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1

Informações relevantes para este manual

1.1

Símbolos e significados das representações usadas

Nestas instruções são usados avisos de alerta destinados a proteger você contra danos pessoais e materiais.
XX Leia e observe sempre estes avisos de alerta.
XX Siga todas as ações identificadas com um símbolo de alerta e uma palavra de alerta.
Os seguintes símbolos são usados neste Manual de Operação:

Perigo
Situação perigosa.
A não observância causa a morte ou ferimentos graves.

AVISO
Situação perigosa.
A não observância pode causar a morte ou ferimentos graves.

Cuidado
Situação perigosa.
A não observância pode causar ferimentos leves.

Observação
Informações para compreensão ou otimização dos processos de operações.
Símbolo

Significado

XX ...

Proposta de atuação composta de um só passo

1.

...

2.

...

3.

...

99 ...

Edição 08.2020

Proposta de atuação composta de vários passos
XX Observar a sequência.
Pré-requisito
• Passos necessários ou destinados a facilitar o trabalho para a execução bem sucedida de
uma ação.
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1.2

Campo de aplicação

Este Manual de instruções se aplica para todas as Oetiker FAST 3000 (ferramenta estacionária para montagem de
abraçadeiras de cinta) e descreve o modo de funcionamento bem como a correta colocação em serviço, operação,
colocação fora de serviço, recolocação em serviço, armazenamento e transporte.
Ela contém informações importantes para o manuseio seguro.
Para a versão FAST 3000 com cortina de luz, é necessário observar o folheto “Manual de instruções FAST 3000
Cortina de luz”.

1.2.1 FAST 3000
•

Armário elétrico

•

Pedal (opcional)

•

Painel de controle bimanual (opcional)

•

Unidade de verificação da força de fechamento (opcional)

•

Ferramenta de montagem

•

Aparelhos de controle da força de recalque

•

Cabo de ligação

•

Dongle de parada de emergência

•

Painel de toque (opcional)

•

Kit de mandíbulas para verificação CFM para FAST 3000
(opcional)

Fig. 1

FAST 3000
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1.2.2 Placas de identificação

Fig. 2

1.3

Placas de identificação

Abreviaturas

N

Newton

s

Segundos

mm

Milímetros

ms

Milissegundos

kg

Quilograma

CFM

Monitoramento da força de crimpagem
(Crimp Force Monitoring)
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1.4

Etiquetas na FAST 3000
Cuidado

XX Observe todas as etiquetas de segurança e use a FAST 3000 sempre com cuidado especial.

Fig. 3

Etiquetas (1, 2, 3) na FAST 3000

1

Usar óculos de proteção!

2

Risco de esmagamento!

3

Risco de esmagamento!
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Fig. 4

Etiquetas (1, 2) na cabeça separadora de crimpagem e no dispositivo de alinhamento

1

Símbolo de aviso geral: Não use a ferramenta
FAST 3000 sem sensores de força.

2

Símbolo de aviso: Campo magnético

3

Ímã permanente

1.5

Documentos aplicáveis

•

Declaração de conformidade UE, vide Anexo (capítulo 14)

•

Outros documentos aplicáveis, vide Anexo (capítulo 14)
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2

Avisos básicos de segurança

2.1

Manuseio do Manual de Operação

•

Assegure-se de que este Manual de Operação esteja sempre disponível para consulta.

•

Encaminhe este Manual de Operação para o próximo proprietário.

•

Leia atentamente o Manual de Operação, antes de começar a usar a ferramenta FAST 3000.
–

Familiarize-se com todos os dispositivos e suas funções.

–

Todas as pessoas que estejam encarregadas com a instalação, colocação em serviço, manutenção ou
reparo do aparelho, devem ter lido e compreendido o Manual de Operação e, em especial, as observações
relativas à segurança.

2.2

Uso pretendido
Cuidado

A ferramenta FAST 3000 com as seus respectivos acessórios destina-se exclusivamente ao fechamento, com segurança processual, de abraçadeiras de fita PG270 WingGuard® OETIKER. Não é permitido fechar abraçadeiras
que não sejam as abraçadeiras de fita 270 WingGuard® Oetiker.
•

O aparelho somente pode ser usado para a finalidade à qual se destina e em condições tecnicamente seguras
e livres de falhas.

•

A observação destas instruções e o cumprimento dos dados técnicos também fazem parte do uso adequado.

•

Outra utilização ou a utilização além da mencionada não é considerada uso adequado.

•

O uso da FAST 3000 em áreas sujeitas a explosão não é permitido.

•

A FAST 3000 pode ser usada como ferramenta individual ou integrada em uma célula de montagem.

•

Se a ferramenta FAST 3000 estiver integrada em uma célula de montagem, pode ser usada sem o painel de
controle bimanual opcional e sem o painel de toque opcional. Nesse caso, o integrador é responsável pela
integração segura da FAST 3000 na célula de montagem.
–

Para mais informações sobre a integração da FAST 3000, consulte o capítulo 10.

Uso não adequado
A ferramenta FAST 3000 foi desenvolvida com a melhor tecnologia possível e seu funcionamento é seguro.
Riscos residuais podem resultar do uso indevido assim como da operação por pessoas não treinadas. Quaisquer
danos pessoais ou materiais resultantes do uso indevido não são de responsabilidade do fabricante, mas do
operador da ferramenta FAST 3000.
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Conceito de segurança realizado para uma operação segura
A ferramenta FAST 3000 destina-se à operação por uma única pessoa. Não é permitido iniciar o processo de
fixação por terceiros.
Para excluir a possibilidade de esmagar membros entre a abraçadeira WingGuard® e as peças a serem fixadas,
o início do ciclo de fixação somente é possível mediante ativação com duas mãos, que apresenta um Nível de
Desempenho (Performance Level, PL) d, de acordo à norma EN ISO 13849-1.
O ciclo de fixação é iniciado após ativação das duas teclas de início.
Visto que, depois de 300 milissegundos, a abraçadeira WingGuard® está fechada ao ponto de poder excluir a
possibilidade de esmagar membros, as teclas de início podem ser soltas novamente após a ativação. Desta forma,
é possível evitar fixações incorretas, que podem resultar ao soltar as teclas de forma prematura.
Em caso de arranque inesperado do acionamento de fechamento durante a fase de inserção, um sensor adicionar
aciona uma parada imediata da unidade de tração.
O conceito de segurança considera perigos originados na ferramenta FAST 3000. Outros perigos no entorno da
área de trabalho devem ser considerados pelo operador, que deverá, se for o caso, implementar medidas visando a
segurança do pessoal.
Caso a FAST 3000 não for operada com a ativação com duas mãos Oetiker, o operador deverá providenciar a
integração segura da ferramenta FAST 3000.

2.3

Avisos gerais de segurança
Cuidado

Perigo decorrente de local de trabalho inadequado.
XX Providencie espaço suficiente e iluminação adequada.
•

Respeite todas as normas de operação e manutenção.

•

Serviços de manutenção e reparo somente devem ser realizados por profissionais qualificados.

•

A ferramenta FAST 3000 somente deve ser utilizada por pessoas familiarizadas com a ferramenta e que tenham
sido informadas sobre os perigos.

•

As normas locais de prevenção de acidentes, assim como as normas de segurança técnica e de saúde no
trabalho, geralmente aceitas, devem ser cumpridas. Alterações por conta própria na ferramenta FAST 3000
invalidam a responsabilidade do fabricante por danos resultantes dessas alterações.

•

Utilize a ferramenta FAST 3000 somente em ambiente seco e limpo.

•

Utilize a ferramenta FAST 3000 somente em local com iluminação suficiente.

•

Providencie espaço suficiente para garantir o manuseio e operação com segurança.
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08904979

2-13

OETIKER FAST 3000. Avisos básicos de segurança

Peças de reposição
Somente é possível garantir uma entrega rápida e correta de peças de reposição, se existir uma solicitação clara.
Para tanto, os seguintes dados são necessários:
•

Nome do produto, versão do software

•

Denominação do tipo

•

Número de série

•

Quantidade e descrição da peça de reposição

•

Número da peça de reposição

•

Tipo de expedição

•

Endereço completo

Informações detalhadas podem ser consultadas no catálogo de ferramentas OETIKER.
Melhorias na máquina
Com o intuito de melhorarmos continuamente a qualidade dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de
efetuar melhorias sem fazer alterações no Manual de Operação. Portanto, reservamo-nos o direito às tolerâncias
necessárias na indicação de massas, pesos, materiais, capacidades e designações. Em caso de esquemas
elétricos, é válido aquele esquema que acompanha a máquina.
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2.4

Coberturas
Cuidado

Utilize a ferramenta FAST 3000 somente se todas as coberturas estiverem corretamente montadas.

Fig. 5

Coberturas de proteção da FAST 3000

XX Certificar-se de que a identificação e os avisos na máquina sempre estejam presentes e legíveis.

2.5

Avisos especiais de segurança

Serviços de manutenção e reparo em equipamentos elétricos somente devem ser realizados por pessoal
especialmente treinado para esse serviço.
XX Antes de realizar serviços de manutenção e reparo, desligar todos os aparelhos e isolar a ferramenta completa
da rede elétrica.
XX Verificar preventivamente as mandíbulas de crimpagem e o punção separador, substituir se for necessário.

Edição 08.2020

08904979

2-15

OETIKER FAST 3000. Avisos básicos de segurança

2.6
•

Métodos seguros de trabalho

Antes de cada início de produção, inspecionar a FAST 3000 em relação a danos visíveis e certificar-se de que
a ferramenta somente será operada em condições perfeitas de funcionamento. Verificar as mandíbulas de
crimpagem e a parada de emergência com especial atenção!

•

Defeitos devem ser comunicados imediatamente ao superior hierárquico.
–

Em caso de defeitos, a ferramenta FAST 3000 não deve continuar em operação.

•

Usar óculos de proteção durante a operação e manutenção da ferramenta.

•

A ferramenta FAST 3000 é concebida exclusivamente para operação por uma única pessoa. O ciclo de
fechamento não pode ser iniciado por uma segunda pessoa.

•

Manter suficiente espaço livre ao redor da ferramenta. Usuários não devem ser perturbados por terceiros.

•

Organizar o local de trabalho de forma ergonômica para operar a FAST 3000.

•

Ao acionar a tecla de parada de emergência no painel de controle bimanual, ambos os atuadores são
separados da rede elétrica e o movimento é parado imediatamente.
–

2.7

Se a ferramenta FAST 3000 for controlada por um CLP externo, veja o capítulo 10.

Utilização da FAST 3000 através de um sistema de controle externo

•

O integrador é responsável pela integração segura da FAST 3000.

•

O integrador deve elaborar uma avaliação de risco e executar o sistema de acordo à avaliação de risco.

•

A integração somente deve ser realizada por pessoal qualificado.

•

Se o painel de controle bimanual não for utilizado, cabear uma parada de emergência externa.

•

Para mais informações sobre este assunto, veja o capítulo 10.

•

Se você tiver dúvidas relativas à integração, entre em contato com a Oetiker.

2.8
•

Reformas, modificações

A FAST 3000 não pode ser modificada o em termos de construção ou segurança sem o consentimento da
OETIKER. Qualquer modificação exclui a responsabilidade da OETIKER por danos resultantes da mesma.

•

Usar somente peças de reposição e acessórios originais.

•

Não desmontar dispositivos de segurança.
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2.9

Pessoal qualificado
Aviso

Perigo resultante de pessoal não autorizado ou não qualificado.
O uso deste dispositivo está reservado exclusivamente a pessoal autorizado e qualificado. O uso sem o manual de
instruções é proibido. Os níveis de autorização para o uso são os seguintes:
Pessoal
Operador
Uso/Manuseio

Mecânico de
manutenção

Técnico eletricista

Montagem/Colocação fora de serviço

×





Transporte/Armazenamento

×





Colocação em serviço sem o painel de controle
bimanual opcional / sem o painel de toque
opcional

×

×



Colocação em serviço com o painel de controle
bimanual opcional / com o painel de toque
opcional

×



×

Operação normal







Desmontagem/Montagem do cabeçote
separador de crimpagem

×





Manutenção do cabeçote separador de
crimpagem

×





Modo de operação “Acionamento manual”

×





Eliminação de erros

×





Remover a cobertura

×





Abrir a caixa de controle

×

×



Substituir peças

×





Explicação:

 = permitido

× = proibido

“Operador”:
•

Está familiarizado com os avisos e normas de segurança prescritos

•

Conhece os processos relevantes, descritos neste documento

•

Está devidamente capacitado

•

Foi autorizado pelo órgão competente

O operador deve garantir que o funcionário tenha recebido os avisos e normas de segurança em seu respectivo
idioma.
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“Mecânico de manutenção”:
•

Dispõe dos conhecimentos descritos para “operador”

•

Está familiarizado com o manuseio mecânico de máquinas e ferramentas (uniões roscadas, limpeza,
lubrificação)

•

Conhece os processos relevantes mencionados neste documento

•

Não usa a ferramenta em condições inadequadas (intervalos de manutenção excedidos, parcialmente
desmontada)

“Técnico eletricista”:
•

Dispõe dos conhecimentos descritos para o “mecânico de manutenção”

•

Dispõe de profundo conhecimento de mecânica e elétrica

•

Está treinado e autorizado para trabalhar em equipamentos com tensão letal (CA 110/230 V)

•

Está ciente de que manipulações incorretas podem resultar em graves ferimentos e danos

•

Está ciente de que manipulações incorretas podem destruir componentes mecânicos e elétricos

•

Está ciente de que a ferramenta tem de estar em perfeito estado ao ser entregue a outro usuário

•

Conhece os processos relevantes mencionados neste documento

O “Operador” está autorizado a executar as seguintes atividades:
•

Uso da ferramenta em operação normal

•

Limpeza da área de trabalho

O “Mecânico de manutenção” está autorizado a executar as seguintes atividades:
•

Atividades do “Operador”

•

Trabalho em modo de operação “Operação manual”. Neste caso, a ferramenta pode ser operada manualmente.

•

Alterações nos dados de fechamento

•

Desmontagem/montagem do cabeçote separador de crimpagem e limpeza das peças associadas

•

Manutenção do cabeçote separador de crimpagem mediante substituição de peças de reposição, limpeza e
lubrificação

•

Inspeção do cabeçote separador de crimpagem e das peças associadas quanto a desgaste e danos

•

Instalação, transporte e armazenamento

•

Remoção das coberturas para obter acesso aos componentes

Edição 08.2020
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O “Técnico eletricista” está autorizado a executar as seguintes atividades:
•

Atividades do “Mecânico de manutenção”

•

Reparo da ferramenta em situação de falha

•

Remoção das coberturas e abertura da caixa de controle, para obter acesso aos componentes

•

Substituição das peças e manutenção do cabeamento elétrico

2.10 Serviços de manutenção
Os intervalos de inspeção e manutenção, especificados no Manual de Operação, devem ser respeitados.
As instruções de manutenção e reparo devem ser observadas.
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2.11 Proteção contra sobrecarga do cabeçote separador de crimpagem
Cuidado
Não remover a proteção contra sobrecarga do cabeçote separador de crimpagem.
O uso da ferramenta sem a proteção contra sobrecarga e sem célula de carga (CFM) pode resultar em danos
mecânicos.

Fig. 6

Proteção contra sobrecarga (1) do cabeçote separador de crimpagem

2.12 Volume
Quando estiver em operação normal, é esperado um nível de ruído de 75 dBA.
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3

Escopo de fornecimento da ferramenta FAST 3000

3.1

Visão geral dos principais componentes da FAST 3000

Fig. 7
1
2
3
4

5
6
7

Estrutura da ferramenta FAST 3000
Cabo de ligação
Armário elétrico
Dongle bimanual, fino
Dongle bimanual (painel de controle bimanual
para parada de emergência, é usado quando o
painel de controle bimanual não está conectado)
Painel de toque (opcional)
Pedal (opcional)
Painel de controle bimanual (opcional)

Edição 08.2020
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Espelho de teste para mandíbulas
Unidade de verificação da força de fechamento, bem como calibrador CAL 01 (não ilustrado)
(opcional)
Dispositivo de alinhamento
Ferramenta de montagem com aparelhos de
controle da força de crimpagem
Kit de mandíbulas para verificação CFM para
FAST 3000 (opcional)
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3.2

Principais configurações disponíveis

Configuração

Escopo de fornecimento

Oetiker FAST 3000 + CFM - EtherNet/IP
Número de peça 13500209
Oetiker FAST 3000 com CFM e EtherNet/IP
A ferramenta é fornecida com suporte

OETIKER FAST 3000 + CFM - PROFINET
Número de peça 13500210
Oetiker FAST 3000 com CFM e PROFINET
A ferramenta é fornecida com suporte
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3.3

Expansões opcionais

Opção

Escopo de fornecimento

Painel de controle bimanual
Número de peça 13500002
Painel de controle bimanual para operação autônoma
da FAST 3000.

Painel de toque cpl.
Número de peça 13500278
Painel de toque para controle da FAST 3000, caso não
seja usado um laptop ou comando superior.

Pedal
Número de peça 13500105
Pedal, para manter as duas mãos livres durante uso da
ferramenta FAST 3000 para testes ou no laboratório.

Equipamento de teste CAL01 CAL01 qualificação
RU / engl-de /SKS01-1500mm
Número de peça 13600384
Equipamento de teste para verificação da força de
fechamento e crimpagem

Equipamento de teste CAL01 CAL01 qualificação
EUA / engl-es /SKS01-1500mm
Número de peça 13600385
Equipamento de teste para verificação da força de
fechamento e crimpagem
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Opção

Escopo de fornecimento

Equipamento de teste CAL01 CAL01 qualificação
CN / engl-de /SKS01-1500mm
Número de peça 13600386
Equipamento de teste para verificação da força de
fechamento e crimpagem

Equipamento de teste CAL01 CAL01 qualificação
EURO / de-engl / SKS01-1500mm
Número de peça 13600387
Equipamento de teste para verificação da força de
fechamento e crimpagem

Unidade de verificação PG135
Número de peça 13500232
Mandíbulas de adaptação para a verificação da força
de fechamento.
CAL 01 deve ser encomendado separadamente.
Kit de mandíbulas para verificação CFM para FAST
3000
Número de peça 13500237
Para verificação CFM
CAL 01 deve ser encomendado separadamente.
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Opção

Escopo de fornecimento

Cabo de ligação cpl. 1 m 2x180 °
Número de peça 13500277

Cabo de ligação cpl. 1.5m 2x180 °
Número de peça 13500291

Peças de reposição e ferramentas auxiliares veja capítulo 9.7.
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4

Breve descrição da FAST 3000

A ferramenta Oetiker FAST 3000 foi desenvolvida para o fechamento de abraçadeiras de fita OETIKER WingGuard®.
O ciclo de operação consiste das seguintes etapas:
•

O operador posiciona as abraçadeiras de fita OETIKER WingGuard® sobre a aplicação.

•

A FAST 3000 é puxada em direção da aplicação e a extremidade da fita da abraçadeira OETIKER WingGuard®
é inserida no cabeçote separador de crimpagem.

•

A extremidade da fita é fixada mediante acionamento do botão de fixação.

•

Uma vez iniciado o ciclo de fechamento, a extremidade da fita é puxada pela FAST 3000, até alcançar uma
determinada força de fechamento.
O controle preciso da força é garantido pela célula de carga e pelo acionamento eletromecânico de alta
performance.

•

Ao alcançar a força de fechamento, a fita é crimpada pela FAST 3000 para formar as asas necessárias para
evitar a abertura ada abraçadeira. O processo de fixação é monitorado por duas células de carga. O sinal das
células de carga é avaliado por dois aparelhos de monitoramento de força. Sinais OK/NOK são enviados dos
aparelhos de monitoramento para o CLP da FAST 3000.

•

Após o processo de crimpagem, é realizado o corte da extremidade da fita.

•

Transporte para a posição de ejeção, onde a mesma cai da ferramenta.

•

A ferramenta FAST 3000 retorna para sua posição inicial.

Observação
Informações detalhadas sobre cada uma das etapas podem ser encontradas no capítulo 6.6.
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4.1

Fig. 8
1

Estrutura mecânica da ferramenta

Estrutura mecânica da FAST 3000
Cabeçote separador de
crimpagem

O cabeçote separador de crimpagem serve para fixar a abraçadeira

2

LED de detecção de fita

Mostra a presença da fita:
• Desligado permanentemente: Nenhuma fita presente
• Piscando lentamente: Fita presente, porém não fixada
• Piscando rapidamente: Fita presente e fixada, porém não inserida
suficientemente. A fita precisa ser mais inserida
• Aceso permanentemente: Fita presente e fixada. Pronto para o
ciclo de fixação

3

Conexão para o botão de fixação Aqui também é possível conectar um segundo botão de fixação em
M8, tripolar, do cliente
caso de utilização de um segundo cabo.

4

Cabo

O cabo serve para posicionar a ferramenta.

5

Botão de fixação

Para ativação da fixação da extremidade da fita WingGuard®.

6

Nível de bolha

O nível de bolha permite verificar se a ferramenta está posicionada

WingGuard® e separar a extremidade excedente da fita.

corretamente na vertical (veja o capítulo 6.5).
Edição 08.2020
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7

Luva de cabo sinal do sensor
monitoramento de crimpagem

Luva que contém o cabo do sinal do sensor do monitoramento de
crimpagem. Os cabos são conectados diretamente nos aparelhos de
monitoramento da força de crimpagem.

8

Cabo de ligação ferramentaarmário elétrico

Cabo de ligação entre a mecânica da ferramenta e o armário elétrico.

9

Roscas de fixação

Disponíveis para aplicações do cliente, por exemplo montagem de
sensores ou de um segundo cabo.

10
11

Permite a inserção simples da abraçadeira de fita WingGuard® na

Ponto de rotação movimento de
inclinação

fenda para a extremidade da fita.

Roscas de fixação (ocultas)

Podem ser usadas, por exemplo, para montar um cilindro de
posicionamento disponibilizado pelo cliente.

12

Guia linear

Permite a inserção simples da abraçadeira de fita WingGuard® na
fenda para a extremidade da fita. A obtenção da posição de fixação
correta sempre deve estar assegurada.

13

Trava para transporte

Deve ser montada para o transporte da mecânica. Durante a operação
normal, a trava para transporte deve ser removida.

14

Batente de posicionamento

Serve para o posicionamento horizontal correto da ferramenta em
posição de fixação.

15

Compartimento de descarga das
extremidades da fita

Aqui são descarregadas as extremidades da fita WingGuard®.
Certifique-se de que as extremidades da fita são descarregadas
corretamente e não permaneçam na guia linear.
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4.2

Estrutura do cabeçote separador de crimpagem FAST 3000
Cuidado

Risco de danos às mandíbulas de crimpagem e ao punção separador.
XX Certifique-se de usar somente as abraçadeiras de fita OETIKER PG270 WingGuard® previstas. Caso
contrário, as mandíbulas de crimpagem e o punção separador podem ser danificados.

