ПОДДРЪЖКА ПРЕСЕН ПРАХ ВЪНШНО

Интервал между 
поддръжките [h]

Брояч на поддръжките [h] Работни часове [h]

ПП - вътрешно ПП - външно US сито Перисталтична-
помпа

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Нулиране
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Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „US сито“.

2. Страницата „US сито“ се показва.
3. Активирайте интервала на поддръжка 

с натискане върху полето и въведете 
интервала през клавиатурата.

4. Приложете числовата стойност с бутона 
„Enter“.

5. Натиснете бутона „Нулиране“ за връщане 
на стойностите.
С бутона „Стрелка ляво“ можете да 
прелистите обратно към предишната 
страница.

12.1.4 ПОДДРЪЖКА НА US СИТОТО

Интервал между 
поддръжките [h]

Брояч на поддръжките [h] Работни часове [h]

ПП - вътрешно ПП - външно US сито Перисталтична-
помпа

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Нулиране

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Перисталтична помпа“.

2. Страницата „Поддръжка на 
перисталтичната помпа“ се показва.

3. Активирайте интервала на поддръжка 
с натискане върху полето и въведете 
интервала през клавиатурата.

4. Приложете числовата стойност с бутона 
„Enter“.

5. Натиснете бутона „Нулиране“ за връщане 
на една стойност, респективно 
„Нулиране на всичко“ за връщане на 
всички стойности.
С бутона „Стрелка ляво“ можете да 
прелистите обратно към предишната 
страница.

12.1.5 ПОДДРЪЖКА НА ПЕРИСТАЛТИЧНАТА ПОМПА

Интервал между 
поддръжките [цикли]

Брояч на поддръжките 
[цикли]

Тотално [цикли]

ПП - вътрешно ПП - външно US сито Перисталтична-
помпа

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Нулиране

Нулиране

Нулиране

Нулиране

Нулиране

Нулиране

Нулиране 
на всичко
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Тази функция служи за показване на историята.

12.2 ДНЕВНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДАННИ

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Настройки“ в дясната лента на 
менюто.

2. Натиснете бутон „Дневник“ за извикване 
на функцията.
Показването може да се ограничи с 
функцията „Определяне …“.

Време Категория Потребител Текст

Определяне …

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Работен режим

Име на партидата

Потребител

Почистване, старт

Име на партидата Wagner въведено

Почистване, край, продължителност: 0min 13s 

Изтриване

Работен режим

Потребител

Потребител

Тази функция служи за изтриване на историята.

12.2.1 ИЗТРИВАНЕ НА ДНЕВНИКА

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

1. Натиснете бутона „Изтриване“.
2. Следва запитване.
3 За изтриване на дневника натиснете 

бутона „ОК“.

Време Категория ПотребителТекст

Определяне …

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Работен режим

Име на партидата

Потребител

Почистване, старт

Име на партидата Wagner въведено

Почистване, край, продължителност: 0min 13s 

Изтриване

Работен режим

Потребител

Потребител

Наистина ли желаете да изтриете?
Експлоатационните данни и 
документацията за потреблението 
на прах ще бъдат изтрити!

Изтриване

ОК Отказ
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С тази функция могат да се видят и променят различни настройки и параметри.

12.3 ФУНКЦИИ

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Настройки“ в дясната лента на 
менюто.

2. Натиснете бутон „Функции“ за извикване 
на функцията.
Страницата „Общо“ се показва.

3. С натискане на бутона „РИ_нулиране“ се 
нулира регистърът на изместванията.

4. За напускане на функцията кликнете 
върху друг функционален интерфейс.

Общо

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Пистолети“.

2. Включете, респ. изключете желаните 
параметри.

3. С бутона „Стрелка дясно“ можете да 
прелистите по-нататък към следващата 
страница.

Включване при долния ръб на частите

Управление на височините

Управление на празнините

Пистолети

Вкл.

12.3.1 ОБЩО

Общо Пистолети Подемни 
устройства

Експертен 
режим

12.3.2 ПИСТОЛЕТИ

Вкл.

Вкл.

Изкл.

Изкл.

Изкл.

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Подемни 
устройства

Външен 
I/O-възел

Включване при горния ръб на частите Вкл. Изкл.

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Плъзгаща 
маса
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Плоска част 1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Външен I/O-възел“.

2. Натиснете бутона „Инициализация“, за да 
стартирате инициализацията.

12.3.3 ВЪНШЕН I/O-ВЪЗЕЛ

Инициализиране

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Външен 
I/O-възел

Външният възел I/O се използва за реализиране на управлението на програмите през външни 
възли.
Функцията е необходима за първоначалното пускане в експлоатация на възела.

Хардуерна конфигурация
Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Wago
I/O-възел
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1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Експертен режим“.

2. За активиране на експертен режим 
натиснете бутона „Да“.

12.3.4 ЕКСПЕРТЕН РЕЖИМ, ПОДАВАНЕ НА ПРАХ

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Подемни 
устройства

Експертният режим служи за търсене на грешки. В експертен режим компонентите могат да се 
включват поотделно. Комутационното състояние се показва оптично.

Забележка:
Няма активни блокировки.

Искате активиране на експертен режим? Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

ПистолетиОбщо Плъзгаща 
маса

Експертен 
режим

НеДа

3. При активиран експертен режим всички 
функционални бутони са дезактивирани.

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Подемни 
устройства

Искате активиране на експертен режим? Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

ПистолетиОбщо Плъзгаща 
маса

Експертен 
режим

НеДа
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Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Подемни 
устройства

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

ПистолетиОбщо Плъзгаща 
маса

Експертен 
режим

Запорен клапан за прах затворен/отворен

Запорен клапан за въздух затворен/отворен

Въздушен клапан затворен/отворен

Втечнен въздух

Вибрационен мотор

Дроселна клапа

Ежектор за отвеждане на въздуха

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Подемни 
устройства

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

ПистолетиОбщо Плъзгаща 
маса

Експертен 
режим

Група

Инжекторни групи 
дясно

Група

Инжекторни групи 
ляво
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С функцията „Диагноза“ може да се извика информация за статуса на различните компоненти 
на инсталацията като напр. контролери, пистолети, подвижна техника.
Начинът на действие е еднакъв за всички компоненти и по-надолу се описва за две функции.

