
Скорые установки

Скорые установки

Скорые установки

обр/мин Увеличить скорость 

уменьшить скорость

Направление вращения  Для

 изменения  направления вращения
 нажмите клавишу +

обр/мин Увеличить скорость

zmniejsza wartość

kierunek: wciśnij              aby zmienić

pozycja igły: wciskaj przycisk       aby
przełączać między brak/górna/dolna

Po włączeniu zasilania wyświetli się kursor wskazujący obroty. Po wejściu w tryb
parametru, zostanie wyświetlony indeks lub wartość parametru. Po wprowadzeniu
ustawień, automatycznie nastąpi powrót do kursora obrotów. 

Jeśli parametr nr 4 zostanie włączony (ustawiony na ON), po lewej stronie pojawi się
litera P

Sposób wyświetlania znaków

Cyfry

Litery

Funkcja testu

Wciśnij aż przy włączeniu zasilania pojawi się T, potem        aby przełączyć indeks.

pozycja metoda

pedał

synchronizer

Hall

wciśnij pedał do przodu, wyświetli się: B, S, L, 1-9
Wciśnij „+” i „-” jednocześnie, aż do wyświetlenia AG, 
aby wejść w tryb automatyczny

Obróć kołem by wyświetlić sygnał prawego i lewego pasa 
pionowego 
Obróć silnikiem aby wyświetlić wartość Halla, E wskazuje
błędny status

Ustawianie parametrów

Opis

Wciśnij       aż wyświetli się „N.0"

Wciśnij       aby wybrać parametr

Wciśnij       aby pokazać wartość parametru

Wciśnij        lub       aby edytować wartość, poczekaj na powrót do indeksu

Tabela parametrów

Opis

Prędkość początkowa. Prędkość = wartość x 10 (obr/min)

Prędkość maksymalna. Prędkość = wartość x 100 (obr/min)

Pozycja zatrzymania nici: 0 - dolna, 1 - górna

Synchronizer: OF - wyłączony, ON - włączony

Wsteczne obroty silnika: OF - wyłączone, ON - włączone

 Poziom intensywności hamowania: 0 - wyłączony, 1 -4

Regulacja pozycji górnej

Regulacja pozycji dolnej

Prędkość zatrzymywania. Prędkość = wartość x 10 (obr/min)

kod przyczyna rozwiązanie

Tabela kodów błędów

Zbyt duże napięcie

Zbyt małe napięcie

Sprawdź zasilanie AC

Sprawdź zasilanie AC

Zbyt duże natężenie

Błąd pedału

Sprawdź podłączenie silnika lub wymień skrzynkę kontr.

Sprawdź podłączenie pedału

Błąd synchronizera

Błąd Hall’a

Błąd blokady silnika

Sprawdź podłączenie synchronizera i sygnał pozycjon.

Sprawdź podłączenie silnika lub wymień silnik

Sprawdź podłączenie silnika lub głowicę maszyny

Specyfikacja

Oszczędność energii

Zasilanie

Moc

Max. obroty silnika

Moment obr. blokow. silnika

70-90% więcej niż przy silniku sprzęgłowym

AC 160-260V

400 - 800W

2500 - 6000 obr/min

3,5 - 11 Nm
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Направление:                  Для
 изменения нажмите

Позиционирование иглы

Пререключает между  нет/верх/низ

После включения на дисплее появиться курсор оборотов. После входа в режим
параметра на дисплее будет номер или значение параметра. После установок
На дисплее автоматически появится курсор оборотов. 

После включения параметра 4 (установка ON), с левой стороны появится
буква P

Таблица отображения символов

цифры

буквы

Автотест

Нажмите пока на дисплее не появиться T,        потом          чтобы переключить индекс

Метод

педаль

синхронизер

Hall

нажать на педаль вперед, появится: B, S, L, 1-9
Нажать „+” и „-” одновременно, пока появится AG, 
Чтобы войти в автоматический режим

Поверните колесо – появится сигнал правой и левой поясы

Повернуть двигатель, появится значение Hall, E это симбол
ошибки

Установка параметров

Описание параметров

Нажмите        пока на дисплее не появиться  „N.0"

Нажмите       для выбора параметра

Нажмите      дисплей покажет значение параметра

Нажмите        или      для выбора необходимого вам значения.и подождите

Tabela parametrów

описание

начальная скорость. Скорость = значение  x 10 (обр/мин)

максимальная скорость. Скорость = значение  x 10 (обр/мин)

Позиция останова иглы: 0 - нижний, 1 - верхний

синхронизатор: OF - выключен, ON - включен

обратное направление:OF - выключен, ON - включен

Уровень интенсивности торможения: 0 - выключен, 1 -4

Настройка верхнего положения иглы

Настройка нижнего положения иглы

скорость остановки = значение  x 10 (обр/мин)

kod причина решение

Коды ошибок

Высокий вольтаж

Низкий вольтаж

Проверить электропитание AC

Sprawdź zasilanie AC

Высокое напряжение

Ошибка педали

Проверить подключение двигателя или менять коробку управл

Проверить подключение педали

Ошибка синхронизатора

Ошибка Hall’a

Блокировка двигателя 

Проверить подключение синхронизатора и сигнал позиционера

Проверить подключение двигателя или менять его

Проверить подключение двигателя или головку машины

Спецификации

энергоэффективность

Электропитание

Мощность

Максимальна скорость

крутящий момент

70-90% меньше чем обычный двигатель

AC 160-260V

400 - 800W

2500 - 6000 обр/мин

3,5 - 11 Nm