Fig. 9

Cabeçote separador de crimpagem

1

Caixa do cabeçote

9

Cursor unidade de aperto

2

Mandíbulas de crimpagem

10

Caixa do cabeçote tampa

3

Cunha de crimpagem

4

Cursor de crimpagem

5

Placa distanciadora

6

Punção separador

7

Cursor de corte

8

Guia do punção separador
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Fig. 10

Detalhes do cabeçote separador de crimpagem: célula de carga CFM e seus suportes

11

Suporte do sensor de força

12

Sensor de força de crimpagem
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4.3

Painel de controle bimanual (opcional)
perigo

O painel de controle bimanual deve ser posicionado e aparafusado a uma distância mínima de 210mm da
mecânica da ferramenta de fixação.

Fig. 11

Painel de controle bimanual

1

Botão de parada de emergência

2

Botões de início bimanuais (devem ser acionados simultaneamente para iniciar o ciclo de fechamento)

3

Botão de inicialização (“Inicialization”, para inicialização da FAST 3000).
––

Se estiver piscando, a ferramenta precisa ser inicializada.

––

Durante a inicialização, o botão está aceso permanentemente.

4

Botão de confirmação (“Acknowledge”; para exibição e confirmação de fechamentos NOK e mensagens
de erro)

5

Luz indicadora verde (“Ready”; indica que a FAST 3000 está pronta para operação)

6

Sinal sonoro (ativo em modo laboratório, indica o início iminente do ciclo de fechamento)
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5

Descrição do controle de processo da FAST 3000

5.1

Regulagem da força de fechamento, descrição dos parâmetros de processo

A ferramenta FAST 3000 serve para fechar abraçadeiras de fita OETIKER WingGuard®.

Observação
Os valores recomendados para os parâmetros de processo podem ser consultados na folha de dados técnicos
da abraçadeira de fita OETIKER PG270 WingGuard® usada.

Fig. 12

Tabela de dados de fechamento
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5.1.1 Descrição do funcionamento da regulagem da força de fechamento
A geração da força de fechamento é dividida em quatro fases. Estas quatro fases garantem o ajuste simples dos
parâmetros de controle de força, que são necessários para um processo de tensionamento constante e reproduzível.
Fase 1

Pré-fechamento rápido da abraçadeira.
• A abraçadeira é fechada com fase de velocidade 1, até alcançar a força de fechamento menos
a redução do ponto de comutação.

Fase 2

Velocidade de fechamento mais lenta, até alcançar a força de fechamento desejada.
•

A velocidade com a qual a abraçadeira é fechada é definida pela fase de velocidade 2.
Ao alcançar a força de fechamento, o controle de força comuta para a fase 3.

Fase 3

Na fase 3, o modo de regulagem de força FAST 3000 está ativado.
• Assim que a força de fechamento estiver dentro da tolerância da força de fechamento durante
um intervalo definido pelo tempo de retenção da força de fechamento, inicia-se o processo de
crimpagem da abraçadeira WingGuard®. A regulagem da força está ativada durante a crimpagem.

Fase 4

Ao final do processo de crimpagem, a abraçadeira de fita WingGuard® é desprendida mediante
acionamento de um curso de 1 mm. Em seguida, a extremidade da fita é cortada, o que causa um
aumento da força.
fase 2
fase 4


fase
1
fase
3
















Fig. 13


Fases de regulagem de força (o exemplo mostra uma força de fechamento alvo de 1850 N)

1

Força de fechamento

2

Tolerância da força de fechamento (1850N, ±100 N) 7

3

Limite da força onde o motor retarda

8	Dispositivo de alívio de esforço na fita da
abraçadeira

4

Redução do ponto de comutação

9

5

Aumento da força ao alcançar a força de
fechamento, devido ao curso durante o retardo
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Iniciar processo de crimpagem
Tempo de retenção da força de fechamento

Aumento da força durante o corte da fita
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5.1.2 Força de fechamento
As abraçadeiras de fita OETIKER PG270 WingGuard® devem ser fechadas com uma força de fechamento
recomendada e uniforme (prioridade de força). Isto permite um esforço de tensionamento constante e reproduzível
do material da fita sem sobrecarregar os componentes, peças e abraçadeiras a serem fechadas.

5.1.3 Tolerância da Força de fechamento
Define o intervalo da tolerância, dentro do qual deve estar a força de fechamento para ativar o travamento da
abraçadeira.
Intervalo de tolerância ajustável: ±50 N até ±150 N.

5.1.4 Redução do ponto de comutação
Ajusta a força abaixo da força de fechamento ajustada. Nesse ponto, a velocidade de tensionamento muda da fase
1 de velocidade rápida para a fase 2 de velocidade mais lenta.

5.1.5 Fase de velocidade 1
Velocidade durante a fase 1 (fechamento rápido da abraçadeira).

5.1.6 Fase de velocidade 2
Velocidade durante a fase 2 (fechamento mais lento da abraçadeira antes da ativação da regulagem da força).

5.1.7 Tempo de retenção da força de fechamento
Algumas aplicações requerem uma determinada força aplicada e um período de tempo específico, para que os
componentes sejam fixados de forma perfeita. A ferramenta FAST 3000 permite ao usuário adaptar esse período de
tempo.
De modo geral, materiais macios exigem um tempo de retenção maior do que materiais mais duros.
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5.1.8 Exemplos de curvas com diferentes parâmetros de força de fechamento
Os parâmetros de força de fechamento predefinidos funcionam para todas as aplicações, inclusive nos materiais
muito duros. Portanto, é recomendável não alterar tais ajustes sem necessidade.
Figura/Ajuste

Observação
Fechamento com ajustes padrão sobre mandril duro

Força de fechamento ajustada em 800 N

•
•

Edição 08.2020

Tempo de retenção reduzido
Tempo de ciclo é mais curto
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Figura/Ajuste

Observação
•
•
•

Edição 08.2020

Redução do ponto de comutação ajustada em valor
mais alto
A FAST 3000 comuta mais cedo para a fase 2.
O acionamento começa a reduzir a velocidade com
1250 N (600 N antes de alcançar a força de fechamento)

•
•
•

Velocidade fase 1 mais baixa
Tempo de ciclo ligeiramente aumentado
Devido ao ajuste baixo da velocidade, a ferramenta FAST 3000 comuta para a fase 2 com 1550 N.
(Menos tempo necessário para reduzir a velocidade
de acionamento)

•
•
•

Velocidade fase 2 mais elevada
Tempo de ciclo ligeiramente reduzido
O risco de ultrapassar a força é maior
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5.1.9 Controle de plausibilidade do sensor de força de fechamento
Durante cada ciclo de fechamento, a FAST 3000 executa um controle de plausibilidade do sensor da força de
fechamento.
Em estado sem carga, é controlado se a força medida é de aproximadamente 0 N. Adicionalmente é controlado,
em estado sob carga leve, se a força medida está dentro da faixa esperada.

5.2

Monitoramento de crimpagem

O processo de crimpagem é monitorado mediante medição das forças geradas durante a crimpagem.

5.2.1 Informações gerais sobre o monitoramento da força de crimpagem (CFM)

Fig. 14
•

Monitoramento da força de crimpagem

Dois aparelhos de monitoramento avaliam os sinais de força das duas células de carga. Por asa, esquerda/
direita, é utilizado um sensor e um aparelho de monitoramento.

•

O monitoramento separado das duas asas garante a detecção do maior número possível de irregularidades.

•

A avaliação é realizada com base na curva tempo-força.

•

Os aparelhos enviam um sinal OK/NOK para o CLP da FAST 3000. Com base neste e em outros sinais, o CLP
da FAST 3000 determina se o processo de fechamento como um todo estava OK ou NOK.

•

Os aparelhos de monitoramento devem ser posicionados separados do armário elétrico. Eles podem ser
montados no campo de visão do operador.

•

Novos programas de medição podem ser transferidos com o software “Kistler maXYmos” de um laptop para
os aparelhos de monitoramento através de uma conexão Ethernet (veja o capítulo 6.8.7).

•

Os resultados dos processos de fechamento individuais, inclusive a curva de força e os ajustes atuais de
avaliação do aparelho de monitoramento, podem ser salvos automaticamente em um servidor central.
Informações mais detalhadas sobre este assunto podem ser consultadas no manual de instruções do aparelho
de monitoramento.
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5.2.2 Estrutura mecânica
A ilustração seguinte mostra o efeito das forças aplicadas nas mandíbulas de crimpagem. Vista da lateral da
mandíbula de crimpagem.

Fig. 15

Força aplicada nas mandíbulas de crimpagem

1

Movimento da cunha de crimpagem

2

Força aplicada sobre a mandíbula em função do movimento de fechamento da cunha de crimpagem

3

Força de cisalhamento e deformação durante a crimpagem da abraçadeira de fita WingGuard® (formação
da asa)

4

Força resultante, absorvida pelo eixo das mandíbulas de crimpagem
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A força é transmitida através do eixo das mandíbulas de crimpagem para a alavanca de transmissão de força da
caixa do cabeçote de crimpagem.

Observação
Com base no princípio de alavanca, a força é distribuída entre a alavanca de transmissão e a placa distanciadora.











Fig. 16

Alavanca de transmissão de

força, vista lateral através do cabeçote de





Fig. 17

Vista frontal do cabeçote separador de crimpagem com

alavancas de transmissão de força

crimpagem
1

Alavanca de transmissão de força

2

Placa distanciadora

5

Eixo das mandíbulas de
crimpagem

A força do eixo das mandíbulas de crimpagem é
transmitida para a alavanca de transmissão de força da
caixa do cabeçote

3

6

Articulação do corpo fixo

4

Mandíbula de crimpagem

7

Força medida pelo sensor de força de crimpagem
(princípio de alavanca)
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5.2.3 CFM: Curva típica de força OK

4
7
8

5
6
3
1

Fig. 18
1

2
3
4
5
6
7
8
9

2

Curva de força OK
EO 3: Curva No-pass: A curva de força não pode cruzar esta curva. Se a curva de força cruzar a curva no-pass:
•
O processo de crimpagem é avaliado como NOK.
•
Além disso, o processo de fechamento é interrompido imediatamente e a fita da abraçadeira
WingGuard® é cortada sem formar as asas de fechamento. Esta função protege os componentes da
ferramenta FAST 3000, especialmente as mandíbulas de crimpagem, contra sobrecarga.
Mandíbula de crimpagem toca na fita da abraçadeira WingGuard®, a força aumenta.
EO 1: Primeira envoltória: Se a curva de força efetiva violar o limite inferior ou superior da envoltória,
o processo de crimpagem é avaliado como NOK.
Primeiro pico: A fita começa a cisalhar/formação das asas.
EO 2: Segunda envoltória: Se a curva de força efetiva violar o limite inferior ou superior da envoltória,
o processo de crimpagem é avaliado como NOK.
EO 4: Uni-Box: Envia os valores de força na entrada e saída para o CLP da FAST 3000. Veja o capítulo
seguinte.
Segundo pico: Mandíbula de crimpagem alcança sua posição final.
Efeitos de relaxamento. Visto que não existem informações relevantes para o processo, isto não faz parte
das envoltórias
Sinal de comutação: Se a curva de força cruzar o sinal de comutação, o processo de crimpagem é
interrompido imediatamente e a fita da abraçadeira WingGuard® é cortada sem formar as asas de
fechamento. Esta função protege os componentes da ferramenta FAST 3000, especialmente as mandíbulas
de crimpagem, contra sobrecarga.

Observação
Assim que um objeto de avaliação (EO = Evaluation Object) não preencher a condição de teste, ele é
representado em vermelho.
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5.2.4 CFM: Detecção de desgaste

Fig. 19
1
2

Detecção de desgaste
Cabeçote separador de crimpagem novo
Cabeçote separador de crimpagem gasto

Cabeçote separador de crimpagem novo
Se a segunda ponta estiver faltando, significa que partes do cabeçote separador de crimpagem (mandíbulas
de crimpagem, cunha de crimpagem, eixo das mandíbulas de crimpagem) estão gastas ou que a mandíbula de
crimpagem quebrou. (Imagens de exemplos nas páginas 5-49 a 5-52). Por esse motivo, o CLP da FAST 3000
realiza um controle adicional: Os aparelhos de monitoramento medem os níveis de força na entrada na caixa
retangular verde e na saída da caixa. Estes valores de força são enviados para o CLP da FAST 3000, que calcula a
diferença entre a força de entrada e a força de saída. Se a diferença estiver abaixo de um determinado valor, uma
mensagem de erro é exibida (ajuste padrão é -40 N, a faixa ajustável é -100 N até +100 N).
Informações sobre a alteração do valor de desgaste da tolerância de parâmetros, vide capítulo 7.4.7.
Fórmula:
Se a força de saída - força de entrada > valor limite, fechamento OK.
O estado do cabeçote separador de crimpagem pode ser determinado por:
•

Inspeção visual das mandíbulas de crimpagem. Veja a figura ao lado com
mandíbulas de crimpagem em bom estado:

•

Medição do curso de fechamento do cabeçote separador de crimpagem em
estado montado (consulte o manual de manutenção para informações sobre como
medir o curso de fechamento).

Além do estado do cabeçote separador de crimpagem, a espessura da fita da
abraçadeira WingGuard® e as forças laterais atuantes sobre a abraçadeira WingGuard®
têm influência sobre a diferença de força.
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5.2.5 CFM: Exemplos de curvas de processos de crimpagem
Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Asas anormalmente finas e não fechadas até a altura suficiente.

Direita

Descrição
Caixa da abraçadeira não está paralela em relação ao cabeçote separador de crimpagem durante o fechamento
das asas.

Os seguintes critérios levaram à avaliação NOK:
• Segunda envoltória (EO 2) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
• Detecção de desgaste à direita (veja capítulo “PrErr_310: Erro na crimpagem CFM2 desgaste”)
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Direita

Descrição
Caixa da abraçadeira não está paralela em relação ao cabeçote separador de crimpagem durante o fechamento
das asas.

Os seguintes critérios levaram a uma avaliação NOK:
• Primeira envoltória (EO 1) à direita (veja capítulo “PrErr_307: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 1”)
• Segunda envoltória (EO 2) à esquerda (veja capítulo “PrErr_304: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 2”)
• Segunda envoltória (EO 2) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Direita

Descrição
Caixa da abraçadeira não está paralela em relação ao cabeçote separador de crimpagem durante o fechamento
das asas.

Mandíbula de crimpagem atinge a borda da fita, em vez de pegar por baixo da fita.
Processo de fechamento é cancelado para proteger as mandíbulas de crimpagem da FAST 3000 contra danos.
Cancelamento disparado devido à força máxima da mandíbula de crimpagem esquerda.
Os seguintes critérios levaram a uma avaliação NOK:
• Segunda envoltória (EO 2) à esquerda (veja capítulo “PrErr_304: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 2”)
• Segunda envoltória (EO 2) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
• Uni-Box (EO 4) à esquerda (veja capítulo “PrErr_304: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 2”)
• Uni-Box (EO 4) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Formação de aparas debaixo da asa.

Direita

Descrição
Aplicação inclinada, lado direito está mais baixo que o lado esquerdo. Fechamento da abraçadeira sobre
superfície inclinada, fixa.

O seguinte critério levou a uma avaliação NOK:
• Segunda envoltória (EO 2) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Sem formação de asas.

Direita
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Descrição
•
•

Aplicação inclinada, lado direito está mais baixo que o lado esquerdo. Fechamento da abraçadeira sobre
superfície inclinada, fixa.
Corpo estranho causa um espaço entre o punção de corte e a caixa da abraçadeira, resultando em colisão
das mandíbulas de crimpagem e caixa da abraçadeira.

O processo de crimpagem é cancelado devido ao aumento prematura de força, para evitar danos às mandíbulas de
crimpagem.
Os seguintes critérios levaram a uma avaliação NOK:
• No-Pass (EO 3) à esquerda (veja capítulo “PrErr_305: Erro na crimpagem CFM1 NOK”)
• Primeira envoltória (EO 1) à esquerda (veja capítulo “PrErr_303: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 1”)
• Primeira envoltória (EO 1) à direita (veja capítulo “PrErr_307: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 1”)
• Segunda envoltória (EO 2) à esquerda (veja capítulo “PrErr_304: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 2”)
• Segunda envoltória (EO 2) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
• Uni-Box (EO 4) à esquerda (veja capítulo “PrErr_304: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 2”)
• Uni-Box (EO 4) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Largura de fechamento maior, asa em altura menor

Direita

Descrição
Fechamento com desgaste simulado, curso de fechamento 3,4 mm (consulte o manual de manutenção para mais
informações sobre a medição do curso de fechamento).

CLP da FAST 3000 verifica se a seguinte condição é atendida: Força de saída - força de entrada < valor limite,
Em caso afirmativo, o CLP emite uma mensagem de erro e o processo de montagem é avaliado com NOK.
Para mais informações sobre a detecção de desgaste, consulte o capítulo 5.2.4.
Os seguintes critérios levaram a uma avaliação NOK:
• Detecção de desgaste à esquerda (veja capítulo “PrErr_306: Erro na crimpagem CFM1 desgaste”)
• Detecção de desgaste à direita (veja capítulo “PrErr_310: Erro na crimpagem CFM2 desgaste”)
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Asa direita não formada, asa esquerda mau formada.

Direita

Descrição
Mandíbula de crimpagem direita totalmente quebrada.

Em comparação com uma mandíbula de crimpagem em
bom estado:

(Ilustração exemplar)
Os seguintes critérios levaram a uma avaliação NOK:
• Primeira envoltória (EO 1) à direita (veja capítulo “PrErr_307: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 1”)
• Segunda envoltória (EO 2) à esquerda (veja capítulo “PrErr_304: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 2”)
• Segunda envoltória (EO 2) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
• Uni-Box (EO 4) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
• Detecção de desgaste à esquerda (veja capítulo “PrErr_306: Erro na crimpagem CFM1 desgaste”)
• Detecção de desgaste à direita (veja capítulo “PrErr_310: Erro na crimpagem CFM2 desgaste”)
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Direita

Descrição
Mandíbula de crimpagem direita parcialmente quebrada:





Os seguintes critérios levaram a uma avaliação NOK:
• Segunda envoltória (EO 2) à esquerda (veja capítulo “PrErr_304: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 2”)
• Segunda envoltória (EO 2) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
• Detecção de desgaste à direita (veja capítulo “PrErr_310: Erro na crimpagem CFM2 desgaste”)
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Direita

Descrição
Ambas as mandíbulas parcialmente quebradas:

Em comparação com mandíbulas em bom estado:

Os seguintes critérios levaram a uma avaliação NOK:
• Segunda envoltória (EO 2) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)

Edição 08.2020

08904979

5-51

OETIKER FAST 3000. Descrição do controle de processo da FAST 3000

Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Direita

Descrição
Mandíbula direita parcialmente quebrada:





Os seguintes critérios levaram a uma avaliação NOK:
• Segunda envoltória (EO 2) à direita (veja capítulo “PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2”)
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Direita

Descrição
Parafusos de fixação da tampa da caixa do cabeçote insuficientemente apertadas.
Fechamento ainda está OK!
Para informações sobre o torque de aperto correto, veja o capítulo 9.3.3.
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Direita

Descrição
Força de fechamento ajustada em 800 N em vez de 1850 N ajuste padrão. Nível de força CFM maior que com
1850 N devido ao nível de tensão geralmente inferior na fita da abraçadeira.
Conclusão: A força de fechamento tem influência sobre as curvas CFM.
Para comparação, verificar as imagens na página seguinte.
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Curva CFM

Figura da abraçadeira fechada

Esquerda

Direita

Descrição
Força de fechamento ajustada em 2500 N em vez de 1850 N ajuste padrão. Devido ao nível de tensão geralmente
superior na fita da abraçadeira, o nível de força CFM é menor do que com o ajuste padrão de 1850 N.
Conclusão: A força de fechamento tem influência sobre as curvas CFM.
Para comparação, verificar as imagens na página anterior.

5.3

Monitoramento do corte

O CLP da FAST 3000 verifica a força aplicada na célula de carga, enquanto a extremidade da fita da abraçadeira
WingGuard® é ejetada. Se for medida uma força maior do que o esperado, pode significar que a fita da abraçadeira
WingGuard® não está totalmente cortada e que o punção separador está com defeito. Uma mensagem de erro é
exibida e o processo de montagem é avaliado como NOK.
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6

Trabalhar com a FAST 3000
AVISO

Situação perigosa devido a instalação inadequada.
XX Ler e compreender os avisos de segurança, capítulo 2.
XX Preste atenção sempre para manter suficiente espaço livre ao redor da ferramenta FAST 3000, para que o
operador não seja perturbado ou empurrado por outras pessoas.
XX Fixe a ferramenta de montagem FAST 3000 e seu armário elétrico nos pontos de fixação previstos.
XX Certifique-se de que todos os conectores necessários (ferramenta, painel de controle bimanual, ...) estejam
inseridos, antes de conectar a FAST 3000 na rede de alimentação elétrica.
XX Deve estar disponível um painel de toque/um painel de controle bimanual e/ou uma conexão para um CLP.

6.1

Colocação em serviço
Cuidado

Perigo devido à configuração incorreta da máquina.
A configuração da FAST 3000 somente deve ser feita por pessoal qualificado, que tenha lido e compreendido o
manual de instruções.

Cuidado
Perigo devido à inspeção incorreta.
Após cada configuração, certifique-se de que
XX todas as peças estão em perfeito estado,
XX todas as peças estão montadas de forma a evitar sua queda,
XX todas as peças relevantes para a segurança são montadas e funcionam corretamente,
XX o cabeçote separador de crimpagem está corretamente montado. Use somente mandíbulas de crimpagem
em perfeito estado e um punção separador intacto.

Cuidado
Perigo devido a defeitos do aparelho resultantes de manuseio e posicionamento inadequados.
XX Conectar ou desconectar todos os cabos e ferramentas de montagem do armário elétrico somente em
estado desenergizado.
XX Os contatos do conector somente podem ser tocados por pessoas protegidas contra ESD (descargas
eletrostáticas).
XX O armário elétrico somente deve ser montado na posição vertical.
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Cuidado
Perigo de qualidade de fixação insuficiente devido à instalação inadequada do cabo de ligação
Ao fechar uma abraçadeira WingGuard®, a caixa da abraçadeira de fita WingGuard® do cabeçote da ferramenta
deve ser pressionada suavemente contra as peças a serem fixadas.
XX Instale o cabo de ligação de tal forma, que o cabeçote separador de crimpagem incline para baixo.
O processo de colocação em serviço da FAST 3000 abrange as seguintes etapas:
1.

Monte os componentes da FAST 3000 de forma a evitar sua queda, respeitando fatores ergonômicos e
permitindo o fechamento correto da abraçadeira.

2.

Conecte a ferramenta de montagem no armário elétrico.

3.

Conecte todos os aparelhos CFM no armário elétrico (veja capítulo 6.3).

4.

Opcional: Conecte o painel de toque, o painel de controle bimanual, o pedal e o CLP externo no armário
elétrico (veja capítulo 6.2).