12.4 ДИАГНОЗА

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Wago I/O-възел“.

2. Страницата „Wago I/O-възел“ се показва.
Показват се ID на грешката и CAN статусът.
Неактивните функции се изобразяват в 
черно.

4. С бутона „Стрелка дясно“ можете да 
прелистите към следващата страница.

12.4.1 WAGO I/O-ВЪЗЕЛ

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Управляващо напрежение 24 V OK

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Разпознаване РазниВъншен
I/O-възел

CAN статусГрешка ID
Инициализиране

Аварийно спиране PNOZ е OK

Пожарогасителната система PNOZ е OK

Предпазната врата PNOZ е OK

Шунтиране на неизправност

Пожарогасителната система е ОК

Почистване на циклона в 
готовност на праховия център

Wago
I/O-възел

5. С бутоните със стрелка може да се 
прелиства напред или назад.

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Вентилаторен мотор моторна 
защита ОК 

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Разпознаване РазниВъншен
I/O-възел

Ултразвуково сито US_ACT_OUT

Наблюдение на филтъра OK
Шлюзови врати, прекъсвач за 
врата 1
Шлюзови врати, прекъсвач за 
врата 2 Ултразвуково сито ERROR_OUT

Вентилаторен мотор термистор 
моторна защита ОК

Wago
I/O-възел

Рециклиран прах - резервоар 
сензор за ниво min

Защита на мотора на вибратора, 
рециклиран прах

Рециклиран прах - резервоар 
сензор за ниво max
Рециклиран прах - резервоар 
сензор за ниво max/препълване

Дроселната клапа е затворена

Дроселната клапа е отворена Работен контейнер, прекъсвач 
за капака

Интерфейс

Интерфейс
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6. С бутона „Стрелка ляво“ можете да 
прелиствате обратно.

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Разпознаване РазниВъншен
I/O-възел

BigBag неизправностBigBag предупредителна 
аларма за недостиг на прах

Wago
I/O-възел

Защита на мотора на вибратора 
пресен прах 2 - контейнер

Помпа за пресен прах 2, 
почистването е в ход
Помпа за пресен прах 2 е готова 
за експлоатация

Помпа за пресен прах 1 
функционира

Защита на мотора на вибратора 
пресен прах 1 - контейнер

Помпа за пресен прах 1, 
почистването е в ход
Помпа за пресен прах 1 е готова 
за експлоатация

Помпа за пресен прах 2 
функционира

Тръбата за пресен прах в 
позиция за почистване

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Външен I/O-възел“.

2. Страницата „Външен I/O-възел“ се показва.
Показват се ID на грешката, CAN статусът 
и актуалният номер на програмата.

12.4.2 ВЪНШЕН I/O-ВЪЗЕЛ

Поддръжка Потребител Функции ДиагнозаДневник

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Разпознаване РазниВъншен I/O
възел

CAN статусГрешка ID

Номер на рецептата:

Wago
I/O-възел
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Функцията „Машина“ служи за показване и настройка на машинните параметри на цялата 
инсталация.
Тези настройки могат да се извършват само от персонал със задълбочени познания относно 
взаимовръзките и основите на системата за прахово боядисване, за да бъдат избегнати щети 
по нея.
За първоначално конфигуриране на системата трябва да се използва програмата 
„Konfi gurations-Wizard“!

12.5 МАШИНА

12.5.1 МАШИННИ ПАРАМЕТРИ, ОБЩО

1. За активиране на функцията натиснете 
бутона „Настройки“ в дясната лента на 
менюто.

2. Страницата „Поддръжка на пистолетите“ 
се показва.

3. Натиснете бутон „Стрелка дясно“ в долната 
лента от менюто, за да прелистите към 
следващата страница.

4. Натиснете бутона „Машина“.
5. Показва се страницата „Общо“.
6. Изберете желаната конфигурация.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Разпознаване Пистолети

Мерна единица

Хардуерна конфигурация

Подемни 
устройства

Плъзгаща 
маса

метричен

3: PXS 26/36, пълна 
окомплектовка

Общо

Име: Стойност: Описание
Хардуерна конфигурация 1: PXS 26 PXS с максимално 26 инжектора,

1 помпа за ПП, без Bigbag,
без двойна перисталтична помпа

2: PXS 26, BigBag PXS с максимално 26 инжектора, 
1 помпа за ПП, с BigBag, с двойна 
перисталтична помпа

3: PXS 26/36, пълна окомплектовка PXS с максимално 26/36 инжектора, 
2 помпи за ПП, с BigBag, с двойна 
перисталтична помпа
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1. Натиснете бутон „Стрелка дясно“ в 
долната функционална лента, за да се 
покаже втората страница.

2. Натиснете бутон „Машина“ за извикване 
на функцията.

3. Страницата „Конвейер“ се показва. 
4. Натиснете бутон „Почистване“ за 

извикване на функцията.
5. Страницата „Почистване“ се показва.
6. Предприемете желаните настройки.

12.5.2 МАШИННИ ПАРАМЕТРИ, ПОЧИСТВАНЕ

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Прахова 
система

Изкл.Вкл.Продухващото устройство на пистолетите 
при подемното устройство налично
Импулс/настройка на паузите при външно 
продухване на пистолетите [sec]

Функция наблюдение за сблъсъци 
по време на почистването Изкл.Вкл.

Почистване Кабина

7. Натиснете бутон „Стрелка дясно“, за да се 
покаже втората страница.

