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1 El kitabı hakkında

1.1 Semboller ve kullanılan görsellerin anlamları

Bu kılavuz sizleri maddi ve bedeni tehlikelerden korumak amacını taşıyan uyarı ve açıklamalar içerir.

 X Bu uyarı ve açıklamalarını okuyun ve daima dikkate alın.

 X Bir uyarı sembolü ve kelimesiyle simgelenen tüm önlemlere uyunuz.

Aşağıdaki semboller bu işletim kılavuzunda kullanılmıştır:

 TEhliKE

Tehlikeli durum. 
Dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara neden olur. 

 UYARI

Tehlikeli durum. 
Dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilir. 

 DiKKAT

Tehlikeli durum. 
Dikkate alınmaması hafif yaralanmalara neden olabilir. 

AçIKlAmA

İş akışlarının anlaşılması veya iyileştirilmesi için bilgiler. 

Sembol Anlamı

 X ... Tek işlemli operasyon talebi 
1. ...

2. ...

3. ...

Çok işlemli operasyon kılavuzu 
 X Sıraya dikkat edin.

 9 ...
Koşul 
• Bir operasyonu başarıyla yürütmek adına gerekli olan veya işi kolaylaştıran adımlar.
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1.2 Geçerlilik alanı

Bu işletim kılavuzu tüm Oetiker FAST 3000 (sıkma kelepçelerinin montajı için sabit alet) için geçerli olup çalışma şekli 

ile birlikte doğru işletime almayı, kullanımı, devre dışı bırakmayı, yeniden işletime almayı, depolamayı ve taşımayı 

açıklar. Kılavuz güvenli kullanımla ilgili önemli açıklamaları içerir.

Işık perdeli FAST 3000 sürümü için “FAST 3000 ışık perdesi işletim kılavuzu” kitapçığı dikkate alınmalıdır.

1.2.1 FAST 3000

• Şalter dolabı

• Çift el kontrol konsolü (isteğe bağlı)

• Montaj aleti

• Bağlantı kablosu

• Dokunmatik panel (isteğe bağlı)

• Ayak pedalı (isteğe bağlı)

• Kapatma gücü doğrulama ünitesi (isteğe bağlı)

• Krimp gücü denetim aygıtları

• Acil durdurma donanım kilidi

• FAST 3000 için CFM doğrulamasına ait çene kiti (isteğe bağlı)

Şekil 1 FAST 3000
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1.2.1 Tip levhaları 

Şekil 2 Tip levhaları

1.3 Kısaltmalar
N Newton s Saniye
mm Milimetre ms Milisaniye
kg Kilogram CFM Krimp gücü denetimi (Crimp Force Monitoring)
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1.4 FAST 3000 üzerindeki etiketler

 DiKKAT

 X Tüm güvenlik etiketlerini dikkate alın ve FAST 3000 aletini her zaman büyük itina ile kullanın.

Şekil 3 FAST 3000 üzerindeki etiketler (1, 2, 3)

1 Koruyucu gözlük takın! 

2 Ezilme tehlikesi!

3 Ezilme tehlikesi!
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Şekil 4 Krimp ayırma kafası ve kurma aracı üzerindeki etiketler (1, 2)

1 Genel uyarı işareti: Güç sensörleri olmadan bir FAST 3000 kullanmayın.

2 Uyarı işareti: Manyetik alan

3 Sürekli mıknatıs

1.5 Geçerli dokümanlar

• AT Uygunluk Beyanı, bkz. Ek (Bölüm 14)

• Diğer geçerli dokümanlar için, bkz. Ek (Bölüm 14)
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2 Temel güvenlik hatırlatmaları

2.1 İşletim kılavuzunun kullanımı

• İşletim kılavuzunun daima kullanıma hazır olduğundan emin olun.

• Bu işletim kılavuzunu sonraki kullanıcıya da verin.

• Lütfen FAST 3000’i çalıştırmadan önce işletim kılavuzunu iyice okuyun. 

 − Tüm tertibatların ve ilgili fonksiyonların kullanımını en iyi şekilde öğrenin. 

 − Aygıtın kurulumu, çalıştırılması, bakımı veya onarımı ile görevli her kişi bu işletim kılavuzunu ve özellikle de iş 

güvenliğini ilgilendiren açıklamaları okumuş ve anlamış olmalıdır.

2.2 Öngörülen kullanım amacı

 DİKKAT

FAST 3000 ve birlikte kullanılan parçaları sadece OETIKER PG270 WingGuard® sıkma kelepçelerinin güvenli 
süreçler eşliğinde kapatılması için tasarlanmıştır. Oetiker WingGuard® sıkma kelepçeleri 270 dışında başka 
kelepçelerin kapatılmasına izin verilmemiştir.

• Aygıt sadece amacı doğrultusunda ve iş güvenliği açısından uygun ve hatasız koşullar altında kullanılabilir. 

• Usulüne uygun kullanıma, bu kılavuza ve teknik verilere uyulması dâhildir. 

• Başka veya amacını aşan kullanım, usulüne uygun olmayan kullanım olarak değerlendirilir.

• FAST 3000 aletinin muhtemel patlama tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılması yasaktır. 

• FAST 3000 bağımsız alet olarak veya bir montaj hücresine entegre edilerek kullanılabilir.

• FAST 3000 bir montaj hücresine entegre edildiğinde, isteğe bağlı çift el kontrol konsolü ve isteğe bağlı dokun-

matik panel olmaksızın kullanım mümkündür. Entegre eden kişi bu durumda FAST 3000 aletinin montaj hücresi-

ne güvenli entegrasyonundan sorumludur.

 − FAST 3000 entegrasyonu ile ilgili diğer bilgiler için bkz. Bölüm 10.

Öngörülmeyen kullanım

FAST 3000 en yeni teknolojik bilgilerle üretilmiştir ve çalışma açısından güvenlidir. Usulüne uygun olmayan kullanım 

ve eğitimsiz personel tarafından kullanılması tehlike arz eder. Usulüne uygun olmayan kullanım sonucu oluşan maddi 

ve bedeni hasarlar için üretici sorumluluk taşımaz, fakat bundan FAST 3000’in operatörü sorumludur.
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Güvenli bir işletim için gerçekleştirilen güvenlik konsepti

FAST 3000 aleti tek operatörlü kullanım için tasarlanmıştır. Bağlantı döngüsünün üçüncü bir kişi tarafından başlatıl-

ması yasaktır.

WingGuard® kelepçesi ile bağlantı elemanı arasında uzuvların sıkışabilmesi olanağını bertaraf etmek için, bağlantı 

döngüsünün başlatılması yalnızca EN ISO 13849-1 uyarınca bir PL d performans seviyesine sahip olan çift el tetikle-

mesi aracılığı ile mümkündür.

Her iki Start düğmesine aynı anda basıldıktan sonra bağlantı döngüsü başlatılır.

WingGuard® kelepçesinin 300 milisaniye sonra uzuvların sıkışmayacağı kadar kapatılmış olmasından dolayı, Start 

düğmeleri basıldıktan sonra yeniden bırakılabilir. Böylece, düğmelerin erken bırakılmasının neden olabileceği hatalı 

bağlantılar önlenebilir.

Yerleştirme aşaması esnasında çekme tahrikinin beklenmedik şekilde çalışması durumunda ek bir sensör tarafından 

çekme tertibatı derhal durdurulur.

Güvenlik konsepti, FAST 3000 aletinden kaynaklanan muhtemel tehlikeleri dikkate almaktadır. Çalışma bölgesinin 

çevresindeki diğer tehlikeleri işletici incelemeli ve gerekmesi halinde personel güvenliğine yönelik önlemleri almalıdır.

FAST 3000 aleti, Oetiker çift el tetiklemesi ile işletilmezse, işletici güvenli bir FAST 3000 entegrasyonunu sağlamalıdır.

2.3 Temel güvenlik hatırlatmaları

 DİKKAT

Uygun olmayan işyeri nedeniyle tehlike.
 X Yeterince yer açın ve yeterli aydınlatma sağlayın. 

• Bütün işletim ve bakım talimatlarına uyun.

• Bakım ve onarım çalışmaları sadece kalifiye personel tarafından yürütülebilir.

• FAST 3000 aleti sadece onu bilen ve olası tehlikelere karşı eğitim almış kişilerce kullanılmalıdır.

• Zorunlu kaza önleme talimatları ve geçerli iş güvenliği ve sağlık kurallarına uyulmalıdır. FAST 3000 üzerinde yapı-

lan keyfi değişikliklerden sonra ortaya çıkan hasarlardan üretici sorumlu değildir.

• FAST 3000’i yalnızca kuru ve temiz bir ortamda kullanın.

• FAST 3000’i yalnızca yeterli aydınlatmaya sahip bir bölgede kullanın.

• Güvenli bir kullanım ve işletimi sağlamak için yeterince yer sağlayın.
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Yedek parçalar

Yedek parçaların hızlı ve doğru teslimatı sadece siparişin net olması durumunda mümkündür. Bunun için aşağıdaki 

bilgiler gerekmektedir:

• Ürün adı, yazılım sürümü

• Tip tanımı

• Seri numarası

• Yedek parça adedi ve tanımı

• Yedek parça numarası

• Gönderi türü

• Açık adres

Detaylı açıklamalar OETIKER alet kataloğunda yer almaktadır.

Makinedeki iyileştirmeler

Ürünlerimizin kalitesini her geçen gün yükseltmek adına iyileştirmeleri işletim kılavuzunu değiştirmeksizin uygulama 

hakkını saklı tutuyoruz. Kütle, ağırlık, malzeme, performanslar ve rumuzlar ile ilgili bilgiler için bu nedenle gerekli 

sapmaları göz önüne almak durumundayız. Elektrik şemalarında, daima makineyle birlikte verilen şema geçerlidir.



OETIKER FAST 3000  Temel güvenlik hatırlatmaları

Çıktı 08.2020 08904799 2-15

2.4 Kapaklar

 DİKKAT

FAST 3000 aletini yalnızca tüm kapaklar düzgün şekilde monte edildiğinde kullanın. 

Şekil 5 FAST 3000 koruma kapakları 

 X Makinenin üzerindeki işaretlerin ve uyarı açıklamalarının her zaman mevcut ve okunaklı olmalarını sağlayın.

2.5 Özel güvenlik hatırlatmaları

Elektrikli donanımlarda bakım ve onarım çalışmaları sadece özel eğitim almış personel tarafından yürütülebilir.

 X Bakım ve onarım çalışmalarından önce tüm cihazları kapatın ve tüm aleti elektrik şebekesinden ayırın. 

 X Krimp çenelerini ve ayırma ıstampasını önlem olarak aşınma kontrolünden geçirin ve gerekirse değiştirin.
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2.6 Güvenli çalışma metotları

• FAST 3000 ile her üretime başlamadan önce görünürde hasar olup olmadığını kontrol edin ve sadece hatasız 

durumda çalışmasını sağlayın. Krimp çenelerini ve acil durdurmayı özellikle titiz şekilde kontrol edin!

• Kusurları hemen amirinize bildirin. 

 − FAST 3000 kusurlu durumlarda çalıştırılmamalıdır.

• Makine işletimi ve bakımı esnasında koruyucu gözlük takın.

• FAST 3000 sadece tek operatörlü kullanım için tasarlanmıştır. Kapatma döngüsü ikinci bir kişi tarafından 

başlatılmamalıdır.

• Ürünün etrafında yeterli boş alan bulundurun. Kullanıcılar üçüncü kişiler tarafından engellenmemelidir.

• FAST 3000 ile çalışmalar için işyerini ergonomik olarak düzenleyin.

• Çift el kontrol konsolündeki acil durdurma düğmesine basıldığında her iki aktüatör elektrik şebekesinden kesilir 

ve hareket anında durdurulur. 

 − FAST 3000 harici bir SPS tarafından kumanda edildiğinde, bkz. bölüm 10.

2.7 Harici bir kumanda sistemi üzerinden FAST 3000 kullanılması

• Entegre eden kişi FAST 3000’in güvenli entegrasyonundan sorumludur.

• Entegre eden kişi bir risk değerlendirmesi yapmalı ve sistemi bu risk değerlendirmesine uygun şekilde 

düzenlemelidir. 

• Entegrasyon sadece kalifiye personel tarafından uygulanmalıdır.

• Çift el kontrol konsolü kullanılmadığında harici acil durdurmanın kablosunu bağlayın.

• Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. bölüm 10.
• Entegrasyonla ilgili sorularınız varsa Oetiker ile iletişime geçin.

2.8 Tadilatlar, değişiklikler

• FAST 3000’de OETIKER izni olmadan yapısal ve güvenlikle ilgili teknolojik değişiklikler yapılamaz. Yapılacak bir 

değişiklik sonucunda ortaya çıkacak hasarlar için OETIKER sorumluluk üstlenmemektedir.

• Sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanın.

• Hiçbir güvenlik tertibatını sökmeyin.



OETIKER FAST 3000  Temel güvenlik hatırlatmaları

Çıktı 08.2020 08904799 2-17

2.9 Kalifiye personel

UYARI

Yetkisiz veya kalifiyesiz personel nedeniyle tehlike.

Bu aygıtın kullanımında yalnızca yetkili ve kalifiye personel görev alabilir. İşletim kılavuzu olmadan kullanmak yasaktır. 

Kullanıma yönelik yetki seviyeleri aşağıdaki gibidir:

Personel

Kullanım/çalışma
Operatör Bakım uzmanı Elektrik teknisyeni

Montaj/Devre dışı bırakma ×  

Taşıma/Depolama ×  

İsteğe bağlı çift el kontrol konsolü olmadan / 
isteğe bağlı dokunmatik panel olmadan işletime 
alma

× × 

İsteğe bağlı çift el kontrol konsolü ile / isteğe 
bağlı dokunmatik panel ile işletime alma

×  ×

Normal işletim   

Krimp ayırma kafasının sökümü/montajı ×  

Krimp ayırma kafasının bakımı ×  

“El tahriki” işletim modu ×  

Hata giderme ×  

Kapağı çıkarmak ×  

Kontrol kutusunu açmak × × 

Parçaları değiştirmek ×  

Açıklama:  = izin verilir × = izin verilmez

“Operatör”:

• öngörülen güvenlik hatırlatmalarını ve talimatlarını öğrendi

• bu dokümanlarda tanımlanan belirli yöntemleri bilir

• gerekli şekilde eğitildi

• sorumlu mevkiden yetki aldı

İşletici, çalışanın güvenlik hatırlatmalarını ve talimatlarını kendi dilinde almış olmasını sağlamalıdır. 
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“Bakım uzmanı”:

• “operatör” için tanımlanan bilgilere sahiptir

• makineler ve aletlerdeki mekanik manipülasyonları öğrendi (cıvata bağlantıları, temizlik, yağlama)

• bu dokümandaki belirli yöntemleri bilir

• aleti uygun olmayan koşullar altında kullanmaz (aşılan bakım aralıkları, kısmen sökülmüş durumda)

“Elektrik teknisyeni”:

• “bakım uzmanı” için tanımlanan bilgilere sahiptir

• mekanik ve elektrik sistemlerde temel bilgilere sahiptir

• ölümcül gerilim (AC 110/230 V) ileten sistemlerdeki çalışmalar için eğitildi ve yetkilidir

• hatalı manipülasyonların ağır yaralanmalara ve hasarlara yol açabileceğinin bilincindedir

• hatalı manipülasyonların elektriksel ve mekanik bileşenleri tahrip edebileceğinin bilincindedir

• aletin başka bir kullanıcıya aktarılması halinde uygun bir durumda olması gerektiğinin bilincindedir

• bu dokümandaki belirli yöntemleri bilir

“Operatör” aşağıdaki işlemleri yapmaya yetkilidir:

• aletin normal işletimde kullanılması

• çalışma bölgesinin temizlenmesi

“Bakım uzmanı” aşağıdaki işlemleri yapmaya yetkilidir:

• “operatörün” işlemleri

• *manüel çalıştırma* işletim modundaki çalışmalar. Bu durumda alet manüel olarak çalıştırılabilir.

• kapatma verilerinde değişiklikler

• krimp ayırma kafasının sökümü/montajı ve birlikte çalışan parçaların temizlenmesi

• yedek parçaları değiştirme, temizleme ve yağlama işleri ile krimp ayırma kafasının bakımı

• krimp ayırma kafasının ve birlikte çalışan parçaların eskime ve hasarlanma bakımından incelenmesi

• kurulum, taşıma ve depolama

• bileşenlere erişimi sağlamak için kapakların çıkarılması

“Elektrik teknisyeni” aşağıdaki işlemleri yapmaya yetkilidir:

• “bakım uzmanı”nın işlemleri

• bir hata durumunda aletin onarımı

• bileşenlere erişimi sağlamak için kapakların çıkarılması ve kontrol kutusunun açılması

• parçaların değiştirilmesi ve elektrik kabloları bağlantısının bakımı
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2.10 Bakım çalışmaları

İşletim kılavuzunda öngörülen muayene ve bakım aralıklarına uyulmalıdır. 

Bakım ve onarım talimatları dikkate alınmalıdır.
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2.11 Krimp ayırma kafasının aşırı yük koruması

 DİKKAT

Krimp ayırma kafasının aşırı yük korumasını çıkartmayınız. 

Aşırı yük koruması ve CFM yük hücreleri olmaksızın aletin kullanımı mekanik hasarlara yol açabilir.

Şekil 6 Krimp ayırma kafasının aşırı yük koruması (1) 

2.12 Ses seviyesi

Normal işletim sırasında 75 dBA değerinde maks. bir gürültü seviyesi beklenebilmektedir.
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3 FAST 3000 aletinin teslimat kapsamı

3.1 FAST 3000 ana bileşenlerinin görünümü

Şekil 7 FAST 3000 aletinin yapısı 

1 Bağlantı kablosu
2 Şalter dolabı
3 Çift el donanım kilidi, ince
4 Çift el donanım kilidi (çift el kontrol konsolü acil 

durdurma, çift el kontrol konsolü bağlı olmadı-
ğında kullanılır)

5 Dokunmatik panel (isteğe bağlı)
6 Ayak pedalı (isteğe bağlı)

7 Çift el kontrol konsolü (isteğe bağlı)
8 Çene kontrol aynası
9 Kapatma gücü doğrulama ünitesi ve ayrıca ka-

libratör CAL 01 (gösterilmedi) (isteğe bağlı)l
10 Kurma aracı
11 Krimp gücü denetim aygıtları ile montaj aleti
12 FAST 3000 için CFM doğrulamasına ait çene kiti 

(isteğe bağlı)



OETIKER FAST 3000  FAST 3000 aletinin teslimat kapsamı

Çıktı 08.2020 08904799 3-22

3.2 Kullanılabilen ana yapılandırmalar
Yapılandırma Teslimat kapsamı

Oetiker FAST 3000 + CFM ‑ EtherNet/IP
Parça numarası 13500209

Oetiker FAST 3000 ile CFM ve EtherNet/IP
Alet, aletin taşıyıcısıyla teslim edilir

Oetiker FAST 3000 + CFM ‑ PROFINET
Parça numarası 13500210

Oetiker FAST 3000 ile CFM ve PROFINET
Alet, aletin taşıyıcısıyla teslim edilir
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3.3 İsteğe bağlı genişletmeler
Opsiyon Teslimat kapsamı

Çift el kontrol konsolü
Parça numarası 13500002

FAST 3000’in özerk işletimi için çift el kontrol konsolü.

Dokunmatik panel kpl.
Parça numarası 13500278

Bir dizüstü veya üst seviyedeki bir kumanda 
kullanılmazsa, FAST 3000 kumandası için dokunmatik 
panel.

Ayak pedalı
Parça numarası 13500105

Testler için veya laboratuvarda FAST 3000 kullanılırken 
her iki elin serbest olması için ayak pedalı.

Test Equipment CAL01 CAL01 qualified UK / engl‑de 
/SKS01‑1500mm
Parça numarası 13600384
Kapatma ve krimp gücü doğrulaması için test ekipmanı

Test Equipment CAL01 CAL01 qualified USA / 
engl‑es /SKS01‑1500mm
Parça numarası 13600385
Kapatma ve krimp gücü doğrulaması için test ekipmanı
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Opsiyon Teslimat kapsamı

Test Equipment CAL01 CAL01 qualified CN / engl‑de 
/SKS01‑1500mm
Parça numarası 13600386
Kapatma ve krimp gücü doğrulaması için test ekipmanı

Test Equipment CAL01 CAL01 qualified EURO / 
de‑engl / SKS01‑1500mm
Parça numarası 13600387
Kapatma ve krimp gücü doğrulaması için test ekipmanı

Doğrulama ünitesi PG135
Parça numarası 13500232

Kapatma ve krimp gücü doğrulaması için adaptör 
çeneler
CAL 01 ayrı olarak sipariş edilmelidir.

FAST 3000 için CFM doğrulamasına ait çene kiti
Parça numarası 13500237

CFM doğrulaması için
CAL 01 ayrı olarak sipariş edilmelidir.
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Opsiyon Teslimat kapsamı

Bağlantı kablosu kpl. 1 m 2x180 °
Parça numarası 13500277

Bağlantı kablosu kpl. 1.5m 2x180 °
Parça numarası 13500291

Yedek parçalar ve yardımcı aletler bkz. Bölüm 9.7.
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4 FAST 3000 için kısa açıklama

Oetiker FAST 3000 aleti OETIKER WingGuard® sıkma kelepçelerini kapatmak için geliştirilmiştir.

Bir üretim döngüsü aşağıdaki adımları kapsamaktadır:

• Operatör OETIKER WingGuard® sıkma kelepçelerini uygulamanın üstünde konumlandırır.

• FAST 3000 uygulamanın yönünde çekilir ve OETIKER WingGuard® sıkma kelepçesinin bant ucu krimp ayırma 

kafasının içine sokulur.

• Sıkma düğmesine basarak bant ucu sabitlenir.

• Kapatma döngüsünün başlamasından sonra bant ucu, belirli bir kapatma gücüne ulaşılana kadar FAST 3000 

tarafından sıkıştırılır.  

Yük hücresi ve güçlü elektromekanik tahrik ile tam bir güç kontrolü sağlanır.

• Kapatma gücüne ulaşılmasından sonra, kelepçeyi açılmaya karşı emniyete alan kanatları oluşturmak için 

FAST 3000 tarafından bant krimplenir. Sıkma işlemi iki yük hücresi tarafından denetlenir. Yük hücrelerinin sinyali 

iki güç denetim aygıtı tarafından değerlendirilir. OK/NOK sinyalleri denetim aygıtları tarafından FAST 3000 aleti-

nin SPS’sine gönderilir.

• Krimp işleminden sonra bant ucunun kesilmesi uygulanır.

• Aletten düştükleri konumdaki atma pozisyonuna taşıma.

• FAST 3000’in başlangıç durumu tekrar oluşturulur.

AçIKlAmA

Tek adımlarla ilgili detaylı bilgileri 6.6 bölümünde bulabilirsiniz.
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4.1 Alet mekanizmasının yapısı

Şekil 8 FAST 3000 alet mekanizması 
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1 Krimp ayırma kafası Krimp ayırma kafası ile WingGuard® kelepçesi krimplenir ve çıkıntı 

yapan bant ucu kesilir.
2 Bant varlığı LED’i Bant varlığını gösterir:

• Sürekli kapalı: Bant mevcut değil
• Yavaş yanıp söner: Bant mevcut, ama sıkılmadı
• Hızlı yanıp söner: Bant mevcut ve sıkıldı, ama yeterince içeri sokul-

madı. Bant daha fazla sokulmalı
• Sürekli ışık: Bant mevcut ve sıkıldı. Bağlantı döngüsü için hazır

3 Müşteri tarafındaki M8 3 pinli 
sıkma düğmesi için bağlantı

Burada ikinci bir tutamak kullanıldığında ikinci bir sıkma düğmesi de 

bağlanabilir.
4 Tutamak Tutamağın yardımıyla alet konumlandırılabilir.
5 Sıkma düğmesi WingGuard® bant ucunun sabitlenmesini tetiklemek için.
6 Su terazisi Su terazisi ile aletin dikey olarak doğru konumlanmış olup olmadığı 

kontrol edilebilir (bkz. Bölüm 6.5).
7 Krimp denetimi sensör sinyali 

kablo hortumu
Krimp denetiminin sensör sinyal kablolarını içeren hortum. Kablolar 

doğrudan krimp gücü denetim aygıtlarında bağlanır.
8 Alet şalter dolabı bağlantı kablosu Alet mekanizmasının şalter dolabı bağlantı kablosu
9 Sabitleme dişi Müşteri uygulamaları için kullanılabilir, örneğin sensörlerin veya ikinci 

bir tutamağın montajı için
10 Devirme hareketi dönme noktası WingGuard® kelepçesinin bant ucu yarığına kolayca sokulmasını müm-

kün kılar. 
11 Sabitleme dişi (gizli) Müşteri tarafında bir konumlama silindirini monte edebilmek için 

kullanılabilir.
12 Lineer kılavuz WingGuard® kelepçesinin bant ucu yarığına kolayca sokulmasını müm-

kün kılar. Doğru bağlantı pozisyonuna ulaşılması her zaman sağlanmış 

olmalıdır.
13 Nakliye emniyeti Mekanik düzenin taşınması için monte edilmelidir. Normal işletim sıra-

sında nakliye emniyeti çıkartılmış olmalıdır.
14 Konumlama dayanağı Bağlantı pozisyonunda alet mekanizmasını yatay olarak doğru konum-

landırma için işlev görmektedir.
15 Bant ucu atma oluğu Burada WingGuard® kelepçesinin bant uçları atılmaktadır.

Bant uçlarının doğru boşaltılıp, lineer kılavuzun üzerine gelmediklerin-

den emin olun.
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4.2 FAST 3000 krimp ayırma kafasının yapısı

 DiKKAT

Krimp çenelerinin ve ayırma ıstampasının hasar riski. 
 X Sadece öngörülmüş olan OETIKER PG270 WingGuard® sıkma kelepçelerini kullanmaya dikkat edin. Aksi tak-

dirde krimp çeneleri ve ayırma ıstampası hasar görebilir. 

Şekil 9 Krimp ayırma kafası 

1 Kafa gövdesi 9 Sıkma ünitesi iticisi

2 Krimp çeneleri 10 Kafa gövdesi kapağı

3 Krimpleme kaması

4 Krimpleme iticisi

5 Mesafe plakası

6 Ayırma ıstampası

7 Kesme iticisi

8 Ayırma ıstampası kılavuzu



OETIKER FAST 3000  FAST 3000 için kısa açıklama

Çıktı 08.2020 08904799 4-30

Şekil 10 Krimp ayırma kafası için ayrıntılar: CFM yük hücresi ve tutucuları 

11 Güç sensörü tutucusu

12 Krimp gücü sensörü
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4.3 çift el kontrol konsolü (Opsiyon)

 TEhliKE

Çift el kontrol konsolü, bağlama aleti mekanizmasından en az 210 mm uzakta konumlandırılıp vidalanmalıdır.

Şekil 11 Çift el kontrol konsolü 

1 Acil durdurma düğmesi
2 2 el Start düğmeleri (bir kapatma döngüsünü başlatmak için aynı anda basılmalıdır)
3 İlklendirme düğmesi (“Initialization”; FAST 3000’in ilklendirilmesi için). 

 − Yanıp sönme ile aletin ilklendirilmesi gerektiği gösterilir.