5.

Conecte o armário elétrico na fonte de alimentação.

6.

Ligue a ferramenta FAST 3000 (veja capítulo 6.4). As primeiras fixações podem agora ser realizadas sobre um
mandril solto.

7. Posicione a ferramenta de montagem (veja capítulo 6.5).
A ferramenta está pronta para operação.
8.

Feche algumas abraçadeiras de ensaio, para testar a ferramenta e suas funções.
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6.2

Fig. 20

Conexões no armário elétrico

Armário elétrico, conexões

1

Alimentação

2

Cabo de ligação entre a mecânica da ferramenta e o armário elétrico

3

Painel de toque

4

Conexão hardwire E/S

5

Alimentação de tensão CFM 24V

6

EtherCat CFM

7

Conexão hardwire E/S alimentação de tensão

8

Pedal

9

Profinet (ativo somente com Oetiker FAST 3000 + CFM-Profinet)

10

EtherNet (TCP / Ethernet IP)

11

Parada de emergência externa (caso esta conexão não seja ligada a uma parada de
emergência externa, é necessário inserir o dongle bimanual, fino.)

12

Painel de controle bimanual (caso não seja conectado um painel de controle
bimanual, é necessário inserir o dongle bimanual - veja o capítulo 3.1)

13

União roscada M16, cortina de luz externa, gerenciamento externo de potência
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6.3

Conexões dos cabos no monitoramento da força de crimpagem

Observação
Use o dispositivo de alívio de esforço fornecido, para aliviar a tensão dos cabos de conexão.

Fig. 21

Unidade de controle, conexões

1

Cabo para conexão dos aparelhos de monitoramento da força de crimpagem no armário elétrico da FAST
3000

2

Alimentação de tensão 24 V para os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem

3

Conduite e suporte para os cabos de sinal de força (use um parafuso M5 para aliviar a tensão dos cabos
e instale o suporte sobre uma superfície firme).

4

Conexão para a célula de carga CFM esquerda (feche sempre as conexões não usadas com as tampas
de cobertura fornecidas. Evite a penetração de sujeira nas conexões).

5

Conexão para a célula de carga CFM direita (feche sempre as conexões não usadas com as tampas de
cobertura fornecidas. Evite a penetração de sujeira nas conexões).

6

Conexão EtherCat (use a tomada “Fieldbus In” do aparelho CFM esquerdo)

7

Cabo RJ 45 para conexão da tomada “Fieldbus Out” do aparelho de monitoramento da força de
crimpagem esquerdo na tomada “Fieldbus In” do aparelho CFM direito
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6.4

Ligar a FAST 3000

Observação
Para mais informações sobre a operação da FAST 3000 sem o painel de controle bimanual (veja o capítulo 10).

Observação
A FAST 3000 não deve ser inicializada se uma abraçadeira ou outras peças estiverem inseridas no cabeçote
separador de crimpagem. A não observância desta regra pode resultar na quebra das mandíbulas de crimpagem.
1.

Ligue a FAST 3000 com o interruptor liga/desliga (1)
no armário elétrico.
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2.

Aguarde até o CLP da FAST 3000 inicializar. Pressione a tecla verde (2) na porta do armário elétrico, depois que a tecla iluminada azul no painel de controle
bimanual tiver começado a piscar.
Com isso, os estágios de potência dos acionamentos
estão energizados. ATENÇÃO! Enquanto não houver
liberação do sistema superior e o bypass não estiver
ativo, a potência não pode ser ativada (veja os capítulos 7.4.7 e 10.1.3).

3.

Certifique-se de que nenhuma abraçadeira esteja
inserida no cabeçote separador de crimpagem e que
as mandíbulas de crimpagem e o punção separador
podem mover-se livremente.

4.

Pressione a tecla azul piscante (3) no painel de controle bimanual para inicializar o FAST 3000.

A ferramenta FAST 3000 está pronta para operação quando a luz de sinalização no painel de controle bimanual
estiver acesa.
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6.5

Posicionar a FAST 3000 corretamente

6.5.1 Avisos gerais, posicionamento FAST 3000 e caixa da abraçadeira WingGuard®

Cuidado
Perigo devido ao posicionamento incorreto da ferramenta.
O posicionamento da FAST 3000 somente deve ser feito por pessoal qualificado, que tenha lido e compreendido
o manual de instruções.
O procedimento seguinte somente se aplica se a caixa da abraçadeira de fita WingGuard® tiver que estar em
posição horizontal após a instalação. Em todos os demais casos, a FAST 3000 precisa ser configurada manualmente.
XX São várias as situações de montagem possíveis. Por isso, é necessário verificar o alinhamento correto da
abraçadeira de fita WingGuard®. Para tanto, instale abraçadeiras de teste depois da primeira configuração.
XX O movimento horizontal e basculante da FAST 3000 não deve ser obstruído por objetos externos.
XX Durante o processo de fechamento, o cabeçote separador de crimpagem da FAST 3000 somente deve
encostar na abraçadeira WingGuard® a ser fechada. A não observância desta regra pode causar danos
mecânicos e resultar em qualidade deficiente de fixação da abraçadeira de fita WingGuard® (veja Fig. 27).
XX Para beneficiar-se da plena capacidade da abraçadeira de fita WingGuard®, a caixa da WingGuard® deve ser
escorada pela aplicação (veja Fig. 22 e Fig. 24).
XX A abraçadeira de fita WingGuard® não pode ser montada em superfícies cônicas (veja Fig. 25).
XX Antes de posicionar a ferramenta FAST 3000, retire sempre as travas para transporte. A trava para transporte
não pode estar montada durante a operação de produção.
XX É extremamente recomendável usar um dispositivo de fixação apropriado para toda a aplicação.
Fechamentos de mãos-livres podem resultar em fechamento incorreto da abraçadeira.
XX A placa de base da FAST 3000 deve estar firmemente conectada com superfície de base. Isto também se
aplica à fase de validação da aplicação.
XX A instalação incorreta da máquina pode resultar em força radial residual reduzida da abraçadeira de fita
WingGuard®.
XX O armário elétrico somente deve ser montado na posição vertical.

Fig. 22

Exemplo para o alinhamento correto da caixa WingGuard® e do cabeçote separador de crimpagem (ambos

são paralelos)
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Fig. 23

Exemplo para o alinhamento incorreto, não paralelo da caixa WingGuard® e do cabeçote separador de

crimpagem

Fig. 24

Posicionamento inadmissível da caixa WingGuard® em uma aplicação

Fig. 25

Posicionamento inadmissível da abraçadeira de fita WingGuard® em uma superfície cônica
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Fig. 26

O cabeçote separador de crimpagem apresenta uma distância suficiente para a aplicação. Não há risco de

colisão com a aplicação.

Fig. 27

O cabeçote separador de crimpagem colide com a aplicação

Aplicação inadmissível. O mesmo se aplica quando duas abraçadeiras de fita WingGuard® são montadas muito
próximas uma da outra.
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Fig. 28

Não monte a abraçadeira de fita WingGuard® em uma aplicação escalonada

Fig. 29

Evite o contato entre o lado frontal da extremidade da fita e o material de fixação (exemplo ilustrado:

material de fixação (1))
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6.5.2 Posicionamento da ferramenta de montagem FAST 3000 com dispositivo de instalação

AVISO
Perigo devido ao campo magnético.
O dispositivo de alinhamento é mantido no cabeçote separador de crimpagem através de ímãs poderosos.
Pessoas com marca-passo devem manter uma distância adequada do dispositivo de alinhamento.
1.

Certifique-se de que a placa de base da FAST 3000
esteja alinhada na horizontal.

2.

Fixe a aplicação do cliente no suporte previsto para
essa finalidade, a ser disponibilizado pelo cliente.
Remova a trava para transporte (2).

3.

Fixe o dispositivo de alinhamento (1) no cabeçote
separador de crimpagem e certifique-se de que
ambos os pinos estão corretamente posicionados.

4.

Movimente a FAST 3000 na horizontal de tal forma,
que a caixa dummy indicada (3) do dispositivo de
alinhamento (1) esteja colocado na posição teórica
da caixa WingGuard®.Na maioria das aplicações,
esta é a posição de 12 horas.
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5.

Certifique-se de que a FAST 3000 dispõe de espaço
suficiente (~ 50 mm) para fixação do batente de
posicionamento (3) no trilho de guia.

6.

Ajuste a altura da ferramenta de tal forma, que a
bolha no nível esteja exatamente no centro das duas
linhas verticais (alinhado horizontalmente).
A posição horizontal correta precisa ser mantida.

7.

Monte o batente de posicionamento na ferramenta
de tal maneira, que ambas as borrachas de
amortecimento encostem ligeiramente na ferramenta.

8.

Aperte o parafuso de fixação (4) no batente de

9.

Verifique o alinhamento horizontal novamente. Para tanto, a ferramenta precisa ser pressionada ligeiramente

posicionamento (3) com um torque de aperto de 5 Nm.
contra o batente de posicionamento e o dispositivo de alinhamento contra a aplicação.
10. Retire o dispositivo de alinhamento.
11. Controle o alinhamento da FAST 3000. Para tanto, instale várias abraçadeiras WingGuard® na aplicação. Se a
abraçadeira de fita WingGuard® não estiver na posição de 12 horas, corrija o alinhamento horizontal da FAST
3000 manualmente.
Você pode verificar o posicionamento vertical correto da FAST 3000 com auxílio do nível de bolha, montado
na parte superior da ferramenta. Para isso, posicione o cabeçote separador de crimpagem sobre a caixa da
abraçadeira WingGuard®. O nível de bolha agora deve estar corretamente posicionado.
A ferramenta FAST 3000 agora está posicionada corretamente.
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6.5.3 Dimensões para o posicionamento correto da FAST 3000

Cuidado
Perigo devido à configuração incorreta da máquina.
O desenho seguinte refere-se a situações de montagem, onde as áreas circundantes da caixa da abraçadeira de
fita WingGuard® são uniformes (áreas cilíndricas)
XX Se as áreas, sobre as quais a caixa da abraçadeira de fita WingGuard® estiver instalada, forem irregulares
(elípticas, etc.), é necessário calcular a posição correta da caixa da abraçadeira de fita WingGuard® e da
ferramenta FAST 3000, aplicando testes.
XX O movimento horizontal e basculante da FAST 3000 não deve ser obstruído por objetos externos.
XX O cabeçote separador de crimpagem e a unidade de aperto da FAST 3000 não devem encostar em nenhuma
outra peça que não seja a abraçadeira WingGuard® a ser fechada. A não observância desta regra pode
causar danos mecânicos e resultar em qualidade deficiente de fixação da abraçadeira de fita WingGuard®.
XX Assegure uma disposição apropriada do canal de resíduos disponibilizado pelo cliente.
XX Antes de posicionar a ferramenta FAST 3000, retire sempre as travas para transporte.
XX É extremamente recomendável usar um dispositivo de fixação apropriado para toda a aplicação.
Fechamentos de mãos-livres podem resultar em fechamento incorreto da abraçadeira.

Cabeçote de corte e
crimpagem

Da borda inferior
da placa de base

Carcaça

Aplicação

Observação: Sob consulta, a Oetiker disponibiliza um modelo 3D CAD da ferramenta CAD 3000.
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Disposição do canal de resíduos
É necessário garantir que nenhum objeto estranho possa encostar na unidade de aperto, para evitar uma distorção
da força de fechamento medida. Isto se refere, entre outros, ao canal de resíduos disponibilizado pelo cliente.
As ilustrações abaixo mostram a disposição recomendada do canal de resíduos.
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6.6

Operação normal (produção)
AVISO

Risco de esmagamento na abraçadeira de fita WingGuard®.
Ao acionar os botões bimanuais de início ou a ativação da ferramenta através de controle externo, há risco de
esmagar os dedos.
XX Mantenha sempre seus dedos afastados da abraçadeira ao iniciar um ciclo de fechamento.

AVISO
Risco de esmagamento em peças móveis
A ferramenta FAST 3000 somente pode ser usada se todas as coberturas estiverem corretamente montadas e
aparafusadas.
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AVISO
Risco de esmagamento devido ao posicionamento das mãos debaixo da ferramenta de montagem.
XX Não coloque as mãos debaixo da ferramenta de montagem durante a operação.

Cuidado
Perigo devido a peças ejetadas.
Em caso de um defeito durante a operação, há risco de peças ficarem soltas e serem lançadas para fora.
Use sempre óculos de proteção durante a operação e manutenção da máquina.
1.

Verifique se os parâmetros de processo estão corretamente ajustados para sua aplicação (veja capítulo 5.1).

2.

Coloque a abraçadeira em volta das peças a serem fixadas e prenda o conjunto no suporte previsto para essa
finalidade, a ser fornecido pelo cliente.

3.

Segure a máquina pelo cabo e puxe-a na direção
da abraçadeira, respectivamente do conjunto a
ser fixado. Ao mesmo tempo, introduza a fita da
abraçadeira WingGuard® pg270 OETIKER na fenda
abaixo do cabeçote separador de crimpagem.
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4.

Empurre a abraçadeira de fita WingGuard® PG270
OETIKER o máximo possível para dentro da

ferramenta.
Um sensor detecta o posicionamento correto e confirma o mesmo através de duas lâmpadas LED na tampa
frontal (luz verde piscando lentamente). Em seguida, a
abraçadeira pode ser travada pressionando o botão na
parte superior do cabo. Acionando o botão novamente, o
travamento é solto novamente.
Ao acionar o botão,
a abraçadeira é
travada em sua
posição.
Ao acionar o
botão novamente,
a abraçadeira é
liberada.

Quando a fita estiver travada (identificado pelos dois LEDs acesos continuamente na tampa frontal), você pode
começar a instalação da abraçadeira de fita WingGuard® PG270 OETIKER.
Caso a fita da abraçadeira tiver sido introduzida insuficientemente, os LEDs piscam rapidamente. A abraçadeira
precisa ser liberada pressionando o botão, introduzida mais, e novamente travada.

Observação
Risco de uma taxa de erros aumentada.
Não toque a FAST 3000 antes de o processo de fechamento estar concluído.
5.

Comece a instalação pressionando simultaneamente
os dois botões (1) à direita e esquerda no painel
de controle bimanual. Com isso, o fechamento da
abraçadeira é iniciado. No final do processo de
fechamento, a abraçadeira é liberada e a ferramenta
pode ser empurrada de volta para sua posição inicial.

6.

Retire o conjunto instalado e comece novamente.

Edição 08.2020

08904979

6-72

OETIKER FAST 3000. Trabalhar com a FAST 3000

Observação
Após um fechamento defeituoso de abraçadeira, verifique sempre as mandíbulas de crimpagem quanto a danos.

Observação
Se o sensor de fita não detecta nenhuma fita, o botão de aperto está desativado.

Observação
Você precisa ativar ambos os botões de início simultaneamente e rápido. Caso contrário, um aviso é emitido
“War_2_Fehler Botão Contatos”.

6.7

Modo laboratório (protegido por senha)

Você pode alternar para o modo laboratório protegido por senha, e selecionar entre o controle com uma mão ou
por pedal. O modo laboratório somente pode ser ativado para um número limitado de fechamentos e durante um
período de tempo limitado (veja capítulo 7.4.3).

AVISO
Perigo devido a pessoal não qualificado.
O modo laboratório somente pode ser usado em ambientes de laboratório ou testes, onde não há outra
possibilidade. O pessoal é treinado para usar o FAST 3000 com o máximo de cuidado.
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AVISO
Risco de esmagamento na abraçadeira de fita WingGuard®.
Ao acionar a tecla START ou ativação da ferramenta através de controle externo, os dedos podem ser esmagados.
XX Mantenha sempre seus dedos afastados da abraçadeira ao iniciar um ciclo de fechamento.

AVISO
Risco de esmagamento em peças móveis
A ferramenta FAST 3000 somente pode ser usada se todas as coberturas estiverem corretamente montadas e
aparafusadas.

AVISO
Risco de esmagamento devido ao posicionamento das mãos
debaixo da ferramenta de montagem.
XX Não coloque as mãos debaixo da ferramenta de montagem
durante a operação.
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Cuidado
Perigo devido a peças ejetadas.
Em caso de um defeito durante a operação, há risco de peças ficarem soltas e serem lançadas para fora.
XX Use sempre óculos de proteção durante a operação e manutenção da máquina.

Observação
É ativado sempre apenas um modo laboratório. Desta forma, dependendo das configurações, o início pode ser
acionado alternativamente pressionando uma tecla de início ou ativando o pedal.

6.7.1 Operação com uma mão
1.

Verifique se os parâmetros de processo estão ajustados com os valores corretos para a sua aplicação.

2.

Ative a operação com uma mão:
––

Va para “Modo de operação” (“Operating
mode”), ative o “Modo laboratório” (“Laboratory
mode”) e “Operação com uma mão” (“one hand
operation”).

––

Você precisa estar registrado como Superusuário para poder acessar o modo laboratório.

3.

Coloque a abraçadeira em volta das peças a serem
fixadas.

4.

Segure a máquina pelo cabo e puxe-a na direção da abraçadeira.
Ao mesmo tempo, introduza a fita da abraçadeira WingGuard®
pg270 OETIKER na fenda abaixo do cabeçote separador de
crimpagem.
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5.

Empurre a abraçadeira de fita WingGuard® PG270 OETIKER o

máximo possível para dentro da ferramenta.
Um sensor detecta o posicionamento correto e confirma o mesmo
através de duas lâmpadas LED na tampa frontal (luz verde piscando
lentamente). Em seguida, a abraçadeira pode ser travada pressionando
o botão na parte superior do cabo. Acionando o botão novamente, o
travamento é solto novamente.
Ao acionar o botão,
a abraçadeira é
travada em sua
posição.
Ao acionar o
botão novamente,
a abraçadeira é
liberada.
Se o sensor não detectar nenhuma fita, o botão de travamento não funciona.
Quando a fita estiver travada (identificado pelos dois LEDs acesos continuamente na tampa frontal), você pode
começar a instalação da abraçadeira de fita WingGuard® PG270 OETIKER.
Caso a fita da abraçadeira tiver sido introduzida insuficientemente, os LEDs piscam rapidamente. A abraçadeira
precisa ser liberada pressionando o botão, introduzida mais, e novamente travada.

Observação
Risco de uma taxa de erros aumentada.
Não toque a FAST 3000 antes de o processo de fechamento estar concluído.
6.

Inicie a instalação. Para tanto, pressione durante
2,5 segundos, no mínimo, o botão direito ou
esquerdo do painel de controle bimanual.
O fechamento da abraçadeira começa após 3 bipes.
Ao final do processo de fechamento, a abraçadeira é
liberada novamente.
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6.7.2 Pedal
1.

Verifique se os parâmetros de processo estão
ajustados com os valores corretos para a sua
aplicação.

2.

Ative o modo de operação com pedal
––

Va para “Modo de operação” (“Operating
mode”), ative o “Modo laboratório” (“Laboratory
mode”) e “Operação pedal” (“Foot pedal”).

––

Você precisa estar registrado como
Superusuário para poder acessar o modo
laboratório.

3.

Coloque a abraçadeira em volta das peças a serem
fixadas.

4.

Segure a máquina pelo cabo e puxe-a na direção da
abraçadeira. Ao mesmo tempo, introduza a fita da
abraçadeira WingGuard® pg270 OETIKER na fenda
abaixo do cabeçote separador de crimpagem.
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5.

Empurre a abraçadeira de fita WingGuard® PG270
OETIKER o máximo possível para dentro da

ferramenta.
Um sensor detecta o posicionamento correto e confirma
o mesmo através de duas lâmpadas LED na tampa
frontal (luz verde piscando lentamente). Em seguida, a
abraçadeira pode ser travada pressionando o botão na
parte superior do cabo. Acionando o botão novamente, o
travamento é solto novamente.
Ao acionar o botão,
a abraçadeira é
travada em sua
posição.
Ao acionar o
botão novamente,
a abraçadeira é
liberada.
Se o sensor não detectar nenhuma fita, o botão de
travamento não funciona.
Quando a fita estiver travada (identificado pelos dois LEDs acesos continuamente na tampa frontal), você pode
começar a instalação da abraçadeira de fita WingGuard® PG270 OETIKER.
Caso a fita da abraçadeira tiver sido introduzida insuficientemente, os LEDs piscam rapidamente. A abraçadeira
precisa ser liberada pressionando o botão, introduzida mais, e novamente travada.

Observação
Risco de uma taxa de erros aumentada.
Não toque a FAST 3000 antes de o processo de fechamento estar concluído.
6.

Inicie a instalação. Para tanto, pressione, durante
2,5 segundos, no mínimo, o pedal para baixo na
posição central.
O fechamento da abraçadeira começa após 3 bipes.
Ao final do processo de fechamento, a abraçadeira é
liberada novamente.
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6.8

Modos de operação especiais (protegido por senha)

Estes modos de operação não se destinam ao fechamento de abraçadeiras, mas apenas à verificação de posições
e forças durante serviços de manutenção ou reparos, bem como ao controle de qualidade.

AVISO
Risco de esmagamento na abraçadeira de fita WingGuard®.
Ao acionar as funções descritas a seguir, os dedos podem ser esmagados na abraçadeira de fita WingGuard®.
XX Mantenha seus dedos afastados da abraçadeira ao ativar as funções.

AVISO
Risco de esmagamento em peças móveis.
XX Utilize a ferramenta FAST 3000 somente se todas as coberturas estiverem corretamente montadas e
aparafusadas.

AVISO
Perigo devido ao posicionamento das mãos debaixo da ferramenta de montagem.
XX Não coloque as mãos debaixo da ferramenta de montagem
durante a operação.
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Cuidado
Perigo devido a peças ejetadas.
Em caso de uma quebra durante a operação, há risco de peças ficarem soltas e serem lançadas para fora.
XX Use sempre óculos de proteção durante a operação e manutenção da máquina.

6.8.1 Desbloquear

Observação
Em determinadas situações não é possível inicializar a ferramenta, devido ao risco de danos mecânicos.
XX Use a função de desbloqueio da FAST 3000 apenas quando uma inicialização da ferramenta não é possível.
1.

Alterne para a guia “Modo de operação”
(“Operating mode”).

2.

Destranque o botão de parada de emergência,
caso esteja trancado.

3.

Pressione o botão “Desbloquear” (“Deblocking”) (1).
Agora, a fita da abraçadeira WingGuard® é cortada
pela FAST 3000, mas não é crimpada. A fita residual
é ejetada.

4.

Pressione a tecla azul “Inicialização” no painel de

controle bimanual.
A ferramenta está pronta para operação.
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6.8.2 Modo deslocamento manual

Observação
Possíveis danos na FAST 3000.
Neste modo de operação, a função de proteção contra sobrecarga das mandíbulas de crimpagem não está ativada.
1.

Ative o modo de operação.
––

Va para “Modo de operação” (“Operating
mode”) e “Deslocamento manual” (“Manual
drive”).

––

Você precisa estar registrado como
Superusuário para poder acessar o modo de
deslocamento manual.

