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Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności z dyrektywami europejskimi
Zgodnie z EN ISO 17050-1:2010
Firma
z siedzibą w
zgodnie z następującymi dyrektywami:

ASG, Division of Jergens Inc.
15700 S. Waterloo Rd. Cleveland, Ohio, USA
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej

niniejszym oświadcza, że:
Urządzenie
Numer modelu

System śrubokrętu elektrycznego ASG SD2500
ASG-CT2500, ASG-CB2500-[xx][yy], ASG-SD2500-10[zz],
ASG-SD2500-20[zz], ASG-SD2500-35[zz],
ASG-SD2500-50[zz]
[xx] = długość przewodu w stopach, [yy] = rodzaj przewodu
(HW, RA, ESD, EX)
[zz] = styl korpusu narzędzia (PL, PS, FX, RP, RQ)
spełnia odpowiednie wymagania niżej wymienionych dokumentów
Norma EN 62841-2-2:2014 – Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne
ogrodnicze. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek ręcznych i kluczy
udarowych
Norma EN 60745-1:2009/A11:2010 – Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo
użytkowania. Wymagania ogólne
Norma EN ISO 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka
Norma EN ISO 13849-1:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem –
Część 1: Ogólne zasady projektowania
Norma EN 61000-6-2:2005 Odporność w środowiskach przemysłowych
Norma EN 55011: 2009+A1: 2010 Grupa 1, Klasa A Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki
zaburzeń o częstotliwości radiowej – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.
Osoba uprawniona do opracowania
Federico Roma Kierownik Sprzedaży – Europa
pliku technicznego
ASG, Division of Jergens Inc.
Via Vicolo Lombardo, 27 Villaverla, 36030, Włochy
Niniejszym oświadczamy, że wyżej wspomniane urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi
rozdziałami wyżej wymienionych specyfikacji. Urządzenie spełnia wszystkie zasadnicze wymogi dyrektyw.
Podpisane przez:

Nazwisko:
Stanowisko:
Opracowano w:
Dnia

Bryon Shafer
Dyrektor generalny: ASG, Division of Jergens Inc.
Cleveland, Ohio, USA
21.03.2016 r.
15

Plik referencyjny z opisem technicznym urządzenia:
ASG-TF-SD2500-01

Plik referencyjny z opisem technicznym zgodności
elektromagnetycznej: ASG-TF-SD2500-EMC-01
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Informacje dotyczące emisji hałasu
ASG, Division of Jergens Inc., Model SD2500 Poziomy ciśnienia akustycznego oraz mocy akustycznej
elektrycznego śrubokrętu według normy EN ISO 11202 są następujące:
Nr modelu: ASG-SD2500

Nr seryjny: Zgodnie z zapisem na
tabliczce znamionowej

Rok produkcji: 2015

Pracujący

Niepracujący

LpAm (Pozycja operatora)

75 dB (A)

44 dB (A)

LpAm (Pozycja obserwatora)

75 dB (A)

44 dB (A)

Wartość szczytowa chwilowego poziomu ciśnienia akustycznego dla
krzywej korekcyjnej dźwięku C w pozycji operatora

69 dB (C)

53 dB (C)

Moc akustyczna emisji, gdzie równoważny ciągły poziom ciśnienia
akustycznego dla krzywej korekcyjnej dźwięku A przekracza 80 dB (A).

nie dot.

---

Średnia różnica między poziomem hałasu z zewnątrz a poziomem
dźwięku w każdym punkcie pomiarowym:

LpAm Δ = 31 dB (A)

Współczynnik korekcji szumu otoczenia K3A obliczony zgodnie
z załącznikiem A do normy EN ISO 11204.

4 dB (A)

Pomiary zostały wykonane na wysokości 1,5 m i 1 m od pozycji operatora, ze wszystkich czterech stron
urządzenia.
Przywołane cyfry oznaczają poziomy emisji i niekoniecznie są bezpiecznymi poziomami roboczymi. Pomimo
istnienia korelacji między poziomami emisji i ekspozycji, nie są one wystarczająco wiarygodne do podjęcia
decyzji o tym, czy będzie wymagane podjęcie dalszych środków ostrożności.
Czynniki wpływające na aktualny poziom wystawienia pracowników na działanie hałasu obejmują
charakterystyczne cechy miejsca pracy, inne źródła hałasu, np. liczbę maszyn, a także pozostałe procesy
realizowane w pobliżu. Ponadto dopuszczalny poziom takiej ekspozycji jest odmienny w różnych krajach.
Ta informacja może jednak pomóc użytkownikowi urządzenia w lepszej ocenie ryzyka i zagrożeń.

ASG, Division of Jergens Inc.
15700 S. Waterloo Rd.
Cleveland, Ohio 44110 USA

Informacja dotycząca przenoszenia drgań
ASG, Division of Jergens Inc., Model SD2500 Poziomy przenoszenia drgań elektrycznego śrubokrętu
według normy EN ISO 60745 są następujące: Drgania śrubokręta: < 2,5 m/s2
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Środki ostrożności

Należy przeczytać wszystkie instrukcje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszym podręczniku,
ponieważ ich nieznajomość może skutkować zranieniem osób i/ lub uszkodzeniem narzędzia oraz jego części.

USTERKA WYMAGAJĄCA ODDANIA NARZĘDZIA DO SERWISU – wyciągnij kabel urządzenia z gniazdka
elektrycznego i poproś o jego sprawdzenie przez wykwalifikowany personel w następujących sytuacjach:
o
o
o
o

o
o

Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony.
Jeżeli kabel narzędzia jest uszkodzony.
Jeżeli na obudowę narzędzia wylano płyn.
Jeżeli produkt nie działa normalnie, tj. według instrukcji opisanych w podręczniku użytkownika.
Wyreguluj jedynie te przyciski sterujące, które zostały opisane w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe
ustawienie przycisków sterujących może doprowadzić do uszkodzenia narzędzia i na ogół wymaga pracy
wykwalifikowanego specjalisty w celu przywrócenia produktu do normalnego stanu użytkowania.
Jeżeli produkt jest uszkodzony w jakikolwiek sposób.
Jeśli w pracy urządzenia zaszła negatywna, zauważalna zmiana.

Nie wolno obsługiwać bądź podłączać do sieci sterownika/systemu mokrymi dłońmi lub w warunkach
dużego zawilgocenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.

Urządzenia nie wolno podłączać do źródła zasilania o napięciu innym niż podane na narzędziu. Wymagania
dotyczące pracy urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej producenta.

Upewnij się, że sterownik jest prawidłowo podłączony do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Nie usuwaj bolca uziemiającego ani nie stosuj żadnych przedłużaczy.

UWAGA – podczas wymiany stosuj zawsze bezpiecznik tego samego typu i o takiej samej
wartości znamionowej: 250 V, 8 A, opóźnienie T, 5 x 20 mm 1 kA

Strona 7

OCHRONA KABLA ZASILAJĄCEGO – kabel zasilający tego produktu pełni rolę głównego wyłącznika. Należy go
poprowadzić i zainstalować w taki sposób, aby był zabezpieczony przed przypadkowym nadepnięciem lub przebiciem. Przed
podłączeniem lub rozłączeniem przewodu zasilającego jednostkę należy całkowicie wyłączyć. Przed przeniesieniem urządzenia
należy odłączyć od niego przewód zasilający. Przewód zasilający należy umiejscowić w pobliżu łatwo dostępnego i
nieprzesłoniętego gniazda kablowego.

ZABEZPIECZENIE KABLA NARZĘDZIA – kabel narzędzia należy odpowiednio poprowadzić oraz zamocować
w taki sposób, aby nie zwisał bezwładnie i nie plątał się. W żadnym wypadku nie można go instalować w sposób, który
umożliwiłby przypadkowe nadepnięcie lub przebicie kabla.

Żadnej części systemu (narzędzia, kabla lub sterownika) nie wolno wykorzystywać do innych zastosowań niż
te, do których została przeznaczona. Używanie systemu lub jego komponentów do celów innych niż te, do których zostały
przeznaczone, może skutkować zranieniem operatora, uszkodzeniem systemu, a nawet unieważnieniem gwarancji.

CZYSZCZENIE – jeśli zachodzi konieczność wyczyszczenia urządzenia, najpierw należy je odłączyć od źródła
zasilania. Do czyszczenia nie używać środków czyszczących w płynie, aerozoli, papieru ściernego, proszków do szorowania ani
rozpuszczalników takich jak benzen czy alkohol. Urządzenie należy przetrzeć miękką ściereczką delikatnie nasączoną
roztworem łagodnego detergentu. Przed ponownym podłączeniem urządzenia do sieci upewnij się, że czyszczona
powierzchnia jest całkiem sucha.

Nie wolno modyfikować lub rozmontowywać żadnego z komponentów systemu. Modyfikacja lub
rozmontowanie systemu może skutkować zranieniem użytkownika i utratą gwarancji.

Przed wymianą lub serwisowaniem urządzenia wyłącz je i odłącz od źródeł zasilania. Niezastosowanie się do
tego zalecenia może skutkować zranieniem użytkownika lub uszkodzeniem sprzętu.

Podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi zawsze stosuj okulary ochronne.
Strona 8

Podczas pracy z tym narzędziem nigdy nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii; długie włosy miej zawsze
związane. Niezastosowanie się do tego polecenia grozi zaplątaniem się w elementy urządzenia i zranieniem operatora.

Obszar pracy powinien być uporządkowany i wolny od przedmiotów rozpraszających operatora oraz
mogących spowodować utratę kontroli nad narzędziem lub jego częściami.

UWAGA – nie używaj tego narzędzia, jeżeli jesteś chory(-a), przyjmujesz leki, które
mogą wpływać na koordynację wzrokowo-ruchową, znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
niedozwolonych substancji ograniczających świadomość, albo jeżeli cierpisz na depresję. Obejmuje to również
przyjmowanie leków wydawanych bez recepty, jeżeli mogą one wywoływać zawroty głowy, powodować ograniczoną
zdolność oceny sytuacji lub ograniczać sprawność fizyczną. W takim przypadku zawsze skonsultuj się z przełożonymi,
których poinformuj o swoim stanie zdrowia.