 − İlklendirme esnasında düğme sürekli yanar.
4 Onay düğmesi (“Acknowledge”; NOK kapatmaları ve hata mesajları göstergesi ve onayı için)
5 Yeşil sinyal ışığı (“Ready”; FAST 3000’in işletime hazır olduğunu gösterir)
6 Zil (Laboratuvar modunda etkin olup, kapatma döngüsünün yakında başlayacağını bildirir)
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5 FAST 3000 süreç denetiminin açıklaması

5.1 Kapatma gücü ayarı, süreç parametrelerinin açıklaması

FAST 3000 aleti OETIKER WingGuard® sıkma kelepçelerini kapatmak için işlev görür.

AçIKlAmA

Süreç parametreleri için önerilen değerleri, lütfen kullanılmış olan OETIKER PG270 WingGuard® sıkma kelepçesinin 

teknik veri föyünde inceleyiniz.

Şekil 12 Kapatma verileri tablosu
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5.1.1 Kapatma gücü ayarının fonksiyon açıklaması

Kapatma gücünün oluşturulması dört faza bölünmüştür. Bu dört faz sabit ve tekrarlanabilir bir çekme işlemi için 

gerekli olan güç kontrolü parametrelerinin basit olarak ayarlanmasını sağlamaktadır.

Faz 1 Kelepçenin hızlı ön kapatması.

• Kelepçe, anahtarlama noktası redüksiyonu çıkartılarak kapatma gücüne ulaşılana dek hız fazı 

1 ile kapatılır.
Faz 2 İstenen kapatma gücüne ulaşılana kadar daha yavaş kapatma hızı.

• Kelepçenin kapatıldığı hız hız fazı 2 tarafından belirlenir. Kapatma gücüne ulaşıldıktan sonra güç 

kontrolü Faz 3’e anahtarlanır.
Faz 3 Faz 3’te FAST 3000 güç ayarı modu etkindir.

• Kapatma gücü tutma zamanı ile belirlenmiş olan bir süre için kapatma gücü toleransının 

içerisinde kapatma gücü kaldığı anda WingGuard® kelepçesinin krimplenmesi başlar. Krimpleme 

esnasında güç ayarı etkindir.
Faz 4 Krimp sürecinin sona ermesinden sonra WingGuard® sıkma kelepçesi 1 mm’lik bir tahrik stroku tarafın-

dan ayrılır. Sonra bant ucu kesilir, bu da gücün artmasına sebep olur.

Şekil 13 
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Güç ayarı fazları (örnekte 1850 N kapatma gücü hedefi gösterilmektedir)

1 Kapatma gücü 6 Krimp sürecini başlatma

2 Kapatma gücü toleransı (1850 N, ±100 N) 7 Kapatma gücü tutma zamanı

3 Motorun geciktiği güç eşiği 8 Kelepçe bandındaki çekiş azalması

4 Anahtarlama noktası redüksiyonu 9 Bant kesildiği esnada güç artışı

5 Gecikme esnasında tahrik stroku nedeniyle, ka-
patma gücüne ulaşılmasından sonraki güç artışı

faz 1

faz 2 faz 4

faz 3



OETIKER FAST 3000  FAST 3000 süreç denetiminin açıklaması

Çıktı 08.2020 08904799 5-34

5.1.2 Kapatma gücü

OETIKER PG270 WingGuard® sıkma kelepçeleri tavsiye edilen ve eşit bir kapatma gücü (güç önceliği) ile kapatılma-

lıdır. Bu durum sac bant malzemesinin, bağlanacak olan parçaların ve kelepçelerin her bileşeninin zorlanmadan eşit, 

taklit edilebilir ve izin verilen çekme geriliminde olmasını sağlamaktadır.

5.1.3 Kapatma gücü toleransı

Kelepçenin kilitlenmesini etkinleştirmek için kapatma gücünün bulunması gerektiği tolerans aralığını belirler.

Ayarlanabilen tolerans aralığı: ±50 N ila ±150 N.

5.1.4 Anahtarlama noktasını azaltma

Ayarlanmış olan kapatma gücünün altında gücü ayarlar. Orada çekme hızı, hızlı bir hız fazı 1’den daha yavaş bir hız 

fazı 2’ye geçer.

5.1.5 Hız fazı 1

Faz 1 esnasında hız (kelepçenin hızlı kapatılması).

5.1.6 Hız fazı 2

Faz 2 esnasında hız (güç ayarının etkinleştirilmesinden önce kelepçenin yavaş kapatılması)

5.1.7 Kapatma gücü tutma zamanı

Bazı uygulamalar, bileşenlerin en iyi şekilde bağlanması için uygulanan belirli bir güce ve özel bir süreye gerek duyar. 

FAST 3000 ile kullanıcı bu süreyi uyarlayabilir.

Genellikle yumuşak malzemelere sert olanlarından daha uzun bir tutma zamanı gerekmektedir. 
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5.1.8 Farklı kapatma gücü parametreleri ile örnek eğriler

Önceden ayarlı olan kapatma gücü parametreleri, çok sert olanlar dahil olmak üzere tüm uygulamalarda çalışmakta-

dır. Bu sebeple ayarların gerek olmaksızın değiştirilmesi tavsiye edilmemektedir.

Ekran/ayar Not
Sert bir muylu üzerinde standart ayarlarla kapatma

800 N olarak ayarlanmış kapatma gücü

• Tutma süresi azaltılmış
• Çevrim süresi daha kısadır
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Ekran/ayar Not
• Anahtarlama noktası redüksiyonu daha yükseğe 

ayarlı
• FAST 3000 Faz 2’ye daha erken anahtarlanır.
• Tahrik 1250 N (Kapatma gücüne ulaşmadan önce 

600 N) değerinde hızı azaltmaya başlar

• Faz 1 hızı daha düşük
• Çevrim süresi biraz daha uzun
• FAST 3000 daha düşük hız ayarından dolayı 

1550 N’de Faz 2’ye anahtarlanır. (Tahrik hızını azalt-
mak için daha az zaman gerekli)

• Faz 2 hızı daha yüksek
• Çevrim süresi biraz daha kısa
• Bir güç aşımının riski daha yüksektir
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5.1.9 Kapatma gücü sensörünün tutarlılık kontrolü

FAST 3000 her kapatma döngüsü esnasında kapatma gücü sensörünün bir tutarlılık kontrolünü uygular. 

Yüksüz durumda ölçülen gücün yakl. 0 N olup olmadığı kontrol edilir. Buna ek olarak hafif yüklenmiş durumda ölçü-

len gücün beklenen aralıkta bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

5.2 Krimp denetimi

Krimp işlemi, krimpleme esnasında ortaya çıkan güçlerin ölçümü ile denetlenmektedir.

5.2.1 Krimp gücü denetimi (CFm) ile ilgili genel bilgiler

Şekil 14 Krimp gücü denetimi

• İki denetim aygıtı her iki güç sensörünün güç sinyallerini değerlendirmektedir. Sol/sağ kanat başına bir sensör ve 

denetim aygıtı kullanılır.

• Her iki kanadın ayrı olarak denetimi ile olabildiğince fazla düzensizliğin algılanması sağlanır.

• Değerlendirme bir zaman-güç eğrisi bazında gerçekleşir.

• Aygıtlar, FAST 3000 aletinin SPS’sine bir OK/NOK sinyali gönderir. FAST 3000 aletinin SPS’si, bu ve diğer sinyal-

lere istinaden, kapatma işleminin toplam olarak OK veya NOK olup olmadığını belirler.

• Denetim aygıtları şalter dolabından ayrı olarak konumlandırılmalıdır. Bunlar kullanıcının görüş alanında 

konumlandırılabilirler.

• Yeni ölçüm programları, “Kistler maXYmos” yazılımıyla bir dizüstüden bir Ethernet bağlantısı üzerinden denetim 

aygıtlarına aktarılabilir (bkz. Bölüm 6.8.7).
• Güç eğrisi ve denetim aygıtının güncel değerlendirme ayarları dahil olmak üzere, münferit kapatma işlemlerinin 

sonuçları otomatik olarak merkezi bir sunucuda kaydedilebilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi lütfen denetim aygıtı-

nın kullanım kılavuzunda inceleyiniz.
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5.2.2 mekanik yapı

Aşağıdaki şekilde krimp çenelerinde uygulanan güçlerin etkisi gösterilmektedir. Bakış noktası, krimp çenesidir.

Şekil 15 Krimp çenelerindeki güç etkisi

1 Krimp kamasının hareketi
2 Krimp kamasının kapatma hareketi ile çeneye etki eden güç
3 WingGuard® sıkma kelepçesinin (kanat şekillendirme) krimplenmesi esnasında makaslama ve şekillendir-

me gücü
4 Krimp çene ekseni tarafından alınan sonuçlanan güç
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Krimp çene ekseni üzerinden güç, krimp kafa gövdesinin güç aktarma koluna aktarılır.

AçIKlAmA

Kaldıraç kuralı nedeniyle güç, aktarma koluna ve mesafe plakasına bölünür.

�

�

�

�

Şekil 16 Güç aktarma kolu, krimp kafasın-

dan yan kesit görünümü

�

�

�

�

Şekil 17 Güç aktarma kollarıyla krimp ayırma kafasının önden 

görünüm

1 Güç aktarma kolu
2 Mesafe plakası

3 Krimp çene ekseni
4 Krimp çenesi

5 Krimp çene ekseninin gücü kafa gövdesinin güç aktarma 
koluna aktarılır

6 Katı cisim mafsalı

7 Krimp gücü sensörü tarafından ölçülen güç (kaldıraç kuralı)
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5.2.3 CFm: Tipik OK güç eğrisi

4
7
8

2
1
3
6
5

Şekil 18 OK güç eğrisi

1 EO 3: No-pass eğrisi: Güç eğrisi bu eğri ile kesişmemelidir. Güç eğrisi ile no-pass eğrisi kesiştiğinde:
• Krimp işlemi, NOK olarak değerlendirilir.
• Ayrıca kapatma işlemi derhal iptal edilir ve kapama kanatları şekillendirilmeden WingGuard® kelepçe-

sinin bandı kesilir. Bu fonksiyon FAST 3000 bileşenlerini, özellikle de krimp çenelerini aşırı yüke karşı 
korur.

2 Krimp çenesi WingGuard® sıkma kelepçesinin bandına temas eder, güç artar.
3 EO 1: İlk sarma eğrisi: Gerçek güç eğrisi alt veya üst sarma eğrisi sınırını ihlal ederse, krimp işlemi NOK ola-

rak değerlendirilir.
4 İlk tepe: Bant makaslanmaya/kanatların şekillendirilmesi başlar.
5 EO 2: İkinci sarma eğrisi: Gerçek güç eğrisi alt veya üst sarma eğrisi sınırını ihlal ederse, krimp işlemi NOK 

olarak değerlendirilir.
6 EO 4: Uni-Box: Giriş ve çıkışta güç değerlerini FAST 3000 aletinin SPS’sine gönderir. Bkz. sonraki bölüm.
7 İkinci tepe: Krimp çenesi son pozisyonuna ulaşır.
8 Gevşeme efektleri. Süreçle ilgili bilgilerin olmamasından dolayı bu, sarma eğrilerinin parçası değildir
9 Anahtarlama sinyali: Güç eğrisi ile anahtarlama sinyali kesiştiğinde, kapatma işlemi derhal iptal edilir ve ka-

pama kanatları şekillendirilmeden WingGuard® kelepçesinin bandı kesilir. Bu fonksiyon FAST 3000 bileşenle-
rini, özellikle de krimp çenelerini aşırı yüke karşı korur.

AçIKlAmA

Bir EO (Evaluation Object, değerlendirme nesnesi) kontrol koşulunu yerine getirmediğinde, kırmızı renkle gösterilir.
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5.2.4 CFm: Aşınma algılaması

Şekil 19 Aşınma algılaması

1 Yeni krimp ayırma kafası
2 Aşınmış olan krimp ayırma kafası

İkinci tepe yoksa bu durum ya krimp ayırma kafası parçalarının (krimp çeneleri, krimp takozları, krimp eksen pimi) 

aşınmış olduğu ya da krimp çenesinin koptuğu (sayfa 5-49 ila sayfa 5-52’deki örnek resimler) anlamına gelir. 

FAST 3000 aletinin SPS’si bundan dolayı ek bir kontrol uygular: Denetim aygıtları yeşil dikdörtgen kutuya girişte ve 

kutudan çıkışta güç seviyelerini ölçer. Bu güç değerleri, giriş ve çıkış güçleri arasındaki farkı hesaplayan FAST 3000 

aletinin SPS’sine gönderilir. Fark belirli bir değerin altında olursa, bir hata mesajı görünür (standart ayar -40 N’dir, 

ayarlanabilen aralık –100 N ila +100 N’dir). 

Parametre toleransının aşınma değerinin değişikliği ile ilgili bilgiler için bkz. Bölüm 7.4.7.

Formül:
Çıkış gücü — giriş gücü > sınır değeri ise, kapama OK’dir.

Krimp ayırma kafasının durumu bu şekilde belirlenebilir:
• Krimp çenelerinin görsel kontrolünün yapılması. Bkz. iyi krimp çeneleriyle yandaki 

resim:

• Krimp ayırma kafasının kapama yarığının montajlı durumda ölçülmesi (Kapama 

yarığının nasıl ölçüldüğüne dair bilgiler için bakım kılavuzuna bakın).

Krimp ayırma kafasının yanı sıra, WingGuard® kelepçesinin bant kalınlığı ve WingGuard® 

kelepçesine yandan etkili olan güçlerin güç farkına etkisi bulunur.
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5.2.5 CFm: Krimp işlemlerinin örnek eğrileri

CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Kanat anormal olarak ince ve üstte yeterince kapanmamış.

Tanım
Kanatların kapanması esnasında kelepçe gövdesi krimp ayırma kafasına paralel değildir.

Aşağıdaki kriterler sonucunda NOK değerlendirmesine varıldı:
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )
• Sağda aşınma algılaması (bkz. Bölüm “PrErr_310: Krimpleme CFM2 aşınmada hata” )
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CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Tanım
Kanatların kapanması esnasında kelepçe gövdesi krimp ayırma kafasına paralel değildir.

Aşağıdaki kriterler sonucunda OK değerlendirmesine varıldı:
• İlk sarma eğrisi (EO 1) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_307: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 1’de hata” )
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) solda (bkz. Bölüm “PrErr_304: Krimpleme CFM1 sarma eğrisi 2’de hata” )
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )
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CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Tanım
Kanatların kapanması esnasında kelepçe gövdesi krimp ayırma kafasına paralel değildir.

Krimp çenesi bandın altını kavramak yerine bant kenarına isabet ediyor.
FAST 3000 aletinin krimp çenelerini hasara karşı korumak için kapatma işlemi iptal edilir.
Sol krimp çenesinin maksimum gücü ile iptal tetiklendi.
Aşağıdaki kriterler sonucunda OK değerlendirmesine varıldı:
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) solda (bkz. Bölüm “PrErr_304: Krimpleme CFM1 sarma eğrisi 2’de hata” )
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )
• Uni-Box (EO 4) solda (bkz. Bölüm “PrErr_304: Krimpleme CFM1 sarma eğrisi 2’de hata” )
• Uni-Box (EO 4) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )



OETIKER FAST 3000  FAST 3000 süreç denetiminin açıklaması

Çıktı 08.2020 08904799 5-45

CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Kanadın altında talaş oluşumu.

Tanım
Eğik uygulama, sağ taraf sol taraftan daha alçakta bulunuyor. Kelepçe eğrilmiş sabit bir yüzeyin üstünde kapanır.

          

Aşağıdaki kriter sonucunda OK değerlendirmesine varılmadı:
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )
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CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Kanat şekillendirme yok.
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Tanım
• Eğik uygulama, sağ taraf sol taraftan daha alçakta bulunuyor. Kelepçe eğrilmiş sabit bir yüzeyin üstünde 

kapanır.
• Yabancı cisim kesme ıstampası ile kelepçe gövdesi arasında bir boşluğa yol açıyor, bu nedenle krimp çeneleri 

ve kelepçe gövdesi çarpışıyor.

                         

Krimp çenelerinin hasar görmesini önlemek için krimp süreci erken güç artışından dolayı iptal edilir.

Aşağıdaki kriterler sonucunda OK değerlendirmesine varıldı:
• No-pass (EO 3) solda (bkz. Bölüm “PrErr_305: Krimpleme CFM1 NoPass’da hata” )
• İlk sarma eğrisi (EO 1) solda (bkz. Bölüm “PrErr_303: Krimpleme CFM1 sarma eğrisi 1’de hata”)
• İlk sarma eğrisi (EO 1) sağda  (bkz. Bölüm “PrErr_307: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 1’de hata”)
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) solda (bkz. Bölüm “PrErr_304: Krimpleme CFM1 sarma eğrisi 2’de hata” )
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )
• Uni-Box (EO 4) solda (bkz. Bölüm “PrErr_304: Krimpleme CFM1 sarma eğrisi 2’de hata” )
• Uni-Box (EO 4) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )
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CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Kapatma genişliği daha büyük, kanatlar daha az yüksek.

Tanım
Simüle edilmiş aşınmada kapatma, kapama yarığı 3,4 mm (kapama yarığının ölçülmesine dair bilgiler için bakım 
kılavuzuna bakın).

FAST 3000 aletinin SPS’si aşağıda koşulun yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder: Çıkış gücü — giriş gücü < 
sınır değeri,
Evet ise, SPS bir hata mesajı verir ve montaj işlemi OK değil olarak değerlendirilir.

Aşınma algılamasıyla ilgili diğer bilgiler için bkz. Bölüm 5.2.4.
Aşağıdaki kriterler sonucunda OK değerlendirmesine varıldı:
• Solda aşınma algılaması (bkz. Bölüm “PrErr_306: Krimpleme CFM1 aşınmada hata” )
• Sağda aşınma algılaması (bkz. Bölüm “PrErr_310: Krimpleme CFM2 aşınmada hata” )
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CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Tanım
Sağ krimp çenesi kısmen kopmuş:

��� ��

Aşağıdaki kriterler sonucunda OK değerlendirmesine varıldı:
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) solda (bkz. Bölüm “PrErr_304: Krimpleme CFM1 sarma eğrisi 2’de hata” )
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )
• Sağda aşınma algılaması (bkz. Bölüm “PrErr_310: Krimpleme CFM2 aşınmada hata” )
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CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Tanım
Her iki çene kısmen kopmuş: İyi çeneler ile karşılaştırmalı olarak:

Aşağıdaki kriterler sonucunda OK değerlendirmesine varıldı:
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )



OETIKER FAST 3000  FAST 3000 süreç denetiminin açıklaması

Çıktı 08.2020 08904799 5-52

CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Tanım
Sağ çene kısmen kopmuş:

��� ��

Aşağıdaki kriterler sonucunda OK değerlendirmesine varıldı:
• İkinci sarma eğrisi (EO 2) sağda (bkz. Bölüm “PrErr_308: Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2’de hata” )
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CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Tanım
Kafa gövdesi kapağının sabitleme vidaları az sıkılmıştır.

Kapama halen OK’dir!

Doğru sıkma momenti ile ilgili bilgiler için bkz. Bölüm 9.3.3.
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CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Tanım
Kapatma gücü, 1850 N standart ayarının yerine 800 N değerine ayarlanmış. CFM güç seviyesi, genel olarak kelep-
çe bandındaki daha düşük gerilim seviyesi nedeniyle 1850 N’de olduğundan daha yüksek.
Sonuç: Kapatma gücü CFM eğrilerini etkiliyor.
Karşılaştırma amacıyla sonraki sayfada yer alan resimleri kontrol edin.
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CFm – eğri Kapalı kelepçenin resmi

Sol

Sağ

Tanım

Kapatma gücü, 1850 N standart ayarının yerine 2500 N değerine ayarlanmış. Genel olarak kelepçe bandındaki 
daha yüksek gerilim seviyesi nedeniyle CFM güç seviyesi 1850 N standart ayarında olduğundan daha düşüktür.

Sonuç: Kapatma gücü CFM eğrilerini etkiliyor.
Karşılaştırma amacıyla önceki sayfada yer alan resimleri kontrol edin.

5.3 Kesim denetimi

WingGuard® kelepçesinin bant ucu atıldığı esnada, FAST 3000 aletinin SPS’si yük hücresine etkiyen gücü kontrol 

eder. Beklenenden daha yüksek olan bir güç ölçülürse bu durum WingGuard® sıkma kelepçesinin bandının tamamen 

kesilmemiş olduğu ve ayırma ıstampasının bozuk olduğu anlamına gelebilir. Bir hata mesajı görünür ve montaj işlemi 

NOK olarak değerlendirilir.
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6 FAST 3000 ile çalışmak

 UYARI

Yetersiz kurulum nedeniyle tehlikeli durum.
 X Güvenlik hatırlatmaları, Bölüm 2 okunmalı ve anlaşılmalıdır.
 X Operatörün başka kişilerce engellenmemesi veya darbe almaması için FAST 3000 çevresinde yeterince yer 

olmasına her zaman dikkat ediniz.
 X FAST 3000 montaj aletini ve şalter dolabını öngörülmüş olan tespit noktalarında sabitleyin.
 X FAST 3000 şebekenin elektrik beslemesine bağlanmadan önce, tüm gerekli fişlerin (alet, çift el kontrol konso-

lü, ...) takılmış olmasını sağlayın.
 X Bir dokunmatik panel/bir çift el kontrol konsolü/bir SPS’ye bir bağlantı mevcut olmak zorundadır.

6.1 İşletime alma

 DİKKAT

Yanlış makine kurulumu nedeniyle tehlike.
FAST 3000 kurulumu yalnızca işletim kılavuzunu okuyup anlamış olan kalifiye personel tarafından yapılabilir.

 DİKKAT

Yanlış muayene nedeniyle tehlike.
Her kurulum esnasında ve daha sonra aşağıdakilerden emin olun,

 X tüm parçalar iyi durumdadır,
 X bir düşmenin önleneceği şekilde tüm parçalar monte edilmiştir,
 X güvenlikle ilgili tüm parçalar monte edilmiştir ve düzgün şekilde çalışmaktadır,
 X krimp ayırma kafası doğru monte edilmiştir. Sadece sorunsuz krimp çeneleri ve sağlam bir ayırma ıstampası 

kullanın.

 DİKKAT

Usulüne uygun olmayan elleçleme ve konumlandırma nedeniyle cihaz arızaları tehlikesi.
 X Tüm kabloları ve montaj aletlerini, şalter dolabında yalnızca enerjisiz durumda bağlayın ya da çözün.
 X Fiş kontaklarına sadece ESD ile korunan kişiler temas edebilir.
 X Şalter dolabı sadece dik vaziyette monte edilebilir.
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 DİKKAT

Bağlantı kablosunun yetersiz biçimde döşenmesi nedeniyle yetersiz bir bağlantı kalitesi tehlikesi
Bir WingGuard® kelepçesi kapanırken WingGuard® sıkma kelepçesi gövdesi alet kafasından, bağlanacak olan 
parçalara hafifçe bastırılmalıdır. 

 X Krimp ayırma kafasının aşağı devrileceği şekilde bağlantı kablosunu döşeyin.

FAST 3000 aletinin işletime alma işlemi aşağıdaki adımları kapsamaktadır:

1. FAST 3000 bileşenlerini bir düşmenin önleneceği, ergonomik faktörlerin dikkate alınacağı ve kelepçenin doğru 

kapanmasının mümkün olacağı bir şekilde monte edin.

2. Montaj aletini şalter dolabına bağlayın. 

3. CFM aygıtlarını şalter dolabına bağlayın (bkz. Bölüm 6.3).

4. İsteğe bağlı olarak: Dokunmatik paneli, çift el kontrol konsolunu, ayak pedalını ve harici SPS’yi şalter dolabına 

bağlayın (bkz. Bölüm 6.2).

5. Şalter dolabını enerji kaynağına bağlayın.

6. FAST 3000 aletini devreye alın (bkz. Bölüm 6.4). 

Şimdi gevşek bir muylu üzerinde ilk bağlantılar yapılabilir.

7. Montaj aletini konumlandırın (bkz. Bölüm 6.5).
Alet şimdi çalışmaya hazırdır.

8. Aleti ve işlevini test etmek için birkaç deneme kelepçesini kapatın.
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6.2 Şalter dolabı bağlantıları

Şekil 20 Şalter dolabı, bağlantılar

1 Besleme
2 Alet mekanizmasının şalter dolabı bağlantı kablosu
3 Dokunmatik panel
4 Hardwire I/O
5 Gerilim beslemesi CFM 24 V
6 EtherCat CFM
7 Hardwire I/O gerilim beslemesi
8 Ayak pedalı
9 ProfiNet (sadece Oetiker FAST 3000 + CFM-Profinet’te etkin)
10 EtherNet (TCP / Ethernet IP)
11 Harici acil durdurma (Eğer bu bağlantı harici bir acil durdurmayla bağlanmazsa, çift el ince donanım 

kilidinin takılması zorunludur.)
12 Çift el kontrol konsolü (Eğer çift el kontrol konsolü bağlanmazsa, çift el donanım kilidinin takılması 

zorunludur - bkz. Bölüm 3.1)
13 M16 cıvata bağlantısı, harici ışık perdesi, harici güç yönetimi
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6.3 Krimp gücü denetiminde kablo bağlantıları

AçIKlAmA

Bağlantı kablolarının gerilmesini önlemek için birlikte verilen çekiş azaltma çubuğunu kullanın.

Şekil 21 Ayar ünitesi, bağlantılar

1 FAST 3000 şalter dolabına krimp gücü denetim aygıtlarının bağlantısı için kablo
2 Krimp gücü denetim aygıtları için 24 V gerilim beslemesi
3 Güç sinyali kabloları için kablo borusu ve tutucusu (kabloların gerilmesini azaltmak için bir M5 vida kullanın 

ve tutucuyu sağlam bir yüzeyde monte edin).
4 Sol yük hücresi için bağlantı (Sökülen fişleri her zaman birlikte verilen koruma kapaklarıyla kapatın. Soket 

bağlantılarını kirletmeyiniz).
5 Sağ yük hücresi için bağlantı (Sökülen fişleri her zaman birlikte verilen koruma kapaklarıyla kapatın. Soket 

bağlantılarını kirletmeyiniz).
6 EtherCAT bağlantısı (CFM aygıtının “Fieldbus In” soketini kullanın)
7 Sol krimp gücü denetim aygıtının “Fieldbus Out” soketini sağ CFM aygıtının “Fieldbus” soketine bağlamak 

için RJ 45 kablosu
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6.4 FAST 3000 açılması

AçIKlAmA

Çift el kontrol konsolü olmadan FAST 3000 aletinin kumanda edilmesi için diğer bilgiler (bkz. bölüm 10).

AçIKlAmA

FAST 3000, krimp ayırma kafasında bir kelepçe veya başka parçalar takılı olduğunda ilklendirilmemelidir. Bu kurala 
uyulmaması sonucunda krimp çeneleri kırılabilir.

1. FAST 3000 aletini şalter dolabındaki açma/kapatma 

şalteri (1) ile açın. 
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FAST 3000 aletinin SPS’si devreye girene kadar 

bekleyin. Çift el kontrol konsolündeki mavi ışıklı 

düğme yanmaya başladıktan sonra şalter dolabı 

kapısındaki yeşil düğmeye (2) basın. 