8. Предприемете желаните настройки.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Прахова 
система

Брой на групите инжектори за изплакване 
ляво/дясно

Предварително почистване на ситото със 
струйно обливане [sec]

Почистване Кабина

Вътрешно почистване на 
пистолетите

Предварително почистване на 
ситото в пулсиращ режим
Предварително почистване на 
контейнера 1

Подаващ въздух при изпразване на 
маркучите на пистолетите [Nm³/h]
Дозиращ въздух при изпразване на 
маркучите на пистолетите [Nm³/h]
Пулверизиращ въздух при изпразване 
на маркучите на пистолетите [Nm³/h]
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9. Натиснете бутон „Стрелка дясно“, за да се 
покаже следващата страница.

10. Предприемете желаните настройки.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Прахова 
система

Интензивно почистване на ПП

Почистване на стрелката за РП

Почистване Кабина

11. Натиснете бутон „Стрелка дясно“, за да се 
покаже следващата страница.

12. Предприемете желаните настройки.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Прахова 
система

Изпразване на праха

Изпразване на маркуча за пресен 
прах и маркучите за пистолетите

Почистване Кабина

Пистолети отвън стъпка 2

Предварително почистване 
на ситото

Пистолети отвън стъпка 1

Пистолети отвътре

Финално почистване на 
контейнера 2
Почистване на 
перисталтичната помпа

Вкл. Вкл. Вкл.

Вкл. Вкл. Вкл.

Вкл. Вкл. Вкл.

Вкл. Вкл. Вкл.

Вкл. Вкл. Вкл.

Вкл. Вкл. Вкл.

Основно почистване Може да се 
променя Малка партида
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1. Натиснете бутон „Кабина“ за извикване 
на функцията.

2. Страницата „Кабина“ се показва.
3. Предприемете желаните настройки.
4. Натискайте бутон „Стрелка дясно“, за да 

извикате следващите страници.

12.5.3 МАШИННИ ПАРАМЕТРИ, КАБИНА

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Подаване Управление на 
програмата

Конфигурация на системата за 
изсмукване
Време на забавяне при проявление 
на грешка [sec]

Максимално време в секунди за обратно 
съобщение след включване [sec]

Почистване Кабина

Управление на вентилатора на 
кабината: минимална циркулационна 
продължителност [sec]

Управление на вентилатора на кабината 
звезда-триъгълник: продължителност

Вътрешно

13. Натиснете бутон „Стрелка дясно“, за да се 
покаже следващата страница.

14. Предприемете желаните настройки.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Прахова 
система

Помпа за пресен прах 2

Помпа за пресен прах 1

Почистване Кабина

Контейнер

Перисталтична помпа/циклон

Вкл. Вкл. Вкл.

Вкл. Вкл. Вкл.

Вкл. Вкл. Вкл.

Вкл. Вкл. Вкл.

Основно почистване Може да се 
променя Малка партида
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Име: Стойност: Описание
Конфигурация на системата за 
изсмукване

Външно Вентилаторът не се управлява от PXS.
Сигналът „Кабина OK“ идва от 
разпределителния шкаф на кабината.

Вътрешно Вентилаторът се включва и изключва през 
PXS.
Приложение:

Индиректно управление през 
разпределителния шкаф на кабината
Управление на FI без еко функция

Разширено управление Управление на FI с еко функция
Звезда/триъгълник Управление на вентилатора с активиране 

звезда-триъгълник
Управление на вентилатора на кабината:
минимална циркулационна 
продължителност [sec]

Минимална циркулационна 
продължителност

Времето започва да се отчита след 
изключване на честотния преобразувател.
След изтичане на времето се освобождава 
сигнал „Отвеждане на въздуха ОК“.

Максимално време в секунди за обратно 
съобщение след включване [sec]

Време за наблюдение до появата на 
сигнала „Отвеждане на въздуха ОК“.

Активиране на ЕКО функцията 0: деактивирана Енергийно ефективното управление на 
отвеждането на въздуха е деактивирано.

1: активирано Предпоставка за функцията е следната 
конфигурация: управлението на смукателния 
вентилатор да бъде параметрирано за 
„Разширено управление“.
В автоматичен режим енергийно 
ефективното управление на отвеждането 
на въздуха включва смукателния 
вентилатор в междината между детайлите 
в ЕКО режим и обратно, когато се подава 
елемент.

Точка на задействане на ЕКО функцията 0 … x [cm] Когато даден елемент премине тази точка 
след портала за разпознаване, от ЕКО режим 
се преминава обратно към нормален режим.
Точката на задействане трябва да бъде 
избрана така, че да има достатъчно време 
вентилаторът да се задейства преди първият 
пистолет да започне да нанася покритие.
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5. Отделните страници могат да се извикват 
посредством бутоните със стрелка.

6. Предприемете желаните настройки.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Подаване Управление 
на програмата

Продухване на дъното: 
Продължителност на импулс [sec]

Почистване Кабина

Продухване на под: Брой клапани в 
управляваща честота

Вкл. Изкл.Управление на продухването на дъното

Продухване на дъното: пауза в 
секунди между 2 импулса

Дължина на наблюдаваната област на 
шлюзовите врати при влизане [cm]
Точка на задействане на наблюдаваната 
област на шлюзовите врати при влизане
Дължина на наблюдаваната област на 
шлюзовите врати при излизане [cm]
Точка на задействане на 
наблюдаваната област на шлюзовите 
врати при излизане

Име: Стойност: Описание
Продухване на под:
Брой клапани в управляваща честота

0 … 6 Брой на вентилите, които се управляват в 
участъка

Продухване на дъното:
Пауза в секунди между 2 импулса [sec]

1 … 60 Пауза между импулса при вентил x до 
импулса при вентил x+1

Продухване на дъното:
Продължителност на импулс [sec]

0,1 … 5 Дължина на импулса, фаза на включване 
на един вентил

Дължина на наблюдаваната област на 
шлюзовите врати при влизане [cm]

0: деактивирана

1 … Дължина на наблюдаваната област на 
входа на кабината

Точка на задействане на наблюдаваната 
област на шлюзовите врати при влизане [cm]