Nie uruchamiaj tego narzędzia, jeżeli wszystkie jego osłony i pokrywy nie znajdują się na swoim miejscu.

WODA I WILGOĆ – nie stawiaj na narzędziu pojemników zawierających płyny takie jak kawa, woda, napoje
gazowane itp. Nie używaj tego urządzenia w środowisku o dużym zawilgoceniu.

Utylizacja części elektrycznych – urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie
ochrony środowiska. Nie wolno go wyrzucać do odpadów komunalnych.

Metalowe/inne części systemu – należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony
środowiska.
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Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup systemu precyzyjnego śrubokrętu elektrycznego ASG-SD2500 od ASG Precision Fastening! Niniejszy
podręcznik użytkownika pomoże Ci prawidłowo skonfigurować cały system.

Zacznij od odnalezienia etykiet z numerem seryjnym każdego komponentu Twojego systemu.

Poniżej zapisz numery seryjne systemu wraz z datą jego zakupu. Informacje te będą potrzebne, jeżeli w przyszłości
zajdzie konieczność serwisowania urządzenia.

Numer seryjny ASG-CT2500

______________________

Numer seryjny ASG-CB2500-xxxx:

______________________

Numer seryjny ASG-SD2500-xxxx:

______________________

Data zakupu:

______________________
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Klucz numeru modelu narzędzia

ASG-SD2500-20PL
Maksymalny moment
obrotowy (w inlb – cal/stopa)

FX – Uchwyt do montażu [Fixture Mount]
PL – Zestaw uruchamiania przycisk/dźwignia
[Push/Lever Start Combo]
PS – Uruchamianie przez naciśnięcie [Push-to-Start]
RP – Kąt prosty [Right Angle] (1/4” kwadrat)
RQ – Kąt prosty [Right Angle] (1/4” hex)

Numer modelu kabla

ASG-CB2500-10HW
Długość kabla
(w stopach)
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HW – Przelew grubościenny
[Heavy Weight Strain Relief]
RA – Kąt prosty [Right Angle] (na końcu narzędzia)
ESD – Osłona chroniąca przed wyładowaniami
elektrostatycznymi [Electro-Static Discharge
Covering]
EX – Przedłużacz [Extension Cable]

Instalacja

Instalacja sterownika:
ASG-CT2500 jest standardowo dostarczany z płytą montażową, za pomocą której można go przymocować do ściany,
stołu roboczego lub stojaka. Zamocuj sterownik, przykręcając go przez (4) otwory w płytce montażowej. Otwory
zaplanowano dla #6 śrub.
Pozostałe opcje montażu ASG-CT2500 znajdują się na stronie: http:\\www.asg-jergens.com
Wszystkie wymiary podano w calach.

Wymagania dotyczące zasilania kontrolera
100-240 VAC / 1-Phase / 50-60Hz

Upewnij się, że przewód zasilający sterownika bez przeszkód sięga do uziemionego gniazda i czy nie występuje ryzyko
nadepnięcia na niego. Sterownik należy zamontować w zasięgu wzroku operatora w łatwo dostępnym miejscu
umożliwiającym programowanie i wprowadzanie zmian. Ze wszystkich stron urządzenia należy zachować odpowiednie
obszary wolnej przestrzeni oraz 6” odstępu poniżej w celu umożliwienia podłączenia kabli do odpowiednich portów.
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Instalacja narzędzia:
Podłącz kabel narzędzia do łącznika znajdującego się pod spodem sterownika i znajdź zakładki wyrównujące w dużej
złączce kabla. Wyrównaj i dopasuj zakładki, a następnie podłącz kabel do sterownika i obróć znajdującą się na złączce
okrągłą blokadę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie potwierdzające jej zaciśnięcie.

Zakładki
wyrównujące

Blokada

Uwaga: Aby usunąć kabel ze sterownika, obróć blokadę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż
zostanie całkiem zwolniona, a następnie usuń kabel ze sterownika.
Chwyć narzędzie ASG-SD2500 i znajdź na wtyczce śrubokrętu gniazdo, do którego podłączono przewody. Na końcówce
kabla znajdź czerwoną kropkę i dopasuj ją do gniazda znajdującego się na wtyczce śrubokrętu. Sprawnie podłącz kabel
do narzędzia, aż usłyszysz kliknięcie potwierdzające jego zaciśnięcie w miejscu.
Zacisk

Kropka

Uwaga: Aby usunąć kabel z narzędzia, wysuń zacisk wtyczki kabla z narzędzia, a następnie wyciągnij z niego cały
kabel.
Podłącz sterownik do źródła zasilania i włącz zasilanie.

Podczas włączania zasilania nie naciskaj przycisku uruchamiającego trzpień obrotowy lub dźwignię przepustnicy,
ponieważ może to doprowadzić do wystąpienia błędu ToolEE Error, którego pojawienie się wymaga zrestartowania
sterownika.

Strona 13

Montaż uchwytu pistoletowego
Jeżeli zastosowanie urządzenia tego wymaga, ASG Precision Fastening oferuje opcjonalną funkcję montażu uchwytu
pistoletowego narzędzia (P/N ASG-AC2500-PG).
Aby go zainstalować:
•
•
•
•
•
•
•

Upewnij się, że kabel śrubokrętu jest wyciągnięty z narzędzia.
Użyj punktaka 5/32” w celu wykręcenia sworznia dźwigni przepustnicy ze śrubokrętu.
Usuń z narzędzia dźwignię przepustnicy oraz sprężynę (zachowaj te części do ponownego użytku i poziomego
ułożenia narzędzia).
Za pomocą przycisków „Do przodu” / „Do tyłu” przesuń śrubokręt i ustaw go do montażu uchwytu
pistoletowego, dokładnie na przeciwko trzonka.
W miejscu, gdzie została usunięta dźwignia przepustnicy, ustaw piętę uchwytu i dopasuj ją do narzędzia,
wyrównując otwory montażowe.
Ponownie włóż sworzeń dźwigni przepustnicy do narzędzia w miejscu przytrzymującym piętę uchwytu
pistoletowego, wkręć go ostrożnie tak, aby jego główka znalazła się nieco poniżej powierzchni narzędzia.
Za pomocą klucza do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem 5/32” dokręć element złączny spustu tak, aby go
dobrze zabezpieczyć.

Klucz do wkrętów
z sześciokątnym
gniazdkiem 5/32”

Sworzeń
dźwigni
przepustnicy
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Funkcje ASG-SD2500
Wszystkie śrubokręty ASG-SD2500 wykonano z lekkiej stali aluminiowej i standardowo są one dostarczane w układzie
poziomym, z opcjonalnym uchwytem pistoletowym i dźwignią przepustnicy.
Standardowe elementy:
•
•
•
•
•
•

Przycisk „Do przodu / Do tyłu”
Pierścień z sygnalizacją statusu LED – wskazuje wysoki, niski lub pasowy moment obrotowy / kąt pracy
Światła główne LED o dużej intensywności (brak dla modeli kątowych lub z osprzętem)
Wyzwalacz typu uruchamianie przez naciśnięcie (Push-to-Start; tylko dla modeli płaszczyznowych)
Uchwyt do szybkiej wymiany ¼” wkrętów z sześciokątnym gwintem (tylko dla modeli płaszczyznowych)
Uchwyt do zawieszenia

Elementy opcjonalne:
•
•

Dźwignia przepustnicy
Uchwyt do montażu
Przycisk „Do przodu / Do tyłu”

Główne światło LED

Dźwignia przepustnicy
Piankowa rękojeść
Uchwyt szybkomocujący

Pierścień LED
sygnalizacji statusu

(opcjonalnie dla
P/N ASG-AC2500-FG)

Wszystkie śrubokręty serii ASG-SD2500 mają programowalną pamięć wewnętrzną, w której zawarto fabryczne
ustawienia narzędzia. Urządzenie samoczynnie łączy się ze sterownikiem i wysyła następujące informacje:
•
•
•
•
•
•
•

Numer modelu narzędzia
Numer seryjny narzędzia
Ukończone cykle
Maksymalny moment obrotowy
Maksymalna prędkość
Przełożenie przekładni zębatej
Wartości kalibracji
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Obsługa ASG-SD2500
Użytkownicy korzystający z narzędzia po raz pierwszy przed jego uruchomieniem powinni zapoznać się z opisem
działania ASG-SD2500. Najpierw wyłącz sterownik, a następnie uruchom dźwignię i wrzeciono przycisku startowego,
żeby zapoznać się z ich działaniem oraz oporem podczas pracy. Powtórz tę czynność po włączeniu sterownika i sprawdź
działanie narzędzia.

Specyfikacje silnika
Napięcie silnika/Motor Voltage: 32 VDC
Moc silnika/Motor Power: 50 Watt

Przycisk „Do przodu / Do tyłu”
Wciśnij i zwolnij przycisk „Do przodu / Do tyłu”, żeby uruchomić obroty do przodu (w prawo) i do tyłu (w lewo).
Najprostszym sposobem na sprawdzenie, w jakim trybie pracuje narzędzie, jest rozpoznanie kolorów oświetlenia LED.
Jeżeli lampki migają, narzędzie zmienia kierunek ruchu na odwrotny.

Wymiana grotów
Groty można z łatwością wymienić za pomocą uchwytu szybkomocującego, który jest standardowo dostarczany wraz ze
śrubokrętem typu ASG-SD2500. Napędy płaszczyznowe (modele PL, PS i FX) utrzymują groty ¼” typu hex. W modelach
kątowych używa się albo gniazd kwadratowych ¼” w przypadku modeli RP, albo grotów słupkowych ¼” w przypadku
modeli RQ. Dla modeli RQ nie zaleca się stosowania grotów do napędów elektrycznych.
Umieszczanie grotu w narzędziu: ustaw sześciokątną końcówkę (hex) grotu w otworze wrzeciona. Czarny pierścień
uchwytu szybkomocującego nałóż na grot i popchnij narzędzie na grot. Naciskaj na grot, aż usłyszysz kliknięcie
potwierdzające jego zaciśnięcie w miejscu. Zwolnij czarny kołnierz i delikatnie zsuń go z grotu; upewnij się, że końcówka
została prawidłowo zamontowana w miejscu.
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Ekran uruchomienia narzędzia
1
2

3
4

6
7

5

13

8

9

10

11

12

1. Wybór zadania:

pokazuje użytkownikowi bieżące zadanie i pozwala na wybór jednego z 32 dostępnych
zadań. Po naciśnięciu przycisku z nazwą zadania pojawi się menu Zadań, w którym
można wybrać lub zmienić dowolne zadanie. Za pomocą strzałek można poruszać się
między następnymi i poprzednimi zadaniami. Ustawienia liczby śrub, parametrów,
wejść, wyjść itp. pozwolą na przejście do ustawień wybranego zadania.