Böylece tahriklerin çıkış katları güçle beslenir. 

DİKKAT! Üst seviyedeki sistem tarafından onay ve-

rilmediği ve baypas köprülemesi etkin olmadığı sü-

rece güç bağlanamaz (bkz. Bölüm 7.4.7 ve 10.1.3).

2. Krimp ayırma kafasında bir kelepçenin bulunmadığın-

dan ve krimp çeneleri ile ayırma ıstampasının serbest 

hareket edebildiğinden emin olun. 

3. FAST 3000 aletinin ilklendirilmesi için çift el kontrol 

konsolündeki mavi renkle yanıp sönen düğmeye (3) 

basın.

Çift el kontrol konsolunda yeşil sinyal lambası yandığı anda FAST 3000 çalışmaya hazırdır.
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6.5 FAST 3000 doğru konumlandırılması

6.5.1 Genel açıklamalar, FAST 3000 konumlandırma ve WingGuard® kelepçe gövdesi

 DİKKAT

Yanlış alet konumlandırma nedeniyle tehlike.
FAST 3000 aletinin konumlandırılması yalnızca işletim kılavuzunu okuyup anlamış olan kalifiye personel tarafından 
yapılabilir.
Aşağıdaki yöntem yalnızca WingGuard® sıkma kelepçesinin gövdesi kurulumdan sonra yatay pozisyonda durması 
gerektiğinde geçerlidir. Tüm diğer durumlarda FAST 3000 manüel olarak kurulmalıdır.

 X Birçok değişik montaj durumu mümkündür. Bundan dolayı WingGuard® sıkma kelepçesinin doğru hizasını 
kontrol etmelisiniz. Bunun için ilk ayarlamadan sonra deneme kelepçelerini kurmalısınız.

 X FAST 3000 aletinin yatay ve devirme hareketleri yabancı cisimlerle temastan dolayı bloke edilmemelidir.
 X FAST 3000 aletinin krimp ayırma kafası kapatma işlemi esnasında kapatılacak olan WingGuard® kelepçesi 

dışında başka parçalara temas etmemelidir. Bu kurala uyulmaması WingGuard® sıkma kelepçesinin mekanik 
hasarlarına ve kötü bir bağlantı kalitesine yol açabilir (bkz. Şekil 27).

 X WingGuard® sıkma kelepçesinin tam gücünden yararlanmak için, uygulama tarafından WingGuard® gövdesi 
desteklenmelidir (bkz. Şekil 22 ve Şekil 24).

 X WingGuard® sıkma kelepçesi konik yüzeylere monte edilemez (bkz. Şekil 25).
 X FAST 3000 aletini konumlandırmadan önce daima nakliye emniyetini çıkartın. Üretim işletimi esnasında nakliye 

emniyeti monteli olmamalıdır.
 X Tüm uygulama için uygun bir tespit aparatının kullanılması önemle tavsiye edilir. Serbest el ile kapatmalar ke-

lepçelerin düzgün kapatılmamasına neden olabilir.
 X FAST 3000 aletinin temel plakası sağlam şekilde zemine bağlanmış olmalıdır. Bu husus aynı zamanda uygula-

manın doğrulama fazı için geçerlidir.
 X Yanlış makine kurulumu sonucunda WingGuard® sıkma kelepçesinin azalmış bir geri kalan radyal gücü ortaya 

çıkabilir.
 X Şalter dolabı sadece dik vaziyette monte edilebilir.

Şekil 22 WingGuard® gövdesinin ve krimp ayırma kafasının doğru hizası için örnek (her ikisi de paraleldir)
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Şekil 23 WingGuard® gövdesinin ve krimp ayırma kafasının yanlış, paralel olmayan bir hizası için örnek 

Şekil 24 Bir uygulamada WingGuard® gövdesinin uygunsuz biçimde konumlandırılması

Şekil 25 Konik bir yüzeyde WingGuard® sıkma kelepçesinin uygun olmayan uygulaması
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Şekil 26 Krimp ayırma kafası uygulamaya yeterli bir mesafededir. Uygulama ile bir çarpışma söz konusu değildir.

Şekil 27 Krimp ayırma kafası uygulamayla çarpışıyor
Uygun olmayan uygulama. Aynı husus, iki WingGuard® sıkma kelepçesi birbirlerine fazla yakın monte edildiği zaman 

geçerlidir.
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Şekil 28 WingGuard® sıkma kelepçesini basamaklı bir uygulamada monte etmeyiniz

Şekil 29 Bant ucunun alın tarafı ile bağlantı elemanı arasında teması önleyin (gösterilen örnek: Bağlantı elemanı (1))
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6.5.2 Kurma aracı ile FAST 3000 montaj aletinin konumlandırılması

 UYARI

manyetik alan nedeniyle tehlike.
Kurma aracı güçlü mıknatıslar tarafından krimp ayırma kafasında tutulmaktadır. Kalp pili olan kişiler kurma aracına 
yeterli bir mesafede durmalıdır.

1. FAST 3000 temel plakasının yatay olarak hizalandırıl-

mış olduğundan emin olun.

2. Müşteri uygulamasını bu amaçla öngörülmüş olan, 

müşteri tarafından sağlanacak tutucuda sabitleyin. 

Nakliye emniyetini (2) çıkartın.

3. Kurma aracını (1) krimp ayırma kafasında sabitleyin ve 

her iki saplamanın doğru konumlandırılmış olduğun-

dan emin olun.

4. FAST 3000 aletini yatay çizgide, kurma aracının (1) 

gösterilen takoz gövdesi (3) WingGuard® gövdesinin 

hedef pozisyonunda olacağı şekilde kaydırın. 

Bu birçok uygulamada saat 12 pozisyonudur.
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5. Kılavuz rayının üstünde konumlama dayanağının (3) 

sabitlenmesi için FAST 3000 aletinin yeterince yere 

(~ 50 mm) sahip olduğundan emin olun.

6. Aletin yüksekliğini, su terazisindeki hava kabarcığının 

her iki dikey çizginin (yatay hizalanmış) tam ortasında 

bulunacağı şekilde ayarlayın. 

Doğru yatay pozisyon bundan sonra da muhafaza 

edilmek zorundadır.

7. Konumlama dayanağını her iki tampon lastiğinin alete 

hafif temas edeceği şekilde alette monte edin.

8. Sabitleme vidasını (4) konumlama dayanağında (3) 

5 Nm torkla sıkın.
9. Yatay hizayı tekrar kontrol edin. Bu işlemde alet hafifçe konumlama dayanağına ve kurma aracı da uygulamaya 

bastırılmalıdır.

10. Kurma aracını çıkartın.

11. FAST 3000’in hizasını kontrol edin. Bunun için uygulamanızın üzerinde birden fazla WingGuard® kelepçesini 

kurun. WingGuard® sıkma kelepçesi saat 12 konumunda durmazsa, FAST 3000 aletinin yatay hizasını manüel 

olarak düzeltin. 

FAST 3000’in doğru dikey konumlandırmasını, aletin üstünde monteli olan su terazisi ile kontrol edebilirsiniz. 

Bunun için krimp ayırma kafasını WingGuard® kelepçesinin kelepçe gövdesinde konumlandırın. Su terazisi şimdi 

doğru biçimde dikilmiş olmalıdır.

FAST 3000 şimdi doğru konumlandırılmıştır.
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6.5.3 Doğru bir FAST 3000 konumlandırma için ölçüler

 DİKKAT

Yanlış makine kurulumu nedeniyle tehlike.
Aşağıdaki çizim, WingGuard® sıkma kelepçesi gövdesinin çevreleyen yüzeylerinin eşit (silindirik yüzeyler) olduğu 
montaj durumları ile ilgilidir

 X WingGuard® sıkma kelepçesi gövdesinin kurulmuş olduğu yüzeyler eşit değil (eliptik vs.) ise, WingGuard® 
 sıkma kelepçesi gövdesinin ve FAST 3000 aletinin doğru pozisyonu, testlere istinaden belirlenmelidir.

 X FAST 3000 aletinin yatay ve devirme hareketleri yabancı cisimlerle temastan dolayı bloke edilmemelidir.
 X FAST 3000 aletinin krimp ayırma kafası ve sıkma ünitesi, kapatılacak olan WingGuard® kelepçesi dışında baş-

ka parçalara temas etmemelidir. Bu kurala uyulmaması, WingGuard® sıkma kelepçesinin mekanik hasarlarına 
ve kötü bir bağlantı kalitesine yol açabilir. 

 X Müşteri tarafından sağlanan atık kanalının uygun bir düzene sahip olduğundan emin olun.
 X FAST 3000 aletini konumlandırmadan önce daima nakliye emniyetini çıkartın.
 X Tüm uygulama için uygun bir tespit aparatının kullanılması önemle tavsiye edilir. Serbest el ile kapatmalar ke-

lepçelerin düzgün kapatılmamasına neden olabilir.

Not: Oetiker, talep edildiğinde FAST 3000’in bir 3D CAD modelini temin eder.

Atık kanalı düzeni
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Ölçülen kapatma gücünde bir hatanın önlenmesi için, yabancı parçaların sıkma ünitesine temas etmemesi sağlan-

malıdır. Bu husus aynı zamanda müşteri tarafından temin edilen atık kanalı ile de ilgilidir. Aşağıda yer alan şekiller atık 

kanalı için tavsiye edilen düzeni göstermektedir.
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6.6 Normal işletim (üretim)

 UYARI

WingGuard® sıkma kelepçesinde ezilme tehlikesi.
2 el Start düğmelerine basıldığında veya harici kumanda yoluyla start tetiklendiğinde parmaklar ezilebilir.

 X Bağlantı döngüsünü başlatırken parmaklarınızı kelepçeden uzak tutun.

 UYARI

Hareketli parçalarda ezilme tehlikesi.
FAST 3000 sadece tüm kapaklar düzgün şekilde monte edildiğinde ve sağlamca vidalandığında kullanılabilir!

 UYARI

montaj aletinin altında ellerin konumlandırılması nedeniyle ezilme tehlikesi.
 X İşletim esnasında montaj aletinin altına el uzatmayınız.
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 DİKKAT

Havada uçan parçalar nedeniyle tehlike. 
İşletim esnasında bir arıza durumunda parçalar çözülebilir ve dışarı savrulabilir. 
Makinenin kullanım ve bakımı sırasında her zaman koruyucu bir gözlük takın.

1. Uygulamanız için süreç parametreleri ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin (bkz. Bölüm 5.1).

2. Kelepçeyi bağlanacak olan parçaların etrafına yerleştirin ve yapı grubunu öngörülen, müşteri tarafından sağlana-

cak tutucunun içinde sabitleyin.
3. Makineyi tutamaktan tutun ve kelepçenin ya da 

sabitlenecek olan yapı grubunun yönünde çekin. 

Bunu yaparken OETIKER PG270 WingGuard® sıkma 

kelepçesinin bandını krimp ayırma kafasında alttaki 

yarığa sokun.

4. OETIKER PG270 WingGuard® sıkma kelepçesini 

mümkün olduğunca aletin içerisine itin. 
Bir sensör doğru konumlandırmayı algılar ve ön kapak-
taki iki LED ışığı ile onaylar (yavaş yanıp sönen yeşil ışık). 
Şimdi kelepçe tutamakta üst düğmeye basarak kilitlenebi-
lir. Düğmeye yeniden basıldığında kilit tekrar açılır.

Düğmeye basıldığında 
kelepçe pozisyonunda 

kilitlenir

Düğmeye yeniden 
basıldığında kelepçe 

çözülür
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Bant kilitlenmiş olduğunda (ön kapaktaki her iki LED’in sürekli yanmasından anlaşılabilir) OETIKER PG270 
WingGuard® sıkma kelepçesinin kurulumuna başlayabilirsiniz.
Kelepçe bandı çok az içeri girmişse, LED’ler kısa aralıklarla yanıp söner. Kelepçe şimdi düğmeye basarak çözülmeli, 
daha fazla içeri itilmeli ve tekrar kilitlenmelidir.

AçIKlAmA

Yüksek bir hata oranı riski.
Kapatma işlemi tamamlanmadan FAST 3000’e dokunmayınız.

5. Çift el kontrol konsolunda sağda ve solda bulunan 

her iki düğmeye (1) aynı anda basarak kurulumu 

başlatın. Bu şekilde kelepçe kapatma işlemi tetiklenir. 

Kapatma işleminin sonunda kelepçe bırakılır ve alet 

başlangıç pozisyonuna geri itilebilir.

6. Kurulan yapı grubunu çıkartın ve yeniden başlayın.

AçIKlAmA

Hatalı bir kelepçe kapatma işleminden sonra krimp çenelerini hasar yönünden her zaman kontrol edin.

AçIKlAmA

Bant sensörü bir bant algılamazsa sıkma düğmesi devre dışıdır.

AçIKlAmA

Her iki Start düğmesine aynı anda ve hızla basmanız gerekir. Aksi takdirde bu “War_2 Düğme kontakları hatası” 

uyarısına yol açar.
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6.7 laboratuvar modu (şifre korumalı)

Şifre korumalı laboratuvar moduna geçebilir ve 1 el kumandası veya ayak pedalı kumandası arasında seçebilirsiniz. 

Laboratuvar modu sınırlı sayıda bağlantılar ve sınırlı bir süre için etkinleştirilebilir (bkz. Bölüm 7.4.3).

 UYARI

Kalifiyesiz personel nedeniyle tehlike.
Laboratuvar modu yalnızca başka bir olanağın bulunmadığı laboratuvar veya test ortamlarında kullanılabilir. 
FAST 3000 aletinin kullanımı için personel çok büyük dikkatle eğitilmiştir.

 UYARI

WingGuard® sıkma kelepçesinde ezilme tehlikesi.
START düğmesine basıldığında veya harici kumanda yoluyla start tetiklendiğinde parmaklar ezilebilir.

 X Bağlantı döngüsünü başlatırken parmaklarınızı kelepçeden uzak tutun.

 UYARI

Hareketli parçalarda ezilme tehlikesi.
FAST 3000 sadece tüm kapaklar düzgün şekilde monte edildiğinde ve sağlamca vidalandığında kullanılabilir.
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 UYARI
montaj aletinin altında ellerin konumlandırılması nedeniyle 
ezilme tehlikesi.

 X İşletim esnasında montaj aletinin altına el uzatmayınız.

 DİKKAT

Havada uçan parçalar nedeniyle tehlike.
İşletim esnasında bir arıza durumunda parçalar çözülebilir ve dışarı savrulabilir. 

 X Makinenin kullanım ve bakımı sırasında her zaman koruyucu bir gözlük takın.

AçIKlAmA

Her zaman yalnızca bir laboratuvar modu etkinleştirilir. Böylece ayarlara bağlı olarak bir başlatmayı ya bir Start 
düğmesine ya da ayak pedalına basmakla ilklendirebilirsiniz.

6.7.1 Tek el kullanımı

1. Uygulamanız için süreç parametreleri ayarlarının doğ-

ru olup olmadığını kontrol edin.

2. Tek el kullanımını etkinleştirin:

 − “İşletim modu” (“Operating mode”) öğesine gidin, 

“Laboratuvar modu” (“Laboratory mode”) ve 

“Tek el kullanımı” (“one hand operation”) öğeleri-

ni etkinleştirin.

 − Laboratuvar moduna erişebilmek için süper kul-

lanıcı olarak oturum açmanız gerekir.

3. Kelepçeyi bağlanacak parçaların etrafına yerleştirin.
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4. Makineyi tutamaktan tutun ve kelepçenin yönünde çekin. Bunu 

yaparken OETIKER PG270 WingGuard® sıkma kelepçesinin bandını 

krimp ayırma kafasında alttaki yarığa sokun.

5. OETIKER PG270 WingGuard® sıkma kelepçesini mümkün olduğunca 

aletin içerisine itin. 
Bir sensör doğru konumlandırmayı algılar ve ön kapaktaki iki LED ışığı ile 
onaylar (yavaş yanıp sönen yeşil ışık). Şimdi kelepçe tutamakta üst düğ-
meye basarak kilitlenebilir. Düğmeye yeniden basıldığında kilit tekrar açılır.

Sensör bir bant algılamazsa kilit düğmesi çalışmaz.

Bant kilitlenmiş olduğunda (ön kapaktaki her iki LED’in sürekli yanmasından anlaşılabilir) OETIKER PG270 
WingGuard® sıkma kelepçesinin kurulumuna başlayabilirsiniz.
Kelepçe bandı çok az içeri girmişse, LED’ler kısa aralıklarla yanıp söner. Kelepçe şimdi düğmeye basarak çözülmeli, 
daha fazla içeri itilmeli ve tekrar kilitlenmelidir.

AçIKlAmA

Yüksek bir hata oranı riski.
Kapatma işlemi tamamlanmadan FAST 3000’e dokunmayınız.

Düğmeye basıldığında 
kelepçe pozisyonunda 

kilitlenir

Düğmeye yeniden 
basıldığında kelepçe 

çözülür
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6. Kurulumu başlatın. Bu amaçla çift el kontrol konso-

lunun ya sağ ya da sol düğmesine en az 2,5 saniye 

basın. 

 

3 bip sesinden sonra kelepçenin kapatılması başlar. 

Kapatma işleminin tamamlanmasından sonra kelepçe 

tekrar bırakılır.
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6.7.2 Ayak pedalı

1. Uygulamanız için süreç parametreleri ayarlarının doğ-

ru olup olmadığını kontrol edin.

2. Ayak pedalı modunu etkinleştirin

 − “İşletim modu” (“Operating mode”) öğesi-

ne gidin, “Laboratuvar modu” (“Laboratory 

mode”) ve “Ayak pedalı” (“Foot pedal”) öğelerini 

etkinleştirin.

 − Laboratuvar moduna erişebilmek için süper kul-

lanıcı olarak oturum açmanız gerekir.

3. Kelepçeyi bağlanacak parçaların etrafına yerleştirin.
4. Makineyi tutamaktan tutun ve kelepçenin yönünde 

çekin. Bunu yaparken OETIKER PG270 WingGuard® 

sıkma kelepçesinin bandını krimp ayırma kafasında 

alttaki yarığa sokun.
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5. OETIKER PG270 WingGuard® sıkma kelepçesini 

mümkün olduğunca aletin içerisine itin. 
Bir sensör doğru konumlandırmayı algılar ve ön kapak-
taki iki LED ışığı ile onaylar (yavaş yanıp sönen yeşil ışık). 
Şimdi kelepçe tutamakta üst düğmeye basarak kilitlenebi-
lir. Düğmeye yeniden basıldığında kilit tekrar açılır.

Sensör bir bant algılamazsa kilit düğmesi çalışmaz.

Bant kilitlenmiş olduğunda (ön kapaktaki her iki LED’in sürekli yanmasından anlaşılabilir) OETIKER PG270 
WingGuard® sıkma kelepçesinin kurulumuna başlayabilirsiniz.
Kelepçe bandı çok az içeri girmişse, LED’ler kısa aralıklarla yanıp söner. Kelepçe şimdi düğmeye basarak çözülmeli, 
daha fazla içeri itilmeli ve tekrar kilitlenmelidir.

AçIKlAmA

Yüksek bir hata oranı riski.
Kapatma işlemi tamamlanmadan FAST 3000’e dokunmayınız.

6. Kurulumu başlatın. Bu amaçla ayak pedalını en az 2,5 

saniye aşağıya orta konuma basın. 

3 bip sesinden sonra kelepçenin kapatılması başlar. 

Kapatma işleminin tamamlanmasından sonra kelepçe 

tekrar bırakılır.

Düğmeye basıldığında 
kelepçe pozisyonunda 

kilitlenir

Düğmeye yeniden 
basıldığında kelepçe 

çözülür
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6.8 Özel işletim modları (şifre korumalı)

Bu işletim modları kelepçelerin kapatılması için değil de, sadece bakım veya onarım çalışmalarında pozisyonların ve 

güçlerin kontrolü ve kalite güvencesi için öngörülmüştür.

 UYARI

WingGuard® sıkma kelepçesinde ezilme tehlikesi.
Aşağıda tanımlanan fonksiyonlar tetiklenirken WingGuard® sıkma kelepçesinde parmaklar ezilebilir.

 X Fonksiyonları tetiklerken parmaklarınızı kelepçeden uzak tutun.

 UYARI

Hareketli parçalarda ezilme tehlikesi.
 X FAST 3000 aletini yalnızca tüm kapaklar düzgün şekilde monte edildiğinde ve sağlamca vidalanmış olduğunda 

kullanın.

 UYARI

montaj aletinin altında ellerin konumlandırılması nedeniyle 
tehlike.

 X İşletim esnasında montaj aletinin altına el uzatmayınız.
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 DİKKAT

Havada uçan parçalar nedeniyle tehlike.
İşletim esnasında bir kırılma durumunda parçalar çözülebilir ve dışarı savrulabilir. 

 X Makinenin kullanım ve bakımı sırasında her zaman koruyucu bir gözlük takın.

6.8.1 Kilidi açmak

AçIKlAmA

Bazı durumlarda bir alet ilklendirme mekanik hasarlara yol açabilmesinden dolayı mümkün değildir.
 X FAST 3000’in kilit açma fonksiyonunu sadece bir alet ilklendirme mümkün değilse kullanın.

1. “İşletim modu” (“Operating mode”) sekmesine 

geçin.

2. Acil durdurma düğmesi kilitliyse açın.

3. “Kilidi aç” (“Deblocking”) (1) düğmesine basın. 

WingGuard® sıkma kelepçesinin bandı şimdi 

FAST 3000 tarafından kesilir, ama krimplenmez. 

Geride kalan bant atılır.

4. Çift el kontrol konsolünde mavi “İlklendirme” düğ-

mesine basın.
Alet şimdi çalışmaya hazırdır.
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6.8.2 manüel çalıştırma modu

AçIKlAmA

FAST 3000’de olası hasarlar.

Bu modda krimp çenelerinin aşırı yük koruma fonksiyonu etkin değildir.

1. İşletim modunu etkinleştirin.

 − “İşletim modu” (“Operating mode”) ve “Manüel 

çalıştırma” (“Manual drive”) öğelerine gidin.

 − Manüel çalıştırma moduna erişebilmek için 

süper kullanıcı olarak oturum açmanız gerekir.

2. Ön tanımlı pozisyonlardan (1, 2) birine basarak tah-

rikleri kumanda edin. 

Diğer bilgiler için bkz. Bölüm 7.4.3.
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6.8.3 Güç kaymasını sıfırlamak

AçIKlAmA

Sıkma ünitesinin yük hücresi tarafından ölçülen güç, değişik ortamlardaki kullanım sırasında, sıcaklık değişiklikleri 
nedeniyle kararsız olabilmektedir. Bunu dengelemek için, yük binmemiş yük hücresinin ölçülen gücünü 
sıfırlayabilirsiniz. Sıfırdan 20 N’den fazla ayrılan bir değerde güç kaymasının sıfırlanması tavsiye edilir. Güç 
kaymasının her hafta kontrol edilmesi önerilir.

1. “Ayarlar” (“Setting”) sekmesine gidin.

 − Sıfır dengelemesi sekmesine erişebilmek için en 

az operatör olarak oturum açmanız gerekir.

2. “Güç doğrulama” (“Force verification”) ve “Çekme 

tertibatı” (“Pulling unit”) öğelerini seçin.

 X “Sıfır dengelemesi” (“Zero balance”) üzerine basarak 

prosedürü başlatın. 

 − Alet, yük hücresine yüklenilmeyecek şekilde 

hareket eder.

 

“Gerçek ortalama güç değeri” (“Actual force”) güncel olarak ölçülen gücü gösterir. Var olan bir kaymayı dengele-

mek istediğinizde “Sıfırla” (“Set offset to zero”) üzerine basın. 

 X “Yordamı sonlandır” (“Quit routine”) üzerine basın

 − Alet başlangıç konumuna geri döner.

Diğer bilgiler için bkz. Bölüm 7.4.7.
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6.8.4 Kapatma gücünü doğrulamak

AçIKlAmA

Yük hücresinin doğru çalışmasını kontrol etmek için, ölçülen gücü haftada en az bir kez bir Oetiker CAL 01 ile 
doğrulayın.

Ayarlanmış olan 1850 N gücünde CAL 01 tarafından ölçülen güç bir ± 60 N toleransı içerisinde bulunmalıdır.

Çekme bandı yakl. 50 doğrulamadan sonra değiştirilmelidir.
CAl 01 ayarı: SKS modu: hold-ME-EL / average (bkz. Bölüm 7.4.7)

1. Doğrulamayı etkinleştirin.

 − “Ayarlar” (“Setting”) sekmesine gidin.

 − Güç doğrulama moduna erişebilmek için en az 

operatör olarak oturum açmanız gerekir.

2. “Güç doğrulama” (“Force verification”) düğmesine 

basın.

3. “Çekme tertibatı” (“Pulling unit”) düğmesine basın.

4. “Güç doğrulama””düğmesine basın.

5. Kapatma gücü doğrulama ünitesini takın.
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6. Tutamakta üstteki düğmeye basın.

7. Doğrulama gücünü istenen değere değiştirmek için 

“Hedef güç” (“Target force”) üzerine basın.

8. “Doğrulamayı etkinleştirme” (“Verification activation”) 

üzerine basın.

9. CAL 01 tarafından ölçülen gücü “Har. güç değeri 

“CAL”” (“Ext. Force value “CAL””) alanına girin. Girilen 

değer doğrulama protokolünde kaydedilir.

10. “Yordamı sonlandır” (“Quit routine”) üzerine basın. 

Değerler ilgili günlük dosyasına yazılır.

11. Doğrulama ünitesini aletten çıkarın.

12. Eğer CAL 01 tarafından ölçülen güç toleransın dışında ise, diğer işlemler için bkz. Bölüm 9.5.

6.8.5 Krimp gücü denetimini doğrulamak

AçIKlAmA

CFM yük hücrelerinin doğru çalışmasını kontrol etmek için, ölçülen gücün ayda bir kez bir Oetiker CAL 01 ile 
doğrulanması tavsiye edilir.

Ayarlanmış olan 800 N gücünde CAL 01 tarafından ölçülen güç bir ±150 N toleransı içerisinde bulunmalıdır.
CAl 01 ayarı: SKS modu: hold-ME-EL / average bkz. Bölüm 7.4.7)

AçIKlAmA

Ölçüm sonucunun hatalı çıkabilmesinden dolayı, doğrulama esnasında SKS’yi elinizde fazla sıkı tutmayınız.
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1. Güç doğrulamasını etkinleştirin.

 X “Ayarlar” (“Setting”) sekmesine gidin.

 X Güç doğrulama moduna erişebilmek için en az ope-

ratör olarak oturum açmanız gerekir. 

2. “Güç doğrulama” (“Force verification”) düğmesine 

basın.

3. “Krimpleme” (“Crimping”) düğmesine basın.

4. “Güç doğrulama” (“Force verification”) düğmesine basın.
5. Güç hedef değerini istediğiniz değere, örn. 800 N 

olarak ayarlayın.

6. SKS 01’i düzgün şekilde monte edilen CFM doğru-

lama çenesi ile sağdaki resimde gösterildiği üzere 

krimp ayırma kafasının altında konumlandırın.

7. Tutamaktaki bant kilitleme düğmesine basın ve o 

sırada SKS 01’i bu pozisyonda tutun.