2.

Controle os acionamentos mediante acionamento
de uma das posições predefinidas (1, 2).
Para mais informações, veja o capítulo 7.4.3.
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6.8.3 Definir desvio de força em zero

Observação
Na utilização em diferentes condições ambientais, a força medida na unidade de aperto pela célula de carga pode
oscilar em função da variações da temperatura. Para compensar tais oscilações, é possível definir a força medida
da célula de carga, sem carga, em zero. Se o valor divergir de zero em mais de 20 N, é recomendável definir o
desvio de força em zero. É recomendável controlar o desvio de força semanalmente.
1.

Va para a guia “Ajustes” (“Setting”).
––

Você precisa estar registrado como Operador,
no mínimo, para poder acessar a guia Calibração
zero.

2.

Selecione “Verificação da força” (“Force verification”)
e “Unidade de tração” (“Pulling unit”)

XX Inicie o procedimento pressionando em “Calibração
zero” (“Zero balance”).
––

A ferramenta se movimenta de tal forma, que a
célula de carga esteja sem carga.

O valor da “Força real” (“Actual force”) exibe a força atualmente medida. Se desejar compensar o desvio existente, pressione em “Definir desvio zero” (“Set offset to zero”).
XX Pressione em “Encerrar rotina” (“Quit routine”)
––

A ferramenta retorna para sua posição inicial.

Para outras informações, veja o capítulo 7.4.7.
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6.8.4 Verificar força de fechamento

Observação
Para controlar a operação correta da célula de carga, verifique a força medida ao menos uma vez por semana,
usando um Oetiker CAL 01.
Com uma força ajustada em 1850 N, a força medida pelo CAL 01 deve estar dentro de uma tolerância de ± 60N.
A fita de tensionamento deve ser substituída após aprox. 50 verificações.
Ajuste do CAL 01: Modo SKS: hold-ME-EL / average (veja capítulo 7.4.7)
1.

Ative a verificação:
––

Va para a guia “Ajustes” (“Setting”).

––

Você precisa estar registrado como Operador,
no mínimo, para poder acessar o modo de
verificação da força.

2.

Pressione a tecla “Verificação de força” (“Force
verification”).

3.

Pressione a tecla “Unidade de tração” (“Pulling unit”).

4.

Pressione a tecla “Verificação de força”.

5.

Instale a unidade de verificação da força de
fechamento.
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6.

Pressione o botão na parte superior do cabo.

7.

Pressione em “Força nominal” (“Target force”) para
alterar a força de verificação para o valor desejado.

8.

Pressione em “Ativar verificação” (“Verification activation”).

9.

Insira a força medida pelo CAL 01 no campo “ Valor
de força ext. ‘CAL’” (“Extr. Force value ‘CAL’”). O
valor introduzido é armazenado no protocolo de
verificação.

10. Pressione em “Encerrar rotina” (“Quit routine”).
Os valores são lançados no respectivo arquivo de
registro.
11. Remova a unidade de verificação da ferramenta.
12. Caso a força medida pelo CAL 01 estiver fora da tolerância, consulte o capítulo 9.5 sobre as providências a
serem tomadas.

6.8.5 Verificar monitoramento da força de crimpagem

Observação
Para controlar a operação correta da célula de carga CFM, é recomendável verificar a força medida ao menos
uma vez por mês, usando um Oetiker CAL 01.
Com uma força ajustada em 800 N, a força medida pelo CAL 01 deve estar dentro de uma tolerância de ± 150N.
Ajuste do CAL 01: Modo SKS: hold-ME-EL / average (veja capítulo 7.4.7)
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Observação
Não segure o SKS na mão com muita firmeza durante a verificação, para evitar uma distorção do resultado de
medição.
1.

Ative a verificação da força.

XX Va para a guia “Ajustes” (“Setting”).
XX Você precisa estar registrado como Operador, no
mínimo, para poder acessar o modo de verificação
da força CFM.
2.

Pressione a tecla “Verificação da força” (“Force
verification”).

3.

Pressione a tecla “Crimpar” (“Crimping”).

4.

Pressione a tecla “Verificação da força” (“Force verification”).

5.

Defina o “Valor nominal da força” para o valor
desejado, p. ex. 800 N.

6.

Posicione o SKS 01 com a mandíbula de verificação
CFM corretamente montada debaixo do cabeçote
separador de crimpagem, conforme ilustrado na
figura ao lado direito.

7.

Pressione o botão de travamento da fita no cabo
mantendo o SKS01 nesta posição.

8.

Mantenha o SKS 01 nesta posição até a força
medida pelo CFM alcançar o valor nominal da força.
Depois de alguns segundos, o SKS 01 é liberado.

9.

Insira a força medida pelo CAL 01 no campo “
Valor de força ext. ‘CAL’”. O valor introduzido é
armazenado no protocolo de verificação.

10. Pressione em “Encerrar rotina”.
Os valores são lançados no respectivo arquivo de
registro.
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6.8.6 Ajustar monitoramento da força de crimpagem

Observação
A definição das curvas da envoltória dos aparelhos de monitoramento da força de crimpagem é baseada na
curva de força de abraçadeiras de fita WingGuard® provenientes de diversos lotes de abraçadeiras, fitas de
abraçadeiras e aços. Por esse motivo, recomendamos aplicar os ajustes de fábrica tanto tempo quanto possível,
para evitar falhas devido a materiais de diferentes fusões.

Observação
Antes de eventuais adaptações, certifique-se de que não há outro problema sem ser o lote de abraçadeiras.
Isto pode ser feito através dos seguintes testes:
• Inspeção visual das mandíbulas de crimpagem. Ausência de quebras ou desgaste visível.
•
•

•
•

•
•
•
•

Verificar o torque dos dois parafusos marcados (1): Teórico 7–9
Nm.
Remova os sensores de força de crimpagem; verifique se a área
onde estão montados está livre de partículas. Monte novamente os
sensores.
Meça a distância das mandíbulas de crimpagem: Teórico 3 ±0,1
mm (veja capítulo 9.2.5).
Verificar o fator de correlação CFM:
Em ambos os aparelhos CFM Ajuste / Global / Canal Y / Canal Y /
Seta para a direita. A sensibilidade deve ser de aproximadamente
-1,2 pC/N.
Verificar a força de crimpagem (veja capítulo 5.2.1).
Verificar a força de fechamento ajustada: 1850 N
Verificar a força de fechamento com a unidade de verificação da força de fechamento (veja capítulo 6.8.4).
Verificar o posicionamento da ferramenta de montagem FAST 3000 (posição de 12 horas) (veja capítulo 6.5).

É extremamente recomendável usar um valor menor para DY para a segunda envoltória (EO2), p. ex. 180.
Depois de algum tempo na produção, estas curvas adaptadas provavelmente resultam em um aumento da taxa
de fechamento NOK devido às variações nas abraçadeiras de fita WingGuard®.
Neste caso, verifique primeiro se os ajustes padrão estão funcionando corretamente:
Uma cópia de segurança dos ajustes padrão pode ser encontrada nos aparelhos de monitoramento, no programa
de medição 15.
XX Use a função Copiar / Inserir nos aparelhos CFM.
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Observação
Se a força de fechamento divergir do ajuste de fábrica de 1850 N, é possível que seja necessário reprogramar
novas curvas de referência.
Programar monitoramento da força de crimpagem
O ajuste deve ser feito separadamente para cada aparelho de monitoramento.
1.

No painel de toque da FAST 3000, selecione
“Ajustes” (“Setting”) e “Parâmetros da ferramenta”
(“Parameter Tool”).
Selecione “Modo programação CFM” (“CFM Teaching mode”).
Você precisa estar registrado como Superusuário
para poder acessar o modo de programação CFM.

Em ambos os aparelhos de monitoramento da força de
crimpagem separadamente:
2.

Selecione “Configurar” na tela inicial.

3.

Faça seu login como Superusuário (protegido por
senha).

4.

Selecione “MP Setup”.

5.

Selecione MP-00.
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6.

Selecione “Avaliação”.

7.

Se a tela exibir a mensagem “Manter curva”, selecionar “Não”.
Selecionar “Apagar curva”.

8.

Feche uma abraçadeira de fita WingGuard®.

9.

Se a abraçadeira de fita WingGuard® estiver
fechada corretamente, pressione “Sim”, caso
contrário, “Não”.

10. Repita os passos 11 e 12 quatro vezes, para
registrar um mínimo de cinco curvas de referência
OK.
11. Selecione a tecla “Avançar”
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12. Selecione a EO que deseja alterar (01 ou 02 para as
envoltórias).
13. Selecione a tecla “Avançar”

.

14. Adapte eventualmente a tolerância de avaliação
mediante edição de DY.
15. Selecione “Calcular novamente”.

16. Se for necessário, repita os passos 14 a 17
para outras EO (usa a tecla “Voltar”

, para

selecionar outra EO).
17. Confirme o novo ajuste mediante acionamento do
ganchinho

.

18. Volte para a tela inicial, acionando a tecla
duas vezes.
19. Depois da programação, desativar o modo
novamente. Se isto não for o caso, uma
janela popup correspondente será exibida
periodicamente.
20. No painel de toque da FAST 3000: É indispensável
colocar o “CFM Production mode” em “Liga”.
21. Efetuar o logoff como Superusuário, tanto da FAST
3000 como dos aparelhos de monitoramento de
crimpagem.
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Ajustar a tolerância de monitoramento da força de crimpagem
O ajuste deve ser feito separadamente para cada aparelho de monitoramento.
1.

Selecione “Configurar” na tela inicial.

2.

Faça seu login como Superusuário (protegido por
senha).

3.

Selecione “MP Setup”.

4.

Selecione MP-00.

5.

Selecione “Avaliação”.

6.

Selecione a tecla “Avançar”
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7.

Selecione a EO que deseja alterar (01 ou 02 para as
envoltórias).

8.

Selecione a tecla “Avançar”

.

9.

Adapte a tolerância de avaliação mediante edição
de DY.

10. Selecione “Calcular novamente”.
11. Se for necessário, repita os passos 7 a 10 para
outras EO (usa a tecla “Voltar”

, para

selecionar outra EO).
12. Confirme o novo ajuste mediante acionamento do
ganchinho

.

Volte para a tela inicial, acionando a tecla
duas vezes.
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6.8.7 Transferir novos ajustes/programas de medição para os aparelhos CFM

Observação
Quando a Oetiker recomendar um ajuste otimizado dos aparelhos CFM, este ajuste poderá ser transferido para os
aparelhos CFM da seguinte forma.
ObservaçãoPara permitir a comunicação com os aparelhos CFM, ambos os participantes (PC e aparelho) devem
estar conectados na mesma rede.
99 Um PC para transferência de ajustes e programas está disponível.
99 O software maXYmos está disponível (o software está incluído no escopo de fornecimento da FAST 3000).
99 O arquivo de ajuste CFM em formato zip está disponível (o arquivo é disponibilizado pela Oetiker).
99 Um cabo Ethernet está disponível.
1.

Conecte o laptop e o aparelho CFM com um cabo LAN. Use a tomada Ethernet do aparelho CFM.

2.

Inicie o software maXYmos.
O aparelho atualmente conectado é exibido na lista
de aparelhos (4) do lado esquerdo e destacado
com um ponto verde.

3.

Altere os ajustes de idioma conforme desejado na
guia Idioma (1).

4.

Clique duas vezes sobre o aparelho e confirme a
mensagem de login.

5.

Caso a conexão não seja estabelecida
automaticamente, proceda da seguinte forma:

6.

––

Va para “Novo aparelho” (2).

––

Indique o endereço da rede.

––

Confirme com “OK”.

Selecione “Restore” (3) para transferir novos
ajustes para o aparelho.
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7.

Selecione o arquivo com os novos ajustes CFM.

8.

Remova os ganchinhos dos ajustes que não devem
ser transferidos para o aparelho CFM. Por padrão,
os programas de medição 0 (5) e 15 (6) estão
ativados.

9.

Confirme a seleção com OK (7).
Uma mensagem para confirmação das entradas é
exibida.

10. Confirme a mensagem com OK para transferir os
novos ajustes para o aparelhos.
Somente no aparelho CFM para o lado direito:
11. Selecione “Setup” (8).

12. Selecione os programas de medição, cujos nomes
devem ser alterados (9).
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13. Alterne para a guia “Geral” (10).
14. Renomeie os programas de medição, substituindo
“Le” (esquerda) por “Ri” (direita) (11).
15. Confirme com OK (12).
Uma mensagem para confirmação das entradas é
exibida.
16. Confirme a mensagem com OK para transferir os
novos ajustes para o aparelhos.

Observação
O programa de medição 0 destina-se à avaliação das curvas de força de fechamento. Um backup é armazenado
em Programa de medição 15.
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7

GUI

O controle e monitoramento da FAST 3000 podem ser realizados através do painel de toque opcional, um laptop ou
um computador.

Aviso
Perigo devido ao arranque inesperado
Apenas um dispositivo de operação deve ser usado para a FAST 3000. Por motivos de segurança, o controle
simultâneo através do painel de toque opcional e através de um computador não é permitido.

7.1

Painel de toque

O painel de toque disponível possui um software pré-instalado, com o qual é possível controlar e monitorar todas
as funções principais do processo de fechamento da FAST 3000. A emissão de imagens e dados é idêntica ao
computador com navegador da web.

7.2

Computador

Você pode conectar a FAST 3000 com qualquer computador ou laptop padrão, usando o conector de rede RJ45 e
um navegador da web.
1.

Va para as configurações da sua conexão LAN e abra as configurações TCP/IPv4.

2.

Configure o IP do seu aparelho para o valor 192.168.10.xx, porém não use os seguintes últimos dois dígitos:
50, 51, 40, 60, 61.

3.

Ajuste a submáscara de rede para o valor 255.255.255.0.

4.

Insira http://192.168.10.50:8080/webvisu.htm em seu navegador da web para ter acesso ao controle da FAST
3000. Para mais detalhes veja o capítulo 10.
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7.3

Layout GUI

A tela principal da visualização FAST 3000 tem a seguinte aparência:

1
2

3

4

1

Administração de usuários / Seleção de idioma / Data e hora

2

Guias

3

Conteúdo das guias

4

Barra de status
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7.4

Estrutura do menu

7.4.1 Tela inicial

1 - Seta
- Símbolo para a abraçadeira de
fita WingGuard®

- Nenhuma abraçadeira de fita WingGuard® presente na FAST 3000
- Abraçadeira de fita WingGuard® presente na FAST 3000

2 Status

Exibe o status dos dois acionamentos elétricos da FAST 3000

3 Modo de operação

Operar em modo automático ou manual; local ou PC

4 Mensagens

Mensagens de erro, etc.

Valor nominal da força de
fechamento (Target closing force)

Força de fechamento ajustada Newton

Duração do ciclo(Cycle time)

Duração em segundos do último fechamento de abraçadeira, desde o
início até a nova prontidão

Valor real da força de fechamento
(Actual closing force)

Força em Newton, aplicada no último fechamento de abraçadeira

Distância de tensionamento
(Pulling distance)

Distância de tensionamento em mm ao fechar a abraçadeira de fita
WingGuard®
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5 Usuário

Selecionar o nível de usuário

6 Símbolo Oetiker

Sair de um nível de usuário superior pressionando o símbolo

7.4.2 Dados de fechamento (uma senha é necessária para alterar os valores)
Na guia de Dados de fechamento são exibidos todos os ajustes para a instalação de uma abraçadeira de fita
WingGuard® PG270 OETIKER. Este acesso não requer senha. Apenas é necessário estar registrado, se desejar
alterar os valores.

Força de fechamento
(Closing Force)

Ajustar a força de fechamento em Newton

Tolerância da força de fechamento
(Closing force tolerance)

Ajustar a tolerância da força de fechamento em Newton

Redução do ponto de comu- Força em Newton inferior à força de fechamento ajustada, na qual a velocidade é
tação
reduzida
(Switch point reduction)
Fase de velocidade 1
(Speed Phase 1)

Velocidade durante a primeira fase de fechamento em mm/s

Fase de velocidade 2
(Speed Phase 2)

Velocidade durante a segunda fase de fechamento em mm/s

Tempo de retenção da força
de fechamento
(Closing force holding time)

Tempo de retenção em milissegundos, durante o qual a força de fechamento é
mantida dentro da tolerância da força de fechamento.

ID

Nome do registro de dados exibido

Edição 08.2020

08904979

7-98

OETIKER FAST 3000. GUI

Duração do ciclo
(Cycle time)

Duração em segundos do último fechamento de abraçadeira, desde o início até a
nova prontidão

Valor real da força de fechamento
(Actual closing force)

Força em Newton, aplicada no último fechamento de abraçadeira

Distância de tensionamento
(Pulling distance)

Distância de tensionamento em mm ao fechar a abraçadeira de fita WingGuard®

Diagrama

Mostra como a força ajustada é/foi alcançada durante o fechamento

7.4.3 Modo de operação
O modo de operação pode ser ajustado através da guia “Modo de operação”. Estão disponíveis: Operação normal,
modo laboratório, deslocamento manual e função desbloqueio.

Modo laboratório (protegido por senha)

AVISO
Perigo devido a pessoal não qualificado.
O modo laboratório somente pode ser usado em ambientes de laboratório ou testes, onde não há outra
possibilidade. O pessoal é treinado para usar a FAST 3000 com o máximo de cuidado.

AVISO
Risco de esmagamento na abraçadeira de fita WingGuard®.
Ao acionar as funções descritas a seguir, os dedos podem ser esmagados na abraçadeira de fita WingGuard®.
XX Mantenha seus dedos afastados da abraçadeira ao ativar as funções.
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AVISO
Risco de esmagamento em peças móveis.
A ferramenta FAST 3000 somente pode ser usada se todas as coberturas estiverem corretamente montadas e
aparafusadas.

CUIDADO
Risco de esmagamento devido ao posicionamento das mãos debaixo da ferramenta de montagem.
Não coloque as mãos debaixo da ferramenta de montagem durante a operação.

Cuidado
Perigo devido a peças ejetadas.
Em caso de um defeito durante a operação, há risco de peças ficarem soltas e serem lançadas para fora.
XX Use sempre óculos de proteção durante a operação e manutenção da máquina.
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Modo laboratório (protegido por senha)

Modo laboratório
(Laboratory mode)

Ativar ou desativar o modo laboratório

Duração do modo laboratório
(Time laboratory mode)

Definir o intervalo de tempo em minutos, após o qual o modo laboratório é
desativado automaticamente

Tempo restante [min]
(Remaining time [min])

Tempo restante até a desativação automática do modo laboratório

Máx. quantidade de peças no
modo laboratório
(Max. pieces in LabMode)

Definir o contador para a quantidade máxima de fechamentos, após a qual o
modo laboratório é desativado automaticamente

Peças remanescentes no
modo laboratório
(Remaining pcs in LabMode)

Mostra a quantidade remanescente de fechamentos em modo laboratório

Operação com uma mão
(one hand operation)

Ativar para usar a operação com uma mão no modo laboratório

Pedal
(Foot pedal)

Ativar para usar o pedal em modo laboratório
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Acionamento manual (protegido por senha)

AVISO
Risco de esmagamento em peças móveis.
Para a manutenção, a ferramenta possivelmente precise ser usada no modo de operação “Deslocamento manual”
e sem coberturas. Isto somente deve ser feito se não houver nenhuma outra possibilidade, e procedendo com o
máximo de cuidado.
XX Instale as coberturas imediatamente depois disso.

Cuidado
Perigo devido a abraçadeiras fechadas incorretamente.
A função de acionamento manual não deve ser usada para o fechamento de abraçadeiras. O uso desta função é
permitido apenas para a eliminação de erros.

Cuidado
Em caso de uso incorreto deste modo de operação, o aparelho pode ser danificado.
XX Antes de toda ativação dos comandos de deslocamento “Posição de crimpagem” ou “Posição de corte”,
certifique-se de que não há nenhum objeto entre as mandíbulas de crimpagem!
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Acionamento manual (protegido por senha)

Corrediça (lado esquerdo)
Inicializar
(Initializing)

Inicialização da corrediça: Ajustar o ponto zero

Posição inicial
(Home position)

Corrediça na posição inicial (se houver uma abraçadeira de fita WingGuard® na
unidade de aperto, a mesma encontra-se fixada.)

Posição de inserção
(Insert position)

Corrediça na posição, na qual a abraçadeira pode ser inserida

Posição de crimpagem
(Crimp position)

Corrediça na posição de crimpagem

Posição de corte
(Cutting position)

Corrediça na posição de corte

Posição de corte segura
(Safe cutting position)

Corrediça diretamente na posição de corte, omitir a posição de crimpagem

Posição real
(Actual position)

Posição de corrediça em milímetros

Dispositivo de tração (lado direito)
Inicializar
(Initializing)

Inicialização do dispositivo de tração: Ajuste do ponto zero

Pos. inicial
(Start pos.)

Dispositivo de tração na posição inicial

Posição de ejeção
(Eject position)

Dispositivo de tração na posição, na qual a fita remanescente é ejetada
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Posição real
(Actual position)

Posição do dispositivo de tração em milímetros

Posição de serviço (Service
pos.)

Dispositivo de tração na posição em que o sensor de fita é ajustado

7.4.4 Teste de atrito

Observação
Para controlar o atrito interno da abraçadeira WingGuard®, está disponível o modo de operação “Teste de atrito”.
A abraçadeira WingGuard® é fechada sem a peça a ser fixada, e a força de fechamento máxima gerada em marcha sem carga é determinada.

Teste de atrito

Início do teste de atrito

(Iniciar freestate p.f)
Posição alvo
(Target position)

Posição final do motor de tensionamento no teste de atrito

Velocidade
(Speed)

Velocidade do dispositivo de tração durante o teste de atrito

Força máxima
(Maximal force)

Força máxima durante o teste de atrito

Dispositivo de tração
posição real (Pulling unit
actual posi.)

Dispositivo de tração posição real atual
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Sequência do teste de atrito
99 A ferramenta FAST 3000 está referenciada.
1.

Ative a função com o botão “Start free state p.f.”.

2.

Introduza a abraçadeira.

3.

Fixe a abraçadeira mediante ativação do botão no cabo da mecânica da ferramenta.

4.

Inicie o teste com as teclas de início do painel de controle bimanual.
O dispositivo de tração se desloca para a posição final na velocidade definida. Durante este período, a força de
tensionamento máxima é determinada. No final, a fita é cortada.

7.4.5 Teste IO
O menu “Teste IO” serve para verificar as funções básicas das entradas da ferramenta FAST 3000. As
representações de cada uma das entradas estão distribuídas em 3 páginas. Quando o menu “Teste IO” está aberto,
as teclas individuais não tem outras funções.