2. Przycisk narzędzia:

po jego naciśnięciu pojawi się ekran „Informacje o narzędziu”, na którym wyświetlane są
cechy charakterystyczne danego narzędzia.

3. Cel końcowy:

wyświetla wartość docelową aktywnego parametru, moment obrotowy lub kąt.

4. Odczyt momentu obrotowego:

wyświetla moment obrotowy w trakcie lub na końcu cyklu mocowania. W tym polu
wyświetlają się kolorowe kody cyklu mocowania, które oznaczają: Przeszło (zielony),
Błąd – wysoki (czerwony) lub Błąd – niski (żółty), zdefiniowane jako granice górne i dolne
wybranego parametru.

5. Odczyt kąta:

wyświetla kąt przykręcania w trakcie lub na końcu cyklu mocowania. W tym polu
wyświetlają się kolorowe kody cyklu mocowania, które oznaczają: Przeszło (zielony),
Błąd – wysoki (czerwony) lub Błąd – niski (żółty), zdefiniowane jako granice górne i dolne
wybranego parametru. Pole nie zostanie podświetlone, gdy funkcja monitorowania kąta
nie będzie włączona dla danego parametru.

6. Wejścia:

wyświetla (1) przycisk opcji dla każdego z (8) dostępnych wejść. Kiedy wejście jest
aktywne, odpowiedni przycisk opcji zostanie podświetlony na niebiesko.

7. Etapy sekwencji śrub:

wyświetla etap sekwencji oraz wybrany parametr. Aby pokazać status cyklu, na koniec
każdego z nich nazwa parametru zostanie podświetlona na czerwono, żółto lub zielono.
Sekwencja jest wyświetlana wyłącznie dla bieżącej śruby.

8. Ustawienia:

naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu, na którym można ustawić
zadania, parametry, sekwencje śrub, wejścia, wyjścia i ustawienia systemowe.
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9. Wykres:

po naciśnięciu tego przycisku dane dotyczące ostatniego cyklu mocowania, takie jak
moment obrotowy a czas, kąt a czas, moment obrotowy a kąt, prędkość a czas, oraz moc
a czas, są wyświetlane w formie wykresu.

10. Dane:

wyświetla tabelę, w której zostały zgromadzone cechy charakterystyczne ostatnich
100 cyklów mocowania. Dodatkowe dane są dostępne w pamięci wewnętrznej i z tego
ekranu można je skopiować na pamięć USB.

11. Przycisk „Powtórz”:

wciśnięcie tego przycisku zatrzymuje sterownik na bieżącej śrubie w danej serii.
Sekwencja wkręcania nie zostanie ponownie uruchomiona, dopóki ten przycisk nie
zostanie zwolniony.

12. Przycisk „Reset”:

wciśnięcie tego przycisku powoduje reset liczby śrub w procesie mocowania
w przypadku wystąpienia błędu, ponownej próby blokady lub na prośbę użytkownika.
Przyciśnięcie tego przycisku umożliwia również wykonanie resetu wszystkich aktywnych
wyjść. Przycisk będzie wyłączony, jeżeli sterownik został zablokowany hasłem.

13. Przycisk „Wyjścia”:

jego naciśnięcie powoduje wyświetlenie (1) przycisku opcji dla wszystkich (8)
dostępnych wyjść. Kiedy przekaźnik wyjścia jest zamknięty, odpowiedni przycisk opcji
zostanie podświetlony na niebiesko.
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Ekran informacji o narzędziu
Na tym ekranie wyświetlane są cechy charakterystyczne narzędzia aktualnie podłączonego do sterownika ASG-CT2500,
takie jak:
•
•
•
•

•
•
•

Numer modelu
Numer seryjny
Numer cyklu pracy narzędzia
Maksymalny moment obrotowy

Maksymalna prędkość
Przełożenie przekładni zębatej
Wartości kalibracji

Wszystkie wyżej wymienione informacje są przechowywane w pamięci wewnętrznej śrubokręta SD250 i dlatego po
przełączeniu narzędzia wraz z nim przechodzą z jednego sterownika na drugi.

UWAGA: Dotknięcie wartości kalibracji przenosi użytkownika na ekran, na którym można ją zmienić ręcznie.
Ekran przeznaczony wyłącznie do obsługi przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa zmiana wartości kalibracji
narzędzia może doprowadzić do niedokładnych odczytów momentu obrotowego, a w konsekwencji także do
uszkodzenia narzędzia.
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Ekran ustawień
Ekran ustawień pozwala na modyfikację ustawień parametrów każdego zadania, liczby wkrętów, sekwencji wkręcania,
wejść, wyjść, ustawień wykręcania i uruchamiania narzędzia.

Uruchomienie narzędzia:
Na ekranie „Ustawienia” można tak ustawić sposób uruchamiania narzędzia, żeby najlepiej odpowiadał on zadaniu.
Narzędzie można ustawić tak, aby było uruchamiane zdalnie, za pomocą dźwigni (jeśli narzędzie wyposażono w dźwignię
lub uchwyt pistoletowy), uruchamianie po naciśnięciu przycisku, uruchamianie dźwignią lub start po naciśnięciu
przycisku, bądź dźwignią oraz uruchamianie po naciśnięciu przycisku (razem). Aby wybrać sposób uruchamiania
urządzenia, wystarczy dotknąć ikony przycisku opcji obok żądanej/żądanych opcji.
Aby wybrać zdalne uruchamianie narzędzia, należy skonfigurować uruchamianie w obszarze „Wejścia” na ekranie
„Ustawienia zadania”. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Programowanie wejść”
niniejszego podręcznika.

Liczba śrub:
Ustawienie liczby śrub dla każdego zadania wykonuje się na ekranie ustawień zadania. Aby zmienić liczbę śrub
potrzebnych do wykonania zadania, pod oknem „Liczba śrub:” dotknij podkreślonej wybranej liczby. Dzięki temu
zostanie utworzona seria. Na sterowniku, na ekranie „Uruchomienie narzędzia” zostanie wyświetlona liczba śrub.
Sterownik akceptuje do 999 śrub na jedno zadanie, ale po tym, jak liczba śrub wzrośnie powyżej 50, na ekranie
„Sekwencje śrub” dla pojedynczych śrub nie można już programować różnych parametrów. Ustawienie liczby śrub na 51
i większą sprawi, że wszystkie one będą podlegać tym samym parametrom lub sekwencjom parametrów.
Bez względu na liczbę śrub w serii, aby dana śruba została wkręcona, moment obrotowy lub parametr kontroli kąta
musi być do niej przypisany. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Ustawienie
parametrów” lub „Sekwencje śrub” niniejszego podręcznika.
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Powtórki wkręcania:
Aby uruchomić tę funkcję, dotknij przycisku opcji na ekranie ustawiania zadania znajdującego się pod liczbą śrub. Przed
zablokowaniem funkcji ustaw liczbę powtórzeń, dotykając liczby i wprowadzając żądaną wartość. Powtórkę liczy się od
chwili ustawienia narzędzia do czynności wykręcania i uruchomienia tej funkcji (pracuj). Po wprowadzeniu określonej
wartości powtórzeń narzędzie nie wykona ponownego podsumowania, jeżeli użytkownik nie dotknie przycisku „Reset”
na ekranie „Uruchomienie narzędzia”. Jeżeli nie ustawiono powtórek wkręcania, sterownik będzie kontynuował
odliczanie śrub do następnego w sekwencji, niezależnie od sukcesu zadania lub błędu.
Błędy wymagające powtórki:
Aby uruchomić tę funkcję, dotknij przycisku opcji na ekranie ustawiania zadania znajdującego się pod powtórkami
wkręcania. Po uruchomieniu tej opcji przed przejściem do następnego podsumowania w sekwencji każde błędne
podsumowanie będzie wymagać powtórzenia i pozytywnego wyniku. Powtórkę liczy się od chwili ustawienia
narzędzia do czynności wykręcania i uruchomienia tej funkcji (pracuj). Po skutecznym wykonaniu wcześniej
błędnego podsumowania liczenie śrub będzie kontynuowane po ponownym uruchomieniu narzędzia. Jeżeli
podejmowane próby powtórek są bezskuteczne, narzędzie pozostanie nieaktywne do chwili wciśnięcia przycisku
„Reset”. Aby włączyć blokadę operatora, sprawdź ekran haseł.

Ustawienia wykręcania:
Dla każdego zadania trzeba określić ustawienia wykręcania. Mówiąc bardziej szczegółowo, po wciśnięciu przycisku
wykręcania znajdującego się na narzędziu i po jego zwolnieniu (gdy kolorowe lampki LED na narzędziu migają),
użytkownik musi pokazać sterownikowi, jak szybkie mają być obroty, w jakim kierunku i o jakim procencie
maksymalnego momentu obrotowego. Na przykład jeżeli do sterownika jest podłączone narzędzie o momencie
obrotowym 50 inlb, a jego moc odwrócona jest ustawiona na 50%, narzędzie będzie mogło usunąć mocowanie
z momentem obrotowym 25 inlb, zanim jeszcze zostanie ono wyłączone. Jeżeli użytkownik sobie tego życzy, ustawienia
wykręcania mogą być różne dla odmiennych zadań sterownika, albo mogą być takie same po to, aby zachować
jednorodność.
Wykręcanie można również wyłączyć za pomocą strzałek, które ustawią przebieg cyklu w kierunku zgodnym
i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kiedy narzędzie jest nieaktywne, można je ustawić w tryb wykręcania,
wciskając i zwalniając przycisk wykręcania, ale nie zostanie ono wtedy uruchomione, a na ekranie pojawi się komunikat,
że wykręcanie jest chwilowo nieaktywne.