8. CFM tarafından ölçülen güç hedef değerine ulaşana 

kadar, SKS 01’i bu pozisyonda tutun. SKS 01 birkaç 

saniye sonra etkinleştirilir.

9. CAL 01 tarafından ölçülen gücü “Har. güç değeri 

“CAL”” alanına girin. Girilen değer doğrulama proto-

kolünde kaydedilir.

10. “Yordamı sonlandır””üzerine basın. 

Değerler ilgili günlük dosyasına yazılır.
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6.8.6 Krimp gücü denetimini ayarlamak

AçIKlAmA

Krimp gücü denetim aygıtlarının sarma eğrilerinin tanımı; farklı kelepçe, kelepçe bandı ve çelik şarjlardan mamül 
Wing-Guard® sıkma kelepçelerinin güç eğrisine dayanmaktadır. Bu nedenle farklı eriyiklerden gelen malzemelerden 
dolayı arızaları önlemek için, fabrika ayarının olabildiğince uzun bir süre kullanılması önerilmektedir.

AçIKlAmA

Olası uyarlamalardan önce kelepçe şarjı dışında başka bir sorun olmadığından emin olun.
Bu ise aşağıdaki kontrollerle uygulanır:
• Krimp çenelerinin gözle kontrolü. Kopmalar veya görülen aşınma yok.

• İşaretli her iki vidanın (1) sıkma torkunu kontrol edin: Hedef 7–9 Nm.
• Krimp gücü sensörlerini çıkartın; monte edilmiş oldukları bölgede 

parçacıklar içerilmediğini kontrol edin. Sensörleri yeniden monte 
edin.

• Krimp çenelerinin mesafesini ölçün: Hedef 3 ±0,1 mm 
(bkz. Bölüm 9.2.5).

• CFM korelasyon faktörünü kontrol edin:  
Her iki CFM aygıtında Setup / Global / Channel-Y / Channel-Y / ok 
sağa doğru. Hassasiyet yaklaşık -1,2 pC/N olmalıdır.

• Krimp gücünü kontrol edin (bkz. Bölüm  5.2.1).
• Ayarlanan kapatma gücünü kontrol edin: 1850 N
• Kapatma gücünü, kapatma gücü doğrulama ünitesi ile kontrol edin 

(bkz. Bölüm 6.8.4).
• FAST 3000 montaj aletinin konumlanmasını kontrol edin (saat 12 konum) (bkz. Bölüm 6.5).

İkinci sarma eğrisi (EO2) için DY için daha küçük bir değer, örn. 180 seçilmesi önemle tavsiye edilir.
Muhtemelen bu uyarlanan eğriler, üretimde WingGuard® sıkma kelepçesinin varyasyonları sonucunda tekrar daha 
yüksek bir NOK kapatma oranına yol açar. 
Bu durumda ilk önce standart ayarların iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin: 
Standart ayarların bir emniyetini, ölçüm programı 15’deki denetim aygıtlarında bulabilirsiniz.

 X CFM aygıtlarında Kopyala / Yapıştır fonksiyonunu kullanın.

AçIKlAmA

Kapatma gücü 1850 N’lik fabrika ayarından farklıysa, yeni referans eğrilerini öğretmeniz gerekli olabilir.

Krimp gücü denetimini öğretmek

Ayar her denetim aygıtı için ayrı olarak uygulanmalıdır.
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1. FAST 3000 dokunmatik panelde “Ayarlar” 

(“Setting”) ve “Parametre aracı” (“Parameter Tool”) 

öğelerini seçin. 

“CFM öğretme modu” (“CFM Teaching mode”) 

öğesini seçin. 

CFM öğretme moduna erişebilmek için süper kulla-

nıcı olarak oturum açmanız gerekir.

Her iki krimp gücü denetim aygıtında ayrı olarak:

2. Başlangıç ekranında “Setup” öğesini seçin.

3. Süper kullanıcı olarak oturum açın (şifre korumalı).

4. “MP Setup” öğesini seçin.

5. MP-00 öğesini seçin.
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6. “Değerlendirme” öğesini seçin.

7. Eğer ekranda “Eğriyi sakla” mesajı görünürse 

“Hayır” öğesini seçin. 

“Eğriyi sil” öğesini seçin.

8. Bir WingGuard® sıkma kelepçesini kapatın.

9. WingGuard® sıkma kelepçesi doğru kapatılmış 

olduğunda, “Evet”, aksi takdirde “Hayır” öğesini 

seçin.

10. En azından beş OK referans eğrisini kaydetmek için, 

11nci ve 12nci adımları dört kez tekrarlayın.

11. “İleri”  düğmesini seçin.
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12. Değiştirmek istediğiniz EO’yu seçin (sarma eğrileri 

için 01 veya 02).

13. “İleri”  düğmesini seçin.

14. DY’yi işleyerek gerekirse değerlendirme toleransını 

uyarlayın.

15. “Yeniden hesapla” öğesini seçin.

16. Diğer EO’lar için gerekirse 14ncü ila 17nci adımları 

tekrarlayın (başka bir EO seçmek için “Geri”  

düğmesini kullanın).

17. Onay imine  basarak yeni ayarı onaylayın.

18. İki kez   düğmesine basarak başlangıç ekranına 

geri dönün.

19. Öğretme işleminden sonra modu yeniden devreden 

çıkarın. Bu durum söz konusu değilse, periyodik 

olarak açılan bir pencere açılır.

20. FAST 3000 dokunmatik panelinde: “CFM üretimi 

modu” mutlaka “Açık” olarak ayarlanmalıdır.

21. Hem FAST 3000’de, hem de krimp denetim aygıtla-

rında süper kullanıcı olarak oturumu kapatın.



OETIKER FAST 3000  FAST 3000 ile çalışmak

Çıktı 08.2020 08904799 6-90

Krimp gücü denetim toleransını ayarlamak

Ayar her denetim aygıtı için ayrı olarak uygulanmalıdır.
1. Başlangıç ekranında “Setup” öğesini seçin.

2. Süper kullanıcı olarak oturum açın (şifre korumalı).

3. “MP Setup” öğesini seçin.

4. MP-00 öğesini seçin.

5. “Değerlendirme” öğesini seçin.

6. “İleri”  düğmesini seçin.
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7. Değiştirmek istediğiniz EO’yu seçin (sarma eğrileri 

için 01 veya 02).

8. “İleri”  düğmesini seçin.

9. DY’yi işleyerek değerlendirme toleransını uyarlayın.

10. “Yeniden hesapla” öğesini seçin.

11. Diğer EO’lar için gerekirse 7nci ila 10ncu adımları 

tekrarlayın (başka bir EO seçmek için “Geri”  

düğmesini kullanın).

12. Onay imine basarak yeni ayarı onaylayın . 

İki kez  düğmesine basarak başlangıç ekranına 

geri dönün.
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6.8.7 Yeni ayarları/ölçüm programlarını CFm aygıtlarına aktarmak

AçIKlAmA

Oetiker tarafından CFM aygıtlarının iyileştirilmiş bir ayarı tavsiye edilirse, bu ayar aşağıdaki işlemle CFM aygıtlarına 
aktarılabilir.

CFM aygıtları ile iletişim için her iki katılımcı (bilgisayar ve aygıt) aynı ağda bulunmalıdır.

 9 Ayarların ve programların aktarımı için bir bilgisayar mevcuttur.

 9 maXYmos yazılımı mevcuttur (Yazılım FAST 3000’ün teslimat kapsamına dahildir).

 9 CFM ayar dosyası zip formatında mevcuttur (Dosya Oetiker tarafından temin edilir).

 9 Bir Ethernet kablosu mevcuttur.

1. Dizüstü bilgisayarı ve CFM aygıtını bir LAN kablosu ile bağlayın. CFM aygıtının Ethernet soketini kullanın.
2. maXYmos yazılımını başlatın. 

Güncel olarak bağlanmış olan aygıt soldaki ay-

gıt listesinde (4) görüntülenir ve yeşil bir nokta ile 

vurgulanır.

3. İhtiyaç olduğunda Dil (1) sekmesinde dil ayarını 

değiştirin.

4. Aygıta çift tıklayın ve oturum açma mesajını 

onaylayın.

5. Bağlantı otomatik olarak kurulmazsa, aşağıdaki 

işlemi yapın:

 − “Yeni aygıt” (2) öğesine gidin.

 − Ağ adresini girin.

 − “OK” ile onaylayın.

6. Aygıta yeni ayarları aktarmak için “Geri yükle” (3) 

öğesini seçin.
7. Yeni CFM ayarları ile dosyayı seçin.

8. CFM aygıtına aktarılmayacak ayarların onay imini 

kaldırın. Standart olarak ölçüm programları 0 (5) ve 

15 (6) etkinleştirilmiştir.

9. Seçimi OK (7) ile onaylayın. 

Girdilerin onaylanması için bir mesaj görünür.

10. Yeni ayarları aygıta aktarmak için, mesajı OK ile 

onaylayın.
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Sadece CFm aygıtında sağ taraf için:

11. “Setup” (8) öğesini seçin.

12. İsimleri değiştirilecek olan ölçüm programlarını 

seçin (9).

13. Genel (10) sekmesine geçin.

14. “Le”yi “Ri” ile değiştirerek (11) ölçüm programlarının 

adını değiştirin.

15. OK (12) ile onaylayın. 

Girdilerin onaylanması için bir mesaj görünür.

16. Yeni ayarları aygıta aktarmak için, mesajı OK ile 

onaylayın.

AçIKlAmA

Ölçüm programı 0, kapatma gücü eğrilerinin değerlendirilmesi için işlev görür. Ölçüm programı 15’de bir yedekleme 
kaydedilir.
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7 GUI
FAST 3000 aletinin kumanda ve denetimi ya isteğe bağlı dokunmatik panel, bir dizüstü ya da bilgisayar üzerinden 

uygulanabilir.

 UyARI

Beklenmeyen devreye girme nedeniyle tehlike
FAST 3000 için yalnızca tek bir kumanda aygıtı kullanılabilir. İsteğe bağlı dokunmatik panel ve bir bilgisayar 
üzerinden aynı anda kumanda edilmesine güvenlik nedenlerinden dolayı izin verilmemiştir. 

7.1 Dokunmatik panel

Mevcut olan dokunmatik panel, FAST 3000 kapatma işleminin tüm ana fonksiyonlarının kumanda edilip denetlenebil-

mesini sağlayan bir yazılım ile önceden kurulmuştur. Görüntü ve veri çıktısı bir internet tarayıcısıyla bir bilgisayardaki 

ile aynıdır.

7.2 Bilgisayar

FAST 3000 aletini bir RJ45 ağ fişi ve bir internet tarayıcısı olan her standart bilgisayara veya dizüstüye 

bağlayabilirsiniz. 

1. LAN bağlantınızın ayarlarına gidin ve TCP/IPv4 ayarlarını açın.

2. Aygıtınızda IP için 192.168.10.xx değerini ayarlayın, fakat son iki rakamı kullanmayın: 50, 51, 40, 60, 61.

3. Alt ağ maskesini 255.255.255.0 değerine ayarlayın. 

4. Sonra internet tarayıcınızda http://192.168.10.50:8080/webvisu.htm girerek FAST 3000 aletinizin kumandasına 

erişebilirsiniz. Diğer ayrıntılar için bkz. bölüm 10.
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7.3 GUI düzeni

FAST 3000 görselleştirmesinin ana görünümü şu şekildedir: 

1

2

3

4

1 Kullanıcı yönetimi / Dil seçimi / Saat & Tarih
2 Sekmeler
3 Sekmelerin içeriği
4 Durum çubuğu
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7.4 Menü yapısı

7.4.1 Başlangıç ekranı

1 ‑ Ok
‑ WingGuard® sıkma kelep‑

çesi için sembol

- FAST 3000 içinde bir WingGuard® sıkma kelepçesi mevcut değil
- FAST 3000 içinde bir WingGuard® sıkma kelepçesi mevcut

2 Durum FAST 3000’in her iki elektrik tahrikinin durumunu gösterir
3 İşletim modu Otomatik mod veya manüel çalıştırma; Yerel veya PLC
4 İletiler Hata mesajları vs.

Kapatma gücü hedef değeri 
(Target closing force)

Ayarlanan Newton kapatma gücü

Döngü süresi 
(Cycle time)

Başlangıçtan geri yüklemeye kadar son kelepçe kapatma işleminin saniye 
olarak süresi

Kapatma gücü gerçek de‑
ğeri (Actual closing force)

Son kelepçe kapatma işleminde uygulanmış olan Newton gücü

Çekme yolu  
(Pulling distance)

WingGuard® sıkma kelepçesi kapanırken mm olarak çekme yolu



OETIKER FAST 3000  GUI

Çıktı 08.2020 08904799 7-97

5 Kullanıcı Kullanıcı düzeyinin seçilmesi
6 Oetiker sembolü Üst bir kullanıcı düzeyinde sembole basarak oturumun kapatılması

7.4.2 Kapatma verileri (değerleri değiştirmek için bir şifre gerekir)

Kapatma verileri sekmesinde bir OETIKER PG270 WingGuard® sıkma kelepçesinin kurulumu için tüm ayarlar görün-

tülenir. Erişim için bir şifre gereklidir. Değerleri değiştirmek istediğinizde oturum açmış olmanız yeterlidir. 

Kapatma gücü
(Closing Force)

Newton olarak kapatma gücünün ayarlanması

Kapatma gücü toleransı
(Closing force tolerance)

Newton olarak kapatma gücü toleransının ayarlanması

Anahtarlama noktasını 
azaltma
(Switch point reduction)

Hızın azaltıldığı ayarlı kapatma gücü altında Newton olarak güç

Hız fazı 1
(Speed Phase 1)

İlk kapatma fazı esnasında mm/s olarak hız

Hız fazı 2
(Speed Phase 2)

İkinci kapatma fazı esnasında mm/s olarak hız

Kapatma tutma zamanı
(Closing force holding time)

Kapatma gücünün kapatma gücü toleransı içerisinde tutulduğu milisaniye olarak 
tutma zamanı.

ID Gösterilen veri kümesinin adı
Döngü süresi
(Cycle time)

Başlangıçtan geri yüklemeye kadar son kelepçe kapatma işleminin saniye olarak 
süresi
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Kapatma gücü gerçek 
değeri
(Actual closing force)

Son kelepçe kapatma işleminde uygulanmış olan Newton gücü

Çekme yolu
(Pulling distance)

WingGuard® sıkma kelepçesi kapanırken mm olarak çekme yolu

Diyagram Kapatma esnasında ayarlı güce nasıl ulaşıldığını/ulaşılmış olduğunu gösterir

7.4.3 İşletim modu

“İşletim modu” sekmesi üzerinden işletim modunu ayarlayabilirsiniz. Mevcut olanlar: Normal işletim, Laboratuvar 

modu, Manüel çalıştırma ve Kilit açma fonksiyonu.

Laboratuvar modu (şifre korumalı)

 UyARI

Kalifiyesiz personel nedeniyle tehlike.
Laboratuvar modu yalnızca başka bir olanağın bulunmadığı laboratuvar veya test ortamlarında kullanılabilir. 
FAST 3000 aletinin kullanımı için personel çok titiz olmakta eğitimlidir.

 UyARI

WingGuard® sıkma kelepçesinde ezilme tehlikesi.
Aşağıda tanımlanan fonksiyonlar tetiklenirken WingGuard® sıkma kelepçesinde parmaklar ezilebilir. 

 X Fonksiyonları tetiklerken parmaklarınızı kelepçeden uzak tutun.



OETIKER FAST 3000  GUI

Çıktı 08.2020 08904799 7-99

 UyARI

Hareketli parçalarda ezilme tehlikesi. 
FAST 3000 sadece tüm kapaklar düzgün şekilde monte edildiğinde ve sağlamca vidalandığında kullanılabilir. 

 DİKKAT

Montaj aletinin altında ellerin konumlandırılması nedeniyle ezilme tehlikesi. 
İşletim esnasında montaj aletinin altına el uzatmayınız.

 DİKKAT

Havada uçan parçalar nedeniyle tehlike.
İşletim esnasında bir arıza durumunda parçalar çözülebilir ve dışarı savrulabilir. 

 X Makinenin kullanım ve bakımı sırasında her zaman koruyucu bir gözlük takın.
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Laboratuvar modu (şifre korumalı)

Laboratuvar modu
(Laboratory mode)

Laboratuvar modunu etkinleştirme veya devreden çıkarma

Laboratuvar modunun 
süresi
(Time laboratory mode)

Laboratuvar modunun daha sonra otomatik olarak devreden çıkarılacağı dakika 
olarak zaman aralığını belirleme

Kalan zaman [dak]
(Remaining time [min])

Laboratuvar modunun otomatik devreden çıkarılmasına kadar kalan zaman

LabModunda maks. parça 
sayısı
(Max. pieces in LabMode)

Laboratuvar modunun daha sonra otomatik olarak devreden çıkarılacağı kapat-
maların azami sayısına sayacın ayarlanması

LabModunda kalan parçalar
(Remaining pcs in LabMode)

Laboratuvar modundaki kapatmaların kalan sayısını gösterir

Tek el kullanımı 
(one hand operation)

Laboratuvar modunda tek el kullanımını kullanmak için etkinleştirme

Ayak pedalı
(Foot pedal)

Laboratuvar modunda ayak pedalını kullanmak için etkinleştirme
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El tahriki (şifre korumalı)

 UyARI

Hareketli parçalarda ezilme tehlikesi. 
Bakım için alet muhtemelen “Manüel çalıştırma” işletim modunda ve kapaklar olmadan kullanılmalıdır. Bunu 
yalnızca başka bir imkanınız olmadığında yapın ve bu esnada son derece dikkatli olun.

 X Kapağı hemen yeniden takın.

 DİKKAT

yanlış kapatılan kelepçelerden tehlike.
El tahriki fonksiyonu kelepçelerin kapatılması için kullanılmamalıdır. Bu fonksiyonun kullanılmasına sadece hata 
giderme için izin verilmiştir.

 DİKKAT

Manuel modun yanlış kullanımından dolayı cihazın hasar görmesi.
 X “Krimp pozisyonu” veya “Kesme pozisyonu” çalıştırma komutlarının her kullanımından önce, krimp çenelerinin 

arasında bir şey bulunmadığından emin olun!
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El tahriki (şifre korumalı)

Kızak (sol taraf)

İlklendirme
(Initializing)

Kızağın ilklendirilmesi: Sıfır noktasının ayarlanması

Başlangıç konumu
(Home position)

Kızak başlangıç konumuna (bir WingGuard® sıkma kelepçesi sıkma ünitesinde 
bulunursa sabitlenmiş olur.)

yerleştirme pozisyonu
(Insert position)

Kızak, kelepçenin takılabileceği pozisyona

Krimp pozisyonu
(Crimp position)

Kızak krimp pozisyonuna

Kesme pozisyonu
(Cutting position)

Kızak kesme pozisyonuna

Güvenli kesme pozisyonu
(Safe cutting position)

Kızak doğrudan kesme pozisyonuna, krimp pozisyonunu atlama

Gerçek pozisyon
(Actual position)

Kızağın milimetre olarak pozisyonu

Çekme tertibatı (sağ taraf)

İlklendirme
(Initializing)

Çekme tertibatının ilklendirilmesi: Sıfır noktası ayarı

Start poz.
(Start pos.)

Çekme tertibatı Start pozisyonuna

Atma pozisyonu
(Eject position)

Çekme tertibatı, kalan bandın dışarı atıldığı pozisyona
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Gerçek pozisyon
(Actual position)

Çekme tertibatının milimetre olarak pozisyonu

Servis pozisyonu (Service 
pos.)

Çekme tertibatı, bant sensörünün ayarlandığı pozisyona

7.4.4 Sürtünme testi

AÇIKLAMA

WingGuard® kelepçesinin iç kelepçe sürtünmesini kontrol etmek için “Sürtünme testi” işletim modu kullanılabilir. 
WingGuard® kelepçesi o sırada bağlantı elemanı olmadan kapatılır ve maksimum oluşan rölanti kapatma gücü 
belirlenir.

Sürtünme testi Start

(Starte freestate p.f.)

Sürtünme testinin başlatılması

Hedef pozisyon
(Target position)

Sürtünme testinde çekme motorunun son pozisyonu

Hız
(Speed)

Sürtünme testi esnasında çekme tertibatının hızı

Maksimum güç
(Maximal force)

Sürtünme testi esnasında maksimum güç

Çekme tertibatı gerçek po‑
zisyonu (Pulling unit actual 
posi.)

Çekme tertibatının güncel gerçek pozisyonu
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Sürtünme testi akışı

 9 FAST 3000 referanslanmıştır.

1. “Start free state p.f.” butonu ile fonksiyonu etkinleştirin.

2. Kelepçeyi yerleştirin.

3. Alet mekanizmasının tutamağındaki düğmeye basarak kelepçeyi sabitleyin.

4. Çift el kontrol konsolunun Start düğmeleri ile testi başlatın. 

Çekme tertibatı tanımlı hız ile son pozisyona gider. Bu süre esnasında maksimum çekme gücü belirlenir. 

Sonunda bant kesilir.

7.4.5 IO testi

“IO testi” menüsü FAST 3000 girişlerinin ana fonksiyonlarının kontrolü için işlev görür. Tek girişlerin gösterimleri üç 

sayfaya dağıtılmıştır. “IO testi” menüsü açıkken tek düğmelerin başka fonksiyonları yoktur.

Acil kapatma şalteri
(Switch Emergency stop)

2 kanallı acil kapatma devresinin durumu; çift el kontrol konsolu ve harici acil 
kapatma şalteri

Onayla
(Switch Acknowledge)

Çift el kontrol konsolündeki kırmızı onay düğmesi

İlklendirme şalteri (Switch 
Initialization)

Çift el kontrol konsolündeki mavi ilklendirme düğmesi

Start şalteri 1
(Switch start 1)

Çift el kontrol konsolündeki 2 kanallı Start düğmesi

Start şalteri 2
(Switch start 2)

Çift el kontrol konsolündeki 2 kanallı Start düğmesi

Pedal
(Food pedal)

2 kanallı ayak pedalı
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Switch band locking
(Kelepçe kilitleme)

Kelepçe kilitleme

Bant varlık sensörü
(Band sensor existing)

Kelepçe varlık sensörü

Durma sensörü
(Holdup sensor)

Çekme motorunun denetimi için durma sensörü

Işık perdesi 1
(Light curtain 1)

Işık perdesi

Işık perdesi 2
(Light curtain 2)

Işık perdesi

Harici güç onayı
(power enable ext.)

Servo yükselteçlerinin gücü için harici güç onayı

Bus Start Profinet veya Ethernet/IP ile başlatma komutu
Bus Stop Profinet veya Ethernet/IP ile durdurma komutu

Bus Lock clamp Profinet veya Ethernet/IP ile kelepçelerin kilitlenmesi
Bus Acknowledge Profinet veya Ethernet/IP ile hata mesajlarının onaylanması
Bus Init Profinet veya Ethernet/IP ile ilklendirme

Bus Ack. Msg Band rem. Profinet veya Ethernet/IP ile “Bant çıkarma” mesajının onaylanması
Bus Power enable Profinet veya Ethernet/IP ile üst seviyedeki sistem tarafından motorların gücü için 

devrenin bağlanması onayı
Bus Bypass power drive Profinet veya Ethernet/IP ile motorların gücünün bağlanması
Bus Deblocking Profinet veya Ethernet/IP ile aracın blokajının kaldırılması
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Durum kelimesi Araç tarafından oluşturulan (32 bit tamsayı değeri) durum kelimeleri (Durum keli-
mesi 1 ve Durum kelimesi 2)

Kontrol kelimesi Harici kumanda aygıtından FAST 3000’e gönderilen kontrol kelimesi.

State Communication Profinet  
iletişiminin durumu

yeşil: Kumanda üst seviyedeki bir kumandaya bağlıdır
Beyaz: Kumanda başka bir kumandaya bağlı değildir

Ethernet/IP  
iletişiminin durumu

yeşil (1): Kumanda üst seviyedeki bir kumandaya bağlıdır
Beyaz (1): Kumanda başka bir kumandaya bağlı değildir

Kırmızı (2): İletişimde bir hata var
Beyaz (2): İletişim doğru çalışıyor

IO Start 1 (IO start 1) Fiziksel bağlantı IO Start Kanal 1

IO Start 2 (IO start 2) Fiziksel bağlantı IO Start Kanal 2

IO Stop 1 (IO stop 1) Fiziksel bağlantı IO Stop Kanal 1
IO Stop 2 (IO stop 2) Fiziksel bağlantı IO Stop Kanal 2

IO İlklendirme (IO Init) Fiziksel bağlantı IO ilklendirme
IO Onay (IO Ack.) Fiziksel bağlantı IO onay
IO Band lock Fiziksel bağlantı IO bant sıkma
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EtherCAT çalışıyor Yeşil: Bus EtherCAT çalışıyor 
Kırmızı: Bus EtherCAT çalışmıyor

PACIO_01 Yeşil: IO-Modul1 düzgün 
Kırmızı: IO-Modul1 arıza

PACIO_02 Yeşil: IO-Modul2 düzgün 
Kırmızı: IO-Modul2 arıza

ClipX Yeşil: Ölçüm yükselteci ClipX düzgün 
Kırmızı: Ölçüm yükselteci ClipX arıza

L7NH 
Kızak

Yeşil: Servo tahrik kızak düzgün 
Kırmızı: Servo tahrik kızak arıza

L7NH 
Çekme tertibatı

Yeşil: Servo tahrik çekme tertibatı düzgün 
Kırmızı: Servo tahrik çekme tertibatı arıza

CFM1 Yeşil: CFM1 (1. Kistler aygıt) düzgün 
Kırmızı: CFM1 (1. Kistler aygıt) arıza

CFM2 Yeşil: CFM2 (2. Kistler aygıt) düzgün 
Kırmızı: CFM2 (2. Kistler aygıt) arıza
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7.4.6 Günlük

Süreç protokolü

Veri protokolü sekmesinde en son kapatılan kelepçelerin verileri gösterilir. Bu menüye erişim için bir şifre gereklidir.

Tarih/Saat
(Date/Time)

Kurulumun tarih ve saati

ID
(ID)

Bağlantının tanımlama ID’si

Güç hedef değeri
(Target force)

Newton olarak çekme gücü hedef değeri

Güç gerçek değeri
(Actual force)

Newton olarak çekme gücü gerçek değeri

Çekme mesafesi
(Pulling distance)

WingGuard® sıkma kelepçesi kapanırken çekme mesafesi

Durum
(Status)

Ön tanımlı değerlere istinaden montaj aletinin kumandası ile (OK veya NOK) de-
ğerlendirilen alet açısından kapatma durumu

CFM
(CFM)

Krimp gücü denetimi OK veya NOK CFM üretim modunda değilse “-”

Hata
(Error)

Kapatma düzgün değilse hata numarası;
hatalar listelenir, örn. 205 / 206 / 214 /...
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Hata / uyarı protokolü

Hata protokolü sekmesinde aletin en son hataları gösterilir. Bu menüye erişim için bir şifre gereklidir.

Tek hata mesajları hakkında detaylı bilgiler için bkz. Bölüm 7.4.9 ve 13.3
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Alarm yönetimi

Alarm yönetimi hataların ve uyarıların bir listesidir. Alarm yönetimini açmak için durum çubuğunda görüntülenen bilgi-

lerin (1) üzerine tıklayın.