Interruptor de emergência
(Switch Emergency stop)

Status do circuito de emergência de 2 canais; painel de controle bimanual e
interruptor de emergência externo

Confirmação
(Switch Acknowledge)

Tecla vermelha de confirmação no painel de controle bimanual

Interruptor de inicialização
(Switch Initialization)

Tecla azul de inicialização no painel de controle bimanual

Tecla de início 1
(Switch start 1)

Tecla de início de 2 canais no painel de controle bimanual

Tecla de início 2
(Switch start 2)

Tecla de início de 2 canais no painel de controle bimanual
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Interruptor de pedal
(Food pedal)

Interruptor de pedal de 2 canais

Switch band locking
(Travamento abraçadeira)

Travamento abraçadeira

Sensor de presença da fita
(Band sensor existing)

Sensor de presença da fita

Sensor de inatividade
(Holdup sensor)

Sensor de inatividade para monitoramento do motor de tensionamento

Cortina de luz 1
(Light curtain 1)

Cortina de luz

Cortina de luz 2
(Light curtain 2)

Cortina de luz

Liberação externa de
potência
(power enable ext.)

Liberação externa de potência para amplificador servo

Barramento Start

Comando de início através de Profinet ou Ethernet/IP

Barramento Stop

Comando de parada através de Profinet ou Ethernet/IP

Barramento Lock clamp

Travamento das abraçadeiras através de Profinet ou Ethernet/IP

Barramento Acknowledge

Confirmação das mensagens de erro através de Profinet ou Ethernet/IP

Barramento Init

Inicialização através de Profinet ou Ethernet/IP

Barramento Ack. Msg
Band rem.

Confirmação da mensagem “Band remove” através de Profinet ou Ethernet/IP

Barramento Power enable

Liberação da ligação para potência dos motores do sistema superior através de
Profinet ou Ethernet/IP
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Barramento Bypass power Ligação da potência dos motores através de Profinet ou Ethernet/IP
drive
Barramento Deblocking

Desbloqueio da ferramenta através de Profinet ou Ethrnet/IP

Palavra de status

Palavras de status (palavra de status 1 e palavra de status 2), geradas pela
ferramenta (32 bit valor inteiro)

Palavra de controle

Palavra de controle enviada pelo aparelho de controle externo para a FAST 3000.

State Communication

Status da
comunicação
Profinet

Verde: O controle está conectado a um comando superior
Branco: O controle não está conectado com nenhum outro
comando

Status da
comunicação
Ethernet/IP

Verde (1): O controle está conectado a um comando superior
Branco (1): O controle não está conectado com nenhum outro
comando
Vermelho (2): A comunicação apresenta um erro
Branco (2): A comunicação está funcionando corretamente

IO Iniciar 1 (IO start 1)

Hardwire IO início canal 1

IO Iniciar 2 (IO start 2)

Hardwire IO início canal 2

IO Parar 1 (IO stop 1)

Hardwire IO parar canal 1

IO Parar 2 (IO stop 2)

Hardwire IO parar canal 2

IO Inicialização (IO Init)

Hardwire IO Inicialização

IO Conf. (IO Ack.)

Hardwire IO Confirmação

IO aperto fita

Hardwire IO apertar fita

Edição 08.2020

08904979

7-107

OETIKER FAST 3000. GUI

EtherCAT em andamento

Verde: Barramento EtherCAT funcionando
Vermelho: Barramento EtherCAT não funcionando

PACIO_01

Verde: Módulo1 IO em ordem
Vermelho: Módulo1 IO Erro

PACIO_02

Verde: Módulo2 IO em ordem
Vermelho: Módulos IO 2 Erro

ClipX

Verde: Amplificador de medição ClipX em ordem
Vermelho: Amplificador de medição ClipX falha

L7NH
Corrediça

Verde: Servoacionamento da corrediça em ordem
Vermelho: Servoacionamento da corrediça com falha

L7NH
Dispositivo de traçaõ

Verde: Servoacionamento dispositivo de tração está em ordem
Vermelho: Servoacionamento dispositivo de tração com falha

CFM1

Verde: CFM1 (1. Aparelho Kistler está em ordem
Vermelho: CFM1 (1. Aparelho Kistler com falha

CFM2

Verde: CFM2 (2. Aparelho Kistler está em ordem
Vermelho: CFM2 (2. Aparelho Kistler com falha

Edição 08.2020

08904979

7-108

OETIKER FAST 3000. GUI

7.4.6 Diário
Protocolo de processo
Na guia Protocolo de dados são exibidos os dados das últimas abraçadeiras fechadas. Este acesso ao menu não
requer senha.

Data/hora
(Date/Time)

Data e hora da instalação

ID
(ID)

ID de identificação do fechamento

Valor nominal da força
(Target force)

Valor nominal da força de tensionamento em Newton

Valor real da força
(Actual force)

Valor real da força de tensionamento em Newton

Distância de tração
(Pulling distance)

Distância de tensionamento em mm no fechamento da abraçadeira de fita WingGuard®

Status
(Status)

Status de fechamento na perspectiva da ferramenta, avaliado pelo controle da
ferramenta de montagem (OK ou NOK), com base em valores predefinidos

CFM
(CFM)

OK ou NOK do monitoramento da força de crimpagem. “-”, se CFM não estiver
em modo de produção

Erro
(Error)

Número de erro, se o fechamento não foi bem sucedido;
os erros são listados, p.ex. 205 / 206 / 214 / ...
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Protocolo de erros / avisos
Na guia Protocolo de erros são exibidos os últimos erros da ferramenta. Este acesso ao menu não requer senha.

Informações detalhadas sobre cada uma das mensagens de erro, veja o capítulo 7.4.9 e 13.3
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Gestão de alarmes
A gestão de alarmes é uma lista dos erros e avisos. Para abrir a gestão de alarmes, clique nas informações exibidas
(1) na barra de status.

Se não houver nenhum alarme ativo, a tela tem a seguinte aparência:
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Se houver alarmes ativos, a tela pode ter a seguinte aparência:

Se apenas um alarme estiver ativo, o erro é exibido nas mensagens na barra de status. Se houver vários alarmes
ativos, é exibida a mensagem “Vários erros ativos”.
Colorido: Existem alarmes ativos e não

Não colorido: Existem alarmes pendentes, que foram confirmados.

confirmados
XX Para confirmar, pressione a tecla de confirmação ou a tecla de inicialização do painel de controle bimanual
(se o modo PLC estiver ativo, é necessário definir o bit correspondente).
Pressione a tecla “História” para exibir uma lista dos erros e avisos do passado:
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Protocolo de verificação
Na guia Protocolo de verificação são exibidas as últimas forças de verificação. Este menu somente pode ser
acessado mediante senha.

Se tiver um valor especificado apenas na força 1 (Force 1), trata-se da verificação da força de tração. Para o fator
de correlação, é especificado o fator de escalonamento para conversão do sinal de entrada do sensor de força SPS
para a força de fechamento (veja o capítulo 9.5.2).
Na verificação da força de crimpagem são listadas ambas as forças. No fator de correlação está especificado o
valor 0, já que o mesmo não existe na força de crimpagem.
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Diário de serviço
Na guia Diário de serviço são exibidos os últimos trabalhos de reparo/manutenção realizados. Este menu somente
pode ser acessado mediante senha.

Para criar uma nova observação de serviço, digite o texto no campo (1) no canto inferior esquerdo e clique em
“aplicar” (“to take on”) (2).
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7.4.7 Ajuste
Parâmetros da ferramenta

Máx. curso de aperto
(Max. tightening stroke)

Curso máx. de apertoda unidade de aperto. O curso máximo de aperto limita a
redução máxima de diâmetro da abraçadeira WingGuard®.

Nome do arquivo
(Filename)

Nome do arquivo de dados armazenado no dispositivo USB

Nome da ferramenta
(Tool nome)

Nome da ferramenta (parte do ID do registro de dados)

ID de produção
(Production ID)

Nome do lote de produção (parte do ID do registro de dados)

Modo programação CFM
(CFM Teaching mode)

Modo de produção (o CLP da FAST 3000 não avalia as emissões dos aparelhos
de monitoramento CFM)

Modo de produção CFM
(CFM Production mode)

Modo de produção (o CLP da FAST 3000 avalia as emissões dos aparelhos de
monitoramento CFM)

Bypass

Desvio do sinal externo de liberação de potência para os estágios do motor

Desativar cortina de luz
(Deactivation light curtain)

Selecione “Cortina de luz inativa”, se não houver cortina de luz.

Controle através de CLP
externo
(Control over external PLC)

Selecione esta tecla para controlar a FAST 3000 através de um CLP externo

Controle através de IO
(Control over IO)

Selecione esta tecla para controlar a FAST 3000 através de IO
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Data e hora
(Time & Date)

Ajustar data e hora

Ativação automática do
horário de verão
(Automatic summertime
activation)

Selecione “Liga”, para mudar automaticamente para o horário de verão

Restaurar contador de
serviço
(Reset Servicecounter)

Restaura o contador de serviço após um serviço realizado

Fator de escalonamento do
sensor da força
(Scaling force-sensor)

Escalonamento do sensor de força de tensionamento (o fator deve estar entre
4750 e 5200)

Tol. valor de desgaste

Limite para a mensagem de erro do valor de desgaste. Veja capítulo 5.2.4

Verificação da força / Calibração zero

Observação
Na utilização em diferentes condições ambientais, a força medida na unidade de aperto pela célula de carga pode
oscilar em função da variações da temperatura. Para compensar tais oscilações, é possível definir a força medida
da célula de carga, sem carga, em zero. Se o valor divergir de zero em mais de 20 N, é recomendável definir o
desvio de força em zero. É recomendável controlar o desvio de força semanalmente (veja capítulo 6.8.3)

Você precisa estar registrado como Operador, no mínimo, para poder definir o desvio da célula de carga em zero.
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Verificação da força
(Force verification)

Alterações na guia Força de verificação

Unidade de tração (Pulling
unit)

Alterações na guia Verificação da força da unidade de tração

Calibração zero (Zero
balance)

Ativa a função de calibração zero

Definir desvio em zero
(Set offset to zero)

Pressione a tecla para definir o estado atual em zero

Encerrar rotina
(Quit routine)

Encerrar rotina de definição em zero

Valor real de força (Actual
force)

Exibe a força real em Newton medida pela célula de carga
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Verificação da força / Verificação da força de fechamento com força ajustável

Observação
Para a verificação da operação perfeita da célula de carga que mede a força de tensionamento, a carga medida
deve ser verificada uma vez por semana, no mínimo. Para outras informações veja o capítulo 6.8.4.

Você precisa estar registrado como Operador, no mínimo, para poder verificar a força de fechamento.
Verificação da força
(Force verification)

Alterações na guia Força de verificação

Unidade de tração
(Pulling unit)

Alterações na guia Verificação da força da unidade de tração

Verificação da força
(Force verification)

Ativa a rotina de verificação da força

Bloqueio da fita
(band locking)

Mostra que a fita de tensionamento está bloqueada (o bloqueio deve ser
realizado através do botão no cabo da FAST 3000)

Valor nominal da força
(Target force)

Ajustar a força em Newton, com a qual a FAST 3000 deve tensionar a
abraçadeira

Ativação da verificação
(Verification activation)

Iniciar o tensionamento com a força ajustada

Valor real da força
(Actual force)

Exibe a força real em Newton medida pela célula de carga
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Ext. Valor de força “CAL”
(Ext. Force value “CAL”)

O valor de força especificado, que foi lido no CAL 01, é armazenado no protocolo
de verificação

Encerrar rotina
(Quit routine)

Parar o tensionamento e encerrar a rotina de verificação da força.
A parada do sensor de força de tensionamento ocorre automaticamente na
operação normal. Ao atingir a força e decorrido um tempo definido, a unidade de
tração / corrediça retornam para sua posição inicial.

Verificar monitoramento da força de crimpagem

Observação
Para a verificação da operação correta dos sensores de força de crimpagem que medem as forças de crimpagem, é recomendável verificar a força medida ao menos uma vez por mês, usando um Oetiker CAL 01. (Para
outras informações, veja o capítulo 6.8.5.)

Você precisa estar registrado como Operador, no mínimo, para poder verificar o monitoramento da força de
crimpagem.
Verificação da força
(Force verification)

Alterações na guia Força de verificação

Crimpar (Crimping)

Alterações na guia Verificação da força de crimpagem

Verificação da força
(Force verification)

Ativa a rotina de verificação da força
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Desbloqueio CFM
(CFM locking)

Ativa a verificação da força

Valor nominal da força
(Target force)

Ajustar a força de verificação em Newton; a FAST 3000 interrompe a geração de
força, assim que o primeiro sensor de força alcançar este valor

Valor real E/D

Força atualmente medida em Newton

Teste ativo (Testing activ)

Mostra que a verificação de força está sendo realizada.
O valor da força determinado durante a fase de medição da verificação é exibido.

Último valor real da força
(E/D) (Last Actual force L/R)

Exibe a força medida pelas células de carga em Newton

Ext. Valor de força “CAL”
(Ext. Force value “CAL”)

O valor de força especificado, que foi lido no CAL 01, é armazenado no protocolo
de verificação

Encerrar rotina
(Quit routine)

Encerra a rotina de verificação de força

Ajustar data e hora
Para efetuar o ajuste de data e hora através de GUI, selecione “Ajuste” (“Settings”) e “Parâmetros ferramenta”
(“Parameter Tool”) no painel de toque da FAST 3000. No menu “Parâmetros ferramenta” (“Parameter Tool”), clique
no botão “Data e hora” (“Date & Time”).

Uma janela popup é exibida, na qual a data e a hora podem ser alteradas.
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Entre a data atual e a hora atual.
Clique no botão “Definir data e hora” (“Set time and date”) para aplicar o ajuste.

7.4.8 Informações
Na guia “Informações” são exibidas a versão de software atualmente instalada e a data da publicação. Além disso,
ela contém uma lista dos endereços de assistência técnica Oetiker.
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7.4.9 Lista de erros (versão V2.09)
Para outras informações sobre a eliminação de erros, veja o capítulo 13.) A seguinte lista de erros é válida para a versão
de software V2.09. Listas de erros para versões mais novas de software podem ser adquiridas junto à OETIKER.

Observação
Os erros estão agrupados da seguinte forma:
100-199: Avisos. Estes não são relevantes para a avaliação OK do fechamento.
200-299: Erro de ferramenta. Estes não são relevantes para a avaliação OK do fechamento.
300-399: Erro de processo. Todos os erros de processo resultam na avaliação NOK do fechamento.
Número
de erro

Descrição

Classe/gravidade

Veja também
no capítulo

101

War_101 Erro confirmado

Aviso

13.3.1

102

War_102 Verificar contatos botão

Aviso

103

War_103 Sem tensão de alimentação.>Pressione Start / Inic.

Aviso

104

War_104 Aparelhos Kistler aviso de erro

Aviso

105

War_105 Manutenção vence em breve

Aviso

106

War_106 Manutenção vence

Aviso

108

War_108 Modo CFM programação ativa

Aviso

109

War_109 Acionamento ferramenta sem energia

Aviso

110

War_110 Pressionar Iniciar

Aviso

111

War_111 Remover fita

Aviso

201

ToErr_201 Fita presente -> Eliminar e sair

Erro de ferramenta

202

ToErr_202 Unidade de aperto não está na posição inicial
STO-> Reiniciar

Erro de ferramenta

204

ToErr_204 Sensor de posição com defeito

Erro de ferramenta

205

ToErr_205 Erro de acionamento ativo

Erro de ferramenta

206

ToErr_206 Circuito parada de emergência aberto

Erro de ferramenta

207

ToErr_207 Cortina de luz ativa durante rotina de inicialização

Erro de ferramenta

208

ToErr_208 Verificação força de crimpagem erro na fase 1

Erro de ferramenta

209

ToErr_209 Verificação força de crimpagem erro na fase 2

Erro de ferramenta

210

ToErr_210 Verificação força de crimpagem: Sem aumento da
força
Erro de ferramenta

211

ToErr_211 Verificar resíduo de fita

Erro de ferramenta

212

ToErr_212 CFM aviso geral / erro

Erro de ferramenta

213

ToErr_213 Verificar sensor de força de tensionamento

Erro de ferramenta

214

ToErr_214 Parada de emergência

Erro de ferramenta

216

ToErr_216 Acionamento ferramenta perda de tensão durante
a operação

Erro de ferramenta
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Número
de erro

Descrição

Classe/gravidade

Veja também
no capítulo

301

PrErr_301 Curso máximo de tensionamento excedido

Erro de processo

13.3.3

302

PrErr_302 Tempo máximo de tensionamento excedido

Erro de processo

303

PrErr_303 Crimpagem CFM1 envoltória 1

Erro de processo

304

PrErr_304 Crimpagem CFM1 envoltória 2

Erro de processo

305

PrErr_305 Crimpagem CFM1 NOK

Erro de processo

306

PrErr_306 Crimpagem CFM1 desgaste

Erro de processo

307

PrErr_307 Crimpagem CFM2 envoltória 1

Erro de processo

308

PrErr_308 Crimpagem CFM2 envoltória 2

Erro de processo

309

PrErr_309 Crimpagem CFM2 NOK

Erro de processo

310

PrErr_310 Crimpagem CFM2 desgaste

Erro de processo

311

PrErr_311 Erro geral na crimpagem

Erro de processo

312

PrErr_312 Erro na separação

Erro de processo

313

PrErr_313 Força excedida

Erro de processo

315

PrErr_315 Força de fechamento fora da tolerância

Erro de processo

316

PrErr_316 Força máx. alcançada na interrupção cortina de luz Erro de processo

317

PrErr_317 Força máx. excedida no deslocamento para
posição de ejeção

Erro de processo

318

PrErr_318 Cancelamento do processo

Erro de processo

319

PrErr_319 Força máx. alcançada na parada por barramento

Erro de processo

11016

Unidade de tração servo: Erro IPM

Erro acionamento

11017

Unidade de tração servo: Temperatura IPM

Erro acionamento

11020

Unidade de tração servo: Sobrecorrente

Erro acionamento

11021

Unidade de tração servo: Offset corrente

Erro acionamento

11022

Unidade de tração servo: Limite de corrente excedido

Erro acionamento

11033

Unidade de tração servo: continuamente sobrecarregada

Erro acionamento

11034

Unidade de tração servo: Acionamento temperatura 1

Erro acionamento

11035

Unidade de tração servo: Sobrecarga na recuperação

Erro acionamento

11036

Unidade de tração servo: Cabo do motor não conectado

Erro acionamento

11037

Unidade de tração servo: Temperatura 2

Erro acionamento

11038

Unidade de tração servo: Encoder temperatura

Erro acionamento

11048

Unidade de tração servo: Encoder erro de comunicação

Erro acionamento

11049

Unidade de tração servo: Encoder cabo não conectado

Erro acionamento

11050

Unidade de tração servo: Encoder erro de dados

Erro acionamento

11051

Unidade de tração servo: Ajustes do motor

Erro acionamento

11052

Unidade de tração servo: Fase Z não concluída

Erro acionamento

11053

Unidade de tração servo: Bateria com carga baixa

Erro acionamento
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Número
de erro

Descrição

Classe/gravidade

11054

Unidade de tração servo: Seno ENC

Erro acionamento

11055

Unidade de tração servo: Seno frequência

Erro acionamento

11056

Unidade de tração servo: Encoder erro de ajuste

Erro acionamento

11064

Unidade de tração servo: Subtensão

Erro acionamento

11065

Unidade de tração servo: Sobretensão

Erro acionamento

11066

Unidade de tração servo: Interrupção na tensão de alimentação Erro acionamento

11067

Unidade de tração servo: Interrupção na tensão de controle

Erro acionamento

11080

Unidade de tração servo: Velocidade excedida

Erro acionamento

11081

Unidade de tração servo: POS seguinte desvio

Erro acionamento

11083

Unidade de tração servo: Grande desvio SPD

Erro acionamento

11099

Unidade de tração servo: Erro de soma de verificação

Erro acionamento

11113

Unidade de tração servo: Erro nos ajustes de fábrica

Erro acionamento

12016

Servo corrediça: Erro IPM

Erro acionamento

12017

Servo corrediça: Temperatura IPM

Erro acionamento

12020

Servo corrediça: Sobrecorrente

Erro acionamento

12021

Servo corrediça: Offset corrente

Erro acionamento

12022

Servo corrediça: Limite de corrente excedido

Erro acionamento

12033

Servo corrediça: continuamente sobrecarregada

Erro acionamento

12034

Servo corrediça: Acionamento temperatura 1

Erro acionamento

12035

Servo corrediça: Sobrecarga na recuperação

Erro acionamento

12036

Servo corrediça: Cabo do motor não conectado

Erro acionamento

12037

Servo corrediça: Temperatura 2

Erro acionamento

12038

Servo corrediça: Encoder temperatura

Erro acionamento

12048

Servo corrediça: Encoder erro de comunicação

Erro acionamento

12049

Servo corrediça: Encoder cabo não conectado

Erro acionamento

12050

Servo corrediça: Encoder erro de dados

Erro acionamento

12051

Servo corrediça: Ajustes do motor

Erro acionamento

12052

Servo corrediça: Fase Z não concluída

Erro acionamento

12053

Servo corrediça: Bateria com carga baixa

Erro acionamento

12054

Servo corrediça: Seno ENC

Erro acionamento

12055

Servo corrediça: Seno frequência

Erro acionamento

12056

Servo corrediça: Encoder erro de ajuste

Erro acionamento

12064

Servo corrediça: Subtensão

Erro acionamento

12065

Servo corrediça: Sobretensão

Erro acionamento

12066

Servo corrediça: Interrupção na tensão de alimentação

Erro acionamento
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Número
de erro

Descrição

Classe/gravidade

12067

Servo corrediça: Interrupção na tensão de controle

Erro acionamento

12080

Servo corrediça: Velocidade excedida

Erro acionamento

12081

Servo corrediça: POS seguinte Desvio excessivo entre pos.
nominal e real (erro de posicionamento)

Erro acionamento

12083

Servo corrediça: Grandes desvios SPD Desvio excessivo
entre velocidade nominal e real

Erro acionamento

12099

Servo corrediça: Erro de soma de verificação

Erro acionamento

12113

Servo corrediça: Erro nos ajustes de fábrica

Erro acionamento

Veja também
no capítulo

7.4.10 Direitos de acesso
Usuário
Direito de acesso

“nenhum” =
estado ao ligar

Operador

Superusuário

Parâmetro de força de fechamento

×

×



Parâmetros ferramenta

×

×



Protocolo de processo







Protocolo de erros / avisos







Protocolo de verificação

×

×



Diário de serviço

×

×



Função desbloqueio

×





Modo laboratório

×

×



Deslocamento manual (operação manual)

×

×



Teste de atrito

×

×



Teste IO

×

×



Verificações de força

×





Explicação:

 = acesso

× = sem acesso

O usuário “Superusuário” é desconectado automaticamente depois de um determinado período de tempo.
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8

Atribuir endereço de IP

Se a ferramenta deve ser integrada em uma rede, certifique-se de que o endereço de IP não cause nenhum conflito.
O ajuste de fábrica do endereço IP é 192.168.10.50. Você pode acessar o controlador com um navegador da web,
para alterar o endereço IP. Para tanto, entre http://192.168.10.50:81/ na barra de endereço do navegador.