UWAGA: Przetestuj i sprawdź funkcję ustawienia wykręcania dla danej aplikacji, żeby uniknąć uszkodzenia
narzędzia lub jego części.
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Ustawienia parametrów:
Na ekranie ustawień zadania wybierz przycisk „Parametry”. Wyświetlony zostanie przycisk każdego z 8 parametrów
dostępnych dla tego zadania.

Kilka użytecznych definicji przydatnych podczas ustawiania parametrów:
Docelowy moment obrotowy:

wartość momentu obrotowego, dla której narzędzie powinno
przerwać sekwencję mocowania (wyłącznie parametry Kontrola
momentu obrotowego).

Docelowy kąt:

wartość kąta, dla której narzędzie powinno przerwać sekwencję
mocowania (wyłącznie parametry Kontrola kąta).

Moment obrotowy HL(GL)/LL(DL):

górny limit (HL/GL) lub dolny limit (LL/DL) dopuszczalnego momentu
obrotowego w procesie mocowania zależy od użytkownika.
Parametry zatrzymają narzędzie, jeżeli podczas cyklu pracy zostaną
osiągnięte górne limity wartości.

Kąt HL(GL)/LL(DL):

górny limit (HL/GL) lub dolny limit (LL/DL) dopuszczalnej wartości
kąta mocowania. W sekcji „Profile kontroli momentu obrotowego”
monitoring tych wartości może być dezaktywowany poprzez
dotknięcie przycisku opcji „Monitoring kąta”.

Obliczenia przeważającego momentu obrotowego:

aktywacja tej funkcji umożliwia ustawienie ostatecznej wartości
% procesu, podczas którego obliczany jest przeważający moment
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obrotowy. (Wyłącznie parametry Kontrola kąta). Więcej
szczegółowych informacji na ten temat znajduje się w sekcji
„Przeważający moment obrotowy”.
Progowy moment obrotowy:

odczyt momentu obrotowego, z jakim narzędzie wchodzi w cykl
mocowania. Po osiągnięciu progowego momentu obrotowego przez
narzędzie zacznie się obliczanie kąta obrotu, które ustanie
w momencie osiągnięcia wartości końcowego momentu obrotowego
lub końcowego kąta (w zależności od parametrów momentu
obrotowego bądź kąta).

Prędkość obrotowa:

prędkość (w obr./min), z jaką narzędzie wykonuje pracę (obrót
w prawo lub w lewo) od chwili jego uruchomienia do momentu
osiągnięcia założonego celu lub punktu zwolnienia obrotów (jeśli
aktywowano).

Moment obrotowy w chwili redukcji obrotów:

moment obrotowy, przy którym narzędzie zmieni prędkość pracy na
prędkość w chwili redukcji obrotów.

Prędkość w chwili redukcji obrotów:

opcjonalna druga wartość prędkości, jaką narzędzie może osiągnąć
przy określonym momencie obrotowym. Można ją aktywować
poprzez dotknięcie przycisku opcji „Aktywuj redukcję obrotów”.

Przerwa:

odstęp (w sekundach) miedzy momentem uruchomienia narzędzia i
jego samoistnym wyłączeniem się, jeżeli cykl mocowania nie został
ukończony.

Powiązanie z przeważającym momentem obrotowym: pozwala na powrót do poprzednich obliczeń przeważającego
momentu obrotowego w celu późniejszej kompensacji w sekwencji
tej samej śruby. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Powiązanie
z przeważającym momentem obrotowym”.

Aby ustawić parametr:
1) Wybierz jeden z przycisków parametrów w oknie Ustawienia parametrów i wybierz Profil kontroli momentu
obrotowego lub Profil kontroli kąta, dotykając przycisku z prawej strony ekranu umożliwiającego dokonanie
wyboru między opcjami. Wybrana opcja zostanie wyświetlona na kolorowym polu w oknie parametru.

2)
3)
4)
5)
6)

Uwaga: Parametry profilu kontroli momentu obrotowego zostaną wyświetlone na liście parametrów
na NIEBIESKO, a parametry profilu kontroli kąta – na ZIELONO.
Wybierz kierunek obrotu dla parametru spośród opcji „zgodnie z ruchem wskazówek zegara” i „przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara” znajdujących się w górnej części ekranu.
Wybierz jednostkę momentu obrotowego, naciskając przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu,
a następnie wybierz wymaganą jednostkę.
Nazwij parametr, wybierając przycisk poniżej żółtego przycisku [<<] i używając klawiatury dotykowej, która
pojawi się na ekranie.
Dotykając podkreślonych obszarów i korzystając z klawiatury dotykowej, która pojawiła się na ekranie, wypełnij
dane dotyczące procesu i wprowadź informacje.
Dotknij żółtego przycisku [<<], aby powrócić do listy parametrów, i wybierz „Tak”, aby zachować wprowadzone
zmiany.
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Sekwencje śrub
Przycisk „Sekwencje śrub” pozwala użytkownikowi na wybór parametrów, które będą użyte dla danych śrub w ramach
każdego zadania. Aby przypisać parametr do danej śruby, należy wybrać jej numer (lub grupy śrub, jeżeli będą miały
takie same parametry), a następnie dotknąć przycisku z prawej strony, który otworzy dostęp do parametrów. Dotknij
nazwy parametru, który chcesz wybrać dla danej śruby.
„Liczba śrub” znajduje się na ekranie „Ustawienia” dla każdego zadania; więcej informacji znajduje się w sekcji „Ekran
ustawień” niniejszego podręcznika.

Śruby mogą być pogrupowane i posiadać przypisane im wspólne parametry. Żeby można ich było ponownie użyć
oddzielnie, trzeba je rozdzielić i ponownie zaznaczyć. Wybierz grupę śrub, a następnie naciśnij przycisk „Grupuj”
(aby grupować) lub „Rozłącz” (aby rozłączać).
Każdej śrubie można przypisać do 5 parametrów pracy w sekwencji. Jeżeli wymaga tego zastosowanie narzędzia, na
ekranie można zaprogramować opóźnienie czasowe między parametrami. Jeżeli liczba śrub wynosi 50 lub mniej, można
wybrać każdą z nich z osobna i przypisać jej do 8 dostępnych parametrów dla danego zadania. W seriach liczących 51
i więcej śrub trzeba im wszystkim przypisać ten sam parametr lub grupę parametrów.
Stosując wiele parametrów dla jednej śruby, wymaga się zastosowania tylko pojedynczego impulsu wyzwalającego dla
jednej z nich, ale spust trzeba trzymać aż do ukończenia całej sekwencji. Zwolnienie spustu podczas trwania sekwencji
może skutkować wystąpieniem błędu „sekwencja przerwana”.
Jeżeli na jednym z etapów sekwencji podczas jej trwania wystąpi błąd, sekwencja mocowania nie powiedzie się w tym
momencie i nie przejdzie do następnego etapu.
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Przeważający moment obrotowy
W niektórych zastosowaniach (takich jak samogwintujące się elementy złączne lub elementy złączne w blokujących
wkładkach śrubowych) wymagana jest kompensacja przeważającego momentu obrotowego elementu mocującego
w ostatnim momencie obrotu urządzenia. Można wykonać to polecenie za pomocą funkcji „Oblicz przeważający moment
obrotowy” w obszarze kontroli parametrów ustawienia kąta. Dla lepszej identyfikacji parametry kontroli ustawień kąta,
w których wykorzystywana jest opcja przeważającego momentu obrotowego, odznaczają się fioletowym kolorem paska.
Żądaną kompensację można uzyskać w wyniku zaprogramowania 2-etapowego obrotu urządzenia, zaczynając od
parametru kontroli ustawienia kąta (z możliwym obliczeniem przeważającego momentu obrotowego), a następnie
ustawiając parametr kontroli momentu obrotowego.

W wyżej opisanym przykładzie element mocujący obrócono o 540 stopni w 1 etapie, a podczas ostatnich 405 stopni
(75%) monitorowano przeważający moment obrotowy i zapisano otrzymane średnie wartości. Etap 2 polega wtedy na
dążeniu do uzyskania momentu obrotowego o wartości 10 inlb, ale rzeczywiście przykładany moment to moment
końcowy o wartości 10,01 inlb plus 3,21 inlb obliczone dla całości 13,22 inlb.
Wartość momentu, jaka zostanie wyświetlona na ekranie „Praca narzędzia”, będzie wartością momentu zaciskowego
ustawioną w ustawieniach parametru kontroli momentu obrotowego, zaprogramowaną dla etapu końcowego pracy
narzędzia. Podział przeważającego momentu obrotowego oraz całkowity moment przyłożony znajduje się w danych
dotyczących obrotu narzędzia na ekranie „Dane” na sterowniku.
Zastosowanie tej metody pozwala na obliczenie przeważającego momentu obrotowego dla każdego elementu
mocującego bez konieczności wyznaczenia jego średniej wartości dla każdego elementu złącznego, a następnie na
wykorzystanie standardowego momentu obrotowego do pracy z większym przedmiotem.
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Powiązany przeważający moment obrotowy (GUI v2.6.0 i późniejsze)
W niektórych specjalistycznych zastosowaniach narzędzia może być wymagane obliczenie przeważającego momentu
obrotowego oraz możliwość przywołania i zastąpienia tego momentu w dalszej części serii.
Przykład:

2 śruby należy dokręcić z wyrównaniem przeważającego momentu obrotowego do wystarczającego
momentu o wartości 3 inlb, a następnie każdą ze śrub ponownie dokręcić momentem do 8 inlb
z wyrównaniem przeważającego momentu obrotowego (od początkowego momentu wystarczającego).

Na ekranie „Ustawienia zadania” liczba śrub zostanie ustawiona na 4.
Ustawienie (1) parametrów kontroli kąta odpowiednich do obliczenia przeważającego momentu obrotowego oraz (1)
parametrów kontroli momentu obrotowego do wystarczającego momentu o wartości 3 inlb. Oba parametry należy
połączyć na ekranie „Sekwencje śrub” w sekwencję dla śrub 1 i 2.
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Ustawienie (2) niemal identycznych parametrów kontroli momentu obrotowego dla momentu końcowego o wartości
8 inlb z tym wyjątkiem, że Powiązany przeważający moment obrotowy będzie miał inną wartość. Dla parametru
przypisanego śrubie #3 Powiązany przeważający moment obrotowy jest ustawiony na 1. Dla parametru przypisanego
śrubie #4 Powiązany przeważający moment obrotowy jest ustawiony na 2. Ustaw funkcje na ekranie „Sekwencje śrub”
tak samo dla śrub 3 i 4.