Bir alarm etkin değilse, ekran şu şekilde görünür:
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Alarmlar etkin ise, ekran şu şekilde görünebilir:

Sadece bir alarm etkinse, durum çubuğundaki iletilerde hata görüntülenir. Birden fazla alarm etkinse, “Birden fazla 

alarm etkin” mesajı gösterilir.

Renkli: Alarmlar etkindir ve onaylanmadı Renkli değil: Onaylanmış olan alarmlar mevcuttur.

 X Onaylamak için çift el kontrol konsolunun Onay düğmesine veya İlklendirme düğmesine basın (PLC modu etkin 

ise, ilgili bitin ayarlanması gerekir).

“Geçmiş” düğmesine bastığınızda, geçmişin hata ve uyarılarının bir listesi görünür.
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Doğrulama protokolü

Doğrulama protokolü sekmesinde son doğrulama güçleri gösterilir. Bu menüye yalnızca şifre ile erişilebilir.

Sadece Güç 1’de (Force 1) bir değer belirtilmişse, çekme gücü doğrulaması söz konusudur. Korelasyon fak-

töründe SPS güç sensörü giriş sinyalinin kapatma gücüne dönüştürülmesi için ölçeklendirme faktörü belirtilir 

(bkz. Bölüm 9.5.2).

Krimp gücü doğrulamasında her iki güç listelenir. Korelasyon faktöründe, krimp gücünde var olmaması nedeniyle 0 

değeri kayıtlıdır.



OETIKER FAST 3000  GUI

Çıktı 08.2020 08904799 7-113

Servis günlüğü

Servis günlüğü sekmesinde en son uygulanan servis/bakım çalışmaları gösterilir. Bu menüye yalnızca şifre ile 

erişilebilir.

Yeni bir servis notunu hazırlamak için metni sol alt köşedeki alana (1) yazın ve “devral” (“to take on”) (2) üzerine basın.
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7.4.7 Ayar 

Alet parametreleri

Maks. sıkma yolu
(Max. tightening stroke)

Sıkma ünitesinin maksimum çekme yolu. Maksimum çekme yolu WingGuard® 
kelepçesinin maksimum çap redüksiyonunu sınırlandırır.

Dosya adı
(Filename)

USB çubuğunda kaydedilmiş olan veri dosyasının adı

Alet adı
(Tool name)

Aletin adı (Veri kümesi ID’nin parçası)

Üretim ID
(Production ID)

Üretim şarjının adı (Veri kümesi ID’nin parçası)

CFM öğretme modu
(CFM Teaching mode)

Üretim modu (FAST 3000 aletinin SPS’si CFM denetim aygıtlarının çıktısını 
değerlendirmez)

CFM üretim modu
(CFM Production mode)

Üretim modu (FAST 3000 aletinin SPS’si CFM denetim aygıtlarının çıktısını 
değerlendirir)

Bypass Motor çıkış katları için harici güç onayı sinyalinin köprülenmesi
Işık perdesini devreden 
çıkarma
(Deactivation light curtain)

Işık perdesi mevcut olmadığında “Işık perdesi etkin değil” öğesini seçin.

Harici SPS üzerinden 
kumanda
(Control over external PLC)

FAST 3000 aletini harici bir SPS üzerinden kumanda etmek için bu düğmeyi seçin

IO üzerinden kumanda
(Control over IO)

FAST 3000 aletini IO üzerinden kumanda etmek için bu düğmeyi seçin
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Saat & Tarih
(Time & Date)

Tarih ve saatin ayarlanması

Otomatik yaz saati 
etkinleştirme
(Automatic summertime 
activation)

Yaz saatine otomatik olarak geçmek için “Açık” seçeneğini belirleyin

Servis sayacını sıfırlama
(Reset Servicecounter)

Bir servisten sonra servis sayacını sıfırlar

Güç sensörü ölçeklendirme 
faktörü
(Scaling force‑sensor)

Çekme gücü sensörünün ölçeklendirilmesi (faktör 4750 ile 5200 arasında olmalıdır)

Aşınma değeri Tol. Aşınma değerinin hata mesajı için sınır. Bkz. Bölüm 5.2.4
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Güç doğrulaması / Sıfır dengelemesi

AÇIKLAMA

Sıkma ünitesinin yük hücresi tarafından ölçülen güç, değişik ortamlardaki kullanım sırasında, sıcaklık değişiklikleri 
nedeniyle kararsız olabilmektedir. Bunu dengelemek için, yük binmemiş yük hücresinin ölçülen gücünü 
sıfırlayabilirsiniz. Sıfırdan 20 N’den fazla ayrılan bir değerde güç kaymasının sıfırlanması tavsiye edilir. Güç 
kaymasının her hafta kontrol edilmesi önerilir (bkz. Bölüm 6.8.3)

Yük hücresinin kaymasını sıfırlamak için en az operatör olarak oturum açmanız gerekir. 

Güç doğrulaması
(Force verification)

Doğrulama gücü sekmesinde değişiklikler

Çekme tertibatı (Pulling unit) Çekme tertibatının güç doğrulaması sekmesinde değişiklikler
Sıfır dengelemesi (Zero 
balance)

Sıfır dengelemesi fonksiyonunu etkinleştirir

Kaymayı sıfırla
(Set offset to zero)

Güncel durumu sıfırlamak için düğmeye basın

yordamı sonlandır
(Quit routine)

Sıfırlama yordamını sonlandırma

Güç gerçek değeri (Actual 
force)

Yük hücresi tarafından ölçülen gerçek gücü Newton olarak gösterir
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Güç doğrulaması / Ayarlanabilen güçte kapatma gücünün doğrulanması

AÇIKLAMA

Çekme gücünü ölçen yük hücresinin kusursuz çalışmasını doğrulamak için, ölçülmüş olan güç en az haftada bir 
kez kontrol edilmelidir. Diğer bilgiler için bkz. bölüm 6.8.4.

Kapatma gücünü kontrol etmek için en az operatör olarak oturum açmanız gerekir.

Güç doğrulaması
(Force verification)

Doğrulama gücü sekmesinde değişiklikler

Çekme tertibatı
(Pulling unit)

Çekme tertibatının güç doğrulaması sekmesinde değişiklikler

Güç doğrulaması
(Force verification)

Güç doğrulama yordamını etkinleştirir

Bant kilitleme
(band locking)

Çekme bandının kilitlenmiş olduğunu gösterir (kilitleme FAST 3000 tutamağındaki 
düğme ile uygulanmalıdır)

Güç hedef değeri (Target 
force)

FAST 3000 aletinin kelepçeleri çekeceği gücün Newton olarak ayarlanması

Doğrulamayı etkinleştirme
(Verification activation)

Ayarlı güçle çekmenin başlatılması

Güç gerçek değeri
(Actual force)

Yük hücresi tarafından ölçülen gerçek gücü Newton olarak gösterir
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Har. güç değeri “CAL”
(Ext. Force value “CAL”)

CAL 01 tarafından okunan girilen güç değeri doğrulama protokolünde kaydedilir

yordamı sonlandır
(Quit routine)

Çekmeyi durdurur ve güç doğrulama yordamını sonlandırır.
Çekme gücü sensörünün durdurulması normal akışta otomatik olarak uygulanır. 
Güce ulaşıldığında, tanımlı bir süre dolar ve akabinde çekme tertibatı / kızak ana 
pozisyona gider.

Krimp gücü denetimini doğrulama

AÇIKLAMA

Krimp güçlerini ölçen krimp gücü sensörlerinin kusursuz çalışmasını doğrulamak için, ölçülen gücün ayda bir kez 
bir Oetiker CAL 01 ile doğrulanması tavsiye edilir. (Diğer bilgiler için bkz. Bölüm 6.8.5.)

Krimp gücü denetimini kontrol etmek için en az operatör olarak oturum açmanız gerekir.

Güç doğrulaması
(Force verification)

Doğrulama gücü sekmesinde değişiklikler

Krimpleme (Crimping) Krimp gücü doğrulaması sekmesinde değişiklikler
Güç doğrulaması
(Force verification)

Güç doğrulama yordamını etkinleştirir

CFM kilidini açma
(CFM locking)

Güç doğrulamasını etkinleştirir
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Güç hedef değeri (Target 
force)

Doğrulama gücünün Newton olarak ayarlanması; ilk güç sensörü bu güce ulaştığı 
anda FAST 3000 güçlendirmeyi durdurur

Gerçek güç L/R Newton olarak anlık ölçülen güç
Test etkin (Testing activ) Güç doğrulamasının uygulandığını gösterir. 

Doğrulamanın ölçüm fazı esnasında belirlenen güç değeri gösterilir.
Son güç gerçek değeri (L/R) 
(Latch Actual force L/R)

Yük hücreleri tarafından ölçülen gerçek gücü Newton olarak gösterir

Har. güç değeri “CAL”
(Ext. Force value “CAL”)

CAL 01 tarafından okunan girilen güç değeri doğrulama protokolünde kaydedilir

yordamı sonlandır
(Quit routine)

Güç doğrulama yordamını sonlandırır

Tarih ve saatin ayarlanması

Saat ve tarihin GUI üzerinden ayarını yapmak için, FAST 3000 dokunmatik panelinde “Ayar” (“Settings”) ve 

“Parametre aracı” (“Parameter tool”) öğelerini seçin. “Parametre aracı” (“Parameter tool”) menüsünde “Saat & Tarih” 

(“Date & Time”) butonuna tıklayın.

Tarihin ve saatin değiştirilebildiği açılan bir pencere görünür.
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Güncel tarihi ve güncel saati girin.

Ayarı devralmak için “Tarih ve saatin ayarlanması” (“Set time and date”) butonuna basın.

7.4.8 Bilgiler

“Bilgiler” sekmesinde güncel olarak kurulu yazılım sürümü ve yayınlama tarihi gösterilir. Ayrıca Oetiker servis adresle-

rinin bir listesini içerir.
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7.4.9 Hata listesi (Sürüm V2.09)

Hata giderme ile ilgili diğer bilgiler için bkz. Bölüm 13. Aşağıdaki hata listesi V2.09 yazılım sürümü için geçerlidir. 

Daha yeni yazılım sürümleri için hata listeleri OETIKER’den temin edilebilir.

AÇIKLAMA

Hatalar şu şekilde gruplandırılmıştır:
100-199: Uyarılar. Bunlar bağlantının OK olarak değerlendirilip değerlendirilmediği için önemli değildir.
200-299: Alet hataları. Bunlar bağlantının OK olarak değerlendirilip değerlendirilmediği için önemli değildir.
300-399: Süreç hataları. Tüm süreç hataları bağlantının NOK olarak değerlendirilmesine neden olur.

Hata 
numarası

Tanım Sınıf/Önem derecesi Ayrıca bkz. 
Bölüm

101 War_101 Hata onaylandı Uyarı 13.3.1
102 War_102 Düğme kontaklarını kontrol et Uyarı
103 War_103 Güç gerilimi yok .> Start / Init’e bas Uyarı
104 War_104 Kistler aygıtları hata uyarısı Uyarı
105 War_105 Servis yakında gerekli Uyarı
106 War_106 Servis gerekli Uyarı
108 War_108 CFM öğretme modu etkin Uyarı
109 War_109 Araç tahriki akım almıyor Uyarı
110 War_110 Start’a bas Uyarı
111 War_111 Bandı çıkart Uyarı
201 ToErr_201 Bant mevcut -> Gider & Onayla Alet hatası 13.3.2

202
ToErr_202 Sıkma ünitesi STO ana pozisyonunda değil -> Yeni 
Init Alet hatası

204 ToErr_204 Pozisyon sensörü arızalı Alet hatası
205 ToErr_205 Tahrik Hata etkin Alet hatası
206 ToErr_206 Acil kapatma devresi açık Alet hatası
207 ToErr_207 Init yordamı esnasında ışık perdesi etkin Alet hatası
208 ToErr_208 Faz 1’de krimp gücü doğrulama hatası Alet hatası
209 ToErr_209 Faz 2’de krimp gücü doğrulama hatası Alet hatası
210 ToErr_210 Krimp gücü doğrulama: Güç artışı yok Alet hatası
211 ToErr_211 Bant düşüşünü kontrol et Alet hatası
212 ToErr_212 CFM genel uyarı / hata Alet hatası
213 ToErr_213 Çekme gücü sensörünü kontrol et Alet hatası
214 ToErr_214 Emergency stop Alet hatası
216 ToErr_216 İşletim esnasında tahrik takımı çekme kaybı Alet hatası
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Hata 
numarası

Tanım Sınıf/Önem derecesi Ayrıca bkz. 
Bölüm

301 PrErr_301 Maksimum çekme yolu aşıldı Süreç hatası 13.3.3
302 PrErr_302 Maksimum çekme süresi aşıldı Süreç hatası
303 PrErr_303 Krimpleme CFM1 sarma eğrisi 1 Süreç hatası
304 PrErr_304 Krimpleme CFM1 sarma eğrisi 2 Süreç hatası
305 PrErr_305 Krimpleme CFM1 NoPass Süreç hatası
306 PrErr_306 Krimpleme CFM1 aşınma Süreç hatası
307 PrErr_307 Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 1 Süreç hatası
308 PrErr_308 Krimpleme CFM2 sarma eğrisi 2 Süreç hatası
309 PrErr_309 Krimpleme CFM2 NoPass Süreç hatası
310 PrErr_310 Krimpleme CFM2 aşınma Süreç hatası
311 PrErr_311 Krimplemede genel hata Süreç hatası
312 PrErr_312 Ayırmada hata Süreç hatası
313 PrErr_313 Gücün aşması Süreç hatası
315 PrErr_315 Tolerans dışında kapatma gücü Süreç hatası
316 PrErr_316 Işık perdesi kesintisinde maks güce ulaşıldı Süreç hatası
317 PrErr_317 Atma pozisyonuna hareketin maks gücü aşıldı Süreç hatası
318 PrErr_318 Süreç kesintisi Süreç hatası
319 PrErr_319 Bus ile durdurmada maks güce ulaşıldı Süreç hatası
11016 Servo çekme ünitesi: IPM hatası Tahrik hatası
11017 Servo çekme ünitesi: IPM sıcaklığı Tahrik hatası
11020 Servo çekme ünitesi: Aşırı akım Tahrik hatası
11021 Servo çekme ünitesi: Akım ofseti Tahrik hatası
11022 Servo çekme ünitesi: Akım sınırı aşıldı Tahrik hatası
11033 Servo çekme ünitesi: sürekli Aşırı yüklü Tahrik hatası
11034 Servo çekme ünitesi: Tahrik sıcaklık 1 Tahrik hatası
11035 Servo çekme ünitesi: Rejenerasyonda aşırı yük Tahrik hatası
11036 Servo çekme ünitesi: Motor kablosu bağlı değil Tahrik hatası
11037 Servo çekme ünitesi: Sıcaklık 2 Tahrik hatası
11038 Servo çekme ünitesi: Enkoder sıcaklık Tahrik hatası
11048 Servo çekme ünitesi: Enkoder iletişim hatası Tahrik hatası
11049 Servo çekme ünitesi: Enkoder kablosu bağlı değil Tahrik hatası
11050 Servo çekme ünitesi: Enkoder veri hatası Tahrik hatası
11051 Servo çekme ünitesi: Motor ayarları Tahrik hatası
11052 Servo çekme ünitesi: Z fazı bağlı değil Tahrik hatası
11053 Servo çekme ünitesi: Batarya seviyesi düşük Tahrik hatası
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Hata 
numarası

Tanım Sınıf/Önem derecesi Ayrıca bkz. 
Bölüm

11054 Servo çekme ünitesi: Sinus ENC Tahrik hatası
11055 Servo çekme ünitesi: Sinus frekans Tahrik hatası
11056 Servo çekme ünitesi: Enkoder ayar hatası Tahrik hatası
11064 Servo çekme ünitesi: Düşük gerilim Tahrik hatası
11065 Servo çekme ünitesi: Aşırı gerilim Tahrik hatası
11066 Servo çekme ünitesi: Besleme geriliminde kesinti Tahrik hatası
11067 Servo çekme ünitesi: Kontrol geriliminde kesinti Tahrik hatası
11080 Servo çekme ünitesi: Hız aşımı Tahrik hatası
11081 Servo çekme ünitesi: POZ geri kalma sapması Tahrik hatası
11083 Servo çekme ünitesi: Büyük SPD hız sapmaları Tahrik hatası
11099 Servo çekme ünitesi: Sağlama toplamı hatası Tahrik hatası
11113 Servo çekme ünitesi: Fabrika ayarlarında hata Tahrik hatası
12016 Servo kızak: IPM hatası Tahrik hatası
12017 Servo kızak: IPM sıcaklığı Tahrik hatası
12020 Servo kızak: Aşırı akım Tahrik hatası
12021 Servo kızak: Akım ofseti Tahrik hatası
12022 Servo kızak: Akım sınırı aşıldı Tahrik hatası
12033 Servo kızak: sürekli Aşırı yüklü Tahrik hatası
12034 Servo kızak: Tahrik sıcaklık 1 Tahrik hatası
12035 Servo kızak: Rejenerasyonda aşırı yük Tahrik hatası
12036 Servo kızak: Motor kablosu bağlı değil Tahrik hatası
12037 Servo kızak: Sıcaklık 2 Tahrik hatası
12038 Servo kızak: Enkoder sıcaklık Tahrik hatası
12048 Servo kızak: Enkoder iletişim hatası Tahrik hatası
12049 Servo kızak: Enkoder kablosu bağlı değil Tahrik hatası
12050 Servo kızak: Enkoder veri hatası Tahrik hatası
12051 Servo kızak: Motor ayarları Tahrik hatası
12052 Servo kızak: Z fazı bağlı değil Tahrik hatası
12053 Servo kızak: Batarya seviyesi düşük Tahrik hatası
12054 Servo kızak: Sinus ENC Tahrik hatası
12055 Servo kızak: Sinus frekans Tahrik hatası
12056 Servo kızak: Enkoder ayar hatası Tahrik hatası
12064 Servo kızak: Düşük gerilim Tahrik hatası
12065 Servo kızak: Aşırı gerilim Tahrik hatası
12066 Servo kızak: Besleme geriliminde kesinti Tahrik hatası
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Hata 
numarası

Tanım Sınıf/Önem derecesi Ayrıca bkz. 
Bölüm

12067 Servo kızak: Kontrol geriliminde kesinti Tahrik hatası
12080 Servo kızak: Hız aşımı Tahrik hatası
12081 Servo kızak: POZ geri kalma sapması Tahrik hatası
12083 Servo kızak: Büyük SPD hız sapmaları Tahrik hatası
12099 Servo kızak: Sağlama toplamı hatası Tahrik hatası
12113 Servo kızak: Fabrika ayarlarında hata Tahrik hatası

7.4.10 Erişim yetkileri

Kullanıcı

yetki “yok” =  açma 
durumu

Operatör Süper kullanıcı

Kapatma gücü parametreleri × × 9

Parametre aracı × × 9

Süreç protokolü 9 9 9

Hata / uyarı protokolü 9 9 9

Doğrulama protokolü × × 9

Servis günlüğü × × 9

Kilit açma fonksiyonu × 9 9

Laboratuvar modu × × 9

Manüel çalıştırma (El işletimi) × × 9

Sürtünme testi × × 9

IO testi × × 9

Güç doğrulamaları × 9 9

Açıklama: 9 = erişim × = erişim yok

“Süper kullanıcı” kullanıcısının oturumu belirli bir sürenin dolmasından sonra kapatılır.
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8 IP adresini atamak

Alet bir ağa entegre edileceği zaman, IP adresinin bir çakışmaya neden olmadığından emin olun. IP adresinin fabrika 

ayarı 192.168.10.50’dir. IP adresini değiştirmek için internet tarayıcısı ile denetleyiciye erişebilirsiniz. Bunun için tarayı-

cının adres çubuğuna http://192.168.10.50:81/ girin.

Ana sayfada oturum açtıktan sonra IP adresini, alt ağ maskesini ve standart ağ geçidini değiştirin.

Ayarlanan IP adresi hem Ethernet TCP/IP için hem de Ethernet/IP (Endüstriyel iletişim) için geçerlidir.
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8.1 Tarih ve saatin ayarlanması

“Sistem ayarları” menü şeridine basın ve tarihle saati ayarlayın. 

Tarih ve saat aynı zamanda GUI üzerinden ayarlanabilir.
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9 Parçaların bakım ve değişimi

9.1 Bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili genel güvenlik hatırlatmaları

 UYARI

Elektrik çarpması nedeni ile hayati tehlike.
Gerilim altında olan parçalara dokunmak ölüme neden olabilir.

 X Şebeke fişini prizden çekin ve FAST 3000 aletini yanlışlıkla yeniden açılmaya karşı emniyete alın.
 X Gerilim kapatıldıktan sonra servo yükseltecindeki ara devre gerilimi düşene kadar 15 dakika bekleyin.
 X Elektrik tertibatındaki çalışmaların yalnızca kalifiye ve yetkili uzman elektrik teknisyenleri tarafından uygulandı-

ğından emin olun.
 X Operatörlerin yalnızca kullanım veya bakım hataları sonucu meydana gelen arızaları kendilerinin gidermesini 

sağlayın.

 UYARI

FAST 3000’i asla suya veya başka sıvılara daldırmayın.

 DiKKAT

Yük hücresinin hasar riski.
FAST 3000 bir yük hücresine sahiptir. Bu hassas bir ölçüm cihazıdır. Yük hücresine hasar vermemek için yalnızca 
öngörülen güçleri uygulayın (çekiçle vurulmamalı vs.).

• Temizleme, yağlama ve bakım çalışmaları yalnızca yetkili uzman personel tarafından bu bakım talimatlarını ve 

kaza önleme yönetmeliklerini dikkate alarak uygulanabilir. Aksi takdirde yaralanmalar ve maddi hasarlar meyda-

na gelebilir.

• Bakım ve onarım çalışmaları için yalnızca OETIKER firmasının önerdiği aletleri ve orijinal parçaları kullanın.

• Sadece OETIKER firmasının orijinal yedek parçalarını kullanın.

• Bakım çalışmaları yalnızca FAST 3000 elektrik şebekesinden ayrıldığında uygulanabilir.

• FAST 3000 aleti ilk defa işletime alındıktan sonra kirlenme durumuna göre her gün veya haftada bir kez 

temizlenmelidir.

• FAST 3000’i asla suya veya başka sıvılara daldırmayın.
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9.2 Bakım

9.2.1 Bakım çalışmalarından önce

 UYARI

Elektrik çarpması nedeni ile hayati tehlike.
Gerilim altında olan parçalara dokunmak ölüme neden olabilir.

 X Şebeke fişini prizden çekin ve FAST 3000 aletini yanlışlıkla yeniden açılmaya karşı emniyete alın.
 X Gerilim kapatıldıktan sonra servo yükseltecindeki ara devre gerilimi düşene kadar 15 dakika bekleyin.
 X Elektrik tertibatındaki çalışmaların yalnızca kalifiye ve yetkili uzman elektrik teknisyenleri tarafından uygulandı-

ğından emin olun.
 X Operatörlerin yalnızca kullanım veya bakım hataları sonucu meydana gelen arızaları kendilerinin gidermesini 

sağlayın.

 DiKKAT

Hareketli parçalarda ezilme tehlikesi.
 X Bakım çalışmaları yalnızca FAST 3000 elektrik şebekesinden ayrıldığında uygulanabilir. 
 X Kapaklar yalnızca yetkili, eğitimli ve kalifiye personel tarafından çıkarılabilir.

9.2.2 Bakım çalışmalarından sonra

 DiKKAT

Hareketli parçalarda ezilme tehlikesi.
 X Bakımdan sonra tüm güvenlik tertibatlarının yeniden sabitlenip vidaların sıkıldığından emin olun.

 DiKKAT

Havada uçan parçalar nedeniyle tehlike.
İşletim esnasında bir kırılma durumunda parçalar çözülebilir ve dışarı savrulabilir.

 X Makinenin kullanım ve bakımı sırasında her zaman koruyucu bir gözlük takın.

 X Çıkarılan elektrik fişlerinin bakım ve muayene çalışmalarından sonra tekrar yerlerine takıldığından emin olun.

 X Tüm cıvata bağlantılarını kontrol edin.

 X Güvenlik tertibatlarını hemen tekrar monte edin.

 X FAST 3000’in tüm fonksiyonlarını kontrol edin ve aleti ilklendirin.
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9.2.3 Düzenli durum kontrolü

 DiKKAT

Kusurları hemen amirinize bildirin.
 X FAST 3000 aletini kusurlu durumlarda çalıştırmayın.

 X FAST 3000 aletinin gözle görülen parçalarını her gün veya her vardiya başlangıcından evvel görülebilen hasar-

lar bakımından kontrol edin ve sadece kusursuz durumda işletildiklerinden emin olun. Bu husus özellikle krimp 

çeneleri ve acil durdurma fonksiyonu için geçerlidir.

Şekil 30 Montajlı çene kontrol aynasıyla krimp çenelerinin kontrolü

 X Kapatma gücü her hafta doğrulanmalıdır (bkz. Bkz. Bölüm 6.8.4).

 X Güç kaymasının her hafta kontrol edilmesi önerilir (bkz. Bölüm 6.8.3).

 X Krimp gücü sensörlerinin ayda bir kez doğrulanması önerilir (bkz. Bölüm 6.8.5).

 X Alet konumlandırmasının her hafta kontrol edilmesi önerilir.
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9.2.4 Düzenli bakım çalışmaları / bakım planı

Servis Servis aralığı / 
Uygulayan kişi

Değiştirilecek parçalar Bakım işleri Gereken süre

A 100.000 döngü

Müşteri veya Oetiker

• Krimp çene kiti (Parça 
numarası 13500112)

• Krimp çenelerini değiştirme
• Ayırma ıstampasını 180° 

döndürme
• Alet kafasını temizleme ve 

yağlama

10 dakika

B 200.000 döngü

Müşteri veya Oetiker

• 100.000 servis işlemine 
tabi tutulmuş olan parçalar

• Ayırma ıstampası
• Sıkma kolu
• Krimpleme kaması
• Krimp çene ekseni
(Parça numarası 13500157’de 
içerilen tüm parçalar)

• A servis
• Parçaları değiştirme
• Sıkma ünitesini temizleme ve 

yağlama

40 dakika

C 2.000.000 döngü

Yalnızca Oetiker:
Yetkili OETIKER 
muhatabınızla iletişim 
kurunuz.

• 200.000 servis işlemine 
tabi tutulmuş olan parçalar

• Sıkma kolu kiti
• Sıkma ünitesi iticisi  

(Aşınmaya göre)
(Parça numarası 13500228’de 
içerilen tüm parçalar)

• B servis
• Parçaları değiştirme
• Tahrikleri yağlama
• Alet durumunun kontrol 

edilmesi
• Şalter dolabının toz filtresini 

temizleme

2 saat

Önerilen yağlama maddesi

Tanım Tip Üretici

Yağlama gresi MICROLUBE GBU-Y 131 Klüber Lubrication AG (İsviçre)
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
Tel.: +41 44 308 69 69
Faks: +41 44 308 69 44
www.klueber.com
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Yağlama yerleri

 X Sarı işaretli yüzeyleri ince bir gres filmiyle yağlayın.