Стартова точка на наблюдаваната област, 
отнасяща се до портала за разпознаване

Име: Стойност: Описание
Разстояние за освобождаване за
ЕКО функцията

[cm] Разстоянието обозначава дължината на 
кабината от точката на задействане на
ЕКО функцията нататък.
Превключването в ЕКО модус се 
осъществява,ако в рамките на цялото 
разстояние от точката на задействане
ЕКО нататък в кабината няма висящ елемент.
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Наблюдение на шлюзовите врати:

Тук става дума за параметриране на наблюдението на шлюзовите врати. Тази фунция е деактивирана 
в съответствие със стандарта (параметър дължина = 0).
Функцията наблюдение предполага наличието на прекъсвачи на вратите, които трябва да се 
свържат електрически в разпределителния шкаф. Има по един вход за прекъсвача на вратата 
за влизане и един за излизане. Ако са вградени два прекъсвача на вратата при влизането или 
излизането, то те трябва да са свързани последователно.

Наблюдавана 
област

Наблюдавана 
област

МП дължина 2МП дължина 1

МП EP2

МП EP1

Кабина

Св
ет

ли
нн

а 
за

ве
са

Име: Стойност: Описание
Дължина на наблюдаваната област на 
шлюзовите врати при излизане [cm]

0: деактивирана

1 … Дължина на наблюдаваната област на 
изхода на кабината

Точка на задействане на наблюдаваната област 
на шлюзовите врати при излизане [cm]

Стартова точка на наблюдаваната област, 
отнасяща се до портала за разпознаване
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Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Подаване Управление на 
програмата

Управление на светлина в кабина

Почистване Кабина

Вкл. Вкл.

1. Натиснете бутон „Подаване“ за извикване 
на функцията.

2. Страницата „Работна станция“ се показва.
3. Предприемете желаните настройки.

12.5.4 МАШИННИ ПАРАМЕТРИ, ПОДАВАНЕ НА ПРАХ

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Подаване Управление на 
програмата

Активиране на US ситото

Забавяне на алармата при 
грешка „Недостиг на прах“ [sec]

Подаване на  
пресен прах

Почистване Кабина

Забавяне на ИЗКЛЮЧВАНЕТО на 
помпата за ПП след достигане на 
работното ниво [sec]

Работна 
станция Забавяне на ВКЛЮЧВАНЕТО на помпата 

за ПП след спадане под работното 
ниво [sec]

Да Не

Ход по инерция след 
спиране на US ситото [sec]

Помпа за 
рециклиран  
прах

Име: Стойност: Описание
Забавяне на ВКЛЮЧВАНЕТО на 
помпата за ПП след спадане под 
работното ниво [sec] 

Забавяне във времето, с което се включва 
помпата за пресен прах след спадане под 
работното ниво

Забавяне на ИЗКЛЮЧВАНЕТО на 
помпата за ПП след достигане на 
работното ниво [sec]

Забавяне във времето, с което се изключва 
помпата за пресен прах след достигане на 
работното ниво
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1. Натиснете бутон „Подаване на пресен 
прах“ за извикване на функцията.

2. Страницата „Подаване на пресен прах“ 
се показва.

3. Предприемете желаните настройки.
4. Натиснете бутон „Стрелка дясно“, за да се 

покаже следващата страница.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Подаване Управление на 
програмата

Документация за потреблението 
на прах

Подаване на  
пресен прах

Почистване Кабина

Работна 
станция

Да Не

Ход по инерция след спиране 
на вибратора [sec]

Помпа за 
рециклиран  
прах

Станция за ПП

ПП BigBag

Ход по инерция след 
спиране на BigBag [sec]

Име: Стойност: Описание
Станция за ПП Не: няма налична станция за 

пресен прах (помпа за ПП)
Брой на наличните станции за 
пресен прах (помпа за ПП)

1: има една налична станция 
за пресен прах (помпа за ПП)

2: има две налични станции за 
пресен прах (помпи за ПП)

ПП BigBag Не: няма налична BigBag помпа 
за прах

Брой на наличните BigBag помпи за 
прах, които могат да се управляват

1: има една налична BigBag 
помпа за прах

2: има две налични BigBag 
помпи за прах

Документация за потреблението 
на прах

Да: Функцията е активирана Извършва се и се протоколира 
стартово и крайно измерване на 
опаковката с ПП.

Не: Функцията е деактивирана Не се извършва и протоколира 
стартово и крайно измерване на 
опаковката с ПП.

Ход по инерция след спиране на 
вибратора [sec]

0 … 300 Ход по инерция на вибратора след 
изключването

Ход по инерция след спиране на 
BigBag [sec]

0 … 20 Максимално време, с което разполага 
Bigbag за ход по инерция.
След това се прекъсва 
освобождаването и запорните 
елементи на работния контейнер се 
затварят.
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5. С бутона „Стрелка ляво“ се прелиства 
обратно към предишната страница.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Подаване Управление на 
програмата

Везна 1 Off set

Подаване на  
пресен прах

Почистване Кабина

Работна 
станция

Везна 2 Off set

Помпа за 
рециклиран  
прах

ПП1 минимум [kg]

ПП2 минимум [kg]

Везна 1 наклон

Везна 2 наклон

Име: Стойност: Описание
ПП минимум 1/2 [kg] 0: Контролът на минималното тегло на 

кашона с ПП е деактивиран
1 … 100 Граница за предупреждение за кашон 

с ПП на везната
Ако прахът е с тегло под минималното, 
се появява предупреждение.
Ако ПП помпата трябва да подава и 
прахът е с тегло под минималното, 
прозвучава звукова аларма.

Везна 1/2 Off set Само контролни стойности
Везна 1/2 наклон Калибрацията се извършва на 

страница 3-4-1-1
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1. Натиснете бутон „Помпа за рециклиран 
прах“ за извикване на функцията.