Sterownik wykona obliczenia przeważającego momentu obrotowego dla 2 elementów złącznych podczas wstępnej fazy
wystarczającego momentu, a następnie moment końcowy wydobędzie z pamięci sterownika początkowy przeważający
moment obrotowy, po czym wykorzysta go do przyłożenia momentu końcowego.
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Ustawienia zadania
Dotknięcie nazwy zadania na ekranie „Uruchomienie narzędzia” lub „Ustawienia” wyświetli ekran „Ustawienia zadania”,
który wygląda następująco:

W tym miejscu wyświetlane są wszystkie 32 zadania, a dotknięcie któregokolwiek z nich spowoduje jego wyświetlenie.

Zmiana nazwy i importowanie zadań
Naciśnięcie i przytrzymanie nazwy zadania na ekranie „Ustawienia zadania” spowoduje wyświetlenie następującego
ekranu:

Dotknięcie przycisku „Zmień nazwę” pozwoli użytkownikowi na wprowadzenie za pomocą dotykowej klawiatury własnej
nazwy zadania.
Jeżeli do sterownika jest podłączona pamięć USB, aktywuje się przycisk „Import” umożliwiający użytkownikowi wybór
pliku zadania, który ma być importowany z tej pamięci. Zaimportowane ustawienia zadania całkowicie zmienią
ustawienia wyświetlające się w górnej części ekranu. Częściowy import nie jest możliwy.
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Eksport ustawień zadania do pamięci USB
Sterownik ASG-CT2500 posiada funkcje umożliwiające eksport ustawień zadania do pamięci USB w celu wykonania kopii
zapasowej, a także eksport tych ustawień do innych sterowników ASG-CT2500. Aby wykonać taką operację, należy
włożyć pamięć USB do portu znajdującego się na sterowniku.
Na ekranie „Uruchomienie narzędzia” dotknij nazwy zadania w górnej jego części, a pojawi się menu „Ustawienia
zadania”

Jeżeli do sterownika jest podłączona pamięć USB, aktywuje się przycisk „Eksport plików zadania”. Po dotknięciu tego
przycisku pliki ustawień wszystkich 32 zadań zostaną automatycznie zapisane na USB. Ustawienia te zostaną zapisane
w ścieżce: \[Nazwa sterownika]\Konfig Gdzie[Nazwa sterownika} to użytkownik, który zaprogramował nazwę w okienku
„Nazwa” na ekranie „Informacje o sterowniku” (patrz sekcja „Informacje o sterowniku” w niniejszym podręczniku). Jest
to sama ścieżka, z której należy zaimportować plik zadania.

Uwaga: Nie próbuj zmieniać nazw poszczególnych plików zadań znajdujących się na pamięci USB. Może to
doprowadzić do zmiany danych zawartych w tych plikach i uniemożliwić ponowny import pliku do sterownika. Jeżeli
użytkownik musi skatalogować zapisane pliki zadań, zaleca się, aby poszczególne pliki zapisać w folderach dowolnie
nazwanych przez użytkownika.
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Programowanie wejść
W dolnej części sterownika znajduje się (8) wejść oraz miejsca podłączenia zasilania 24 V DC i 0 V DC, dostęp do których
umożliwia zainstalowana wtyczka. W dolnej części ekranu „Uruchomienie narzędzia” znajduje się rząd lampek
sygnalizujących wszystkie 8 wejść. Kiedy wejście jest aktywne, lampka podświetli się na niebiesko, co pomaga
w wykrywaniu ewentualnych usterek i w ustawieniu narzędzia. Sprawdź arkusz na końcu tej sekcji, żeby skontrolować
położenie wtyku i pozostałe informacje techniczne. Poniższe instrukcje wyjaśniają, w jaki sposób ustawić różne polecenia
dotyczące wejść.
•

WYBÓR ZADANIA: z ekranu „Uruchomienie narzędzia”:
o Dotknij przycisku „Ustawienia”.
o Upewnij się, że zadanie, które zostało wyświetlone w górnej części ekranu, jest tym, które ma być
przeprogramowane.
o Dotknij przycisku „Wejścia”.
o Dotknij strzałki na dole ekranu obok „Ustawienia śrub(y)” tak, aby pojawiło się polecenie „Ustawienia
błędnych obliczeń”.
Dotknij przycisku z lewej strony ekranu, który wskazuje nazwę zadania. Teraz w tabeli obok numeru każdego
wejścia powinna pojawić się kolumna przycisków. Dotykając przycisku „Ignoruj” znajdującego się z prawej strony
nazwy wejścia, możesz zdecydować, którego wejścia chcesz użyć po to, aby wybrać zadanie. Z każdym
dotknięciem możesz przechodzić między poleceniami „H” i „L” oraz „Ignoruj”. Zdjęcie z prawej strony tego
przycisku pokazuje, jakie urządzenie sterownik widzi jako w tej chwili podłączone do wejścia. Naciśnij żółty
przycisk [<<] na górze, aby zachować zmiany.
Jeśli wymagania dotyczące wejść dla danej śruby nie są spełnione (brak sygnału lub zanika sygnał z urządzenia
zewnętrznego), gdy użytkownik usiłuje uruchomić narzędzie, nie podejmie ono pracy, a na ekranie
„Uruchomienie narzędzia” pojawi się informacja, że nie spełniono wymagań dotyczących wejścia.

Podświetlenie

Uwaga: po zaprogramowaniu sterownik przełączy się do zadania, do którego przypisano dane wejście,
i pozostanie tam przypisany aż do zmiany polecenia o przełączeniu zadania wydanego za pomocą wejścia lub
przycisków sterujących na ekranie dotykowym. Wejście nie musi być aktywne, aby zadanie pozostało
uruchomione. Jeśli chcesz, aby wejście pozostało aktywne i żeby zadanie działało, zalecamy zapoznanie się
z treścią następnej sekcji i ustawienie każdej śruby w tym zadaniu tak, aby wejścia pozostały zgodne podczas
wyboru zadania.
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Jeśli zadanie zostanie wybrane poprzez wejścia lub sygnał zewnętrzny, przycisk zadania znajdujący na górze
ekranu „Uruchomienie narzędzia” lub „Ustawienia” zostanie podświetlony na niebiesko, a przyciski strzałek nie
pojawią się. Aby zmienić wybrane zadanie ręcznie, trzeba będzie usunąć zewnętrzne wejścia, by oczyścić układ
i umożliwić wybór ręczny zadania.

•

AKTYWACJA ŚRUB: z ekranu „Uruchomienie narzędzia”:
o Dotknij przycisku „Ustawienia”.
o Upewnij się, że zadanie, które zostało wyświetlone w górnej części ekranu, jest tym, które ma być
przeprogramowane.
o Dotknij przycisku „Wejścia”.
Zakładając, że w sekwencji jest tylko 1 śruba, dotknij przycisku z napisem „Śruba 1” znajdującego się z lewej
strony. Teraz w tabeli obok numeru każdego wejścia powinna pojawić się kolumna przycisków. Dotykając
przycisku „Ignoruj” znajdującego się z prawej strony nazwy wejścia, możesz zdecydować, którego wejścia chcesz
użyć, aby aktywować śrubę. Z każdym dotknięciem możesz przechodzić między poleceniami „H” i „L” oraz
„Ignoruj”. Zdjęcie z prawej strony tego przycisku pokazuje, jakie urządzenie sterownik widzi jako w tej chwili
podłączone do wejścia. Naciśnij żółty przycisk [<<] na górze, aby zachować zmiany.

Podświetlenie

Uwaga: Jeżeli w sekwencji ustawiono kilka śrub, zaleca się, aby przed ukończeniem tego etapu w menu
„Ustawienia” ustawić ekrany „Sekwencje śrub”. Wtedy należy też upewnić się, że każda ze śrub, które mają być
aktywowane za pomocą wejścia, została prawidłowo ustawiona. W tym celu, dla wygody użytkownika, w opcji
dla kilku śrub na ekranie „Wejścia” pojawi się przycisk „Wszystkie”, dzięki czemu możliwe będzie ustawienie
wszystkich tych śrub jednocześnie.
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•

ZDALNE URUCHOMIENIE: z ekranu „Uruchomienie narzędzia”:
o Dotknij przycisku „Ustawienia”.
o Upewnij się, że zadanie, które zostało wyświetlone w górnej części ekranu, jest tym, które ma być
przeprogramowane.
o Wybierz przycisk opcji „Zdalne uruchomienie” w sekcji „Uruchomienie”.
o Dotknij przycisku „Wejścia”.
o Dotknij strzałki na dole ekranu obok „Ustawienia śrub(y)” tak, aby pojawiło się polecenie „Ustawienia
błędnych obliczeń”.
Wybierz przycisk „Zdalne uruchomienie” znajdujący się z lewej strony ekranu. Teraz w tabeli obok numeru
każdego wejścia powinna pojawić się kolumna przycisków. Dotykając przycisku „Ignoruj” znajdującego się
z prawej strony nazwy wejścia, możesz zdecydować, którego wejścia chcesz użyć, aby uruchomić narzędzie.
Z każdym dotknięciem możesz przechodzić między poleceniami „H” i „L” oraz „Ignoruj”. Zdjęcie z prawej strony
tego przycisku pokazuje, jakie urządzenie sterownik widzi jako w tej chwili podłączone do wejścia. Naciśnij żółty
przycisk [<<] na górze, aby zachować zmiany.