9.2.5 A servisi ‑ her 100.000 döngüde uygulamak

 DiKKAT

Aşınma parçaları (krimp çeneleri) 100.000 kapatmadan sonra değiştirilmelidir.  
Ayrıca kafanın tamamı temizlenip yağlanmalıdır.

Her 100.000 döngüde bir servis uygulanmalıdır.

1. Krimp ayırma kafasının sökülmesi (bkz. bölüm 9.3).
2. Krimp ayırma kafasını temizleyin ve yağlayın.

3. Krimpleme kamasını ve krimp çene eksenini gözle bir kontrole tabi tutun: Aşırı aşınma yok.

4. Krimp çenelerini değiştirin (bkz. bölüm 9.3.3).
5. Ayırma ıstampasını 180° döndürün (bkz. bölüm 9.3.3).
6. Krimp ayırma kafasını tekrar birleştirip monte edin (bkz. bölüm 9.3.3).
7. SS kapama yarığı 3±0,1 mm içerisinde olmalıdır (kapalı durumda ölçün).
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8. Kafa gövdesi kapağının montajı ve sabitlenmesinden sonra tüm üç itici hafif bir dirençle hareket ettirilebilir 

olmalıdır.

9. FAST 3000 birleştirilip monte edildikten sonra 1850 N ile bir kapatma gücü doğrulamasını uygulayın 

(bkz. Bölüm 6.8.4). Kapatma gücü ±100 N içerisinde olmalıdır.

10. On WingGuard® kelepçesini kapatın. Bu on kapatmada NOK parçalarına izin verilmez.

9.2.6 B servisi ‑ her 200.000 döngüde uygulamak

 DiKKAT

Aşınma parçaları (krimp çeneleri) 100.000 kapatmadan sonra değiştirilmelidir.
Aşınma parçaları (ayırma ıstampası, krimpleme kaması, krim çene ekseni, sıkma kolu) 200.000 kapatmadan sonra 
değiştirilmelidir.
Ayrıca krimp ayırma kafasının tamamı ve sıkma ünitesi temizlenip yağlanmalıdır.

Her 200.000 döngüde genişletilmiş/büyük bir servis uygulanmalıdır.

1. Krimp ayırma kafasının sökülmesi (bkz. bölüm 9.3).
2. Alet kafasını temizleyin ve yağlayın (bkz. bölüm 9.2.4).
3. Krimpleme kamasını değiştirin (bkz. bölüm 9.3.4).
4. Krimp çene eksenini değiştirin (bkz. bölüm 9.3.5).
5. Krimp çenelerini değiştirin (bkz. bölüm 9.3.3).

6. Ayırma ıstampasını değiştirin (bkz. bölüm 9.3.3).

7. Krimp ayırma kafasını tekrar birleştirip monte edin (bkz. bölüm 9.3).

8. Sıkma ünitesini temizleyin ve yağlayın.

9. Sıkma kolunu değiştirin (bkz. bölüm 9.3.6).

10. SS kapama yarığı 3 +-0,1 mm içerisinde olmalıdır (kapalı durumda ölçün).
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11. Kafa gövdesi kapağının montajı ve sabitlenmesinden sonra tüm üç itici hafif bir dirençle hareket ettirilebilir 

olmalıdır.

12. FAST 3000 birleştirilip monte edildikten sonra 1850 N ile bir kapatma gücü testini uygulayın. Kapatma gücü 

±100 N içerisinde olmalıdır.

13. On WingGuard® kelepçesini kapatın. Bu on kapatmada NOK parçalarına izin verilmez.

9.3 Parçaları değiştirme

 UYARI

Sökülen krimp ayırma kafasında yaralanma tehlikesi. 
 X FAST 3000 aletini asla düzgün takılmış krimp ayırma kafası olmadan çalıştırmayın.

 DiKKAT

Monte edilmemiş CFM yük hücrelerinde bir mekanik hasar tehlikesi vardır.
 X Yük hücreleri normal pozisyonlarında kurulmadığında, CFM için donatılmış olan bir krimp ayırma kafası ile 

FAST 3000’i asla işletmeyin. Aksi takdirde krimp ayırma kafasının mekanik bir hasarına yol açılır.
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9.3.1 Krimp ayırma kafasının sökümü

1. Montajı kolaylaştırmak için sıkma ünitesini atma 

pozisyonuna getirin (bkz. Bölüm 6.8.2). 

2. FAST 3000’i kapatın. 

3. Yandaki 4 vidayı sökün ve kafadaki kapağı çıkartın.

4. Kablo kelepçelerindeki güç sensörü kablolarını 

çözün. 

5. Vidaları güç sensörü tutucularından dışarı 

döndürün.

6. Sağ resimde gösterildiği üzere 2 no.lu düz bir torna-

vida yardımıyla krimp gücü sensörlerini tutucuları ile 

birlikte sökün.
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7. Krimp ayırma kafasını çıkartmadan önce güç sen-

sörü kablolarını (1) FAST 3000’in üzerine koyun. Bu 

sayede güç sensörü kablolarının yanlışlıkla ezilmesi 

riski önlenir.

8. Ön tarafta 4 vidayı dışarı döndürün ve krimp ayırma 

kafasını çekip çıkarın.

9. Krimp ayırma kafasının ön tarafı aşağı bakacak 

şekilde bakım yerinde yerleştirin.

Şekil 31  Sökülmüş olan krimp ayırma kafası
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9.3.2 Krimp ayırma kafasının montajı

1. FAST 3000’in kapatılmış olduğundan emin olun. 

2. Krimp ayırma kafasını Bölüm 9.3.1, 3ncü ila 7nci 

adımların tersine sırasında monte edin. 

M6 vidaları sıkma torku: 

7–9 Nm (62–80 lbf in)

9.3.3 Krimp çenelerini ve/veya ayırma ıstampasını değiştirmek

 DiKKAT

Yabancı parçalar veya usulüne uygun olmayan elleçleme nedeniyle alette hasarlar. 
Yalnızca OETIKER’in orijinal parçalarını monte edin. Adı belirtilen krimp çenelerinden başka çeneler krimp ayırma 
kafasına monte edilmemelidir.

Krimp ayırma kafasının parçalarına ayrılması ve birleştirilmesi için vurmalı aletler kullanılmamalıdır. Yapı grubu, usu-

lüne uygun olmayan işlemlerde hasar görebilen bir ölçüm sisteminin parçasıdır.

Yedek parçalarının numaraları ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. bölüm 9.7.

Krimp ayırma kafasının bileşenlerinin tanımı ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm 4.2.

Krimp ayırma kafasını parçalarına ayırma

1. İşyerinde talaş ve toz bulunmadığından emin olun. 

2. Krimp ayırma kafasının ön tarafı aşağı bakacak 

şekilde işyerinde yerleştirin. 

3. 4 vidayı çözün ve kafa gövdesi kapağını çıkarın.
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4. Parçaları söküp ayırın.

5. Mesafe plakasını sökmek için, mesafe plakasını 

2 no.lu düz bir tornavida ile öngörülmüş olan girinti-

lerden kaldırın. 

Bir girintide kaldırdıktan sonra daima karşı taraftaki 

girintiye geçin.

Krimp ayırma kafasının birleştirilmesi
Krimp ayırma kafasını parçalarına ayırmanın tersine sırasında birleş-

tirip monte edin.

Aşağıdaki açıklamaları dikkate alınız:
 X Krimp ayırma kafasının birleştirilmesinde FAST 3000 meka-

nizmasının üzerindeki montajda krimp çenesi bobinlerinin sol 
şekilde olduğu gibi krimpleme kamasının kılavuz hattında bulun-
malarına dikkat edin. Bu açıklamanın dikkate alınmaması sonu-
cunda krimp ayırma kafasının mekanik bir hasarına yol açılabilir.
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 X Mesafe plakasını gösterilen noktalarda elle sırasıyla 
aşağı bastırın.

M6 vidalarının sıkma torku: 7-9 Nm (62-80 Ibf in)

Ayırma ıstampasının değiştirilmesi

AçIKlAMA

Ayırma ıstampasının ilgili tarafını bakım bölümünde belirtilmiş olan döngü sayısından daha sık kullanmayın.

AçIKlAMA

FAST 3000’in teslimatı sırasında ayırma ıstampası “1” yazan tarafın keseceği şekilde yerleştirilmiştir. Buna uygun 
olarak, yeni bir ayırma ıstampası da “1” yazan tarafın keseceği şekilde yerleştirilmelidir.

1. Söküm talimatlarına uyarak krimp ayırma kafasını 

söküp ayırın.

Şekil 32   Sökülen ayırma ıstampası ve itici



OETIKER FAST 3000  Parçaların bakım ve değişimi

Çıktı 08.2020 08904799 9-139

2. Ayırma ıstampasını iticiden dışarı itin.

3. Ayırma ıstampasının ilk değişikliğinde hemen çev-

rilip öteki tarafın kullanılması mümkündür. Bu daha 

önce yapıldığında, ayırma ıstampasını bir yenisi ile 

değiştirin.

Krimp çenelerini değiştirme

AçIKlAMA

Sağ ve sol krimp çenelerini her zaman aynı anda değiştirin.

AçIKlAMA

Krimp çenelerini tavsiye edilen döngü sayısından daha sık kullanmayın (bkz. bölüm 9.2.4).

AçIKlAMA

İlk kapatma döngüleri esnasında krimp gücü denetimi tarafından yüksek bir güç seviyesi ölçülebilir. Bu davranı-

şın nedeni, ilk kapatma döngüleri esnasında krimp çenesi ve kelepçe bandı arasında daha yüksek bir sürtünme 

sayısıdır.

Bu durum söz konusu olursa WingGuard® kelepçelerini, krimp çeneleri alıştırılana kadar üretim dışı parçalarda 

kapatın (yakl. 50 döngü).
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1. Söküm talimatlarına uyarak krimp ayırma kafasını söküp ayırın (bkz. “Krimp ayırma kafasını parçalarına 

ayırma”)

2. Krimp çenelerini değiştirin.

3. Krimp ayırma kafasını tekrar birleştirin.

9.3.4 Krimp kamasını değiştirmek

Krimp ayırma kafasının parçalarına ayrılması ile ilgili ayrıntılar için bkz. Bölüm 9.3.1 und 9.3.3.

1. Sabitleme vidasını çözün ve çıkarın.

2. Saplamaları çıkartın.

3. Krimpleme kamasını krimpleme iticisinden dışarı 

çekin ve krimpleme kamasını bir yenisi ile değiştirin.

4. Saplamaları tekrar girintilerine takın.

5. Sabitleme vidasını sıkın.

6. Krimp kafasını “Krimp ayırma kafasının birleştirilme-

si” bölümünde açıklandığı gibi yeniden monte edin. 

9.3.5 Krimp çene eksenini değiştirmek

AçIKlAMA

Krimp çene ekseni sadece bu iş için öngörülen dışarı bastırma ve içeri bastırma aletleri ile değiştirilebilir (bkz. 
Bölüm 9.7). Çekiç ve pim zımba kullanmayın, zira bunlar mekanik hasarların riskini artırırlar.
Eksen içeri bastırma aleti, krimp çene ekseninin doğru bir bastırma derinliğini sağlar. Eksen, mesafe plakasının 
üzerinden çıkıntı oluşturmamalı ve fazla derine bastırılmamalıdır.

1. Eksen dışarı bastırma aletini sağdaki resimde 

gösterildiği üzere krimp ayırma kafasının üstünde 

monte edin. 

Sıkma sırasına uyun.
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2. İşaretli vidayı (1) sıkıştırın ve ilk ekseni dışarı bastırın. 

Akabinde vidayı öbür dişin içine vidalayın ve ikinci 

ekseni çıkartın. Dışarı bastırma aletini sökün.

3. Eksen içeri bastırma aletini sağdaki resimde göste-

rildiği gibi monte edin. 

Sıkma sırasına uyun.

4. Yeni bir krimp çene eksenini (3) yerleştirin ve işaretli 

vidayı (2) monte edin. Şimdi krimp çene eksenini 

içeri bastırmak için vidayı sıkıştırın. Direnç belirgin 

olarak hissedildiği anda sıkma işlemini kesin. Aynı 

işlemi ikinci yeni eksen için yapın.

5. İçeri bastırma aletini sökün ve krimp kafasını “Krimp 

ayırma kafasının birleştirilmesi” bölümünde açıklan-

dığı gibi yeniden monte edin.

Eksen içeri bastırma aleti, krimp çene ekseninin (3) doğ-

ru bir bastırma derinliğini sağlar.
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9.3.6 Sıkma kolunu değiştirmek

 DiKKAT

Yabancı parçalardan alette hasarlar.
Yalnızca OETIKER’in orijinal parçalarını monte edin.

Yedek parçalarının numaraları ile ilgili diğer bilgiler için bkz. Bölüm 9.7.

 DiKKAT

Alette hasarlar ve yanlış kelepçe kapatma. 
Sıkma kolunu burun öne bakacak şekilde doğru pozisyonda kurun. 

AçIKlAMA

Sıkma kolunu bakım bölümünde belirtilen döngü sayısından daha uzun süre kullanmayın.

1. Alt tahriki atma pozisyonuna getirin.

2. Acil kapatma düğmesine basın.

3. Ön kapakları çıkartın.

Şekil 33  Sökülen ön kapaklarla alet
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4. Sıkma kol eksenini dışarı çekin (alet gerekli değil).

5. Sıkma kolunu öne doğru hareket ettirin.

6. Sıkma kolunu yana doğru itin, çıkarın ve bir yenisi ile 

değiştirin.

7. Her şeyi yeniden birleştirin. Bunun için yukarıdaki adımları tersine sırada uygulayın.
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9.4 Bant algılama sensörünün konumunu kontrol etmek ve ayarlamak

AçIKlAMA

Bant sensörünün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmek için, 1nci ila 6ncı adımları uygulayın.

AçIKlAMA

Her iki bant şeridinin parça numaraları hakkında bilgi için bkz. Bölüm 9.7.

1. Alt tahriki servis pozisyonuna getirin (İşletim modu -> Manüel çalıştırma -> Servis Pozisyonu). 

2. Acil durdurma düğmesine basın. 

3. Öndeki her iki yan kaplamayı sökün. 

4. “LED on” yazan bant kesimini (1) sıkma ünitesinin 

yarığına yerleştirin. Sıkma ünitesini açmak için çek-

me kol çubuğunu (2) krimp ayırma kafasına bastırın. 

Bant kesimi yerleştiğinde, çekme kol çubuğunu 

bırakın. 

(Not: Bant kesimi eğildiğinde, sarı çizgi ile gösterildi-

ği gibi yerleştirin. Böylelikle çekme kolu bırakıldıktan 

sonra bant kesiminin yassı olması sağlanır. 

Sensör doğru ayarlandığında sensörün LED’i (4) 

yanar. 

5. “LED on” yazan bant kesimini yeniden çıkartın ve 

“LED off” yazan bant kesimini yerleştirin. 

Ayar doğru ise LED yanmaz. 

6. 4ncü veya 5nci adım yanlış bir LED durumunu ve-

rirse, sonraki adımla devam edin. Aksi durumunda 

sensörün ayarı doğrudur, 14ncü adımla devam edin.
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7. “LED on” yazan bant kesimini bir kere daha sıkma 

ünitesinin yarığına yerleştirin. 

8. Dişli pimi (3) 1,5 mm boyunda bir alyen anahtarla bir 

tur kadar çözün.

9. Bant sensörünü bant kesimine dayanana kadar aşağıya bastırın. Bu işlem sensörü bir cımbızla kablosunda tut-

tuğunuzda daha kolayca yapılabilir. 

10. LED yanana kadar sensörü yavaşça bant kesiminden kaldırın. 

11. Sensörü gerekirse LED görünebilene kadar döndürün. 

12. LED’i sağlamca pozisyonda tutun ve dişli pimi tekrar sıkın.  

Sıkma torku: 5 Ncm. 

AçIKlAMA

Dişli pimin çok fazla sıkılmasından dolayı sensör hasar görebilir.

13. Sensör pozisyonunu bir kere daha kontrol etmek için 4ncü ve 5nci adımları uygulayın. 

14. Öndeki her iki yan kaplamayı tekrar monte edin. 

15. Acil durdurmayı devreden çıkarın ve FAST 3000’i ilklendirin.
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9.5 Kapatma gücü sensörünü ayarlamak

AçIKlAMA

“Güç sensörü ölçeklendirme” (“Scaling force-sensor”) faktörü yanlış ayarlanırsa, bunun sonucunda WingGuard® 

sıkma kelepçelerinin fazla yüksek veya düşük kapatma gücüyle kapatılmalarına yol açılır.
 X Ayar işleminde özellikle titiz davranın ve kalibre edilmiş bir CAL 01 kullanın.

AçIKlAMA

 X Güç sensörü ölçeklendirmesini uyarlamadan önce alet mekanizmasını ve özellikle sıkma ünitesinin lineer kıla-
vuzunun sarsıntısız olarak rahat çalışmasını ve sıkma ünitesinin krimp kafasına doğru hizasını kontrol edin.

Mekanik bir sorunun olduğu bir aletteki ölçeklendirmenin ayarı, yanlış kurulan WingGuard® sıkma kelepçeleriyle ve 
hatalı monte edilen bağlantı elemanlarıyla sonuçlanabilen mekanik sorunu gizler.

Ayarlamak için bir CAL 01 ve bir PG135 doğrulama ünitenizin olması gerekir.

Parça numaraları hakkında bilgi için bkz. Bölüm 3.3.
Kapatma gücü sensörünü nasıl doğrulayacağınız ile ilgili bilgiler için bkz. Bölüm 6.8.4 (Kapatma gücünü doğrulamak).

9.5.1 Sıkma ünitesinin rahat çalışmasını kontrol etmek

1. Kızağı ana konuma ve çekme tertibatını servis po-

zisyonuna getirin.

2. Acil durdurmaya basın.

3. Kırmızı işaretli vidaları çıkarın. 

4. Çekme tertibatını elle hareket ettirin. 

Tertibat mevcut olan tüm strok üzerinden sarsıntı 

olmadan ve kolayca hareket ettirilebilmelidir.

5. 3ncü adımda çıkarılan vidayı tekrar monte edin. 

6. Acil durdurmanın bağlantısını ayırın ve FAST 3000’i 

ilklendirin.

Şekil 34 Sıkma ünitesinin rahat çalışmasının kontrol 

edilmesi
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9.5.2 Güç sensörünü ayarlamak

1. “Süper kullanıcı” olarak oturum açın.

2. CAL 01’i Hold-ME-EL Average moduna getirin.

3. CAL 01 ısınana kadar beş dakika bekleyin.

4. Bir güç sapmasının olup olmadığını kontrol edin (sıfır noktası dengelemesi). Varsa, aygıtı sıfırlayın 

(bkz. Bölüm 6.8.3 (Güç kaymasını sıfırlamak)).

5. 1850 N hedef güç ile beş güç doğrulamasını uygulayın ve değerleri not edin.

6. Bu beş değerin ortalamasını hesaplayın. (örn. 1950 N)

7. FAST 3000 dokunmatik panelde “Ayar” (“Setting”) öğesini ve “Parameter Tool” alt menüsünü seçin:

8. Aşağıdaki formüle istinaden güç sensörü ölçeklendirmesi için yeni değeri hesaplayın:

NKS = DCAL01 / FZ • AKS

NKS: Yeni güç sensörü ölçeklendirmesi

DCAL01 : CAL01 güç ölçümünün ortalama değeri

FZ : Hedef güç

AKS: Eski güç sensörü ölçeklendirmesi

9. Bu değeri “Güç sensörü ölçeklendirmesi” (“Scaling force-sensor”) alanına girin.

10. Bir güç sapmasının olup olmadığını kontrol edin (sıfır noktası dengelemesi). Varsa, aygıtı sıfırlayın.

11. Doğru ayarı bir kez daha kontrol etmek için, güç doğrulamasını uygulayın.
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9.6 Şalter dolabının veya alet mekanizmasının değişimi

 UYARI

Aşağıda tanımlanan prosedürün uygulanmaması sonucunda WingGuard® sıkma kelepçeleri 270’in ayarlanmış 
olan kapatma gücü ile bağlanmamalarına yol açılabilir. Kapatma gücü mutlaka doğrulanmalı ve eğer gerekirse güç 
sensörü ölçeklendirme faktörü ayarlanmalıdır.

1. Arızalı bileşenleri (takım mekanizması veya şalter dolabı) sökün.

2. Eğer arızalı bileşenleri onarmak amacıyla Oetiker firmasına geri gönderirseniz, tüm gerekli bileşenleri geri gön-

derdiğinizden emin olun. 

Geri gönderimin kapsamı ile yedek bileşenin teslimat kapsamı aynı olmalıdır. Dikkat: Takım mekanizmasının tesli-

mat kapsamı her iki krimp gücü denetim aygıtını da kapsar.

3. Yedek bileşenin teslimat kapsamında bulunan tüm bileşenleri kurun.

4. Bir kapatma gücü doğrulamasını uygulayın (bkz. Bölüm 6.8.4).

5. Eğer ölçülen kapatma gücü ayarlanmış olan değerden 25 N’den daha fazla saparsa, kapatma gücü sensörünü 

yeniden ayarlayın (bkz. Böl. 9.5).
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9.7 Bakım için gereken aletler ve sarf malzemeleri
Alet hatası / sarf malzemesi Parça 

numarası
Kullanım

Krimp çeneleri yedek kiti
(Service Pack A)

13500112 A servis

Service Pack B 13500157 B servis

Service Pack C 13500228 C servis

Krimpleme kaması 13500060 Yedek parça
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Alet hatası / sarf malzemesi Parça 
numarası

Kullanım

Sıkma kolu yedek kiti 13500113 Yedek parça

CFM için krimp ayırma 
kafası

13500215 Hızlı bir bakım için
krimp ayırma kafası

Krimp ayırma aleti + CFM 13500269 Yedek parça

Şalter dolabı Ethernet IP – 13500281 Yedek parça

Şalter dolabı Profinet – 13500280 Yedek parça
içeri bastırma aleti 13500205 Krimp çenelerinin içeri 

bastırılması
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Alet hatası / sarf malzemesi Parça 
numarası

Kullanım

Dışarı bastırma aleti 13500204 Krimp çenelerinin dışarı 
bastırılması

çekme bandı 13500233 Kapatma gücü doğrulaması

Krimp ayırma kafası montaj 
gereci

13500288 Krimp kafasının montajını 
kolaylaştırma

CAl01 ve SKS01 * Kapatma gücü doğrulaması
Sensör ayar şeridi “lED 
on”

13500151 Bant algılama sensörünün 
ayarı

Sensör ayar şeridi “lED 
off”

13500152 Bant algılama sensörünün 
ayarı

*  Değişik ürün numaraları, bkz. Bölüm 3.3
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Alet hatası / sarf malzemesi Parça 
numarası

Kullanım

Güç ölçümü çene seti 13500264 Güç ölçümü çene seti, bağ-
lanmış olan WingGuard® sık-
ma kelepçelerinin geri kalan 
radyal güçlerinin belirlenmesi 
için kullanılır.
Bu set bir CAL01 ve SKS01 
ile birlikte kullanılmalıdır.

Yaklaşım şalteri IFRM 
03P3501/KS35l (Sıkma 
ünitesi bant sensörü)

06001786 Yedek parça

Tampon kpl. 13500024 Yedek parça

Sensör sıkma kovanı 13500219 Yedek parça
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Alet hatası / sarf malzemesi Parça 
numarası

Kullanım

Sıkma ünitesi rayı 13500218 Yedek parça

Normalde açık kontak 
modülü

06001813 Yedek parça

Normalde kapalı kontak 
modülü

06001814 Yedek parça
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Alet hatası / sarf malzemesi Parça 
numarası

Kullanım

Servo yükselteci 
l7NHA004U

06001892 Yedek parça

Ölçüm yükselteci 1‑BM40IE 06002147 Yedek parça

Dijital giriş / çıkış kartı 06001891 Yedek parça

SPS PAC320 PROFINET 06002146 Yedek parça
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Alet hatası / sarf malzemesi Parça 
numarası

Kullanım

SPS PAC320 Ethernet/IP 06001870 Yedek parça

Tahrik GSM20 kpl. (komple 
bağlantı fişleri ile)

13500271 Yedek parça

Güç denetim aygıtı 06001877 Yedek parça

Minyatür güç sensörü 
2.5kN (Krimp güç sensörü)

06001864 Yedek parça

Kurma aracı 13500214 FAST 3000’in konumlanması
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Alet hatası / sarf malzemesi Parça 
numarası

Kullanım

Güç denetim aygıtı için 
kablo 2 m

06001878 Krimp gücü sensörünün 
krimp gücü denetim aygıtları 
ile bağlantısı için kablo

çene kontrol aynası 13500266 Yedek parça

FAST 3000 için güvenlik 
yapıştırıcı seti

08904156 Yedek parça

Inbus anahtar 1,5 mm Bant sensörü
Inbus anahtar 2 mm Güvenlik yaklaşım sensörü, 

…
Inbus anahtar 2,5 mm Enerji zinciri
Inbus anahtar 3 mm Kapaklar, …
Inbus anahtar 4 mm -
Inbus anahtar 5 mm Değişik

Inbus anahtar 6 mm Nakliyat braketi, ...
Inbus anahtar 8 mm Mafsallı saplama
Cımbız Bant sensörünün ayarı
Gres MICROlUBE GBU‑Y 
131

Krimp ayırma kafası, sıkma
ünitesi ve bandın yağlanması

Fırça Gresle yağlama

Sürme kumpas
0‑150 mm

Kapatma yarığı doğrulaması
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10 FAST 3000’e harici bir SPS üzerinden kumanda etmek

 UYARI

İlgili güvenlik önlemlerini almadan FAST 3000 aletini asla harici bir SPS üzerinden çalıştırmayınız.
Dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

 X Sistemi entegre eden kişi FAST 3000 aletinin montaj hücresine güvenli bir entegrasyonundan sorumludur.
 X Sistemi entegre eden kişi bir tehlike analizini uygulamalı ve aleti bu analize göre düzenlemelidir.
 X Çift el kontrol konsolu kullanılmadığında çift el donanım kilidinin takılması zorunludur. Harici bir acil kapatma 

bağlanması şarttır.
 X Entegrasyon sadece kalifiye personel tarafından uygulanmalıdır.
 X Entegrasyonla ilgili sorularınız varsa Oetiker ile iletişime geçin.

Ayrıca bkz. devre şemasının aşağıdaki sayfaları (Sürüm V1_0):

• 40, 42, 43: Acil durdurma bağlantısı

• 350, 351, 352: IO sinyalleri üzerinden kumanda, ışık perdesi ve elektriğin hazır bulunuşluğu

10.1 Endüstriyel bir ağ sistemi (Ethernet/IP veya Profinet) üzerinden kumanda

FAST 3000’in kumandası Ethernet/IP veya Profinet-Fieldbus bazında harici bir kontrol sistemi ile gerçekleşebilir. 

Üst seviyedeki kontrol sistemini FAST 3000 aletinin şalter dolabının ilgili LAN bağlantısına takın. 

Diğer bilgiler için bkz. Bölüm 6.2 ve 7.4.5.
Aşağıda yer alan bilgiler V2.09 yazılım sürümü için geçerlidir.