2. Страницата „Помпа за рециклиран прах“ 
се показва.

3. Предприемете желаните настройки.
4. Натиснете бутон „Стрелка дясно“, за да се 

покаже следващата страница.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Подаване Управление на 
програмата

Работен режимПодаване на  
пресен прах

Почистване Кабина

Работна 
станция

Да Не

Помпа за 
рециклиран  прах

Активиране

Двойна перисталтична помпа Да Не

Да Не

Име: Стойност: Описание
Активиране Да/Не Информация дали е свързана 

перисталтична помпа или не е
Двойна перисталтична помпа Да/Не Информация дали става дума за 

двойна перисталтична помпа или не
Работен режим Продължителност: Перисталтичната помпа подава без 

прекъсване
Еко: Перисталтичната помпа работи 

на интервали за спестяване на 
енергийните разходи.

Еко период на подаване [sec] вижте обяснението по-долу
Еко период на пауза [sec]

Обяснение на еко режима:
Когато пръскат два или повече пистолета, не се прави пауза.
Ако пръска само един пистолет или не пръска нито един, тогава има инерционно време 
➜ еко период на подаване.
През това време перисталтичната помпа продължава да работи. Ако времето изтече и все 
още не са започнали да пръскат поне два пистолета, перисталтичната помпа прави пауза.
Продължителността на паузата може да се настройва през „Еко период на пауза“.
Ако обаче започнат да пръскат два или повече пистолета, паузата прекъсва.
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5. С бутона „Стрелка ляво“ се прелиства 
обратно към предишната страница.

Wizard СистемиМашина

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Конвейер Подаване Управление на 
програмата

Такт2 [sec]

Подаване на  
пресен прах

Почистване Кабина

Работна 
станция

Период на рециклиране 1 [sec]

Помпа за 
рециклиран  
прах

Такт1 [sec]

Такт4 [sec]

Такт3 [sec]

Период на рециклиране 2 [sec]



83

PXS

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВЕРСИЯ 05/2018 ПРОДУКТОВ НОМЕР DOC 2403727

13 АЛАРМА (8-1-1-1)

С функцията „Аларма“ могат да се показват съобщения за грешка. Могат да се показват или актуалните 
грешки, или всички съобщения за грешка.
Показва се датата, времето на нулиране, модулът, кодът за грешка и кратък текст.
След това се описват само специфичните за PXS съобщения за грешка.

13.1 СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА

13.2 ВИДОВЕ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА

Предупрежденията се показват на жълт фон, неизправностите на червен.

Предупреждения:

Съобщения, чиито номера са по-малки от 100, са предупреждения. Те се визуализират, но не 
водят до спиране на системата. Предупрежденията изчезват сами (без квитиране), когато 
състоянието, което ги е предизвикало, вече не е актуално.

Неизправности:

Номерата на съобщенията за неизправност са по-големи от 100. Неизправностите водят до 
спиране на системата. При активирано блокиране на грешки (настройка „ВКЛ.“), в машинните 
параметри на пистолетите неизправността на даден пистолет се визуализира, но останалите 
пистолети продължават да нанасят прахово покритие.

Спиране на системата при неизправности:

Реакция на неизправност в системата:

Конвейерът спира (през изхода „Система ОК“)
Подемните устройства се връщат в стартова позиция и остават там
Подаващите колички се връщат в начална позиция
Пистолетите се ИЗКЛЮЧВАТ (изключват се подаването на прах и високото напрежение)
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13.3 EPG S2 (МОДУЛЕН КОД 20X)

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E2100 Непозната EMCY-грешка

13.4 ПОДЕМНО УСТРОЙСТВО (МОДУЛЕН КОД 30X)

Номер на 
предупреждение

Неизправност Причина Решение

E61 Освобождаване на 
регулатора на входа 
на FI
(24VDC-освобождаване 
през CAN bus кабел)

MCM-I/O-устройството 
предава освобождаване на 
движението, но FI съобщава, 
че няма освобождаване на 
регулатор

Проверете окабеляването
Проверете
MCM-I/O-устройството и CPS

Предупреждения:

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E1551 Изпълнението 

на командата 
преобразувателя през 
SDO е погрешно или 
тайм аут

Изпълнете още веднъж 
командата

E1601 Освобождаване на 
регулатора на входа 
на FI
(24VDC-освобождаване 
през CAN bus кабел)

MCM-I/O-устройството не 
предава освобождаване 
на движението, но FI 
съобщава, че има хардуерно 
освобождаване на регулатор

Проверете окабеляването
Проверете
MCM-I/O-устройството и CPS

E1602 Освобождаване 
на регулатора на 
входа на FI (24VDC-
освобождаване през 
CAN bus кабел)

MCM-I/O-устройството 
предава освобождаване на 
движението, но FI съобщава, 
че няма освобождаване на 
регулатор

Проверете окабеляването

Проверете
MCM-I/O-устройството и CPS

E1800 Проблем при 
проследяване на 
процеса

Има превишаване на времето Предприемете нулиране

Неизправности:
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13.5 ПЛЪЗГАЩА МАСА (МОДУЛЕН КОД 40X)

Номер на 
предупреждение

Неизправност Причина Решение

E61 Освобождаване на 
регулатора на входа 
на FI
(24VDC-освобождаване 
през CAN bus кабел)

MCM-I/O-устройството 
предава освобождаване на 
движението, но FI съобщава, 
че няма освобождаване на 
регулатор

Проверете окабеляването
Проверете
MCM-I/O-устройството и CPS

Предупреждения:

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E1551 Изпълнението 

на командата 
преобразувателя през 
SDO е погрешно или 
тайм аут

Изпълнете още веднъж 
командата

E1601 Освобождаване на 
регулатора на входа 
на FI
(24VDC-освобождаване 
през CAN bus кабел)

MCM-I/O-устройството не 
предава освобождаване 
на движението, но FI 
съобщава, че има хардуерно 
освобождаване на регулатор