Podświetlenie

Uwaga: Układ sterujący będzie wymagać, aby sygnał startowy był aktywny przez cały czas jego pracy.
Jeżeli sygnał zniknie podczas wygaszania urządzenia, układ sterowania zatrzyma się, a na ekranie „Uruchomienie
narzędzia” pojawi się komunikat „sekwencja porzucona”.
Uwaga: Zaleca się, aby polecenia zdalnego uruchomienia nie wydawać jednocześnie z innymi
poleceniami, takimi jak wybór zadania; dla optymalnego działania systemu zaleca się zastosowanie opóźnienia
sygnału o 300 ms lub większego.
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•

WYBÓR FUNKCJI ODWROTNEGO OBROTU: z ekranu „Uruchomienie narzędzia”:
o Dotknij przycisku „Ustawienia”.
o Upewnij się, że zadanie, które zostało wyświetlone w górnej części ekranu, jest tym, które ma być
przeprogramowane.
o Dotknij przycisku „Wejścia”.
o Dotknij strzałki na dole ekranu obok „Ustawienia śrub(y)” tak, aby pojawiło się polecenie „Ustawienia
błędnych obliczeń”.
Wybierz przycisk „Odwróć” znajdujący się z lewej strony ekranu. Teraz w tabeli obok numeru każdego wejścia
powinna pojawić się kolumna przycisków. Dotykając przycisku „Ignoruj” znajdującego się z prawej strony nazwy
wejścia, możesz zdecydować, którego wejścia chcesz użyć, aby uruchomić obrót w lewą stronę. Z każdym
dotknięciem możesz przechodzić między poleceniami „H” i „L” oraz „Ignoruj”. Zdjęcie z prawej strony tego
przycisku pokazuje, jakie urządzenie sterownik widzi jako w tej chwili podłączone do wejścia. Naciśnij żółty
przycisk [<<] na górze, aby zachować zmiany.
Uwaga: Upewnij się, że ustawienia odwrotnego obrotu na ekranie „Ustawienia zadania” są dokładnie
takie, jak wymagane (kierunek obrotu, prędkość, moc). Aby uruchomić funkcję odwrotnego obrotu, wejście
wyboru funkcji odwrotnej oraz wejście funkcji zdalnego uruchamiania, narzędzia muszą być aktywne.
Aktywacja wyłącznie wejścia odwrotnego obrotu zaledwie ustawi narzędzie w pozycji pracy odwrotnej i wciąż
konieczne będzie przekazanie sygnału startowego, żeby narzędzie zaczęło pracę.

Podświetlenie
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•

ZDALNE RESETOWANIE USTAWIEŃ: z ekranu „Uruchomienie narzędzia”:
o Dotknij przycisku „Ustawienia”.
o Upewnij się, że zadanie, które zostało wyświetlone w górnej części ekranu, jest tym, które ma być
przeprogramowane.
o Dotknij przycisku „Wejścia”.
o Dotknij strzałki na dole ekranu obok „Ustawienia śrub(y)” tak, aby pojawiło się polecenie „Ustawienia
błędnych obliczeń”.
Wybierz przycisk „Zdalny reset” znajdujący się z lewej strony ekranu. Teraz w tabeli obok numeru każdego
wejścia powinna pojawić się kolumna przycisków. Dotykając przycisku „Ignoruj” znajdującego się z prawej strony
nazwy wejścia, możesz zdecydować, którego wejścia chcesz użyć, aby zresetować narzędzie. Z każdym
dotknięciem możesz przechodzić między poleceniami „H” i „L” oraz „Ignoruj”. Zdjęcie z prawej strony tego
przycisku pokazuje, jakie urządzenie sterownik widzi jako w tej chwili podłączone do wejścia. Naciśnij żółty
przycisk [<<] na górze, aby zachować zmiany.

Podświetlenie
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•

ZDALNE ZATRZYMANIE: z ekranu „Uruchomienie narzędzia”:
o Dotknij przycisku „Ustawienia”.
o Upewnij się, że zadanie, które zostało wyświetlone w górnej części ekranu, jest tym, które ma być
przeprogramowane.
o Dotknij przycisku „Wejścia”.
o Dotknij strzałki na dole ekranu obok „Ustawienia śrub(y)” tak, aby pojawiło się polecenie „Ustawienia
błędnych obliczeń”.
Wybierz przycisk „Zdalne zatrzymanie” znajdujący się z lewej strony ekranu. Teraz w tabeli obok numeru
każdego wejścia powinna pojawić się kolumna przycisków. Dotykając przycisku „Ignoruj” znajdującego się
z prawej strony nazwy wejścia, możesz zdecydować, którego wejścia chcesz użyć aby zatrzymać pracę narzędzia.
Z każdym dotknięciem możesz przechodzić między poleceniami „H” i „L” oraz „Ignoruj”. Zdjęcie z prawej strony
tego przycisku pokazuje, jakie urządzenie sterownik widzi jako w tej chwili podłączone do wejścia. Naciśnij żółty
przycisk [<<] na górze, aby zachować zmiany.

Podświetlenie

Uwaga: Jeżeli funkcję zdalnego zatrzymania wykorzystuje się w celu zatrzymania pracy urządzenia
podczas jego obrotu, kiedy znika sygnał zatrzymujący, spust urządzenia musi być zwolniony, zanim zostanie ono
ponownie uruchomione. Obowiązuje to w przypadku ręcznego i zdalnego uruchamiania narzędzia.
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Programowanie wyjść
W dolnej części sterownika znajduje się (8) programowalnych wyjść oraz miejsca podłączenia zasilania 24 V DC i 0 V DC,
dostęp do których możliwy jest dzięki wtyczce. Sprawdź arkusz na końcu tej sekcji, żeby skontrolować położenie wtyku
i pozostałe informacje techniczne. Wszystkie wyjścia można ustawić z ekranu „Uruchomienie narzędzia”, stosując się do
następujących instrukcji:
•

•

Dotknij przycisku „Ustawienia”.
o Upewnij się, że zadanie, które zostało wyświetlone w górnej części ekranu, jest tym, które ma być
przeprogramowane.
Dotknij przycisku „Wyjścia”.

Wybierz dostępne wyjście poprzez dotknięcie przycisku „Żaden”. W sekcji „Zdarzenie” wybierz odpowiedni przycisk
opcji. Wybierz typ wyjścia w sekcji „Działanie” i, jeśli to konieczne, wprowadź przedziały czasu dla wyjść niestałych. Aby
dostosować te wartości, dotknij numeru, za pomocą klawiatury dotykowej wprowadź wartość i dotknij przycisku „Enter”.
Wszystkie niezachowane zmiany pojawią się na ekranie w kolorze czerwonym; zostaną one zachowane po wyjściu
z ekranu za pomocą żółtego przycisku [<<].

Uwaga: Powracając do ekranu „Wyjścia”, będziesz mieć okazję przetestować sygnały wyjściowe do urządzenia.
W tym celu należy dotknąć przycisku „Testuj” znajdującego się obok każdego z wyjść.
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DOSTĘPNE KRYTERIA WYJŚĆ:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

ŚRUBA – SUKCES: wszystkie wymagania dotyczące momentu obrotowego oraz kąta są zgodne z wcześniej
zdefiniowanymi zakresami HL i LL programowanego parametru.
ŚRUBA – BŁĄD NISKI: wszystkie wymagania dotyczące momentu obrotowego oraz kąta są niższe niż wcześniej
zdefiniowane zakresy LL programowanego parametru.
ŚRUBA – BŁĄD WYSOKI: wszystkie wymagania dotyczące momentu obrotowego oraz kąta są wyższe niż
wcześniej zdefiniowane zakresy HL programowanego parametru.
SERIA PRZYJĘTA: wszystkie śruby lub cykle wymagane do realizacji zadania zostały ukończone w ramach
przyjętych zakresów.
SERIA ODRZUCONA: niektóre części zadania nie zostały ukończone w ramach przyjętych parametrów.
NARZĘDZIE URUCHOMIONE: wszystkie kryteria uruchamiania określone na ekranie ustawień zostały spełnione.
Wyjście dostępne jest tylko jako wyjście stałe, a nie chwilowe czy powtarzalne. Tego wyjścia nie resetuje się po
zakończeniu cyklu aż do zwolnienia spustu.
MOMENT OBROTOWY > PRÓG: bieżący odczyt momentu obrotowego z narzędzia jest większy niż
zaprogramowana wartość progowa momentu dla aktualnego parametru. Wyjście dostępne jest tylko jako
wyjście stałe, a nie chwilowe czy powtarzalne.
NARZĘDZIE WYKONUJE PRACĘ (GUI v2.5.6 i późniejsze): silnik narzędzia pracuje. Wyjście dostępne jest tylko
jako wyjście stałe, a nie chwilowe czy powtarzalne.
NARZĘDZIE WYKONUJE CYKL PRACY (GUI v2.5.6 i późniejsze): narzędzie wykonuje pracę w sekwencji śrub.
To wyjście pozostanie w etapie pośrednim wieloparametrowej sekwencji śrub. Wyjście dostępne jest tylko
jako wyjście stałe, a nie chwilowe czy powtarzalne.

Uwaga: Zapewnij zgodność wyjścia urządzenia odbiorczego z zaprogramowanym czasem trwania sygnału
użytkownika. Impulsy sygnału trwające krócej niż 50 ms mogą być odbierane przez urządzenie odbiorcze jako zakłócenia.
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Porty wejść/wyjść
Port wejściowy (DB15 męski)

WTYK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Funkcja
0 V DC (z wewnętrznego źródła zasilania)
Wejście 1
Wejścia wspólne 3 i 4
Wejście 4
Wejście 5
Wejście 7*
Wejście 8*
24 V DC (z wewnętrznego źródła zasilania)
Wejścia wspólne 1 i 2
Wejście 2
Wejście 3
Wejścia wspólne 5 i 6
Wejście 6
Wejście 7*
Wejście 8*

* Wejścia 7 i 8 mogą posiadać wspólny wtyk

Uwagi: Wszystkie wejścia są optoizolowane

Wymienione wtyki 24 V DC są wtykami zasilającymi; nie wolno za ich pośrednictwem przyłączać zewnętrznych
24 V DC do sterownika, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Wymienione wtyki 0 V DC są
połączone z uziemieniem źródła zasilania sterownika; nie wolno podłączać do nich zewnętrznych urządzeń, ponieważ
może to spowodować konflikt uziemienia.
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Port wyjściowy (DB25 męski)

WTYK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Funkcja
0 V DC (z wewnętrznego źródła zasilania)
0 V DC (z wewnętrznego źródła zasilania)
Wyjście 1 – Normalnie zamknięte
Wyjście 2 – Normalnie zamknięte
Wspólne wyjścia 3 i 4
Wyjście 3 – Normalnie otwarte
Wyjście 4 – Normalnie otwarte
Wyjście 5 – Normalnie zamknięte
Wyjście 6 – Normalnie zamknięte
Wspólne wyjścia 7 i 8
Wyjście 7 – Normalnie otwarte
Wyjście 8 – Normalnie otwarte
24 V DC (z wewnętrznego źródła zasilania)
0 V DC (z wewnętrznego źródła zasilania)
Wspólne wyjścia 1 i 2
Wyjście 1 – Normalnie otwarte
Wyjście 2 – Normalnie otwarte
Wyjście 3 – Normalnie zamknięte
Wyjście 4 – Normalnie zamknięte
Wspólne wyjścia 5 i 6
Wyjście 5 – Normalnie otwarte
Wyjście 6 – Normalnie otwarte
Wyjście 7 – Normalnie zamknięte
Wyjście 8 – Normalnie zamknięte
24 V DC (z wewnętrznego źródła zasilania)

Uwagi: Wyjścia to mechaniczne styki – szczelnie zamknięte przekaźniki.