10.1.1 Ethernet/IP iletişim türü ayarları

Ad: Parker

IP adresi: 192.168.10.50
İlet.-Format: Veri – Dint
Inhibit Module: gerçek

EtherNet/IP üzerinden Unicast bağlantısı kullanma: yanlış

Montaj Örneği Boyut
Giriş 101 46
Çıkış 100 1
Yapılandırma 102 2
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10.1.2 Profinet HW yapılandırma ayarları

Üst seviyedeki kumandanın yapılandırmasına ait GDSML dosyası birlikte verilen USB çubuğunda bulunabilir. 

Aşağıdaki ayarlar üst seviyedeki kumandanın yapılandırmasında ayarlanmalıdır:

• 6 x Input Unsigned32

• 1 x Output Unsigned32

Şekil 35 Bir Siemens S7 1212C’de FAST3000’in Profinet modülünün HW yapılandırma örnekleri 

10.1.3 Endüstriyel ağ sistemi eşlemesi (Yazılım sürümü V2.10)

Tanım Veri tipi Öneri
R‑DW0 Bit0 Part OK Normally Mode R Bool x
R‑DW0 Bit1 Part not OK Normally Mode R Bool x
R‑DW0 Bit2 Pulling force: Routine active Force adjustment R Bool
R‑DW0 Bit3 Pulling force: Ready for band Force adjustment R Bool
R‑DW0 Bit4 Pulling force: Controller active Force adjustment R Bool
R‑DW0 Bit5 Zero balance: Routine active Adjust to zero R Bool
R‑DW0 Bit6 Zero balance: Ready for set Zero Adjust to zero R Bool
R‑DW0 Bit7 Motion link: Powerd Tool R Bool
R‑DW0 Bit8 Motion link: Referenced Tool R Bool
R‑DW0 Bit9 Pulling unit: Powerd Tool R Bool
R‑DW0 Bit10 Pulling unit: Referenced Tool R Bool
R‑DW0 Bit11 Light curtain (Input channel1 and 

channel2)
Tool R Bool
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Tanım Veri tipi Öneri
R‑DW0 Bit12 PLC ready and EtherCAT running Tool R Bool
R‑DW0 Bit13 Feedback external Enable power Tool R Bool
R‑DW0 Bit14 Ready for external Enable power Tool R Bool
R‑DW0 Bit15 Ready for initialization Normally mode R Bool
R‑DW0 Bit16 Ready for locking the clamp Normally mode R Bool
R‑DW0 Bit17 Ready for start the cycle closing 

clamp
Normally mode R Bool

R‑DW0 Bit18 Busy (Cycle closing clamp active) Normally mode R Bool
R‑DW0 Bit19 Error from the drives Normally mode R Bool
R‑DW0 Bit20 Laboratory Mode active Laboratory-mode R Bool
R‑DW0 Bit21 Status Restart Light curtain Safety Information R Bool
R‑DW0 Bit22 Status Emergency Stop Ch.1 Safety Information R Bool
R‑DW0 Bit23 Status Emergency Stop Ch.2 Safety Information R Bool
R‑DW0 Bit24 Request Deblocking Deblocking R Bool
R‑DW0 Bit25 Deblocking Routine aktiv Deblocking R Bool
R‑DW0 Bit26 HMI-message “Band remove” 

(Kont.)
Init Routine R Bool

R‑DW0 Bit27 Routine Closing clamp active Normally Mode R Bool
R‑DW0 Bit28 Sensor: Clamp present Tool R Bool
R‑DW0 Bit29 Sensor: Holdup Sensor Tool R Bool
R‑DW0 Bit30 Alive Bit Tool R Bool
R‑DW0 Bit31 Release clamp requierd Normally Mode R Bool
R‑DW1 Bit0 R Bool
R‑DW1 Bit1 R Bool
R‑DW1 Bit2 R Bool
R‑DW1 Bit3 R Bool
R‑DW1 Bit4 R Bool
R‑DW1 Bit5 R Bool
R‑DW1 Bit6 R Bool
R‑DW1 Bit7 R Bool
R‑DW1 Bit8 R Bool
R‑DW1 Bit9 R Bool
R‑DW1 Bit10 R Bool
R‑DW1 Bit11 R Bool
R‑DW1 Bit12 R Bool
R‑DW1 Bit13 R Bool
R‑DW1 Bit14 R Bool
R‑DW1 Bit15 R Bool
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Tanım Veri tipi Öneri
R‑DW1 Bit16 R Bool
R‑DW1 Bit17 R Bool
R‑DW1 Bit18 R Bool
R‑DW1 Bit19 R Bool
R‑DW1 Bit20 R Bool
R‑DW1 Bit21 R Bool
R‑DW1 Bit22 R Bool
R‑DW1 Bit23 R Bool
R‑DW1 Bit24 R Bool
R‑DW1 Bit25 R Bool
R‑DW1 Bit26 R Bool
R‑DW1 Bit27 R Bool
R‑DW1 Bit28 R Bool
R‑DW1 Bit29 R Bool
R‑DW1 Bit30 R Bool
R‑DW1 Bit31 R Bool
R‑DW2 Oparating Mode &Master for 

handling
Normally mode R Int

R‑DW3 Closing force Normally Mode R Real x
R‑DW4 Cycle time Normally Mode R Real y
R‑DW5 Total cycle counter Service R Int y (x)

R‑DW6 Service Cycle counter Service R Int
R‑DW7 Actual position motion link Tool R Real

R‑DW8 Actual position pulling unit Tool R Real
R‑DW9 PID Pulliung force: Gain force 

cotrol
Tool PID Controller R Real

R‑DW10 PID Pulliung force: Reset time force 
control

Tool PID Controller R Real

R‑DW11 PID Pulliung force: Ratetime force 
control

Tool PID Controller R Real

R‑DW12  -
R‑DW13 Status message Error Handling R Int
R‑DW14 Force holding Time (Closing clamp) Tool R Int
R‑DW15 Time laboratory mode Laboratory-mode R Real
R‑DW16 Remaining time laboratory mode Laboratory-mode R Real
R‑DW17 Max. pieces in laboratory mode Laboratory-mode R Int
R‑DW18 Remaining pieces in laboratory 

mode
Laboratory-mode R Int

R‑DW19 Home position motion link Parameter motion link R Real
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Tanım Veri tipi Öneri
R‑DW20 Insert position motion link Parameter motion link R Real
R‑DW21 Crimping position motion link Parameter motion link R Real
R‑DW22 Cutting position motion link Parameter motion link R Real
R‑DW23 Setting minimal crimping current Parameter motion link R Int
R‑DW24 Setting maximum crimping current Parameter motion link R Int
R‑DW25 Setting minimal cutting current Parameter motion link R Int
R‑DW26 Setting maximum cutting current Parameter motion link R Int
R‑DW27 Home position pulling unit Parameter pulling unit R Real
R‑DW28 Eject position pulling unit Parameter pulling unit R Real
R‑DW29 Max. tightening stroke Parameter pulling unit R Real
R‑DW30 Switch Phase 1 => Phase 2 Parameter pulling unit R Int
R‑DW31 Tolerance Force Parameter pulling unit R Real
R‑DW32 PullDistance Parameter pulling unit R Real y
R‑DW33 Pulling force Home position Parameter pulling unit R Real
R‑DW34 Pulling force insert position Parameter pulling unit R Real
R‑DW35 CFM1: Force entry EO4 CFM EO4 R Real y
R‑DW36 CFM1: Force exit EO4 CFM EO4 R Real y
R‑DW37 CFM2: Force entry EO4 CFM EO4 R Real y
R‑DW38 CFM2: Force exit EO4 CFM EO4 R Real y
R‑DW39 CFM1: Force max value CFM R Real y
R‑DW40  -
R‑DW41 CFM2: Force max value CFM R Real y
R‑DW42  -
R‑DW43 Warning Error Handling R Int (y)
R‑DW44 Tool Error Error Handling R Int (y)
R‑DW45 Process Error Error Handling R Int (y)

R Real 3 ondalık hane
R Real 2 ondalık hane

x: Values for process documentation.
y Values for build of experience.

Tanım Veri tipi
W‑DW0 Bit0 Start Zyklus Normally mode W Bool
W‑DW0 Bit1 Stop Zyklus Normally mode W Bool
W‑DW0 Bit2 Start locking the clamp Normally mode W Bool
W‑DW0 Bit3 Acknowledge error Normally mode W Bool
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Tanım Veri tipi
W‑DW0 Bit4 Initialization Normally mode W Bool
W‑DW0 Bit5
W‑DW0 Bit6
W‑DW0 Bit7
W‑DW0 Bit8
W‑DW0 Bit9
W‑DW0 Bit10 Power enable Start mode W Bool
W‑DW0 Bit11 Bypass start power for drives Start mode W Bool
W‑DW0 Bit12 Start deblocking Deblocking W Bool

W‑DW0 Bit13 Ack.message “Band remove” Normally mode W Bool
W‑DW0 Bit14 Locking Tool Normally mode W Bool

R‑DW2, yorum
0..7: 1 = Manual

2 = Automatic
3 = Labormode & 2-Hand_Control
4 = Labormode & Footpedal

8..32: 8 = Command 2-Hand-Safty_Control

16 = Command IO Hardwire

24 = Commond over Industrial Communucation

R‑DW12, yorum
kullanılmaz; eski sürümlerde bu bir hata numarasıdır

10.1.4 Endüstriyel iletişime ek

R‑DW43 Warning

Şimdi Bölüm 7.4.9 (Hata listesi) içindeki mesajlar iletilir. Bunlar Mesajlar (Uyarılar) 100 ila 199’dur. Burada hata numa-

rasından 100 çıkarılır ve ardından numara bit olarak toplama eklenir.

Error Weight Value
x01 2^1 2 0 War_101 Error acknowledged
x02 2^2 4 0 War_102 Check start button contacts
x03 2^3 8 0 War_103 No power ->  press start / and init
x04 2^4 16 0 War_104 CFM box warning / error
x05 2^5 32 0 War_105 Soon service necessary
x06 2^6 64 0 War_106 Service necessary
x07 2^7 128 0 War_107 Stop about light curtain
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Error Weight Value
x08 2^8 256 0 War_108 Mode CFM teaching activ
x09 2^9 512 0 War_109 Drives Tool not powered
x10 2^10 1024 0 War_110 No Power - activate extern enable signal, then press Start , then 

press Init
x11 2^11 2048 0 War_111 Band remove
x12 2^12 4096 0 War_112 Abort verification pulling force
x13 2^13 8192 0 War_113 Abort verification crimp force
x14 2^14 16384 0 War_114 Stop about external stop command
x15 2^15 32768 0 War_115 External Signal band lock is on
x16 2^16 65536 0 War_116 EtherCAT - bus not running
x17 2^17 131072 0 War_117 Init command is pending
x18 2^18 262144 0 War_118 Please check function light curtain

R_DW44 Tool Error

Şimdi Bölüm 7.4.9 (Hata listesi) içindeki mesajlar iletilir. Bunlar Mesajlar (Alet hataları) 200 ila 299’dur. Burada hata 

numarasından 200 çıkarılır ve ardından numara bit olarak toplama eklenir.

Error Weight Value
x01 2^1 2 0 ToErr_201 Band present -> remove & acknowledge
x02 2^2 4 0 ToErr_202 Clamping unit not in home position STO-> Initialize
x03 2^3 8 0 ToErr_203 Check pulling and cutting units
x04 2^4 16 0 ToErr_204 Position sensor pulling unit fault
x05 2^5 32 0 ToErr_205 Drive error active
x06 2^6 64 0 ToErr_206 Emergency circuit open
x07 2^7 128 0 ToErr_207 Light curtain during init sequence
x08 2^8 256 0 ToErr_208 Verification CFM error phase 1
x09 2^9 512 0 ToErr_209 Verification CFM error phase 2
x10 2^10 1024 0 ToErr_210 Verification CFM: No force built up
x11 2^11 2048 0 ToErr_211 Check band scrap
x12 2^12 4096 0 ToErr_212 CFM general warning/error
x13 2^13 8192 0 ToErr_213 Check pulling force sensor
x14 2^14 16384 0 ToErr_214 Emergency stop
x15 2^15 32768 0 ToErr_215 Pulling unit not in home position
x16 2^16 65536 0 ToErr_216 During cyle, Drives Tool lost power
x17 2^17 131072 0 ToErr_217 Verification pulling force; Target force not reached
x18 2^18 262144 0 ToErr_218 Tool locked from external bus-signal
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R_DW45 Process Error

Şimdi Bölüm 7.4.9 (Hata listesi) içindeki mesajlar iletilir. Bunlar Mesajlar (Süreç hataları) 300 ila 399’dur. Burada hata 

numarasından 300 çıkarılır ve ardından numara bit olarak toplama eklenir.

Error Weight Value
x01 2^1 2 0 PrErr_301 Max. pulling stroke exceeded
x02 2^2 4 0 PrErr_302 Max. pulling time exceeded
x03 2^3 8 0 PrErr_303 Crimping CFM1 envelope 1
x04 2^4 16 0 PrErr_304 Crimping CFM1 envelope 2
x05 2^5 32 0 PrErr_305 Crimping CFM1 NoPass
x06 2^6 64 0 PrErr_306 Crimping CFM1 wear
x07 2^7 128 0 PrErr_307 Crimping CFM2 envelope 1
x08 2^8 256 0 PrErr_308 Crimping CFM2 envelope 2
x09 2^9 512 0 PrErr_309 Crimping CFM2 NoPass
x10 2^10 1024 0 PrErr_310 Crimping CFM2 wear
x11 2^11 2048 0 PrErr_311 General error crimping
x12 2^12 4096 0 PrErr_312 Cutting error
x13 2^13 8192 0 PrErr_313 Force limit exceeded
x14 2^14 16384 0 PrErr_314 Max. pulling stroke exceeded
x15 2^15 32768 0 PrErr_315 Closing force out of tolerance
x16 2^16 65536 0 PrErr_316 Max. force at stop from light curtain
x17 2^17 131072 0 PrErr_317 Max. force during move to throw-off position
x18 2^18 262144 0 PrErr_318 Process interrupt
x19 2^19 524288 0 PrErr_319 Max. force at stop from Bus 

10.2 24 V IO sinyalleri üzerinden kumanda

Fieldbus’a alternatif olarak FAST 3000’ün kumandası 24 V sinyalleri üzerinden uygulanabilir.

Harici kumandanın FAST 3000 şalter dolabındaki bağlantı ile ilgili ayrıntıları 350, 351, 352nci sayfalardaki devre şe-

masında bulabilirsiniz. Kumandanın IO üzerinden etkinleştirilmesi ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm 7.4.5 ve 7.4.7 

(Ayar, Alet parametreleri).
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11 Devre dışı bırakma, taşıma, depolama, yeniden işletime alma

11.1 Devre dışı bırakma

FAST 3000 uzun süre kullanılmayacaksa, devre dışı bırakılmalıdır.

• Elektrik fişini ayırın.

• FAST 3000 aletini depolamadan önce temizleyin.

• Arızalı parçaları değiştirin.

• FAST 3000’i temiz, kuru bir yerde toza karşı korunmuş şekilde depolayın.

11.2 Taşıma

FAST 3000’in parçaları ağırdır. Her zaman doğru taşıma aracını kullanın. Aleti kaldırmak için iki kişi gereklidir.

Alet mekanizmasının taşınması sırasında nakliye emniyeti ile lineer ve dönüş hareketlerini bloke edin.

Yeniden işletime almadan önce nakliye emniyetini çıkartın.

 DiKKAT

Taşıma sırasında makinenin düşme tehlikesi! 
 X Makinenin altında durmayın.
 X Güvenlik donanımını giyin (özellikle ayakkabılar).

 DiKKAT

Taşıma sırasında şalter dolabının düşme tehlikesi! 
 X Şalter dolabının altında durmayın.
 X Güvenlik donanımını giyin (özellikle ayakkabılar).
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1 Taşıma halkaları

2 Nakliye emniyeti

3 Tutamak
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11.3 Depolama

FAST 3000 uzun süre kullanılmayacaksa, devre dışı bırakılmalıdır.

• Elektrik fişini ayırın.

• FAST 3000 aletini depolamadan önce temizleyin.

• Arızalı parçaları değiştirin.

• Mekanik parçaları paslanmaya karşı korumak için yağlayın.

• FAST 3000’i temiz, kuru bir yerde toza karşı korunmuş şekilde depolayın.

11.4 Yeniden işletime alma

FAST 3000 tekrar kullanılacaksa, yeniden işletime alınmalıdır.

• FAST 3000’i arızalı parçalar veya paslanma yönünden kontrol edin ve gerekirse onarım veya bakım çalışmalarını 

yapın.

• Kurulumu uygulayın, bkz. Bölüm 6.1.

11.5 Bertaraf

Alet, tüm yedek parçalar ve özellikle kullanılan işletim malzemeleri veya çevreye zararlı olan diğer maddeler geçerli 

yasal yönetmelikler uyarınca uzman firmalar tarafından bertaraf edilmelidir.
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12 Teknik veriler
• Sadece iç kullanım için

• Sıcaklık aralığı 5 °C ila 40 °C

• 31 °C’ye kadar sıcaklıklar için maks. bağıl nem % 80

• 110 V veya 220/230 V 50-60 Hz, AC topraklanmış

• Kapatma gücü toleransı: ±100 N

• Maks. ses seviyesi: 75 dBA

• 1850 ± 100 N’de makine kapasitesi Cmk > 1.33

• Kapatma gücü 800 ila 2500 N

Ölçüler ve ağırlık

Poz. Parça Yaklaşık ölçüler [mm] Yaklaşık ağırlık [kg]
1 Bağlantı kablosu – 2,5
2 Şalter dolabı 300 x 400 x 800 40
3 Dokunmatik panel 340 x 220 x 120 2
4 Ayak pedalı 260 x 150 x 140 1,5
5 Çift el kontrol konsolu 465 x 190 x 120 2,5
6 Montaj aleti 610 x 71 x 470 (temel plakasız) 30

Krimp gücü denetim aygıtı 190 x 195 x 125 1
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13 Sorun giderme ve hata mesajları

13.1 Hatalarda genel açıklamalar

• Kapatma işlemi başlatılamazsa veya işletim esnasında fonksiyon arızaları meydana gelirse, bakım ve onarım için 

FAST 3000’den sorumlu uzman personele başvurun.

• Hatalar sadece profesyonelce düzeltilebilir. Kuşkulu bir durumda Oetiker firması (www.oetiker.com) ile iletişim 

kurulmalıdır.

13.2 Ne yapmalı, eğer …?
Hatanın türü Arızanın nedeni Arızayı giderme işlemleri
Kapatma işlemi 
başlatılamıyor

Alet açık değil Aleti açın.
Acil durdurma düğmesi etkinleştirildi Acil durdurma düğmesini devreden çıkarın.
Alet ilklendirilmedi Aleti ilklendirin.
Kelepçe doğru takılmamış (Bant algı-
lama sinyalini kontrol edin)

Kelepçeyi doğru şekilde takın.

Tüm gereken fişler takılmamış Alet için gereken tüm fişleri takın.
Yanlış işletim modu İşletim modu ayarlarını değiştirin.
Işık perdesi etkin ve ışık perdesi 
arızalıdır

Işık perdesini onarın.

FAST 3000 Manüel işletimdedir Otomatik işletime geçin ve aleti ilklendirin.
Tahrikler için güç devresi 
bağlanmamış

Tahrik için güç devresini şalter dolabındaki 
yeşil anahtarlama düğmesiyle bağlayın.
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Hatanın türü Arızanın nedeni Arızayı giderme işlemleri
FAST 3000’ün ilklendirilme‑
si çalışmıyor

WingGuard® sıkma kelepçesi 
bandının 
sıkma ünitesine takılması

Bandı çıkarın. Sıkma kolunu çözmek için 
muhtemelen bir ön kapak çıkartılmalı 
ve bant krimp ayırma kafasından dışarı 
çekilmelidir.

Bant sensörü kirlenmiş Bant sensörünü temizleyin.
Çift el kontrol konsolu şalter dolabın-
da bağlı değil

Çift el kontrol konsolunu şalter dolabında 
bağlayın.

Şalter dolabı arızalı OETIKER’e gönderin.
Acil kapatma etkinleştirilmiş Acil durdurma düğmesine basıp bırakın. 

FAST 3000’i ilklendirin.
Tahrikler için güç devresi 
bağlanmamış

Tahrik için güç devresini şalter dolabındaki 
yeşil anahtarlama düğmesiyle bağlayın.

Şalter dolabındaki sigortalardan biri 
attı.

Şalter dolabını ve aygıtı kontrol edin. 
Kontrol OK ise, sigortayı tekrar açın

Yanlış işletim modu İşletim modu ayarlarını değiştirin.
Işık perdesi etkin ve ışık perdesi 
arızalıdır

Işık perdesini onarın.

Parametrelerde değer kaydedilmemiş SPS parametrelerini fabrika ayarlarına 
sıfırlamak için Oetiker Service Center’i 
görevlendirin.

Güncel işletim durumundan dolayı 
ilklendirme mümkün değil

Acil durdurmayı etkinleştirin ve tekrar dev-
reden çıkarın.

Alet açık, ekran gösterimi 
yok

Dokunmatik panel şalter dolabında 
bağlı değil

Dokunmatik paneli şalter dolabında 
bağlayın.

Şalter dolabı arızalı OETIKER’e gönderin.
Ekranda veya kumandada yanlış ağ 
adresi ayarlanmış

Ağ adresini doğru ayarlayın.

Ekranda yanlış ayar Ekranın ayarlarını Oetiker Service Center’e 
yaptırın.

Şalter dolabındaki sigortalardan biri 
attı.

Şalter dolabını ve aygıtı kontrol edin. 
Kontrol OK ise, sigortayı tekrar açın.

Kelepçe sadece tek tarafta 
krimpleniyor

Krimp çenesi kırık Krimp çenelerini set olarak değiştirin.
Krimp çene ekseni kırık Ekseni değiştirin

Bant kesilmiyor Ayırma ıstampası kırık Ayırma ıstampasını değiştirin
Ayırma ıstampası kılavuzu doğru 
monte edilmemiş

Ayırma ıstampası kılavuzunun montajı-
nı  9.3.3 bölümündeki açıklamaya göre 
uygulayın.
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Hatanın türü Arızanın nedeni Arızayı giderme işlemleri
Krimp çeneleri kelepçe 
gövdesini kesiyor

Ayırma ıstampası kılavuzu doğru 
monte edilmemiş

Ayırma ıstampası kılavuzunun montajı-
nı  9.3.3 bölümündeki açıklamaya göre 
uygulayın.

FAST 3000’in yatay konumlanması 
yanlış

Sıkma gövdesinin doğru bir pozisyonunu 
sağlamak için, yatay dayanağın doğru ko-
numlamasını kontrol edin.

WingGuard® kelepçesi kapalıyken 
alet kafası doğru pozisyonda değil

Kelepçe kapanırken bir parçanın alet kafası 
yolunu düzgün pozisyonunda engelleyip 
engellemediğini kontrol edin.

Takılan kelepçe üretim 
esnasında FAST 3000’den 
çıkartılamıyor

WingGuard® kelepçesi içeri bastırıl-
mış sıkma kolundan bloke ediliyor.
Takılan kelepçe nedeniyle ilklendirme 
mümkün değil

Kilit açma fonksiyonunu kullanın (bkz. 
bölüm 6.8.1).
Kilit açma fonksiyonu çalışmazsa, şu adım-
larla devam edin:

1. FAST 3000’i güvenli olarak kapatın.

2. Ön yan kapaklardan birini ve krimp 

ayırma kafasının kapağını çıkartın.

3. Krimp ayırma kafasının sabitleme vida-

larını birkaç tur çözün ve kafayı biraz 

dışarı çekin.

4. Şimdi sıkma kolunun itme çubuğunu 

çözerek WingGuard® kelepçesinin bant 

ucunun sıkma ünitesinden ve kafadan 

çıkarılması mümkündür. 

5. FAST 3000’i monte edin.

6. Aygıtı açın ve ilklendirin.
Krimp gücü seviyesi çok 
yüksek

Krimp çeneleri içeri sürülmemiş Birkaç WingGuard® kelepçesi bağlayın. 
Krimp çeneleri alıştırılırlar ve krimp gücü 
olağan değerlere gelir.

Takılan kelepçe FAST 3000 
açıldıktan sonra 
çıkarılamıyor

Tahrikler ilklendirilemiyor, zira alet 
sıkma ünitesinde bir kelepçe algılıyor.

FAST 3000’i kapatın.
Bir ön kapağı çıkartın ve sıkma kolu çu-
buğunu krimp ayırma kafasının yönünde 
bastırın.
Kelepçe bandını krimp ayırma kafasından 
çıkarın. FAST 3000 şimdi ilklendirme için 
hazırdır.
Ön kapağı monte edin ve FAST 3000’i açın. 
FAST 3000’i ilklendirin.
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Hatanın türü Arızanın nedeni Arızayı giderme işlemleri
FAST 3000 girişlerde tepki 
vermiyor (örn. bant kilitle‑
me düğmesi)

FAST 3000 “Harici SPS üzerinden ku-
manda” ya da “IO üzerinden kuman-
da” modunda bulunuyor.

“Harici SPS üzerinden kumanda” veya “IO 
üzerinden kumanda”yı devre dışı bırakın.

IO modülü SPS’de doğru takılmamış 
(fiş veya modül)

Fişi doğru şekilde takın.
Modülü doğru bağlayın.

EtherCAT bus çalışmaya hazır değil Tüm aygıtların bağlantılarının ve özellikle 
çekme gücünün ölçüm yükseltecindeki 
bağlantıların ve krimp gücü denetim aygıt-
larının bağlantılarının doğru yapılıp yapılma-
dığını kontrol edin.

Alet hatası Servo tahrikin hatası “LH7N” tahrikinin el kitabına başvurun.



OETIKER FAST 3000  Sorun giderme ve hata mesajları

Çıktı 08.2020 08904799 13-173

13.3 Hata mesajları ve giderilmeleri

13.3.1 Uyarılar

War_101 Hata Onaylandı

Hatalar ve uyarılar onaylanmıştır. Bir işlem gerekmiyor.

War_102: Düğme kontakları hatası

AçIKlAmA

El kumandasındaki her iki Start düğmesi güvenlik sebeplerinden dolayı ikişer kanala sahiptir. Düğmeye her 
basmada bir tutarlılık kontrolü uygulanır. Düğmeye çok yavaş basılması War_102 ile sonuçlanır.

 X Aleti kilit açma fonksiyonu (bkz. bölüm 6.8.1) ile ilklendirmenin mümkün olduğu bir duruma getirin.

 X Kilit açma fonksiyonunu (bkz. bölüm 6.8.1) kullanın 

FAST 3000 bir sonraki döngüde doğru bir çalışma şekline sahiptir:

 X Start düğmelerine hızlıca basın.

FAST 3000 bir sonraki bağlantı döngüsünde Start düğmelerine hızla basılmasına rağmen yine aynı hataya sahiptir:

 X Start düğmelerinin kontaklarını değiştirin.

 X Düğmelerin tel bağlantılarını kontrol edin.

War_103 Güç gerilimi yok – Start ‑> Init’e bas

AçIKlAmA

Tahrikin güç gerilimi devresi bağlanmamıştır.

Giderilmesi:

 X Şalter dolabı kapısındaki Start düğmesine basın. 

Start düğmesi yeşil renkte yanar.

 X Aygıtı ilklendirin.
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War_104 CFm aygıtları uyarı / hata

AçIKlAmA

CFM’nin genel hatası. Krimp gücü denetim aygıtları için bir hata veya bir uyarı mevcuttur.