Проверете окабеляването
Проверете
MCM-I/O-устройството и CPS

E1602 Освобождаване на 
регулатора на входа 
на FI
(24VDC-освобождаване 
през CAN bus кабел)

MCM-I/O-устройството 
предава освобождаване на 
движението, но FI съобщава, 
че няма освобождаване на 
регулатор

Проверете окабеляването

Проверете
MCM-I/O-устройството и CPS

E1800 Проблем при 
проследяване на 
процеса

Има превишаване на времето Предприемете нулиране

Неизправности:
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13.6 УПРАВЛЕНИЕ НА КАБИНАТА (МОДУЛЕН КОД 50X)

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E1610 Моторната защита на 

вентилатора не е ОК
Проверете моторната 
защита

E1611 Термисторът на 
вентилатора не е ОК

Проверете термистора

E1612 Сигналът „Честотен 
преобразувател ОК“ не 
се появява

Проверете сигнала 
„Честотен преобразувател 
ОК“ или шунтирайте, ако 
сигналът не е налице

E1382 Грешка при 
наблюдението на 
филтъра

Входът за наблюдение на 
филтъра не подава сигнал 
ОК

E7811 Погрешно 
параметриране на 
наблюдението на 
шлюзовата врата при 
влизане

Точката на задействане 
не влиза в диапазона 
на регистъра на 
изместванията

Проверете точката на 
задействане

E7812 Погрешно 
параметриране на 
наблюдението на 
шлюзовата врата при 
влизане

Областта на наблюдение е 
по-голяма от регистъра на 
изместванията

Проверете точката на 
задействане и дължината на 
областта

E7813 Наблюдението на 
шлюзовата врата при 
влизане

Разпознат детайл в областта 
на вратите

Отворете вратите
Отстранете детайла от 
наблюдаваната област
Преднамерено поставете 
ръка в портала за 
разпознаване

E7821 Погрешно 
параметриране на 
наблюдението на 
шлюзовата врата при 
излизане

Точката на задействане 
не влиза в диапазона 
на регистъра на 
изместванията

Проверете точката на 
задействане

E7822 Погрешно 
параметриране на 
наблюдението на 
шлюзовата врата при 
влизане

Областта на наблюдение е 
по-голяма от регистъра на 
изместванията

Проверете точката на 
задействане и дължината на 
областта

E7823 Наблюдението на 
шлюзовата врата при 
излизане

Разпознат детайл в областта 
на вратите

Отворете вратите
Отстранете детайла от 
наблюдаваната област
Преднамерено поставете 
ръка в портала за 
разпознаване
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13.7 РАЗПОЗНАВАНЕ (МОДУЛЕН КОД 52X)

Номер на 
предупреждение

Неизправност Причина Решение

E8 Предупреждение 
за замърсяване на 
осветителната лайстна

Осветителната лайстна 
е замърсена

Почистете осветителните 
лайстни
При многократна поява 
направете обучение

Предупреждения:

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E8001 Грешка в устройство: грешка 

при обучение
Процесът на обучение е 
погрешен

Повторете процеса на обучение

E8002 Грешка в устройство: 
наблюдение на вътрешните 
температура/напрежение

При многократна поява 
проверете околната среда, 
иначе сменете хардуера

E8003 Грешка в устройство: 
невалидна конфигурация

Проверете машинните 
параметри

E8004 Грешка в устройство: 
хардуерна грешка

При многократна поява сменете 
хардуера

E8005 Грешка в устройство: 
неизправно напрежение 24 V

Проверете захранващото 
напрежение на осветителната 
лайстна

E8006 Грешка в устройството: 
предавателят и приемникът 
не са съвместими

Идентифицирайте предавателя 
и приемника въз основа на 
типовата табелка и вижте дали 
са съвместими
Проверете окабеляването, да 
не би осветителните лайстни да 
са разменени при свързването

E8007 Грешка в устройството: няма 
връзка с предавателя

Свети ли зеленият светодиод 
на сензора?
 Проверете окабеляването

E8008 Грешки в устройство: 
непозната грешка

Свържете се със сервиз на 
WAGNER

Неизправности:
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13.8 ОБЩИ НЕИЗПРАВНОСТИ (МОДУЛЕН КОД 550)

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E1371 Включено е шунтирането 

на неизправности 
Задействайте ключовия 
прекъсвач „Шунтиране на 
неизправност“ само при грешка, 
която не може да се отстрани 
веднага
(необходимо за конвейерът ВКЛ.)
Не се допуска при автоматичен 
режим!

13.9 ПОДДРЪЖКА (МОДУЛЕН КОД 580)

Номер на 
предупреждение

Неизправност Причина Решение

E76 Трябва да се извърши 
поддръжка на US ситото

При US ситото е надвишен 
лимитът за поддръжка

Направете поддръжката на US 
ситото и отменете грешката 
при поддръжка

E77 Трябва да се извърши 
поддръжка на 
вътрешната помпа за 
пресен прах

Лимитът на поддръжка е 
надвишен при най-малко 
една вътрешна помпа за 
пресен прах 

Извършете поддръжката на 
съответната помпа за пресен 
прах и върнете обратно брояча 
на поддръжките

E78 Трябва да се извърши 
поддръжка на външната 
помпа за пресен прах

Лимитът на поддръжка е 
надвишен при най-малко 
една външна помпа за 
пресен прах

Извършете поддръжката на 
съответната помпа за пресен 
прах и върнете обратно брояча 
на поддръжките

E79 Трябва да се извърши 
поддръжка на 
перисталтичната помпа

При перисталтичната 
помпа е надвишен 
лимитът за поддръжка

Извършете поддръжката на 
перисталтичната помпа и 
върнете обратно брояча на 
поддръжките

Предупреждения:
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13.10 ВЪНШЕН РАЗШИРЯВАЩ ВЪЗЕЛ (МОДУЛЕН КОД 600)