Nie używać wyjść CT2500 do przełączania urządzeń o wysokim obciążeniu indukcyjnym – przekaźnik może zostać
uszkodzony.

Strona 39

Ekrany wykresów
Aby ułatwić użytkownikowi konfigurację ustawień i rozwiązywanie problemów, informacje dotyczące ostatniego obrotu
urządzenia są przechowywane w sterowniku w postaci wykresu. Na ekranie „Uruchomienie narzędzia” dotknij przycisku
„Wykres” znajdującego się na dole. W dolnym pasku ekranu pojawią się dostępne konfiguracje wykresów; dotknij
odpowiedniego przycisku, żeby pojawił się wymagany widok:
•

Moment obrotowy a czas: Pojawi się wykres ilustrujący wartość momentu obrotowego na osi Y w jednostkach
określonych dla danego parametru oraz wartość czasu na osi X wyrażona w milisekundach (ms).

•

Kąt a czas: Pojawi się wykres ilustrujący wartość kąta na osi Y w stopniach (stop.) oraz wartość czasu na osi X
wyrażona w milisekundach (ms).

•

Moment obrotowy a kąt: Pojawi się wykres ilustrujący wartość momentu obrotowego na osi Y w jednostkach
określonych dla danego parametru oraz wartość kąta na osi X wyrażona w stopniach (stop.).
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•

Prędkość a czas: Pojawi się wykres ilustrujący wartość prędkości na osi Y w obrotach na minutę (obr./min) oraz
wartość czasu na osi X wyrażona w milisekundach (ms).

•

Moc a czas: Pojawi się wykres ilustrujący wartość mocy na osi Y w watach (W) oraz wartość czasu na osi X
wyrażona w milisekundach (ms).

Przy każdym wykresie w górnej części ekranu znajduje się przycisk „Legenda”. Dotknięcie tego przycisku spowoduje
dodanie etykiet do krzywych znajdujących się na wykresie (w zależności od przypadku), ilustrujących Wartości górne,
Wartości dolne, Progi itp., zdefiniowane w parametrach wygaszania urządzenia. Narzędzie może pracować podczas
wyświetlania wykresów, należy jednak pamiętać o tym, że wykres zmieni się dla każdego cyklu narzędzia, ponieważ
sterownik przechowuje w formie graficznej jedynie najbardziej aktualne dane graficzne.

UWAGA: Domyślny widok każdego wykresu pokazuje wartości czasu lub kąta równe 0, co zostało wprowadzone
w ustawieniach progowych dla parametrów obrotu urządzenia. Dotknięcie wykresu jeden raz spowoduje wyświetlenie
szerszego widoku, zaczynającego się od podania czasu, w jakim narzędzie zostało uruchomione. Ponowne dotknięcie
wykresu spowoduje powrót do początkowego widoku.
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Eksport danych graficznych do pamięci USB (oprogramowanie GUI v2.2.0.0 i nowsze)
Aby aktywować funkcję eksportu danych, należy zapisać główny plik na pamięci USB i podłączyć ją do sterownika. Plik
można skopiować z ASG i zapisać na USB z główną ścieżką do folderu „Główne”.

Po podłączeniu USB na ekranie „Uruchomienie narzędzia” obok przycisku „Narzędzie” pojawi się ikona wskazująca na to,
że funkcja eksportu została aktywowana. Po zakończeniu każdego procesu wygaszania urządzenia sterownik będzie
eksportować dane graficzne na pamięć USB. Zostaną one zapisane na ścieżce [Nazwa sterownika]\Wykres, gdzie [Nazwa
sterownika] jest taka, jak zaprogramowana w menu „Informacje o sterowniku”.

Podczas eksportu danych na ekranie pojawi się komunikat informujący o tym, że trwa eksport danych. Nie zaleca się
korzystania z tej funkcji podczas produkcji, ponieważ narzędzie nie będzie pracować w trakcie eksportu danych.
Narzędzie wznowi pracę po zakończeniu eksportu.
Dane dostępne do eksportu w danym procesie są następujące:
•
•
•
•
•
•

Numer zadania
Numer śruby
Etap sekwencji
Czas (w milisekundach, od chwili
uruchomienia narzędzia)
Przeważający moment obrotowy
Moment obrotowy

•
•
•
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Jednostki momentu obrotowego
Kąt całkowity
Kąt od progowego momentu
obrotowego

Ekran danych
Dla identyfikowalności danych informacje dotyczące obrotu urządzenia są przechowywane w postaci tabeli i udostępnione do
przeglądania oraz pobierania ze sterownika. Aby uzyskać dostęp do tych danych, należy dotknąć przycisku „Dane”
znajdującego się w dolnej części ekranu „Uruchomienie narzędzia”. Na ekranie można przeglądać ostatnich 100 procesów
obrotowych od chwili restartu sterownika. Dane dostępne do przeglądu na ekranie są następujące:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data/godzina
Numer śruby
Wynik (dobry, wysoki moment obrotowy, mały kąt, itp.)
Cykl narzędzia
Docelowy moment obrotowy/kąt
Przeważający moment obrotowy
Przyłożony moment obrotowy (suma momentu końcowego i przeważającego)
Końcowy moment obrotowy
Końcowy kąt

Aby przechodzić między stronami danych znajdujących się na ekranie, użyj przycisków „Następny” i „Poprzedni”, które
znajdują się w dolnej części ekranu.

Zbiór danych bardziej szczegółowych jest przechowywany w pamięci wewnętrznej sterownika; liczba
przechowywanych obrotów jest ograniczona wyłącznie przez pojemność pamięci sterownika i po przepełnieniu należy
ją wymienić w pierwszej kolejności. Więcej informacji dotyczących pozyskiwania tych danych znajduje się w sekcji
„Pobieranie danych” niniejszego podręcznika.

UWAGA: Wyłączenie sterownika spowoduje wyczyszczenia z tabeli wszystkich danych. Dane są przechowywane
w pamięci, skąd można je pobrać, ale nie będą dostępne do przeglądania na ekranie.

Kasowanie danych
Aby skasować dane wyświetlane na ekranie, należy dotknąć przycisku „Kasuj” znajdującego się w dolnej części tabeli.
Zanim dane zostaną usunięte, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie zamiaru skasowania danych.
UWAGA: Skasowanie danych za pomocą tego przycisku nie usunie ich z pamięci wewnętrznej sterownika, a jedynie
z widoku tabeli. Skasowane dane są wciąż dostępne do pobrania do pamięci USB, jak opisano w następnej sekcji.
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Pobieranie danych
Aby pobrać dane na pamięć USB, należy włożyć ją do portu znajdującego się w dolnej części sterownika. Dotknij przycisku
„Eksport danych” znajdującego się na dole tabeli z danymi, a następnie wybierz Zawartość ekranu danych do pobrania lub
przedział czasowy danych, które chcesz pobrać. Dotknij przycisku „Eksport” i skopiuj informacje na pamięć.

Aby przeglądać informacje skopiowane na USB, podłącz pamięć do komputera i otwórz odpowiednie pliki oraz foldery.
Sterownik utworzy na pamięci folder o nazwie takiej, jak nazwa sterownika (jeśli na ekranie „Informacje o sterowniku” nazwa
sterownika to Stacja 1, to na pamięci USB znajdziesz folder o nazwie Stacja 1. Więcej szczegółowych informacji na ten temat
znajduje się w sekcji „Informacje o sterowniku”). Wewnątrz tego folderu będzie folder o nazwie „Dane”, w którym znajdują się
pliki wyeksportowane na pamięci USB. Uwaga: jeśli do pobrania wybrano dane z kilku dni, sterownik zapisze na pamięci plik
osobny dla każdej daty. Na przykład jeżeli wybrano do pobrania dane z 5 dni, na pamięci znajdzie się 5 plików (chyba że
narzędzia nie używano któregoś z tych dni).

UWAGA: Dane są uszeregowane w pamięci wewnętrznej sterownika według daty ustawionej na sterowniku. Datę
ustawia się w menu „Ustawienia systemu”. Upewnij się, że data została prawidłowo wprowadzona do danych sterownika.
Nieprawidłowe wprowadzenie do danych sterownika spowoduje, że będą one przechowywane pod złą datą, co utrudni ich
prawidłowe pobieranie i zapisywanie.
Dane dostępne w pobranych plikach są następujące:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data
Czas
Numer modelu narzędzia
Numer seryjny narzędzia
Numer cyklu narzędzia
Nazwa zadania
Numer śruby
Jednostki momentu obrotowego
Parametr zadania docelowego
Wartość przeważającego momentu
obrotowego
Przyłożony moment obrotowy
Odczyt końcowego momentu obrotowego
Odczyt kąta końcowego

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czas trwania cyklu
Wyniki
Nazwa parametru
Typ parametru
Parametry progowego momentu obrotowego
Parametry najwyższego momentu
obrotowego
Parametry najniższego momentu obrotowego
Parametry najwyższego kąta
Parametry najniższego kąta
Moment obrotowy w chwili redukcji obrotów
Prędkość obrotowa
Prędkość w chwili redukcji obrotów
Kierunek obrotu

Pobrane pliki są zapisywane w formacie CSV (wartości oddzielone przecinkami) i otwierają się automatycznie w typowym
arkuszu kalkulacyjnym.
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Ekran „Ustawienia systemowe”
Ekran „Ustawienia systemowe” umożliwia użytkownikowi ustawienie przycisków sterujących systemu oraz wybór
ustawień narzędzia. Szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części tej sekcji.