Giderilmesi:

 X Her iki krimp gücü denetim aygıtı için bir hata analizini yapın.

War_105 Servis yakında gerekli

AçIKlAmA

Servis sayacı ön tanımlı bir sınır değerin altına düşerse, bu mesaj her on bağlantıda periyodik olarak görünür.

Giderilmesi:

 X Servisi uygulayın ve servis sayacını sıfırlayın.

War_106 Servis gerekli

AçIKlAmA

Servis sayacı ön tanımlı bir sınır değerin altına düşerse, bu mesaj her iki bağlantıda periyodik olarak görünür.

Giderilmesi:

 X Servisi uygulayın ve servis sayacını sıfırlayın.

War_107 Işık perdesi tarafından durdurma

 X Işık perdesinin devreye girmesini önleyin.
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War_108 CFm Öğretme modu etkin

AçIKlAmA

“CFM Öğretme” modu etkinken mesaj görünür. Bu mod etkin olduğu sürece CFM’nin sonuçları yok sayılır. Mesaj 

beş bağlantıdan sonra görünür.

Giderilmesi:

 X “Ayarlar” (“Setting”) menüsünde “Parametre aracı” (“Parameter Tool”) alt menüsünde “CFM üretim modu” ayarı-

nı etkinleştirin.

War_109 Alet akım almıyor 

AçIKlAmA

Kolun veya çekme tahrikinin güç besleme devresi bağlanmamıştır.

Giderilmesi:

 X Alete yeniden akım verin. Bunun için şalter kapısındaki yeşil düğmeyi açın ve aleti ilklendirin.
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War_110 Güç gerilimi yok – Harici onay, Starta bas 

AçIKlAmA

Tahriklerin güç gerilimi devresi bağlanmamıştır.

Giderilmesi:

 X Şalter dolabı kapısındaki Start düğmesine basın.

 X Start düğmesi yeşil yanar.

 X Start düğmesi tepki vermiyor: Üst seviyedeki sistemden (DI ya da BUS “Power enable”) onayın olup olmadığının 

kontrolü.

War_111 Bandı çıkart 

AçIKlAmA

Bu uyarı ilklendirmede görünür. Güvenlik sebeplerinden dolayı ilklendirme sırasında çekme tertibatı atma pozisyo-

nuna gidebilir ve akabinde sıkma bandının fazla parçalarının çıkarılması gerektiğine dair bir açıklama görünebilir.

Giderilmesi:

 X Çekme tertibatında bant malzemesi olup olmadığını ve krimp ayırma kafasının yabancı cisimler (örneğin 

WingGuard® kelepçe gövdesi) içerip içermediğini kontrol edin.
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13.3.2 Alet hatası

ToErr_201: (W) Bant mevcut ‑> çıkart & onayla

AçIKlAmA

Her kapatma döngüsünde, bant ucunun sıkma ünitesinden düşüp düşmediği kontrol edilir: Bant sensörü, sıkma 
ünitesinin atma pozisyonunda bant ucunun halen mevcut olup olmadığını kontrol eder. Mevcut ise, War_111 uyarısı 
verilir.
İlklendirme esnasında alet, bir bandın mevcut olup olmadığını kontrol eder. Bu kontrol, alet, tahriklerin sıfır 
pozisyonlarını aramadan önce yapılır. Alette bir kelepçe bulunursa ve gövde doğru konumlanmıyorsa, bu durum 
tahriklerin yanlış sıfır pozisyonlarına neden olabilir. 

Giderilmesi:

Sıkma ünitesinde bir bant ucu bulunuyor:

 X Bir ön kapağı sökün.

 X Çekme çubuğu atıcısını krimp ayırma kafası yönünde bastırın ve bant ucunu çıkarın.

 

Bant sensörü metal parçacıklarla kaplıdır:

 X Bant algılama sensörünün çevresindeki bölgeyi temizleyin. Sensörün temizlenmesi için muhtemelen bir ön 

kapağı çıkartmalısınız ve sıkma ünitesi iticisini arkaya doğru bastırmalısınız. 
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Bant sensörünün IO testi başarılı değildir:

 X Sensörün fonksiyonunu kontrol edin.

 X Bant sensörü fişinin bağlantısını kontrol edin.

 X Alet prizindeki uzatma kablosunun bağlantısını kontrol edin.

 X FAST 3000’in SPS’sindeki IO modülünü kontrol edin.

ToErr_202: Sıkma ünitesi STO başlangıç konumunda değil ‑> İlklendir

AçIKlAmA

Kapatma döngüsünün başlamasından önce alet, sıkma ünitesinin başlangıç konumunda olup olmadığını tespit 
etmek için bir güvenlik kontrolünü uygular. (Sıkma ünitesi örneğin kelepçe ile bağlanacak olan parçaların arasında 
bir parmak bulunurken istenmeden harekete geçerse bu durum yaralanmalara yol açabilir.) Pozisyon sensörü, 
sıkma ünitesinin başlangıç konumunda bulunmadığını algılarsa her iki elektrikli tahrik kapatılır. Her kapatma 
döngüsü esnasında bir tutarlılık kontrolü uygulanır (Sinyalin, durumunu değiştirip değiştirmediğine dair kontrol).

Giderilmesi:

Aletin ilklendirilmesi başarılıdır:

Hata giderildi.

Sıkma ünitesi pozisyon sensörünün IO testi başarılı değildir:

 X Sensörün fonksiyonunu kontrol edin. 

 X Alet prizindeki sensör kablosunun bağlantısını kontrol edin.

 X Servis kılavuzuna göre yük hücresinin sabitleme mesafelerini kontrol edin.

 X FAST 3000’in SPS’sindeki IO modülünü kontrol edin.

Sıkma ünitesi pozisyon sensörü kirlenmiş:

 X Sensörü temizleyin.
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ToErr_204: Pozisyon sensörü arızalı

Sıkma ünitesi pozisyon sensörünün tutarlılık kontrolü başarılı değildir.

Giderilmesi:

bkz. bölüm “ToErr_202: Sıkma ünitesi STO başlangıç konumunda değil ‑> İlklendir”
Sıkma ünitesi pozisyon sensörü kirlendi:

 X Sensörü temizleyin.

 X Sensörün fonksiyonunu kontrol edin.

 X Alet prizindeki sensör kablosunun bağlantısını kontrol edin.

 X Servis kılavuzuna göre yük hücresinin sabitleme mesafelerini kontrol edin.

 X SPS’deki IO modülünü kontrol edin.

ToErr_205: Tahrik hatası etkin

Şalter dolabı kapısındaki yeşil elektrik onayı düğmesi yanmıyor:

 X Yeşil elektrik onayı düğmesine basın.

Şalter dolabındaki sigortalardan biri kapatıldı:

 X Sigortayı yeniden açın.

EtherCAD arabirimleri doğru bağlanmadı:

 X Ethernet kablolarının doğru olarak şalter dolabında ve güç denetim aygıtlarında bağlandığından emin olun.

 X Ethernet kablolarını hasar bakımından kontrol edin.

Servo tahrik doğru kurulmadı:

 X Servo tahrik yükselteçlerinin Ethernet kablolarının şalter dolabında doğru olarak bağlandığından emin olun.

ToErr_206: Acil kapatma devresi açık / ToErr_214: Acil kapatma durdurma

Acil durdurma düğmesine basıldı:

 X Acil durdurma düğmesini devreden çıkartın. 

Acil durdurma düğmesine basılmadı:

 X Acil durdurma düğmesinin çift el kontrol konsolündeki kablo bağlantılarını kontrol edin.

 X Çift el donanım kilidinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.

 X Harici acil kapatmanın doğru bağlanmış ya da ince çift el donanım kilidinin takılı olup olmadığını kontrol edin.
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ToErr_207: Init yordamı esnasında ışık perdesi etkin

AçIKlAmA

İlklendirme esnasında ışık perdesi tepki veriyor. Tahrikler durdurulur ve süreç kesilir.

Giderilmesi:

 X İlklendirme işlemi esnasında ışık perdesinin tepki vermesini engelleyin.

 X “Ayarlar” menüsünde “Araç Parametreleri” alt menüsünde ışık perdesini devre dışı bırakın.

ToErr_208: Krimp gücünü doğrulama (Faz 1)

AçIKlAmA

Bu hata ilk fazda (kol tanımlı bir hızla Pozisyon 1’e gider) fazla büyük bir güç mevcut ise ortaya çıkar. Akabinde kol 

tekrar ana konuma gider ve doğrulama iptal edilir.

Giderilmesi

 X WingGuard® kelepçe bandını deforme eden krimp çenelerinin bölgesinde yabancı cisimler için kontrol edin.

 X Doğru çeneler ile doğru SKS’nin monte edilip edilmediğini kontrol edin.
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ToErr_209: Krimp gücünü doğrulama (Faz 2)

AçIKlAmA

Bu hata ikinci fazda (kol tanımlı bir hızla Pozisyon 2’ye gider) son güce ulaşılmadığında ortaya çıkar. Akabinde kol 

tekrar ana konuma gider ve doğrulama iptal edilir.

Giderilmesi:

 X Krimp gücü denetim aygıtlarının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtlarının etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

 X Krimp gücünün hedef değerinin çok büyük olup olmadığını kontrol edin.

ToErr_210: Krimp gücü doğrulama: Güç artışı yok 

AçIKlAmA

İkinci fazda krimp gücü 5 saniye boyunca yükselmezse bir hata ortaya çıkar.

Giderilmesi:

 X Krimp gücü denetim aygıtlarının açılmış olup olmadığını kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtlarının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtlarının etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

ToErr_211: Bant düşüşünü kontrol et 

Giderilmesi:

 X Manüel olarak atma pozisyonuna gidin ve ilgili sensörü hasar için kontrol edin.

 X Bant düşüşünün çıkarılmış olup olmadığını kontrol edin.
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ToErr_212: CFm genel uyarı / hata

AçIKlAmA

Krimp gücü denetim aygıtları için bir hata veya bir uyarı mevcuttur.

Giderilmesi:

 X Krimp gücü denetim aygıtlarını ayarlar, hasarlar ve hata mesajları bakımından kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtlarını yeniden başlatın.

 X Diğer bilgiler için bkz. Krimp gücü denetim aygıtlarının el kitabı.

ToErr_213 çekme gücü sensörünü kontrol et 

AçIKlAmA

Bağlantı döngüsü esnasında çekme gücü sensöründe, kolun ana konumundaki ve yerleştirme pozisyonundaki 

değerlerin belirli bir değer dahilinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Ana konumda değer 80 N civarında olmalı ve yerleştirme pozisyonunda değer yakl. 0 N olmalıdır.

Giderilmesi:

 X Krimp ayırma kafasının doğru monte edilmiş olup olmadığını kontrol edin.

 X Kapatma döngüsü esnasında FAST 3000’in sıkma ünitesine yabancı parçaların temas edip etmediğinden emin 

olun. Bkz. Bölüm 6.5.3.

 X Alet mekanizmasını ve özellikle sıkma ünitesinin lineer kılavuzunun sarsıntısız olarak rahat çalışmasını ve sıkma 

ünitesinin krimp kafasına doğru hizasını kontrol edin (bkz. Bölüm 9.5.1).

 X “Ayarlar” (“Setting”) menüsünde “Güç doğrulama” (“Force verification”) alt menüsünde güç sensörünün 

sıfır dengelemesini uygulayın. Dikkat! Prosedür esnasında mutlaka “Set offset to Zero” butonuna basın 

(bkz. Bölüm 6.8.3). Akabinde bu komutla ana konum için yeni değer belirlenir.
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 X Ölçeklendirme faktörünü kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin. (Bkz. Bölüm 9.5).

 X Eğer ölçeklendirme faktörü düzeltilmiş ise, sıfır dengelemesini ve güç doğrulamasını uygulayın.

 X Ölçüm yükseltecini kontrol edin (bağlantılar, ölçüm yükseltecinde sinyal verme).

ToErr_216 İşletim esnasında alet akım almıyor 

AçIKlAmA

Kolun veya çekme tahrikinin güç beslemesi kesilmiştir.

Giderilmesi:

 X Alete yeniden akım verin. Bunun için şalter kapısındaki yeşil düğmeyi açın ve aleti ilklendirin. 

Servo tahriklerin gücünün devreye bağlanması için üst seviyedeki sistemin onayının mevcut veya baypasın 

etkinleştirilmiş olduğundan emin olun (“Ayarlar” (“Setting”) menüsü, “Parametre aracı” (“Parameter Tool”) alt 

menüsü).

ToErr_218 Harici sinyalden alet blokeli

Alet bu sinyalden bloke edildi:

W-DW0: Kontrol kelimesi Bit14 Locking Tool

Sinyal mevcut olduğu sürece döngü yeniden başlatılamaz.

Giderilmesi: 

 X Sinyalin geri alınması gerekir. 
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13.3.3  Süreç hatası

PrErr_301: maks. çekme yolu aşıldı

AçIKlAmA

Çekme stroku sınırlandırılabilir. Böylelikle doğru sıkma çapının kullanılmış olup olmadığı kontrol edilebilir. 
(Bu fonksiyonun sınırları vardır, çünkü WingGuard® bant ucu daha sıkma ünitesine tamamen takılmadan önce 
algılanır.) Kapatma stroku bu nedenle biraz değişiklik gösterir.

Giderilmesi:

Yanlış kelepçe boyu kullanılmıştır:

 X Doğru çapa sahip olan bir kelepçe kullanın.

Bağlanacak olan yanlış parçalar kullanılmıştır:

 X Doğru parçaları kullanın.

Bant ucu kırıldı mı?

 X Kapatma gücünün doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin (bkz. bölüm 7.4.7)
 X Bir kapatma gücü testini uygulayın (bkz. İşletim kılavuzu).

Bant sıkma ünitesinden dışarı kaydı:

 X Sıkma kolunu, özellikle dişlerini kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

 X Sıkma ünitesi iticisini kontrol edin. Aşınma durumunda değiştirin.

 X Sıkma kolu eksenini kontrol edin. Aşınma durumunda değiştirin.

 X Sıkma ünitesi rayını kontrol edin. Aşınma durumunda değiştirin.

Maksimum çekme stroku, kelepçenin talep edilen çap azaltmasına karşılık gelmiyor:

 X Çekme tertibatı parametresinde maks. çekme strokunun ayarını uyarlayın. Bu ayarı değiştirmek için “süper kulla-

nıcı” olarak oturum açmanız gerekir.

Kapatma parametreleri yanlış ayarlanmıştır:

 X Kapatma parametrelerini uyarlayın (bkz. bölüm 5.1.1–5.1.7).

PrErr_302: maks. çekme süresi aşıldı

Giderilmesi:

Kapatma parametreleri yanlış ayarlanmıştır:

 X Kapatma parametrelerini uyarlayın (bkz. bölüm 5.1.1–5.1.7).

Tutma zamanı çok uzun ayarlanmıştır:

 X Tutma zamanını kısaltın (bkz. Bölüm 5.1.7).
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PrErr_303: Krimpleme CFm1 sarma eğrisi 1’de hata

Giderilmesi:

 X Krimp çenelerini hasar ve aşınma bakımından kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtı 1’de ayarlı eğrileri kontrol edin.

 X FAST 3000’in doğru konumlanmasını kontrol edin. Bkz. Bölüm 6.5
 X Bağlantı kablosunun doğru döşenmesini kontrol edin:  

Krimp ayırma kafası, bağlantı esnasında aşağıya doğru WingGuard® kelepçesinin gövdesine bastırmalıdır.

PrErr_304: Krimpleme CFm1 sarma eğrisi 2’de hata

Giderilmesi:

 X Krimp çenelerini hasar ve aşınma bakımından kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtı 1’de ayarlı eğrileri kontrol edin.

 X FAST 3000’in doğru konumlanmasını kontrol edin. Bkz. Bölüm 6.5.

 X Bağlantı kablosunun doğru döşenmesini kontrol edin:  

Krimp ayırma kafası, bağlantı esnasında aşağıya doğru WingGuard® kelepçesinin gövdesine bastırmalıdır.

WingGuard® kelepçe şarjı olağandışı krimp gücü eğrisine sahiptir. 

 X Sarma eğrisi 2’yi yeniden öğretin, bkz. Bölüm 6.8.6.

PrErr_305: Krimpleme CFm1 NoPass’da hata

AçIKlAmA

Bu hata, krimpleme sırasında krimp çenelerinin güç artışı fazla erken artarsa ortaya çıkar.

Giderilmesi:

 X Krimp gücü denetim aygıtı 1’in ayarını kontrol edin.

 X FAST 3000’in konumlanmasını kontrol edin.

 X Krimp ayırma kafasının vidalarının doğru sıkma torkuyla sıkılmış olup olmadıklarını kontrol edin. Bkz. Bölüm 

9.3.3.

 X Bağlantı kablosunun doğru döşenmesini kontrol edin:  

Krimp ayırma kafası, bağlantı esnasında aşağıya doğru WingGuard® kelepçesinin gövdesine bastırmalıdır.
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PrErr_306: Krimpleme CFm1 aşınmada hata

Giderilmesi:

 X Krimp çenelerini aşınma bakımından kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtı 1’in ayarını kontrol edin.

 X FAST 3000’in konumlanmasını kontrol edin.

 X Bağlantı kablosunun doğru döşenmesini kontrol edin:  

Krimp ayırma kafası, bağlantı esnasında aşağıya doğru WingGuard® kelepçesinin gövdesine bastırmalıdır.

 X Eğer WingGuard® kelepçesi krimp ayırma kafasının dışında ek olarak başka parçalarla yönlendiriliyorsa, bu ek 

yönlendirmenin krimp ayırma kafasına doğru şekilde merkezlenmiş olduğundan emin olun.  

Ayrıca ek yönlendirmenin fazla hassas olmaması, fakat kelepçe bandına her iki tarafta da yakl. 0.7 mm yer bırak-

ması önerilir.

 X Gerektiğinde “Aşınma değeri tol” değerini uyarlayın, bkz. Bölüm 5.2.4 ve 7.4.7.

PrErr_307: Krimpleme CFm2 sarma eğrisi 1’de hata

Giderilmesi:

 X Krimp çenelerini hasar ve aşınma bakımından kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtı 2’de ayarlı eğrileri kontrol edin.

 X FAST 3000’in doğru konumlanmasını kontrol edin. Bkz. Bölüm 6.5.

 X Bağlantı kablosunun doğru döşenmesini kontrol edin:  

Krimp ayırma kafası, bağlantı esnasında aşağıya doğru WingGuard® kelepçesinin gövdesine bastırmalıdır.

PrErr_308: Krimpleme CFm2 sarma eğrisi 2’de hata

Giderilmesi:

 X Krimp çenelerini hasar ve aşınma bakımından kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtı 2’de ayarlı eğrileri kontrol edin.

 X FAST 3000’in doğru konumlanmasını kontrol edin. Bkz. Bölüm 6.5.

 X Bağlantı kablosunun doğru döşenmesini kontrol edin:  

Krimp ayırma kafası, bağlantı esnasında aşağıya doğru WingGuard® kelepçesinin gövdesine bastırmalıdır.

WingGuard® kelepçe şarjı olağandışı krimp gücü eğrisine sahiptir. 

 X Sarma eğrisi 2’yi yeniden öğretin, bkz. Bölüm 6.8.6.
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PrErr_309: Krimpleme CFm2 NoPass’da hata

AçIKlAmA

Bu hata, krimpleme sırasında krimp çenelerinin güç artışı fazla erken artarsa ortaya çıkar.

Giderilmesi:

 X Krimp gücü denetim aygıtı 2’nin ayarını kontrol edin.

 X FAST 3000’in konumlanmasını kontrol edin.

 X Krimp ayırma kafasının vidalarının doğru sıkma torkuyla sıkılmış olup olmadıklarını kontrol edin. Bkz. Bölüm 

9.3.3.

 X Bağlantı kablosunun doğru döşenmesini kontrol edin:  

Krimp ayırma kafası, bağlantı esnasında aşağıya doğru WingGuard® kelepçesinin gövdesine bastırmalıdır.

PrErr_310: Krimpleme CFm2 aşınmada hata

Giderilmesi:

 X Krimp çenelerini aşınma bakımından kontrol edin.

 X Krimp gücü denetim aygıtı 2’nin ayarını kontrol edin.

 X FAST 3000’in konumlanmasını kontrol edin.

 X Bağlantı kablosunun doğru döşenmesini kontrol edin:  

Krimp ayırma kafası, bağlantı esnasında aşağıya doğru WingGuard® kelepçesinin gövdesine bastırmalıdır.

 X Eğer WingGuard® kelepçesi krimp ayırma kafasının dışında ek olarak başka parçalarla yönlendiriliyorsa, bu ek 

yönlendirmenin krimp ayırma kafasına doğru şekilde merkezlenmiş olduğundan emin olun.  

Ayrıca ek yönlendirmenin fazla hassas olmaması, fakat kelepçe bandına her iki tarafta da yakl. 0.7 mm yer bırak-

ması önerilir.

 X Gerektiğinde “Aşınma değeri Tol” değerini uyarlayın, bkz. Bölüm 5.2.4 ve 7.4.7.

PrErr_311: Krimplemede genel hata

Giderilmesi:

Bu döngüde kapatılan WingGuard® kelepçelerini özellikle kanatların oluştuğu bölgede hatalar için gözle bir kontrole 

tabi tutun.

Bir krimp çenesi kırılmıştır:

 X Her iki krimp çenesini değiştirin.

Krimpleme kamasında bir aşınma var:

 X Krimpleme kamasını değiştirin.

Krimp çene eksenlerinde bir aşınma var:

 X Krimp çene eksenini değiştirin.

FAST 3000 doğru konumlandırılmamıştır: 

 X FAST 3000’i doğru pozisyona getirin (bkz. bölüm 6.1).
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Krimp ayırma kafası, bağlantı kafasından yukarı doğru çekiliyor:

 X Bağlantı kablosunun daha iyi sabitlenmesini sağlayın (bkz. Bölüm 6.1).

FAST 3000’in hareket serbestisi bitişik parçalardan engelleniyor:

 X FAST 3000’in serbest hareket edebilmesini ve yanlışlıkla başka parçalara temas etmemesini sağlayın.

Kızak tahrikinin elektrik akımı, krimp işlemi esnasında ön tanımlı sınırlar içerisinde değildir:

 X Kızağın (Krimpleme) elektrik akımının sınır değerlerini Oetiker servis ekibi tarafından ayarlatın.

 X Çok büyük bir elektrik tüketimine sahip ise, tahrikin değişimi / servisi.

 X Krimp kafasının ve kızağın sağlam ve rahat çalışıyor olup olmadıklarını kontrol edin.

PrErr_312: Ayırmada hata

Giderilmesi:

Ayırma ıstampasını kusurlar bakımından gözle bir kontrole tabi tutun.

Ayırma ıstampası kırılmıştır:

 X Ayırma ıstampasını değiştirin.

Kızak tahrikinin elektrik akımı, kesme işlemi esnasında ön tanımlı sınırlar içerisinde değildir:

 X Kızağın (Kesme) elektrik akımının sınır değerlerini Oetiker servis ekibi tarafından ayarlatın.

 X Çok büyük bir elektrik tüketimine sahip ise, tahrikin değişimi / servisi.

 X Krimp kafasının ve kızağın sağlam ve rahat çalışıyor olup olmadıklarını kontrol edin.

PrErr_313 Gücün aşması

Giderilmesi:

 X Kapatma parametrelerinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

 X Anahtarlama noktası redüksiyonunu (Switch Point reduction) büyütün veya hız fazı 1’i (Speed Phase 1) ve hız fazı 

2’yi (Speed Phase 2) azaltın.
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PrErr_315: Tolerans dışında kapatma gücü

Giderilmesi:

Kapatma parametreleri doğru ayarlanmamıştır:

 X Eğri resmini kontrol edin (ayrıca bkz. Bölüm 5.1).

 X Kapatma parametrelerini uyarlayın (bkz. bölüm 5.1.1–5.1.7).

 X Kapatma gücü ayarının doğruluğunun harici etkilerle engellenmediğinden emin olun.

 X Alet mekanizmasını ve özellikle sıkma ünitesinin lineer kılavuzunun sarsıntısız olarak rahat çalışmasını ve sıkma 

ünitesinin krimp kafasına doğru hizasını kontrol edin (bkz. Bölüm 9.5.1).

PrErr_316 Işık perdesi kesintisinde maks güce ulaşıldı

Giderilmesi:

 X Döngü esnasında ışık perdesinin kesilmesini engelleyin.

 X Işık perdesi sisteminin doğru ve işlevsel olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
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PrErr_317: Atma pozisyonuna hareketin maks gücü

AçIKlAmA

Bandın kesilmesinden sonra atma pozisyonuna hareket esnasında çekme gücü denetlenir. Bu sırada güç 0 N civa-

rında olmalıdır, yoksa bant doğru kesilmemiş olur.

Giderilmesi:

 X Ayırma ıstampasını kontrol edin.

 X Çekme gücü sensörünü kontrol edin.

 X Kapatma gücü ayarının doğruluğunun harici etkilerle engellenmediğinden emin olun.

 X Alet mekanizmasını ve özellikle sıkma ünitesinin lineer kılavuzunun sarsıntısız olarak rahat çalışmasını ve sıkma 

ünitesinin krimp kafasına doğru hizasını kontrol edin. Bkz. Bölüm 9.5.1.

 X WingGuard® kelepçesinin bant ucunun kesme kenarını kontrol edin. 

Kesme kenarı düzgün değilse, muhtemelen ayırma ıstampası arızalıdır.

PrErr_318: Süreç kesintisi

AçIKlAmA

Bu mesaj, süreç kesintiye uğratıldığında görünür. Genelde ilk mesajın onaylanmasından sonra en azından başka bir 

mesaj daha görünmektedir.

Giderilmesi:

 X Bu mesajları onaylayınız.

PrErr_319: Bus durdurmasıyla kesintide maks güce ulaşıldı

AçIKlAmA

Bu hata, bağlantı döngüsü esnasında iletişim üzerinden bir durdurma komutu verildiğinde ortaya çıkar.

Giderilmesi:

 X Üst seviyedeki sistemin fonksiyonunu kontrol edin.
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14 Ek
• Devre şeması

• Endüstriyel iletişim

• AB Uygunluk Beyanı

• Oetiker üretim kontrol listesi

• FAST 3000 kapasite ölçümleri

• Şalter dolabı kontrol protokolü

• HBM güç sensörü kontrol protokolü

• Kistler kontrol protokolleri

• Krimp gücü denetim aygıtları işletim kılavuzu
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15 Yardım ve destek
Yardım veya teknik desteğe ihtiyacınız olduğunda, Oetiker firmasının ilgili servis merkezi ile iletişim kurunuz.

Diğer bilgileri www.oetiker.de adresinde bulabilirsiniz.

İsviçre Merkezi

Tel.: +41 44 728 55 55

info.ch@oetiker.com

Çin

Tel.: +86 22 2697 1183

info.cn@oetiker.com
Almanya

Tel.: +49 76 42 6 84 0

info.de@oetiker.com

Japonya

Tel.: +81 45 949 3151

info.jp@oetiker.com
ABD

Tel.: +1 989 635 3621

info.us.marlette@oetiker.com

Hindistan

Tel.: +91 77210 15261 64

info.in@oetiker.com
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