Depois de login na página inicial, altere o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão.

O endereço IP ajustado á válido tanto para Ethernet TCP/IP como para Ethernet/IP (comunicação industrial).
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8.1

Ajustar data e hora

Clique em “Configuração do sistema” na barra de menu e ajuste a data e a hora.

A data e a hora também podem ser ajustadas através do GUI.
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9

Manutenção e substituição de peças

9.1

Informações gerais de segurança relativas aos serviços de manutenção
e reparos
AVISO

Risco de vida devido a choque elétrico.
O contato com peças sob tensão pode causar a morte.
XX Retirar o plugue da tomada e proteger a FAST 3000 contra uma reconexão involuntária.
XX Depois de desligar a tensão, aguardar por 15 minutos, até a tensão do circuito intermediário no servo
amplificador ser eliminada.
XX Certificar-se de que os serviços no equipamento elétrico somente sejam executados por profissional
eletricista devidamente qualificado e autorizado.
XX Certificar-se de que os operadores somente eliminem aquelas falhas que sejam claramente resultantes de
erros de operação ou de manutenção.

AVISO
Nunca submergir a FAST 3000 em água ou outros líquidos.

Cuidado
Risco de danos à célula de carga.
A ferramenta FAST 3000 dispõe de uma célula de carga. Trata-se de um instrumento de medição de precisão.
Aplicar exclusivamente as forças previstas (não martelar), para evitar danos à célula de carga.
•

Os serviços de limpeza, lubrificação e manutenção somente podem ser realizados por profissionais
autorizados e em cumprimento destas instruções de manutenção e das normas de prevenção de acidentes.
A não observância pode causar danos materiais e pessoais.

•

Para os serviços de manutenção e reparos somente devem ser usadas ferramentas e peças originais
recomendadas pela empresa OETIKER.

•

Use somente peças de reposição originais da empresa OETIKER.

•

Os serviços de manutenção somente podem ser realizados depois que a FAST 3000 estiver desconectada da
rede elétrica.

•

Depois da primeira entrada em serviço e dependendo do grau de contaminação, a FAST 3000 deve ser
submetido a uma limpeza diariamente ou semanalmente.

•

Nunca submergir a FAST 3000 em água ou outros líquidos.
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9.2

Manutenção

9.2.1 Antes dos serviços de manutenção

AVISO
Risco de vida devido a choque elétrico.
O contato com peças sob tensão pode causar a morte.
XX Retirar o plugue da tomada e proteger a FAST 3000 contra uma reconexão involuntária.
XX Depois de desligar a tensão, aguardar por 15 minutos, até a tensão do circuito intermediário no servo
amplificador ser eliminada.
XX Certificar-se de que os serviços no equipamento elétrico somente sejam executados por profissional
eletricista devidamente qualificado e autorizado.
XX Certificar-se de que os operadores somente eliminem aquelas falhas que sejam claramente resultantes de
erros de operação ou de manutenção.

Cuidado
Risco de esmagamento em peças móveis.
XX Os serviços de manutenção somente podem ser realizados depois que a FAST 3000 estiver desconectada da
rede elétrica.
XX As coberturas somente podem ser removidas por pessoal devidamente autorizado, treinado e qualificado.

9.2.2 Depois dos serviços de manutenção

Cuidado
Risco de esmagamento em peças móveis.
XX Depois da manutenção, certificar-se de que todos os dispositivos de segurança foram fixados novamente e
aparafusados.
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Cuidado
Perigo devido a peças ejetadas.
Em caso de uma quebra durante a operação, há risco de peças ficarem soltas e serem lançadas para fora.
XX Use sempre óculos de proteção durante a operação e manutenção da máquina.
XX Certificar-se de que os conectores elétricos removidos para os serviços de manutenção e inspeção, sejam
reconectados.
XX Verificar todas as uniões roscadas.
XX Instalar imediatamente todos os dispositivos de segurança.
XX Verificar todas as funções da FAST 3000 e inicializar a ferramenta.
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9.2.3 Controle regular do estado

Cuidado
Defeitos devem ser comunicados imediatamente ao superior hierárquico.
XX Em caso de defeitos, a ferramenta FAST 3000 não deve continuar em operação.
XX Diariamente ou antes de cada início de turno, inspecionar as partes visíveis da FAST 3000 em relação a danos
visíveis e certificar-se de que a ferramenta somente será operada em condições perfeitas de funcionamento.
Isto se aplica especialmente às mandíbulas de crimpagem e à função de parada de emergência.

Fig. 30

Controle das mandíbulas de crimpagem com espelho de teste montado

XX A força de fechamento deve ser verificada semanalmente (veja o capítulo 6.8.4).
XX É recomendável verificar o desvio de força semanalmente (veja capítulo 6.8.3)
XX É recomendável verificar os sensores de força de crimpagem uma vez ao mês (veja capítulo 6.8.5)
XX É recomendável controlar o posicionamento da ferramenta semanalmente.
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9.2.4 Serviços regulares de manutenção / Plano de manutenção
Serviço Intervalo de serviço
/ Executado por
A
100.000 ciclos

Peças a serem substituídas

Atividades de manutenção

•

•

Cliente ou Oetiker

Kit de mandíbulas de
crimpagem (número de
peça 13500112)

•
•

B

C

200.000 ciclos

•

Peças que foram
submetidas a 100.000
Cliente ou Oetiker
procedimentos de
manutenção
• Punção separador
• Alavanca de aperto
• Cunha de crimpagem
• Eixo das mandíbulas de
crimpagem
Todas as peças incluídas no
numero de peça 13500157)
2.000.000 ciclos
• Peças que foram
submetidas a 200.000
procedimentos de
Exclusivamente
manutenção
Oetiker:
Entre em contato com • Kit alavanca de aperto
• Cursor unidade de aperto
seu representante
(dependendo do desgaste)
Oetiker.
(Todas as peças incluídas no
numero de peça 13500228)

•
•
•

•
•
•
•
•

Substituir mandíbulas de
crimpagem
Girar punção separador em
180°
Limpar e lubrificar cabeçote
da ferramenta
Serviço A
Substituir peças
Limpar e lubrificar unidade
de aperto

Serviço B
Substituir peças
Lubrificar acionamentos
Verificar o estado da
ferramenta
Limpar o filtro de pó do
armário elétrico

Tempo
necessário
10 minutos

40 minutos

2 horas

Lubrificante recomendado
Descrição

Tipo

Fabricante

Graxa lubrificante

MICROLUBE GBU-Y 131

Klüber Lubrication AG (Suíça)
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
Tel.: +41 44 308 69 69
Fax: +41 44 308 69 44
www.klueber.com
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Pontos de lubrificação:
XX Lubrifique as áreas marcadas em amarelo com uma camada fina de lubrificante

9.2.5 Serviço A - a ser realizado a cada 100.000 ciclos

Cuidado
Peças de desgaste (mandíbulas de crimpagem) devem ser substituídas depois de 100.000 fechamentos.
Além disso, o cabeçote inteiro deve ser limpo e lubrificado.
Um serviço deve ser executado a cada 100.000 ciclos.
1.

Desmontar o cabeçote separador de crimpagem (veja o capítulo 9.3).

2.

Limpar e lubrificar cabeçote separador de crimpagem.

3.

Inspecionar visualmente a cunha de crimpagem e o eixo das mandíbulas de crimpagem: Sem desgaste
excessivo.

4.

Substituir mandíbulas de crimpagem (veja o capítulo 9.3.3).
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5.

Girar punção separador em 180° (veja o capítulo 9.3.3).

6.

Montar novamente o cabeçote separador de crimpagem (veja o capítulo 9.3.3).

7.

O curso de fechamento SS deve estar dentro de 3±0,1 mm (medir em estado fechado).

8.

Depois da montagem e fixação da tampa da caixa do cabeçote, os três cursores devem apresentar mobilidade
com pouca resistência.

9.

Após a montagem da FAST 3000, executar uma verificação da força de fechamento com 1850 N (veja o
capítulo 6.8.4). A força de fechamento deve estar dentro de ±100 N.

10. Fechar dez abraçadeiras WingGuard®. Nesses dez fechamentos não é permitida nenhuma peça NOK.

9.2.6 Serviço B - a ser realizado a cada 200.000 ciclos

Cuidado
Peças de desgaste (mandíbulas de crimpagem) devem ser substituídas depois de 100.000 fechamentos.
Peças de desgaste (punção separador, cunha de crimpagem, eixo das mandíbulas de crimpagem, alavanca de
aperto) devem ser substituídas depois de 200.000 fechamentos.
Além disso, o cabeçote separador de crimpagem inteiro e a unidade de aperto devem ser limpos e lubrificados.
Um serviço ampliado/abrangente deve ser executado a cada 200.000 ciclos.
1.

Desmontar o cabeçote separador de crimpagem (veja o capítulo 9.3).

2.

Limpar e lubrificar cabeçote da ferramenta (veja o capítulo 9.2.4).

3.

Substituir a cunha de crimpagem (veja o capítulo 9.3.4).

4.

Substituir o eixo das mandíbulas de crimpagem (veja o capítulo 9.3.5).

5.

Substituir mandíbulas de crimpagem (veja o capítulo 9.3.3).

6.

Substituir punção separador (veja o capítulo 9.3.3).

7.

Montar novamente o cabeçote separador de crimpagem (veja o capítulo 9.3).

8.

Limpar e lubrificar unidade de aperto.

9.

Substitua a alavanca de aperto (veja o capítulo 9.3.6).
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10. O curso de fechamento SS deve estar dentro de 3 ±0,1 mm (medir em estado fechado).

11. Depois da montagem e fixação da tampa da caixa do cabeçote, os três cursores devem apresentar mobilidade
com pouca resistência.
12. Após a montagem da FAST 3000, executar um teste da força de fechamento com 1850 N. A força de
fechamento deve estar dentro de ±100 N.
13. Fechar dez abraçadeiras WingGuard®. Nesses dez fechamentos não é permitida nenhuma peça NOK.

9.3

Substituir peças
AVISO

Risco de ferimentos com o cabeçote separador de crimpagem desmontada.
XX Nunca operar a FAST 3000 sem o cabeçote separador de crimpagem corretamente colocado.

Cuidado
Em caso de células de carga CFM não montadas, há risco de danos mecânicos.
XX Nunca operar a FAST 3000 com um cabeçote separador de crimpagem equipado para CFM, se as células
de carga não estiverem instaladas em sua posição normal. A não observância causa danos mecânicos ao
cabeçote separador de crimpagem.
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9.3.1 Desmontagem do cabeçote separador de crimpagem
1.

Para facilitar a montagem, desloque a unidade
de aperto para a posição de ejeção (veja capítulo
6.8.2).

2.

Desligar a FAST 3000.

3.

Solte os 4 parafusos laterais e retira a cobertura no
cabeçote.

4.

Solte os cabos do sensor de força dos terminais.

5.

Solte os parafusos dos suportes de cabo do
sensor.

6.

Desmonte os sensores de força de crimpagem com
seus suportes com auxilio de uma chave de fenda
no. 2, conforme ilustrado na figura à direita.
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7.

Antes de retirar o cabeçote separador de crimpagem, coloque os cabos do sensor de força (1) por
cima da FAST 3000. Desta forma, não há risco de
esmagar acidentalmente os cabos do sensor de
força.

8.

Remova os 4 parafusos da parte frontal e retire o
cabeçote separador de crimpagem.

9.

Coloque o cabeçote separador de crimpagem com
a parte frontal virada para baixo sobre a bancada
de trabalho.

Fig. 31

Cabeçote separador de crimpagem

desmontado
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9.3.2 Montagem do cabeçote separador de crimpagem
1.

Certifique-se de que a FAST 3000 está desligada.

2.

Monte o cabeçote separador de crimpagem na
ordem inversa do capítulo 9.3.1, passos 3 até 7.
Torque de aperto dos parafusos M6:
7-9 Nm (62-80 lbf in)

9.3.3 Substituir mandíbulas de crimpagem e/ou punção separador

Cuidado
Danos na ferramenta devido a objetos estranhos ou manuseio incorreto.
Instale exclusivamente peças originais da OETIKER. Mandíbulas de crimpagem diferentes das designadas não
podem ser montadas no cabeçote separador de crimpagem.
Não é permitido usar ferramentas de impacto para desmontar e montar o cabeçote separador de crimpagem.
O grupo construtivo é parte de um sistema de medição, que pode sofrer danos em caso de manuseio incorreto.
Para outras informações sobre os números de peça das peças de reposição, veja o capítulo 9.7.
Para outras informações sobre a denominação dos componentes do cabeçote separador de crimpagem, veja o
capítulo 4.2.
Desmontar o cabeçote separador de crimpagem
1.

Certifique-se de que o local de trabalho está livre
de aparas e poeira.

2.

Coloque o cabeçote separador de crimpagem com
a parte frontal virada para baixo sobre a bancada
de trabalho.

3.

Solte os 4 parafusos e retire a tampa da caixa do
cabeçote.
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4.

Desmonte as peças.

5.

Para desmontar a placa distanciadora, levante
a mesma com uma chave de fenda no. 2 nos
entalhes previstos para essa finalidade.
Depois de levantar um entalhe, mudar sempre para
o entalhe do lado oposto.

Montar novamente o cabeçote separador de crimpagem
Monte o cabeçote separador de crimpagem na sequência inversa
da desmontagem.
Observe as seguintes instruções:
XX Durante a montagem do cabeçote separador de crimpagem
e da sua instalação na parte mecânica da FAST 3000, preste
atenção para que as mandíbulas de crimpagem estejam
posicionadas nas guias da cunha de crimpagem, conforme
ilustrado na figura à esquerda. A não observância pode causar
danos mecânicos ao cabeçote separador de crimpagem.
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XX Empurre manualmente a placa distanciadora para
baixo, pressionando alternadamente nos pontos
indicados.
Torque de aperto dos parafusos M6: 7-9 Nm (62-80 Ibf in)

Substituir punção separador

Observação
Não use o respectivo lado do punção separador além do número de ciclos especificado no capítulo de
manutenção.

Observação
Por ocasião do fornecimento da FAST 3000, o punção separador está instalado de forma que o corte é feito no
lado identificado com “1”. Assim, ao instalar um punção separador novo, este também deve ser instalado de
forma que o corte seja feito no lado identificado com “1”.
1.

Desmonte o cabeçote separador de crimpagem,
seguindo as instruções de desmontagem.

Fig. 32
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2.

Empurre o punção separador para fora do cursor.

3.

Na primeira substituição do punção separador,
este pode simplesmente ser invertido, usando o
outro lado. Se isto já foi feito, substitua o punção
separador por uma peça nova.

Substituir mandíbulas de crimpagem

Observação
Substitua a mandíbula de crimpagem direita e esquerda sempre ao mesmo tempo.

Observação
Não use as mandíbulas de crimpagem além do número de ciclos recomendado (veja o capítulo 9.2.4).

Observação
Durante os primeiros ciclos de fechamento, o monitoramento da força de crimpagem pode medir um nível de
força maior. A causa desta condição é um coeficiente de atrito mais elevado entre a mandíbula de crimpagem e a
fita da abraçadeira durante os primeiros ciclos de fechamento.
Nesse caso, feche as abraçadeiras WingGuard® em peças não produtivas, até as mandíbulas de crimpagem
estarem amaciadas (aprox. 50 ciclos).
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1.

Desmonte o cabeçote separador de crimpagem, seguindo as instruções de desmontagem (veja „Desmontar
o cabeçote separador de crimpagem“)

2.

Substitua as mandíbulas de crimpagem.

3.

Monte novamente o cabeçote separador de crimpagem.

9.3.4 Substituir cunha crimpagem
Para detalhes sobre a desmontagem do cabeçote separador de crimpagem, veja o capítulo 9.3.1 e 9.3.3.
1.

Solte o parafuso de fixação e remova-o.

2.

Retire os pinos.

3.

Puxe a cunha de crimpagem para for do cursor e
substitua a cunha por uma peça nova.

4.

Insira os pinos novamente nos seus entalhes.

5.

Aperte o parafuso de fixação.

6.

Monte novamente o cabeçote separador de
crimpagem, conforme descrito no capítulo “Montar
o cabeçote separador de crimpagem”.

9.3.5 Substituir o eixo das mandíbulas de crimpagem

Observação
O eixo das mandíbulas de crimpagem somente deve ser substituído usando as ferramentas de extração e
inserção previstas para tal finalidade (veja o capítulo 9.7). Não use martelo e puncionador, já que estes aumentam
o risco de danos mecânicos.
A ferramenta de inserção de eixos garante a profundidade de inserção correta do eixo de mandíbulas
de crimpagem. O eixo não deve sobressair para além da placa distanciadora e não pode ser inserido
excessivamente.
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1.

Monte a ferramenta e extração de eixos no
cabeçote separador de crimpagem, conforme
ilustrado na figura à direita.
Siga a sequência de aperto.

2.

Aperte o parafuso marcado (1) e extraia o primeiro
eixo. Em seguida, insira o parafuso na outra rosca e
remova o segundo eixo. Desmonte a ferramenta de
extração.

3.

Monte a ferramenta e inserção de eixos, conforme
ilustrado na figura à direita.
Siga a sequência de aperto.
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4.

Instale um novo eixo de mandíbulas de crimpagem
(3) e coloque o parafuso marcado (2). Aperte o
parafuso, para inserir o eixo de mandíbulas de
crimpagem. Interrompa o aperto, assim que sentir
uma resistência nítida. Faça o mesmo para o
segundo eixo novo.

5.

Desmonte a ferramenta de inserção e instale
novamente o cabeçote separador de crimpagem,
conforme descrito no capítulo “Montar o cabeçote
separador de crimpagem”

A ferramenta de inserção de eixos garante a
profundidade de inserção correta do eixo de
mandíbulas de crimpagem (3).

9.3.6 Substituir alavanca de aperto

Cuidado
Danos na ferramenta devido a objetos estranhos.
Instale exclusivamente peças originais da OETIKER.
Para outras informações sobre os números de peça das peças de reposição, veja o capítulo 9.7.

Cuidado
Danos na ferramenta devido ao fechamento errado de abraçadeiras.
Instale a alavanca de aperto na posição correta, com o nariz para a frente.

Observação
Não use a alavanca de aperto além do número de ciclos especificado no capítulo de manutenção.
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1.

Desloque o acionamento inferior até a posição de
ejeção.

2.

Acione o botão de parada de emergência.

3.

Remova as coberturas frontais.

Fig. 33
4.

Ferramenta com coberturas frontais
desmontadas

Puxe o eixo da alavanca de tensionamento para
fora (sem necessidade de ferramentas).

5.

Movimente a alavanca de tensionamento para a
frente.
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6.

Empurre a alavanca de aperto para o lado,
remova-a e substitua-a por uma peça nova.

7.

Monte novamente todas as peças. Para tanto, siga os passos acima descritos na sequência inversa.
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9.4

Verificar e ajustar a posição do sensor de detecção da fita

Observação
Para verificar se o sensor de fita está corretamente ajustado, siga os passos de 1 a 6.

Observação
Para informações sobre os números de peça das duas tiras de fita, veja o capítulo 9.7.
1.

Desloque o acionamento inferior até a posição de serviço (modo de operação -> Deslocamento manual ->
Posição de serviço).

2.

Acione o botão de parada de emergência.

3.

Desmonte as duas coberturas laterais da frente.

4.

Insira a seção da fita identificada com “LED on” (1)
na fenda da unidade de tração. Pressione a barra
da alavanca de tração (2) do cabeçote separador
de crimpagem, para abrir a unidade de tração.
Quando a seção da fita estiver inserida, solte a
barra da alavanca de tração.
(Observação: Se a seção da fita estiver curvada,
insira-a conforme ilustrado pela linha amarela. Isto
garante que, depois de soltar a alavanca de tração,
a seção da fita esteja nivelada.
O LED (4) do sensor acende, se o ajuste do sensor
estiver correto.

5.

Remova novamente a seção da fita identificada
com “LED on” e insira a seção da fita identificada
com “LED off”.
Se o ajuste estiver correto, o LED não acende.

6.

Se o passo 4 ou 5 resultar em status incorreto
do LED, prossiga com o passo seguinte. Caso
contrário, o ajuste do sensor está correto, continua
com o passo 14.
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7.

Insira novamente a seção da fita identificada com
“LED on” na fenda da unidade de tração.

8.

Solte o pino roscado (3) em aproximadamente
uma volta, usando uma chave sextavada tamanho
1,5 mm.

9.

Pressione o sensor da fita para baixo, até encostar na seção da fita. Isto pode ser facilitado, usando uma pinça
para segurar o sensor pelo cabo.

10. Afaste lentamente o sensor da seção da fita, até o LED acender.
11. Se for necessário, gire o sensor até que o LED esteja visível.
12. Segure o LED nessa posição e aperte o pino roscado novamente.
Torque de aperto: 5 Ncm.

Observação
O aperto excessivo do pino roscado pode danificar o sensor.
13. Execute os passos 4 e 5, para verificar a posição do sensor mais uma vez.
14. Monte novamente as duas coberturas laterais da frente.
15. Desative a parada de emergência e inicialize a FAST 3000.
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9.5

Ajuste do sensor de força de fechamento

Observação
O ajuste incorreto do fator “Escalonamento do sensor de força” (“Scaling force-sensor”) tem como consequência
que as abraçadeiras de fita WingGuard® seja fechadas com força de fechamento muito alta ou baixa.
XX Proceda com especial cuidado ao realizar o ajuste e use um CAL 01 calibrado.

Observação
XX Antes de adaptar o escalonamento do sensor de força, verifique a parte mecânica da ferramenta,
especialmente a livre mobilidade da guia linear da unidade de aperto e o alinhamento correto da unidade de
aperto em relação ao cabeçote separador de crimpagem.
O ajuste do escalonamento em uma ferramenta com algum problema mecânico encobre o problema mecânico, o
que pode resultar em abraçadeiras de fita WingGuard® mau instaladas e peças fixadas montadas incorretamente.
Para o ajuste, é necessário um CAL 01 e uma unidade de verificação PG135.
Para informações sobre os números de peça, veja o capítulo 3.3.
Informações sobre a verificação do sensor de força de fechamento, veja o capítulo 6.8.4 (Verificar força de
fechamento).

9.5.1 Verificação da mobilidade da unidade de aperto
1.

Desloque a corrediça até a posição inicial e o dispositivo de tração até a posição de serviço.

2.

Acione o botão de parada de emergência.

3.

Remova os parafusos marcados com vermelho.

4.

Desloque o dispositivo de tração manualmente.
Ele deve apresentar mobilidade suave e fácil ao
longo de todo o trajeto disponível.

5.

Monte novamente o parafuso removido no passo 3.

6.

Destrave a parada de emergência e inicialize a
FAST 3000.

Fig. 34
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9.5.2 Ajuste da célula de carga
1.

Faça seu login como “Superusuário”.

2.

Ajuste o CAL 01 no modo Hold-ME-EL Average.