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E21100 Грешка в модула WAGO: 

променена хардуерна 
конфигурация

Конфигурацията на модула 
бе променена

Проверете/сменете модула

13.11 PXS WAGO I/O ВЪЗЕЛ (МОДУЛЕН КОД 700)

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E1202 Модулът не е на шината При въведен отвън посредством 

разширяващия възел избор на 
програмата
Контролерът не може да 
установи връзка с модула

Модулът не е свързан с CAN 
шината или свързването е 
погрешно

Свържете модула и 
проверете/сменете 
окабеляването

Броят на модулите е 
конфигуриран погрешно

Проверете конфигурацията

CAN настройките на модулла 
са погрешни

Проверете дали CAN адресът 
и скоростта на предаване 
на данни на модула са 
настроени правилно

Модулът няма ток Проверете електрическото 
захранване
Модулът готов ли е за 
експлоатация, посредством 
светодиода диагнозата се 
явява директно на модула
Проверете/сменете модула

E1203 Връзката с модула е 
изгубена

При въведен отвън посредством 
разширяващия възел избор на 
програмата
Връзката е била ОК, сега обаче 
е изгубена

Свързването е погрешно Проверете CAN окабеляването
Модулът няма ток Проверете електрическото 

захранване (свети ли 
светодиодът на модула?)
Проверете/сменете модула

E1400 Непозната софтуерна 
грешка

Свържете се със сервиз на 
WAGNER
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Неизправност № Неизправност Причина Решение
E21001 Модулна грешка Грешка при конфигуриране  

на модулите
Регистрирайте модула отново 
в конфигурационното меню 
и изпратете конфигурацията 
към модула

Хардуерен дефект Проверете/сменете модула
Обърнете внимание на 
диагностичния светодиод на 
модула

E21002 Модулна грешка Грешка при изхода Проверете свързванията
При изхода има късо 
съединение

Проверете дали на изхода 
има късо съединение

Хардуерен дефект Проверете/сменете модула
Обърнете внимание на 
диагностичния светодиод на 
модула

E21100 Грешка в модула WAGO: 
променена хардуерна 
конфигурация

Конфигурацията на модула 
бе променена.

Проверете/сменете модула

E33000 … E35999 CANopen bus грешка 
или комуникационна 
грешка

При въведен отвън посредством 
разширяващия възел избор на 
програмата

Проверете/сменете модула
Свържете се с техническия 
отдел на WAGNER, ако 
проблемът продължи да се 
проявява

13.12 ИНТЕРФЕЙС (МОДУЛЕН КОД 710)

Номер на 
предупреждение

Неизправност Причина Решение

E41 Веригата за аварийно 
изключване е прекъсната

E51 Веригата на предпазната 
врата е прекъсната

E61 Пожарогасителна система 
PNOZ не е OK

Предупреждения:
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Неизправност № Неизправност Причина Решение
E1341 Веригата за аварийно 

изключване е прекъсната
E1351 Веригата на предпазната 

врата е прекъсната
E1361 Пожарогасителна система 

PNOZ не е OK

E1362 Неизправност в 
пожарогасителна система

Отделен вход, който 
е независим от 
пожарогасителната система 
PNOZ

не доставя сигнал OK ==> 
грешка

E1381 Грешка в управляващото 
напрежение 24 V

Уредът за наблюдение 
на напрежението 24 V не 
доставя сигнал OK

Проверете диагностичния 
индикатор на уреда

MICO 4.10 е електронен 
помощен превключвател 
и служи за контрол на 
електрическото захранване.

Проверете изходите 
за наличие на късо 
съединение или 
претоварване

Наличното работно 
напрежение се разпределя 
на контролирани 
потребителски вериги.

E2481 Дроселната клапа не 
подава обратно съобщение 
„Отворено“

Проверете дали дроселната 
клапа се отваря и затваря

E2482 Дроселната клапа не 
подава обратно съобщение 
„Заворено“

Проверете пневматичното 
захранване с въздух на 
дроселната клапа
Проверете настройките 
на дроселната клапа 
(включва ли позиционният 
прекъсвач?)
Окабеляването за обратна 
връзка и управлението на 
дроселната клапа

Неизправности:
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13.13 ПОДАВАНЕ НА ПРАХ КЪМ РАБОТНАТА СТАНЦИЯ (МОДУЛЕН КОД 720)

Номер на 
предупреждение

Неизправност Причина Решение

E85 Неочаквано отваряне 
на капака на работния 
контейнер:

Отваряйте капака едва тогава, 
когато на тъч скрийна е бил 
натиснат бутонът „Отваряне 
на работния контейнер“

E91 Предупреждение за 
недостиг на прах в 
работния контейнер

Помпата за пресен прах не 
подава прах

Проверете кашона с пресен 
прах, смукателната тръба

Предупреждения:

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E2500 Прекъсвача за 

претоварване/
обезопасяване на 
вибратора е дефектен

Проверете защитния 
прекъсвач
Проверете входния 
предпазител на източника 
на напрежение

E4091 Недостиг на прах Помпата за пресен прах не 
подава прах

Проверете кашона с пресен 
прах, смукателната тръба

E4200 Защита на резервоар от 
препълване

US ситото е дефектно, 
замърсено или не е включено

Проверете US ситото

Превключвателя за работно 
ниво вече не включва ➜ 
Помпата за ПП подава 
непрекъснато и препълва 
контейнера

Проверете превключвателя 
за работно ниво

E4300 Грешка достоверност на 
прекъсвача за ниво

Сигнали за работно ниво „True“, 
но минимално ниво „False“

Проверете, почистете 
прекъсвача за ниво
Донастройте в съответствие 
с ръководството

E5201 US ситото не работи Сигналът „Функционира“ не се 
връща обратно

Проверете входа на сигнала 
„Функционира“

US ситото не е включено или е 
в модус Stand-By

Включете US ситото

US ситото е свързано 
неправилно

Проверете US ситото и при 
необходимост го сменете
Проверете окабеляването

E5202 Грешка в US ситото Контролера на US ситото 
съобщава за грешка

Проверете контролера 
на US ситото и отстранете 
причината за грешката с 
помощта на наръчника