3.

Aguarde 5 minutos, até o CAL 01 aquecer.

4.

Verifique se há um desvio de força (ajuste zero). Em caso afirmativo, ajuste o aparelho em zero (veja o capítulo
6.8.3 (Definir desvio de força em zero)).

5.

Realize cinco verificações de força com uma força alvo de 1850 N e anote os valores.

6.

Calcule a média destes cinco valores. (p. ex. 1950 N)

7.

Selecione “Ajuste” (“Settings”) e o submenu “Parâmetros ferramenta” no painel de toque da FAST 3000.

8.

Calcule o novo valor para o escalonamento do sensor de força com base na seguinte fórmula:
NKS = DCAL01 / FZ • AKS

9.

NKS:

Novo escalonamento do sensor de força

DCAL01:

Valor médio da medição de força CAL 01

FZ:

Força alvo

AKS:

Antigo escalonamento do sensor de força

Entre este valor no campo “Escalonamento sensor de força” (“Scaling force-sensor”).

10. Verifique se há um desvio de força (ajuste zero). Em caso afirmativo, ajuste o aparelho em zero.
11. Realize a verificação de força, para controlar o ajuste correto mais uma vez.
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9.6

Substituição do armário elétrico ou mecânica de ferramentas
Aviso

A não observância do procedimento descrito a seguir, pode fazer com que as abraçadeiras de fita WingGuard®
270 não sejam fixadas com a força de fechamento ajustada. É indispensável verificar a força de fechamento e, se
for necessário, ajustar o fator de escalonamento do sensor de força.
1.

Desmonte os componentes defeituosos (mecânica da ferramenta ou armário elétrico).

2.

Caso você for encaminhar os componentes defeituosos para a Oetiker para fins de reparo, certifique-se de
enviar todos os componentes necessários.
O escopo da remessa deve ser o mesmo do escopo de fornecimento do componente de reposição. Atenção:
O escopo de fornecimento da mecânica da ferramenta também inclui os dois aparelhos de monitoramento da
força de crimpagem.

3.

Instale todos os componentes incluídos no escopo de fornecimento do componente de reposição.

4.

Realize uma verificação da força de fechamento (veja o capítulo 6.8.4).

5.

Caso a força de fechamento medida divergir em mais de 25 N do valor ajustado, reajuste o sensor de força de
fechamento (veja o cap. 9.5).
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9.7

Ferramentas e materiais de consumo necessários para a manutenção

Erro de ferramenta /
Material de consumo

Número de
peça

Aplicação

Mandíbulas de crimpagem
kit de reposição
(Pacote de serviço A)

13500112

Serviço A

Pacote de serviço B

13500157

Serviço B

Pacote de serviço C

13500228

Serviço C

Cunha de crimpagem

13500060

Peça de reposição
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Erro de ferramenta /
Material de consumo

Número de
peça

Aplicação

Alavanca de aperto kit de
reposição

13500113

Peça de reposição

Cabeçote separador de
crimpagem para CFM

13500215

Cabeçote separador de
crimpagem para
uma manutenção rápida

Ferramenta separadora de
crimpagem + CFM

13500269

Peça de reposição

Armário elétrico Ethernet IP

–

13500281

Peça de reposição

Armário elétrico ProfiNet

–

13500280

Peça de reposição

13500205

Inserção das mandíbulas de
crimpagem.

Ferramenta de inserção
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Erro de ferramenta /
Material de consumo

Número de
peça

Aplicação

Unidade de aperto trilho

13500218

Peça de reposição

Módulo de contato NA

06001813

Peça de reposição

Módulo de contato NF

06001814

Peça de reposição
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Erro de ferramenta /
Material de consumo

Número de
peça

Aplicação

Amplificador servo
L7NHA004U

06001892

Peça de reposição

Amplificador de medição
1-BM40IE

06002147

Peça de reposição

Placa de entrada/saída
digital

06001891

Peça de reposição

CLP PAC320 PROFINET

06002146

Peça de reposição
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Erro de ferramenta /
Material de consumo

Número de
peça

Aplicação

CLP PAC320 Ethernet/IP

06001870

Peça de reposição

Acionamento GSM20 cpl.
(completo com conectores)

13500271

Peça de reposição

Aparelho de
monitoramento de força

06001877

Peça de reposição

Mini sensor de força
2,5kN (sensor de força de
crimpagem)

06001864

Peça de reposição

Dispositivo de alinhamento

13500214

Posicionamento da
FAST 3000
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Erro de ferramenta /
Material de consumo

Número de
peça

Aplicação

Cabo para o aparelho de
monitoramento de força
2m

06001878

Cabo para conexão
do sensor de força de
crimpagem com os
aparelhos de monitoramento
de força de crimpagem

Espelho para verificação
das mandíbulas

13500266

Peça de reposição

Kit de adesivo de
segurança para FAST 3000

08904156

Peça de reposição

Chave Allen 1,5 mm

Sensor de fita

Chave Allen 2 mm

Sensor de proximidade de
segurança, ...

Chave Allen 2,5 mm

Calha porta-cabos

Chave Allen 3 mm

Coberturas, ...

Chave Allen 4 mm

-

Chave Allen 5 mm

Diversos

Chave Allen 6 mm

Suporte para transporte, ...

Chave Allen 8 mm

Pino articulado, fêmea

Pinça

Ajuste do sensor de fita

Graxa MICROLUBE GBU-Y
131

Lubrificação do cabeçote
separador de crimpagem,
Unidade de aperto e fita

Pincel

Lubrificação com graxa

Paquímetro
0-150 mm

Verificação do curso de
fechamento
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10

Controlar a FAST 3000 através de um CLP externo
AVISO

Nunca opere a FAST 3000 através de um CLP externo sem antes tomar as respectivas medidas de
segurança.
A não observância pode causar a morte ou ferimentos graves.
XX O integrador do sistema é responsável pela integração segura da FAST 3000 na célula de montagem.
XX O integrador do sistema deve realizar uma análise de riscos e instalar a ferramenta em conformidade com
essa análise.
XX Caso não for utilizado o painel de controle bimanual, é necessário conectar o dongle bimanual. É necessário
conectar uma parada de emergência externa.
XX A integração somente deve ser realizada por pessoal qualificado.
XX Se você tiver dúvidas relativas à integração, entre em contato com a Oetiker.
Veja também as páginas seguintes do esquema elétrico (Versão V1_0):
•

40, 42, 43: Conexão da parada de emergência

•

350, 351, 352: Controle através de sinais E/S, cortina de luz e alimentação elétrica

10.1 Controle através de um bus de campo (Ethernet/IP ou Profinet)
O controle da FAST 3000 pode ser realizado através de um sistema de controle externo, baseado em bus de campo
Ethernet/IP ou Profinet.
Ligue o sistema de controle superior na respectiva conexão LAN do armário elétrico da FAST 3000.
Para outras informações, veja os capítulos 6.2 e 7.4.5.
Os seguintes dados são válidos para a versão de software V2.09.

10.1.1 Ajustes tipo de comunicação Ethernet/IP
Nome:

Parker

Endereço IP:

192.168.10.50

Formato de com.:

Daten – Dint

Módulo Inhibit:

verdadeiro

Usar conexão Unicast através de EtherNet/IP:

falso

Exemplo de montagem

Tamanho

Entrada

101

46

Saída

100

1

Configuração

102

2
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10.1.2 Ajustes configuração Profinet HW
O arquivo GDSML para a configuração do controle superior pode ser encontrada no dispositivo USB fornecido com
a ferramenta. Os seguintes ajustes devem ser realizados na configuração do controle superior:
•

6 x Entrada Unsigned32

•

1 x Saída Unsigned32

Fig. 29

Exemplos de configuração HW do módulo Profinet da FAST 3000 em um controle Siemens S7 1212C

10.1.3 Mapeamento de bus de campo (versão de software V2.10)
Descrição

Tipo de
dados

Recomendação

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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Descrição

Tipo de
dados

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
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Descrição

Tipo de
dados

R-DW1

Bit15

R Bool

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

Recomendação

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 Pulling force: Gain force
control

Tool PID Controller

R Real

R-DW10

PID Pulling force: Reset time force
control

Tool PID Controller

R Real

R-DW11

PID Pulling force: Ratetime force
control

Tool PID Controller

R Real

Error Handling

R Int

R-DW12

-

R-DW13

Status message

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
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Descrição

Tipo de
dados

Recomendação

R-DW18

Remaining pieces in laboratory
mode

Laboratory-mode

R Int

R-DW19

Home position motion link

Parameter motion link

R Real

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

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 casas decimais

R Real

2 casas decimais

x:

Values for process documentation.

y

Values for build of experience.
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Descrição

Tipo de
dados

W-DW0

Bit0

Iniciar ciclo

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

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, Comentário
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, Comentário
não utilizado; em versões anteriores, este é o número do erro
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10.1.4 Complemento para comunicação industrial
R-DW43 Warning
Com isto são transmitidas as mensagens do capítulo 7.4.9 (lista de erros). Trata-se das mensagens (avisos) 100 até
199. Do numero do erro é subtraído 100 e adicionado o número de bit à soma.
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

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
Com isto são transmitidas as mensagens do capítulo 7.4.9 (lista de erros). Trata-se das mensagens (erros da
ferramenta) 200 até 299. Do numero do erro é subtraído 200 e adicionado o número de bit à soma.
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
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Error

Weight

Value

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

R_DW45 Process Error
Com isto são transmitidas as mensagens do capítulo 7.4.9 (lista de erros). Trata-se das mensagens (erros de
processo) 300 até 399. Do numero do erro é subtraído 300 e adicionado o número de bit à soma.
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
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10.2 Controle através de sinais E/S 24V
Como alternativa ao bus de campo, o controle da FAST 3000 pode ser realizado através de sinais de 24V.
Detalhes sobre a conexão do controle externo no armário elétrico da FAST 3000 podem ser encontrados no
esquema elétrico, nas páginas 350, 351, 352. Para outras informações sobre a ativação do controle através de E/S,
veja o capítulo 7.4.5 e 7.4.7 (Ajuste, parâmetros da ferramenta).
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11

 olocação fora de serviço, transporte, armazenamento,
C
recolocação em serviço

11.1 Colocação fora de serviço
Se a ferramenta FAST 3000 não for usada durante um período mais prolongado, ela deve ser colocada fora de
serviço.
•

Desconecte o plugue elétrico.

•

Limpar a FAST 3000 antes da armazenagem.

•

Substituir peças defeituosas.

•

Armazenar a FAST 3000 em local limpo e seco, protegido contra poeira.

11.2 Transporte
As peças da FAST 3000 são pesadas. Use sempre os recursos adequados para o transporte. Para levantar a
ferramenta, são necessárias duas pessoas.
Durante o transporte, bloqueie o movimento linear e rotacional da mecânica da ferramenta com a trava para
transporte.
Antes de recolocar a ferramenta em serviço, retire as travas para transporte.

Cuidado
Perigo devido à queda da máquina durante o transporte!
XX Não permaneça debaixo da máquina.
XX Use equipamentos de segurança (especialmente calçados).

Cuidado
Perigo devido à queda do armário elétrico durante o transporte!
XX Não permaneça debaixo do armário elétrico.
XX Use equipamentos de segurança (especialmente calçados).
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1

Olhais de transporte

2

Trava para transporte

3

Alça
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11.3 Armazenagem
Se a ferramenta FAST 3000 não for usada durante um período mais prolongado, ela deve ser colocada fora de
serviço.
•

Desconecte o plugue elétrico.

•

Limpar a FAST 3000 antes da armazenagem.

•

Substituir peças defeituosas.

•

Lubrifique as peças mecânicas para protegê-las contra ferrugem.

•

Armazenar a FAST 3000 em local limpo e seco, protegido contra poeira.

11.4 Recolocação em serviço
Quando a FAST 3000 for usada novamente, precisa ser colocada em serviço novamente.
•

Inspecione a FAST 3000 quanto a peças defeituosas ou ferrugem e, se for necessário, realize trabalhos de
reparo ou manutenção.

•

Realize a configuração, veja o capítulo 6.1.

11.5 Descarte
O descarte da ferramenta, de todas as peças substituídas e, especialmente, dos materiais de insumo ou outras
substâncias nocivas ao meio-ambiente deve ser efetuado em conformidade com as normas legais em vigor e por
empresas especializadas.
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12

Dados técnicos

•

Somente para uso interno

•

Faixa de temperatura 5 °C até 40 °C

•

Máx. umidade relativa do ar 80 % para temperaturas até 31 °C

•

110 V ou 220/230 V 50-60 Hz, AC aterramento

•

Tolerância da força de fechamento: ±100 N

•

Máx. Nível de ruído: 75 dBA

•

Capacidade da máquina Cmk > 1.33 com 1850 ± 100 N

•

Força de fechamento 800 até 2500 N

Dimensões e peso

Item

Componente

Dimensões aproximadas [mm]

Peso aproximado [kg]

1

Cabo de ligação

–

2,5

2

Armário elétrico

300 x 400 x 800

40

3

Painel de toque

340 x 220 x 120

2

4

Pedal

260 x 150 x 140

1,5

5

Painel de controle bimanual

465 x 190 x 120

2,5

6

Ferramenta de montagem

610 x 71 x 470 (sem placa de base)

30

190 x 195 x 125

1

Aparelho de monitoramento da força
de crimpagem
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13

Solução de problemas e mensagens de erro

13.1 Observações gerais sobre erros
•

Se não for possível iniciar o procedimento de fechamento ou se ocorrerem falhas de funcionamento durante a
operação, o pessoal responsável pela manutenção da FAST 3000 deve ser consultado.

•

Erros somente devem ser corrigidos de forma correta. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Oetiker
(www.oetiker.com)

13.2 O que fazer, se …?
Tipo de erro

Causa da falha

Medidas para eliminação da falha

Não é possível iniciar
o procedimento de
fechamento

Ferramenta não está ligada

Ligar a ferramenta.

Botão de parada de emergência
ativado

Desativar o botão de parada de
emergência.

Ferramenta não foi inicializada

Inicializar a ferramenta.

Abraçadeira não está colocada
corretamente (verificar o sinal de
detecção de fita)

Colocar a abraçadeira corretamente.

Nem todos os conectores
necessários estão inseridos

Inserir todos os conectores necessários
para a ferramenta.

Modo de operação errado

Mudar ajustes modo de operação.

Cortina de luz ativada e cortina de luz Reparar a cortina de luz.
danificada
FAST 3000 está em operação manual Mudar para operação automática e
inicializar a ferramenta.
Potência para acionamentos não
conectada
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Conectar a potência para acionamento
com o botão verde no armário elétrico.
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Tipo de erro

Causa da falha

Medidas para eliminação da falha

Inicialização da FAST 3000
não funciona

Fita da abraçadeira de fita
WingGuard®
inserir na unidade de aperto

Retirar a fita. Para soltar a alavanca de
aperto, possivelmente seja necessário
remover a cobertura frontal e tensionar a
fita para fora do cabeçote separador de
crimpagem.

Sensor de fita com sujeira

Limpar o sensor de fita.

Painel de controle bimanual não
conectado no armário elétrico

Conectar o painel de controle bimanual no
armário elétrico.

Armário elétrico com defeito

Enviar para a OETIKER.

Parada de emergência ativada

Pressionar e soltar o botão de parada de
emergência. Inicializar a FAST 3000.

Potência para acionamentos não
conectada

Conectar a potência para acionamento
com o botão verde no armário elétrico.

Um dos fusíveis no armário elétrico
disparou.

Verificar o armário elétrico e o aparelho.
Se a verificação estiver OK, ativar o fusível
novamente

Modo de operação errado

Mudar ajustes modo de operação.

Cortina de luz ativada e cortina de luz Reparar a cortina de luz.
danificada

A ferramenta está ligada,
sem visualização de tela

Abraçadeira é crimpada
apenas de um lado

Edição 08.2020

Nenhum valor armazenado nos
parâmetros

Solicitar ao Centro de Assistência Técnica
Oetiker para restaurar os parâmetros do
CLP para os ajustes de fábrica.

Inicialização impossível devido ao
estado operacional atual

Ativar e desativar a parada de emergência.

Painel de toque não conectado no
armário elétrico

Conectar o painel de toque no armário
elétrico.

Armário elétrico com defeito

Enviar para a OETIKER.

Endereço de rede incorreto ajustado
no display ou no comando

Ajustar o endereço de rede corretamente.

Ajustes errados no display

Providenciar os ajustes do display junto ao
Centro de Assistência Técnica Oetiker.

Um dos fusíveis no armário elétrico
disparou.

Verificar o armário elétrico e o aparelho.
Se a verificação estiver OK, ativar o fusível
novamente.

Mandíbula de crimpagem quebrada

Substituir o conjunto de mandíbulas de
crimpagem.

Eixo das mandíbulas de crimpagem
quebrado

Substituir o eixo
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Tipo de erro

Causa da falha

Medidas para eliminação da falha

Fita não é cortada

Punção separador quebrado

Substituir punção separador

Guia do punção separador montada
incorretamente

Realizar a montagem da guia do punção
separador conforme descrito no capítulo
9.3.3.

Guia do punção separador montada
incorretamente

Realizar a montagem da guia do punção
separador conforme descrito no capítulo
9.3.3.

Posicionamento horizontal errado da
FAST 3000

Verificar o posicionamento correto do
batente horizontal, para garantir a posição
correta da caixa da abraçadeira.

Com a abraçadeira WingGuard®
fechada, o cabeçote da ferramenta
não está na posição correta

Verificar, se alguma peça obstrui o
percurso do cabeçote da ferramenta em
sua posição correta durante o fechamento
da abraçadeira.

A abraçadeira WingGuard® é
bloqueada pela alavanca de aperto
pressionada.
Inicialização impossível devido à
abraçadeira colocada.

Usar a função desbloqueio (veja o
capítulo 6.8.1).
Caso a função desbloqueio não funcionar,
prossiga com os seguintes passos:

Mandíbulas de crimpagem
cortam a caixa da
abraçadeira

Abraçadeira instalada não
pode ser retirada da FAST
3000 durante a produção

1.

Desligue a ferramenta FAST 3000 com
segurança.

2.

Remova os painéis laterais da frente e
a cobertura do cabeçote separador de
crimpagem.

3.

Solte algumas voltas dos parafusos
de fixação do cabeçote separador
de crimpagem e puxe o cabeçote
ligeiramente.

4.

Agora é possível soltar a haste da
alavanca de aperto e, com isso,
remover a extremidade da fita da
abraçadeira WingGuard® da unidade
de aperto e do cabeçote.

Nível da força de
crimpagem muito elevado

Edição 08.2020

Mandíbulas de crimpagem não
rodadas
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5.

Monte a FAST 3000.

6.

Ligue e inicialize a ferramenta.

Fechar algumas abraçadeiras WingGuard®.
As mandíbulas de crimpagem realizam a
rodagem e a força de crimpagem atinge os
valores normais.
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Tipo de erro

Causa da falha

Medidas para eliminação da falha

Abraçadeira instalada não
pode ser removida depois
de ligar a FAST 3000

Os acionamentos não podem ser
inicializados, visto que a ferramenta
detecta a presença de uma
abraçadeira na unidade de aperto.

Desligar a FAST 3000.
Remover a cobertura frontal e pressionar a
haste da alavanca de aperto na direção do
cabeçote separador de crimpagem.
Remover a fita da abraçadeira do cabeçote
separador de crimpagem. A ferramenta
FAST 3000 agora está pronta para
inicialização.
Montar a cobertura frontal e ligar a FAST
3000
Inicializar a FAST 3000.

Sem reação da FAST 3000
nas entradas (p. ex. botão
de travamento da fita)

A FAST 3000 se encontra em modo
Desativar “Controle através de CLP
“Controle através de CLP externo” ou externo” ou “Controle através de IO”.
“Controle através de IO”

Erro de ferramenta

Edição 08.2020

O módulo IO não está corretamente
inserido no CLP (conector ou
módulo)

Inserir o conector corretamente.

Bus EtherCAT não está pronto para
operação

Controlar, se todos os aparelhos estão
corretamente conectados, especialmente
as conexões no amplificador de medição
da força de tensionamento e as conexões
dos aparelhos de monitoramento da força
de crimpagem.

Erro do servo acionamento

Consultar o manual do acionamento
“LH7N”.
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Conectar o módulo corretamente.
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13.3 Mensagens de erro e sua eliminação
13.3.1 Avisos
War_101 Erro confirmado
Erros e avisos foram confirmados. Nenhuma ação necessária.
War_102: Erro contatos botão

Observação
Por motivos de segurança, cada uma das duas teclas de início no controle manual possui dois canais. A cada ativação das teclas, é realizado um controle de plausibilidade. Se a tecla for pressionado muito lentamente, resulta
em War_102.
XX Com a função de desbloqueio (veja o capítulo 6.8.1), coloque a ferramenta em um estado onde a inicialização
seja possível.
XX Use a função de desbloqueio (veja o capítulo 6.8.1)
No ciclo seguinte, a FAST 3000 apresenta um funcionamento correto:
XX Pressione as teclas de início rapidamente.
Apesar de acionamento rápido das teclas de início, a FAST 3000 apresenta o mesmo erro no ciclo de fechamento
seguinte:
XX Substitua os contatos das teclas de início.
XX Verifique o cabeamento das teclas.

War_103 Sem tensão de alimentação - Pressione Start -> Inic.

Observação
A tensão de alimentação do acionamento não está conectada.
Solução:
XX Pressione a tecla de início na porta do armário elétrico.
A tecla de início acende na cor verde.
XX Inicialize o aparelho.
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War_104 Aparelhos CFM aviso / erro

Observação
Erro geral do CFM. Ocorreu um erro ou um aviso para os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem.
Solução:
XX Execute uma análise de erro para ambos os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem.
War_105 Manutenção vence em breve

Observação
Quando o contador de serviço ficar abaixo de um valor limite pré-definido, o aviso é exibido periodicamente a
cada dez fechamentos.
Solução:
XX Execute o serviço e restaure o contador de serviço.
War_106 Manutenção vence

Observação
Quando o contador de serviço ficar abaixo de um valor limite pré-definido, o aviso é exibido periodicamente a
cada dois fechamentos.
Solução:
XX Execute o serviço e restaure o contador de serviço.

War_107 Parada por cortina de luz
XX Evite que a cortina de luz seja ativada.
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War_108 Modo CFM programação ativa

Observação
A mensagem é exibida quando o modo “Programar CFM” está ativado. Enquanto este modo estiver ativado, os
resultados do CFM são ignorados. A mensagem é exibida após cinco fechamentos.
Solução:
XX Ative o ajuste “CFM Modo produção” no menu “Ajustes” (“Setting”) no submenu “Parâmetros ferramenta”
(“Parameter Tool”).