Неизправности:
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13.14 ПОДАВАНЕ НА ПРЕСЕН ПРАХ (МОДУЛЕН КОД 730)

Номер на 
предупреждение

Неизправност Причина Решение

E6x Предупреждение 
за минимум от 
мониторинга на 
теглото при ППx

Кашонът е под настроения 
минимум за тегло

Сменете кашона

x= 1: ПП 1 (вътрешно) Калибрирайте везната
x= 2: ПП 2 (вътрешно) Променете контролната 

граница (МП)
E65 Недостиг на прах при 

WAGNER BigBag
WAGNER BigBag станцията 
подава информация за 
недостиг на прах

Проверете BigBag станцията 
дали има достатъчно прах

Предупреждения:

Неизправност № Неизправност Причина Решение
E250x Защитният прекъсвач 

за претоварване/
предпазителят на 
вибратора е дефектен

Проверете защитния 
прекъсвач

x= 1: ПП 1 (вътрешно) Проверете източника на 
напрежение, входния 
предпазител

x= 2: ПП 2 (вътрешно)
E311x Помпа IP 5000 не е 

готова
Сигналът „В готовност“ не е 
налице

Проверете входа на сигнала 
„В готовност“

x= 1: ПП 1 (вътрешно) IP 5000 не е включена или е 
в модус Stand-By

Включете IP 5000

x= 2: ПП 2 (вътрешно) IP 5000 е дефектна Проверете IP 5000 или я 
сменете

x= 3: ПП 3 (външно) IP 5000 е свързана 
неправилно

Проверете окабеляването
x= 4: ПП 4 (външно)

E312x Помпа IP 5000 не 
функционира

Сигналът „Функционира“ не 
се връща обратно

Проверете входа на сигнала 
„Функционира“

x= 1: ПП 1 (вътрешно) IP 5000 не е включена или е 
в модус Stand-By

Включете IP 5000

x= 2: ПП 2 (вътрешно) IP 5000 е дефектна Проверете IP 5000 или я 
сменете

x= 3: ПП 3 (външно) IP 5000 е свързана 
неправилно

Проверете окабеляването
x= 4: ПП 4 (външно)

Неизправности:
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Неизправност № Неизправност Причина Решение
E313x Грешка при 

почистването на IP 5000 
помпа

Сигналът „Почистване“ не 
се връща обратно

Проверете входа на сигнала 
„Почистване“

x= 1: ПП 1 (вътрешно) IP 5000 не е включена или е 
в модус Stand-By

Включете IP 5000

x= 2: ПП 2 (вътрешно) IP 5000 е дефектна Проверете IP 5000 или я 
сменете

x= 3: ПП 3 (външно) IP 5000 е свързана 
неправилно

Проверете окабеляването
x= 4: ПП 4 (външно)

E4065 BigBag: неизправност BigBag станцията подава 
сигнал за грешка

Проверете BigBag
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14 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Системата се изключва по описания начин както следва.

1. Натиснете бутона „Начална страница“ в 
дясната лента на менюто за активиране 
на функцията.

2. Показва се стартовата страница.
3. Натиснете бутона „Автоматично -> Ръчно“, 

за да излезете от автоматичния режим.
4. Натиснете бутона „Изключване на 

системата“.

Плоска част 5. По време на изключването на системата 
се показват отделните стъпки.

Отказ

Системата се изключва …

1. Изключване на блокировките

2. Придвижване в изходно положение

3. Изтриване на освобождаването

Начална 
страница

Подготовка

Подаване

Корекция

Почистване

Рецепта

Настройки

Аларма

Прахов център, 
осветление

Изключване на 
систематаПромяна на потребител

Осветление 
на кабината

Продухване  
на дъното

Пауза
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Плоска част 6. Сега дисплеят може да бъде изключен.

Отказ

Изключването приключи успешно

Изключете дисплея посредством ключа!
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15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ

Прахов център PXS

Посочените по-горе продукти изпълняват съответно следващите директиви:

2006/42/ЕО
2014/34/ЕС
2014/30/ЕС

Приложими стандарти:

Приложими национални технически стандарти и спецификации, по-специално:

BGI764 (DGUV 209-052)

EN ISO 12100: 2010 EN 60204-1: 2006 +A1: 2009 +B: 2010 EN 13463-1: 2009
DIN EN 12981: 2005+A1: 2009 EN 60079-0: 2012 +A11: 2013 EN 61000-6-2:2005 +B: 2011

EN ISO 4414: 2010 EN 60079-14: 2014 EN 61000-6-4:2007 +A1: 2011
EN 14462: 2015 EN 1127-1: 2011 EN ISO/IEC 80079-34: 2011

Основни приложени и изпълнени изисквания на Директива 2006/42/ЕО Приложение I:
Общи принципи № 1, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5., 1.1.6., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4, 1.3.6, 1.5.2., 1.5.3., 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.13, 1.6.1, 
1.7.1, 1.7.4., 1.7.4.1., 1.7.4.2.

Декларация за вграждане съгласно Приложение II Б на Директива на ЕО относно машините 
2006/42/ЕО.
„С настоящото декларираме, че при тази доставка става дума за описаната по-долу непълна 
машина, която може да се експлоатира с различни контролери. Пускането в експлоатация на тази 
машина/машинна част е разрешено само след като бъде установено, че машината/инсталацията, в 
която тя трябва да бъде вградена, отговаря на разпоредбите на директивите на ЕО.“

2370741

Декларация за вграждане
Декларацията за вграждане е приложена. Ако е необходимо, чрез указване на името на продукта 
и серийния номер, е възможно да бъдат поръчани допълнителни копия при Вашия представител 
на WAGNER.

Поръчка номер:
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