War_109 Ferramenta sem alimentação elétrica

Observação
A alimentação elétrica da alavanca ou do acionamento de tensionamento não está conectada.
Solução:
XX Energize a ferramenta novamente. Pra tanto, ligar o botão verde na porta do armário e inicializar a ferramenta.
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War_110 Sem tensão de alimentação - Liberação externa, pressionar Iniciar

Observação
A tensão de alimentação dos acionamentos não está conectada.
Solução:
XX Pressione a tecla de início na porta do armário elétrico.
XX A tecla de início verde acende.
XX Sem reação do interruptor de início: Controlar se há liberação do sistema superior (DI ou bus “Power enable”).
War_111 Remover fita

Observação
Este aviso é exibido ao inicializar. Por motivos de segurança, pode ocorrer que, ao inicializar, o dispositivo de tração se desloque para a posição de ejeção, em seguida é exibida uma mensagem solicitando para remover peças
remanescentes da fita.
Solução:
XX Certifique-se de que não há material da fita no dispositivo de tração e se o cabeçote separador de crimpagem
está livre de objetos estranhos (por exemplo, carcaça da abraçadeira WingGuard®).
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13.3.2 Erro de ferramenta
ToErr_201: (W) Fita presente -> remover e sair

Observação
Em cada ciclo de fechamento é verificado se a extremidade da fita caiu da unidade de aperto: O sensor de fita
verifica, na posição de ejeção da unidade de aperto, se a extremidade da fita ainda está presente. Se afirmativo,
ocorre o aviso War_111.
Durante a inicialização, a ferramenta verifica se uma fita está presente ou não. A verificação é realizada antes da
ferramenta buscar as posições zero dos acionamentos. Quando uma abraçadeira se encontra na ferramenta e a
carcaça não está posicionada corretamente, pode resultar em posições zero erradas dos acionamentos.
Solução:
Uma extremidade da fita encontra-se na unidade de aperto:
XX Desmonte a cobertura frontal.
XX Pressione o extrator da barra de tração em direção do cabeçote separador de crimpagem e remova a
extremidade da fita.

O sensor de fita está coberto de partículas metálicas:
XX Limpe a área em torno do sensor de detecção de fita. Para a limpeza do sensor pode ser necessário remover a
cobertura frontal e pressionar o cursor da unidade de aperto para trás.
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O teste IO do sensor de fita não é bem sucedido:
XX Verifique a função do sensor.
XX Verifique a conexão do plugue do sensor de fita.
XX Verifique a conexão do cabo de extensão na tomada da ferramenta.
XX Verifique o módulo IO no CLP da FAST 3000.
ToErr_202: Unidade de aperto não está na posição inicial STO -> Inicializar

Observação
Antes de iniciar o ciclo de fechamento, a ferramenta executa um controle de segurança para verificar, se a
unidade de aperto está na sua posição inicial. (Se, por exemplo, a unidade de aperto iniciar o movimento
acidentalmente enquanto um dedo estiver entre a abraçadeira e as peças a serem fixadas, isto pode resultar
em ferimentos.) Quando o sensor de posicionamento detecta que a unidade de aperto não se encontra na sua
posição inicial, ambos os acionamentos elétricos são desligados. Durante cada ciclo de fechamento é realizado
um controle de plausibilidade (verificação, se o sinal alterou seu estado).
Solução:
A inicialização da ferramenta é bem sucedida:
Erro eliminado.
O teste IO do sensor de posicionamento da unidade de aperto não é bem sucedido:
XX Verifique a função do sensor.

XX Verifique a conexão do cabo do sensor na tomada da ferramenta.
XX Verifique as distâncias de fixação da célula de carga em conformidade com as instruções de serviço.
XX Verifique o módulo IO no CLP da FAST 3000.
Sensor de posicionamento da unidade de aperto apresenta sujeira:
XX Limpe o sensor.
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ToErr_204: Sensor de posição com defeito
O controle de plausibilidade do sensor de posicionamento da unidade de aperto não foi bem sucedido.
Solução:
veja o capítulo „ToErr_202: Unidade de aperto não está na posição inicial STO -> Inicializar“
O sensor de posicionamento da unidade de aperto está sujo:
XX Limpe o sensor.
XX Verifique a função do sensor.
XX Verifique a conexão do cabo do sensor na tomada da ferramenta.
XX Verifique as distâncias de fixação da célula de carga em conformidade com as instruções de serviço.
XX Verifique o módulo IO do CLP.

ToErr_205: Erro de acionamento ativo
A tecla verde de liberação de corrente na porta do armário elétrico está apagada:
XX Pressione a tecla verde de liberação de corrente.
Um dos fusíveis no armário elétrico está desligado:
XX Ligue novamente o fusível.
As interfaces EtherCAD não estão corretamente conectadas:
XX Certifique-se de que os cabos Ethernet estão corretamente conectados no armário elétrico e nos aparelhos de
monitoramento de força.
XX Verifique o cabo de Ethernet quanto a danos.
O servo acionamento não está corretamente instalado:
XX Certifique-se de que os cabos Ethernet dos amplificadores do servo acionamento armário elétrico estão
corretamente conectados.

ToErr_206: Circuito de parada de emergência aberto / ToErr_214: Parada de emergência
O botão de parada de emergência está ativado:
XX Desative o botão de parada de emergência.
O botão de parada de emergência não está ativado:
XX Verifique o cabeamento do botão de parada de emergência no painel de controle bimanual.
XX Verifique se o dongle bimanual está corretamente inserido.
XX Verifique se a parada de emergência externa está corretamente conectada ou se o dongle bimanual fino está
inserido.
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ToErr_207: Cortina de luz ativa durante rotina de inicialização

Observação
Durante a inicialização, a cortina de luz é ativada. Os acionamentos são parados e o processo é interrompido.
Solução:
XX Evite que a cortina de luz seja ativada durante o processo de inicialização.
XX Desative a cortina de luz no menu “Configurações”, sub-menu “Parâmetros da ferramenta”.

ToErr_208: Verificação da força de crimpagem (fase 1)

Observação
O erro ocorre se, durante a primeira fase (alavanca se desloca com velocidade definida para a posição 1) houver
força excessiva. Depois disso, a alavanca volta para a posição inicial e a verificação é cancelada.
Solução
XX Verificar quanto à presença de corpos estranhos na região das mandíbulas de crimpagem, que possam
deformar a fita da abraçadeira WingGuard®.
XX Verifique se o SKS correto está montado com as mandíbulas corretas.
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ToErr_209: Verificação da força de crimpagem (fase 2)

Observação
O erro ocorre se, durante a segunda fase (alavanca se desloca com velocidade definida para a posição 2) a força
final não for alcançada. Depois disso, a alavanca volta para a posição inicial e a verificação é cancelada.
Solução:
XX Verifique se os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem estão corretamente ajustados.
XX Verifique se os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem estão ativados.
XX Verifique se o valor nominal da força de crimpagem é elevado demais.
ToErr_210: Verificação força de crimpagem: Sem aumento da força

Observação
O erro ocorre se, na segunda fase a força de crimpagem não aumenta durante 5 segundos.
Solução:
XX Verifique se os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem estão ligados.
XX Verifique se os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem estão corretamente ajustados.
XX Verifique se os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem estão ativados.

ToErr_211: Verificar resíduo de fita
Solução:
XX Desloque manualmente para a posição de ejeção e verifique o respectivo sensor quanto a danos.
XX Verifique se o resíduo de fita foi removido.
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ToErr_212: CFM aviso geral / erro

Observação
Ocorreu um erro ou um aviso para os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem.
Solução:
XX Verifique os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem quanto aos ajustes, danos e mensagens de
erro.
XX Reinicie os aparelhos de monitoramento da força de crimpagem.
XX Para mais informações, veja o manual dos aparelhos de monitoramento da força de crimpagem.

ToErr_213 Verificar sensor de força de tensionamento

Observação
Durante o ciclo de fechamento, o sensor de força de tensionamento verifica se o valor na posição inicial da corrediça e na posição de inserção está dentro de um determinado valor.
Na posição inicial, o valor deve ser de aproximadamente 80 N e na posição de inserção deve estar em torno de 0 N.
Solução:
XX Verifique se o cabeçote separador de crimpagem está corretamente montado.
XX Certifique-se de que objetos estranhos não encostem na unidade de aperto da FAST 3000 durante o ciclo de
fechamento. Veja capítulo 6.5.3.
XX Verifique a parte mecânica da ferramenta, especialmente a livre mobilidade da guia linear da unidade de
aperto e o alinhamento correto da unidade de aperto em relação ao cabeçote separador de crimpagem (veja o
capítulo 9.5.1).
XX No menu “Ajustes” (“Setting”) no submenu “Verificar força” (“Force verification”), execute o ajuste zero
do sensor de força. Atenção! Durante este processo é imprescindível manter o botão “Set offset to zero”
pressionado (veja o capítulo 6.8.3). Com este comando, é calculado o novo valor para a posição inicial.
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XX Verifique o fator de escalonamento e, se for necessário, corrija-o. (Veja capítulo 9.5).
XX Se o fator de escalonamento foi corrigido, execute o ajuste zero e a verificação da força.
XX Verifique o amplificador de medição (conexões, sinalização no amplificador de medição).
ToErr_216 Ferramenta sem alimentação elétrica durante a operação

Observação
A alimentação elétrica da alavanca ou do acionamento de tensionamento está interrompida.
Solução:
XX Energize a ferramenta novamente. Pra tanto, ligar o botão verde na porta do armário e inicializar a ferramenta.
Certifique-se de que a liberação do sistema superior para a alimentação elétrico dos servo acionamentos
está presente ou que o bypass está ativado (menu “Ajustes” (“Setting”), submenu “Parâmetros ferramenta”
(“Parameter Tool”)).
ToErr_218 Ferramenta bloqueada por sinal externo
A ferramenta está bloqueada pelo sinal:
W-DW0: Palavra de controle

Bit14

Locking Tool

O ciclo não pode ser reiniciado enquanto o sinal estiver pendente.
Solução:
XX O sinal precisa ser devolvido.
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13.3.3 Erro de processo
PrErr_301: Curso máx. de tensionamento excedido

Observação
O curso de tensionamento pode ser limitado. Desta forma é possível verificar, se foi usado o diâmetro correto de
abraçadeira. (Esta função tem suas restrições, visto que a extremidade da fita WingGuard® já é detectada antes
de ser totalmente inserida na unidade de aperto.) Portanto, o curso de fechamento sofre pouca variação.
Solução:
Tamanho errado de abraçadeira foi usado:
XX Utilize uma abraçadeira com o diâmetro correto.
Foram usadas peças erradas para serem fixadas:
XX Utilize as peças corretas.
A extremidade da fita quebrou?
XX Verifique se a força de fechamento está corretamente ajustada (veja o capítulo 7.4.7)
XX Execute um teste de força de fechamento (veja o manual de instruções).
A fita escapou unidade de aperto:
XX Verifique a alavanca de aperto, especialmente os dentes e, se for necessário, substitua-o.
XX Verifique o cursor da unidade de aperto. Substitua-o em caso de desgaste.
XX Verifique o eixo da alavanca de aperto. Substitua-o em caso de desgaste.
XX Verifique o trilho da unidade de aperto. Substitua-o em caso de desgaste.
O curso de tensionamento máximo não corresponde à redução de diâmetro exigida da abraçadeira:
XX Adapte o ajuste do curso de tensionamento máximo no parâmetro do dispositivo de tração. Você precisa estar
registrado com Superusuário para alterar este ajuste.
Os parâmetros de fechamento estão ajustados incorretamente:
XX Ajuste os parâmetros de fechamento (veja o capítulo 5.1.1-5.1.7).
PrErr_302: Tempo máx. de tensionamento excedido
Solução:
Os parâmetros de fechamento estão ajustados incorretamente:
XX Ajuste os parâmetros de fechamento (veja o capítulo 5.1.1-5.1.7).
O ajuste do tempo de retenção é longo demais:
XX Reduza o tempo de retenção (Veja capítulo 5.1.7).
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PrErr_303: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 1
Solução:
XX Verifique as mandíbulas de crimpagem quanto a danos e desgaste.
XX Verifique as curvas ajustadas no aparelho de monitoramento da força de crimpagem 1.
XX Verifique o posicionamento correto da FAST 3000. Veja capítulo 6.5
XX Verifique a instalação correta do cabo de conexão:
Durante o fechamento, o cabeçote separador de crimpagem deve pressionar para baixo a carcaça da
abraçadeira WingGuard®.
PrErr_304: Erro na crimpagem CFM1 envoltória 2
Solução:
XX Verifique as mandíbulas de crimpagem quanto a danos e desgaste.
XX Verifique as curvas ajustadas no aparelho de monitoramento da força de crimpagem 1.
XX Verifique o posicionamento correto da FAST 3000. Veja capítulo 6.5.
XX Verifique a instalação correta do cabo de conexão:
Durante o fechamento, o cabeçote separador de crimpagem deve pressionar para baixo a carcaça da
abraçadeira WingGuard®.
O lote de abraçadeiras WingGuard® apresenta uma curva de força de crimpagem anormal.
XX Programar novamente a envoltória 2, veja o capítulo 6.8.6.
PrErr_305: Erro na crimpagem CFM1 NOK

Observação
Este erro ocorre quando, durante a crimpagem, o aumento da força das mandíbulas de crimpagem ocorre prematuramente.
Solução:
XX Verifique o ajuste do aparelho de monitoramento da força de crimpagem 1.
XX Verifique o posicionamento da FAST 3000.
XX Verifique se os parafusos do cabeçote separador de crimpagem foram apertados com o torque de aperto
correto. Veja capítulo 9.3.3.
XX Verifique a instalação correta do cabo de conexão:
Durante o fechamento, o cabeçote separador de crimpagem deve pressionar para baixo a carcaça da
abraçadeira WingGuard®.
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PrErr_306: Erro na crimpagem CFM1 desgaste
Solução:
XX Verifique as mandíbulas de crimpagem quanto a desgaste.
XX Verifique o ajuste do aparelho de monitoramento da força de crimpagem 1.
XX Verifique o posicionamento da FAST 3000.
XX Verifique a instalação correta do cabo de conexão:
Durante o fechamento, o cabeçote separador de crimpagem deve pressionar para baixo a carcaça da
abraçadeira WingGuard®.
XX Caso a abraçadeira WingGuard® for conduzida adicionalmente por outras peças além do cabeçote separador
de crimpagem, certifique-se de que tal condução adicional esteja corretamente centralizada em relação ao
cabeçote separador de crimpagem.
Outrossim, é recomendado que a condução adicional não seja excessivamente precisa, deixando uma folga de
ambos os lados da fita da abraçadeira de aprox. 0,7 mm.
XX Se for necessário, ajuste o parâmetro “Tol valor de desgaste”, veja os capítulos 5.2.4 e 7.4.7.
PrErr_307: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 1
Solução:
XX Verifique as mandíbulas de crimpagem quanto a danos e desgaste.
XX Verifique as curvas ajustadas no aparelho de monitoramento da força de crimpagem 2.
XX Verifique o posicionamento correto da FAST 3000. Veja capítulo 6.5.
XX Verifique a instalação correta do cabo de conexão:
Durante o fechamento, o cabeçote separador de crimpagem deve pressionar para baixo a carcaça da
abraçadeira WingGuard®.
PrErr_308: Erro na crimpagem CFM2 envoltória 2
Solução:
XX Verifique as mandíbulas de crimpagem quanto a danos e desgaste.
XX Verifique as curvas ajustadas no aparelho de monitoramento da força de crimpagem 2.
XX Verifique o posicionamento correto da FAST 3000. Veja capítulo 6.5.
XX Verifique a instalação correta do cabo de conexão:
Durante o fechamento, o cabeçote separador de crimpagem deve pressionar para baixo a carcaça da
abraçadeira WingGuard®.
O lote de abraçadeiras WingGuard® apresenta uma curva de força de crimpagem anormal.
XX Programar novamente a envoltória 2, veja o capítulo 6.8.6.
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PrErr_309: Erro na crimpagem CFM2 NOK

Observação
Este erro ocorre quando, durante a crimpagem, o aumento da força das mandíbulas de crimpagem ocorre prematuramente.
Solução:
XX Verifique o ajuste do aparelho de monitoramento da força de crimpagem 2.
XX Verifique o posicionamento da FAST 3000.
XX Verifique se os parafusos do cabeçote separador de crimpagem foram apertados com o torque de aperto
correto. Veja capítulo 9.3.3.
XX Verifique a instalação correta do cabo de conexão:
Durante o fechamento, o cabeçote separador de crimpagem deve pressionar para baixo a carcaça da
abraçadeira WingGuard®.
PrErr_310: Erro na crimpagem CFM2 desgaste
Solução:
XX Verifique as mandíbulas de crimpagem quanto a desgaste.
XX Verifique o ajuste do aparelho de monitoramento da força de crimpagem 2.
XX Verifique o posicionamento da FAST 3000.
XX Verifique a instalação correta do cabo de conexão:
Durante o fechamento, o cabeçote separador de crimpagem deve pressionar para baixo a carcaça da
abraçadeira WingGuard®.
XX Caso a abraçadeira WingGuard® for conduzida adicionalmente por outras peças além do cabeçote separador
de crimpagem, certifique-se de que tal condução adicional esteja corretamente centralizada em relação ao
cabeçote separador de crimpagem.
Outrossim, é recomendado que a condução adicional não seja excessivamente precisa, deixando uma folga de
ambos os lados da fita da abraçadeira de aprox. 0,7 mm.
XX Se for necessário, ajuste o parâmetro “Tol valor de desgaste”, veja os capítulos 5.2.4 e 7.4.7.
PrErr_311: Erro geral na crimpagem
Solução:
Efetue uma inspeção visual das abraçadeiras WingGuard® fechadas neste ciclo com relação a erros, especialmente
na área de formação das asas.
Uma mandíbula de crimpagem está quebrada:
XX Substitua ambas as mandíbulas de crimpagem.
A cunha de crimpagem apresenta desgaste:
XX Substitua a cunha de crimpagem.
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Os eixos das mandíbulas de crimpagem apresentam desgaste:
XX Substitua os eixos das mandíbulas de crimpagem.
A ferramenta FAST 3000 não está posicionada corretamente:
XX Coloque a FAST 3000 na posição correte (veja o capítulo 6.1).
O cabeçote separador de crimpagem é puxado para cima pelo cabo de conexão:
XX Providencie uma fixação melhor do cabo de conexão (veja o capítulo 6.1).
A mobilidade da FAST 3000 é limitada por peças vizinhas:
XX Cuide para que a FAST 3000 possa se movimentar livremente e que não encoste acidentalmente em outras
peças.
A corrente do acionamento da corrediça não está dentro dos limites pré-definidos durante o processo de
crimpagem:
XX Ajuste dos valores limite da corrente da corrediça (crimpagem) pelo pessoal de assistência técnica da Oetiker.
XX Substituição / manutenção do acionamento, caso o mesmo apresente consumo excessivo de corrente.
XX Verifique se o cabeçote de crimpagem e a corrediça estão intactos e apresentam boa mobilidade.
PrErr_312: Erro na separação
Solução:
Submeta o punção separador a uma inspeção visual quanto a danos.
O punção separador está quebrado:
XX Substitua o punção separador.
A corrente do acionamento da corrediça não está dentro dos limites pré-definidos durante o processo de corte:
XX Ajuste dos valores limite da corrente da corrediça (corte) pelo pessoal de assistência técnica da Oetiker.
XX Substituição / manutenção do acionamento, caso o mesmo apresente consumo excessivo de corrente.
XX Verifique se o cabeçote de crimpagem e a corrediça estão intactos e apresentam boa mobilidade.
PrErr_313 Força excedida
Solução:
XX Verifique se os parâmetros de fechamento estão corretamente ajustados.
XX Aumente a redução do ponto de comutação (Switch point reduction) ou reduza a fase de velocidade 1 (Speed
Phase 1) e a fase de velocidade 2 (Speed Phase 2).
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PrErr_315: Força de fechamento fora da tolerância
Solução:
Os parâmetros de fechamento não estão ajustados incorretamente:
XX Verifique a imagem da curva (veja também o capítulo 5.1).
XX Ajuste os parâmetros de fechamento (veja o capítulo 5.1.1-5.1.7).
XX Certifique-se de que nenhuma influência externa impeça a regulagem correta da força de fechamento.
XX Verifique a parte mecânica da ferramenta, especialmente a livre mobilidade da guia linear da unidade de
aperto e o alinhamento correto da unidade de aperto em relação ao cabeçote separador de crimpagem (veja o
capítulo 9.5.1).

PrErr_316 Max. Força máx. alcançada na interrupção cortina de luz
Solução:
XX Evite que a cortina de luz seja interrompida durante o ciclo.
XX Verifique se o sistema de cortina de luz está conectado e funcionando corretamente.
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PrErr_317: Força máx. excedida no deslocamento para posição de ejeção

Observação
Depois de cortar a fita, a força de tensionamento é monitorada durante o deslocamento para a posição de ejeção.
Nisso, a força deve ser praticamente 0 N, caso contrário a fita não está corretamente cortada.
Solução:
XX Verifique o punção separador.
XX Verifique o sensor de força de tensionamento.
XX Certifique-se de que nenhuma influência externa impeça a regulagem correta da força de fechamento.
XX Verifique a parte mecânica da ferramenta, especialmente a livre mobilidade da guia linear da unidade de aperto
e o alinhamento correto da unidade de aperto em relação ao cabeçote separador de crimpagem.
Veja capítulo 9.5.1.
XX Verifique a borda de corte da extremidade da fita da abraçadeira WingGuard®.
Se a borda de corte não estiver reta, possivelmente o punção separador está com defeito.
PrErr_318: Cancelamento do processo

Observação
Esta mensagem é exibida quando o processo foi interrompido. Normalmente, após a confirmação da primeira
mensagem, no mínimo outra mensagem é exibida.
Solução:
XX Confirme as mensagens.
PrErr_319: Força máx. alcançada na interrupção cortina de luz

Observação
Este erro ocorre quando há um comando de parada durante o ciclo de fechamento, proveniente da comunicação.
Solução:
XX Verifique o funcionamento do sistema superior.
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Anexos

•

Esquema elétrico

•

Comunicação industrial

•

Declaração de conformidade CE

•

Lista de testes de produção Oetiker

•

Medições de capacidade FAST 3000

•

Protocolo de teste do armário elétrico

•

Protocolo de teste do sensor de força HBM

•

Protocolos de teste Kistler

•

Manual de instruções dos aparelhos de monitoramento da força de crimpagem
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Ajuda e suporte

Caso você necessitar de ajuda ou assistência técnica, entre em contato com o respectivo centro de atendimento ao
cliente da Oetiker.
Outras informações podem ser encontradas em www.oetiker.de
Sede principal Suíça

China

Tel.: +41 44 728 55 55

Tel.: +86 22 2697 1183

info.ch@oetiker.com

info.cn@oetiker.com

Alemanha

Japão

Tel.: +49 76 42 6 84 0

Tel.: +81 45 949 3151

info.de@oetiker.com

info.jp@oetiker.com

EUA

Índia

Tel.: +1 989 635 3621

Tel.: +91 77210 15261 64

info.us.marlette@oetiker.com

info.in@oetiker.com
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