Hasła
Na ekranie „Ustawienia systemowe” dotknij przycisku „Hasła”. Sterownik dopuszcza wprowadzenie (3) indywidualnych
haseł, a każde z nich umożliwia dostęp do sterownika, kiedy ten jest zablokowany. Każde hasło umożliwia odblokowanie
pełnego dostępu do sterownika. Kiedy sterownik jest zablokowany, można nawigować między jego ekranami,
a ustawienia będą widoczne. Jeżeli jednak sterownik jest zablokowany, a użytkownik próbuje uzyskać dostęp do obszaru
chronionego hasłem, system poprosi o wprowadzenie odpowiedniego hasła.

Tworzenie haseł użytkowników: Dotknij przycisku „Dostępny użytkownik” i wprowadź nazwę użytkownika. Następnie
wprowadź hasło i je potwierdź. Sterownik powróci do ekranu „Hasła”, na którym będą widoczne wprowadzone nazwy
użytkowników (na jednym z przycisków). Wróć do ekranu „Ustawienia”, dotykając dwukrotnie przycisku [<<]. Zauważysz,
że pojawiający się ekran jest nieco inny od poprzednio wyświetlanego, wiele pól jest szarych, co oznacza, że sterownik
jest zablokowany i te pola nie są już dostępne.
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Wprowadzanie zmian w zablokowanym sterowniku: Przejdź do ustawienia lub elementu, który ma być zmodyfikowany,
i dotknij odpowiedniego przycisku lub numeru. Sterownik poprosi użytkownika o hasło dostępu w celu odblokowania
sterownika. Po zaakceptowaniu hasła można zmieniać ustawienia na dowolnym ekranie. Aby ponownie zablokować
sterownik po wprowadzeniu zmian, na ekranie „Uruchomienie narzędzia” dotknij przycisku „Blokuj” znajdującego się
w prawym dolnym rogu ekranu.

Usuwanie haseł użytkowników: Na ekranie „Hasła” dotknij nazwy użytkownika, który ma być usunięty, i wprowadź hasło.
Pojawi się komunikat informujący o tym, że hasło jest aktywne, a obok użytkownika, który ma być usunięty, pojawi się
przycisk „Usuń użytkownika”. Po dotknięciu tego przycisku użytkownik zostanie usunięty ze sterownika.

UWAGA: Zaleca się programowanie i przechowywanie jednej nazwy oraz hasła użytkownika w bezpiecznym
miejscu, aby w ten sposób zabezpieczyć się przed przypadkowym zablokowaniem sterownika.
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Ustawienia daty/godziny
Aby ustawić datę i godzinę sterownika, dotknij przycisku „Data/godzina” na ekranie „Ustawienia systemowe”.
Za pomocą strzałek znajdujących ponad każdym numerem oraz poniżej jego ustaw datę i godzinę sterownika. Uwaga:
format czasu jest 24-godzinny, a daty to: DD/MM/RR. Dotknij przycisku [<<], aby powrócić do poprzedniego ekranu
i zachować zmiany.

UWAGA: Dane są uszeregowane w pamięci wewnętrznej sterownika według daty ustawionej na sterowniku.
Datę ustawia się w menu „Ustawienia systemu”. Upewnij się, że data została prawidłowo wprowadzona do danych
sterownika. Nieprawidłowe wprowadzenie do danych sterownika spowoduje, że będą one przechowywane pod złą datą,
co utrudni ich prawidłowe pobieranie i zapisywanie.
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Ustawienie czułości spustu narzędzia
Sterownik umożliwia użytkownikowi ustawienie czułości funkcji uruchamianie przez naciśnięcie przycisku i za pomocą
dźwigni (o ile ASG-SD2500 zostało w nie wyposażone), aby funkcje te odpowiadały poszczególnym użytkownikom lub
preferencjom zastosowania. Aby ustawić czułość, dotknij przycisku „Czułość spustu narzędzia” znajdującego się na
ekranie „System”.

Na ekranie „Czułość spustu” pojawią się dwa paski, jeden dla ustawień dźwigni, a drugi dla ustawień przycisku
startowego. Na każdym pasku znajdują się:
•
•
•
•

Żółte okienko – pokazuje minimalny odczyt spustu
Czerwone okienko – pokazuje maksymalny odczyt spustu
Białe okienko – pokazuje bieżący odczyt spustu
Zielone okienko – pokazuje próg odczytu spustu

Minimalne i maksymalne wartości odczytów spustu są resetowane, kiedy resetuje się ustawienia mocy sterownika.
Uruchomienie każdego spustu po zakończeniu cyklu zmian mocy spowoduje reset odczytów na ekranie czułości
ustawień.
Aby ustawić wartość progową, należy za pomocą strzałek poruszać się w górę i w dół zielonego okienka. Aby sprawdzić
ustawienia, naciśnij dźwignię lub pociągnij uchwyt, co wywoła przeniesienie białego okienka do zielonego i zweryfikuje
ustawienia narzędzia, dzięki czemu będzie ono rozpoczynać pracę zgodnie z zadanymi wartościami.
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Kalibracja narzędzia
Przeglądanie wartości kalibracji narzędzia podłączonego do sterownika jest możliwe po dotknięciu przycisku „Kalib.
narzędzia” na ekranie „System”. Pojawi się wartość kalibrowana, którą można zmienić według uznania.

UWAGA: Dotknięcie wartości kalibracji przenosi użytkownika na ekran, na którym można ją zmienić ręcznie.
Ekran przeznaczony wyłącznie do obsługi przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa zmiana wartości kalibracji
narzędzia może doprowadzić do niedokładnych odczytów momentu obrotowego, a w konsekwencji także do
uszkodzenia narzędzia.
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Informacje o sterowniku
Aby przeglądać podstawowe informacje dotyczące sterownika i nadać mu nazwę, dotknij przycisku „Info. o sterowniku”
na ekranie „System”. Na ekranie zostaną wyświetlone następujące dane:
•
•
•
•

Nazwa sterownika
Numer seryjny sterownika
Wersja oprogramowania GUI Board
Wersja oprogramowania sterownika

Zmiana nazwy sterownika: Aby zmienić nazwę sterownika, dotknij przycisku z bieżącą nazwą sterownika na ekranie
„Informacje o sterowniku”, a następnie wprowadź nową nazwę.

UWAGA: Podczas eksportu danych ze sterownika na pamięć USB nazwa folderu utworzonego na nim będzie taka
sama, jak nazwa sterownika. To pomoże użytkownikowi podczas pobierania danych z wielu różnych sterowników na
jedną pamięć USB. Więcej informacji na temat pobierania danych na USB znajduje się w sekcji „Ekran danych”.

Strona 50

Aktualizacja oprogramowania
Kiedy pamięć USB jest podłączona do sterownika, na ekranie „Informacje o sterowniku” wyświetlane są aktywne
przyciski „Aktualizacja oprogramowania”. Dotknięcie tego przycisku pozwala na przejście do pamięci i wybór plików do
pobrania na sterownik. Oprogramowanie można otrzymać w ASG, kontaktując się z Obsługą Klienta ASG w celu
uzyskania szczegółów i sprawdzenia dostępności opcji.

Pamięć USB musi być sformatowana do FAT32, aby funkcja ta działała prawidłowo. Zastosowanie nieprawidłowo
sformatowanej pamięci może skutkować uszkodzeniem oprogramowania i koniecznością oddania go do naprawy do ASG
w celu zresetowania oraz przywrócenia prawidłowego funkcjonowania.

Kalibracja ekranu dotykowego
Jeżeli użytkownik czuje potrzebę przekalibrowania ekranu dotykowego, funkcja umożliwiająca to działanie znajduje się
na ekranie „System”. Dotknij przycisku „Kal. ekranu dotykowego” i podążaj za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Regulacja jasności wyświetlacza LCD
Jeżeli sterownik będzie używany w bardzo ciemnym lub bardzo jasnym otoczeniu, jasność wyświetlacza LCD można
ustawić na ekranie „System”. Jasność wyświetlacza LCD można ustawić za pomocą strzałek, poruszając się w dół i w górę.
Fabrycznie jasność wyświetlacza jest ustawiona na 60%.
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Gwarancja i serwis
Serwis
Jeżeli produkt trzeba oddać do serwisu z dowolnych przyczyn, prosimy o kontakt z ASG w celu otrzymania przed wysyłką
przedmiotu do naprawy numeru identyfikacyjnego zwrotu. Zadzwoń pod numer (888) 486-6163 lub napisz na adres
e-mail info@asg-jergens.com
•

Bez wcześniejszej autoryzacji nie zostaną przyjęte żadne zwroty narzędzi.

•

Prosimy krótko opisać pojawiający się problem, podać nazwę firmy, adres, numer telefonu oraz nazwisko osoby
kontaktowej.

•

Pracownik ASG skontaktuje się z Tobą w celu przekazania pytań i informacji dotyczących naprawy.

Gwarancja
ASG Precision Fastening udziela kupującemu narzędzie ASG-SD2500 w celach użytkowych i nie do dalszej sprzedaży
gwarancji na okres 1 roku od daty pierwszego użycia lub po wykorzystaniu jednego miliona (1 000 000) cyklów pracy
urządzenia.
Podczas okresu gwarancyjnego ASG Precision Fastening wymieni lub naprawi części uznane za wadliwe lub w inny
sposób niesprawne. Roszczenia kupującego dotyczące dowolnego elementu uznanego za wadliwy lub niespełniający
wymagań w inny sposób ograniczone są WYŁĄCZNIE do prawa wymiany tego elementu. W żadnym wypadku ASG nie ma
obowiązku wypłaty odszkodowania za przypadkowe lub wtórne szkody lub szkody w postaci kar.
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Sprzedający nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych bezpośrednio lub
dorozumianych, a wszelkie domniemane gwarancje wynikające z warunków sprzedaży i przeznaczenia produktu do
konkretnego celu są objęte prawem do zrzeczenia się odpowiedzialności oraz wyłączone z niniejszej transakcji, a także
nie dotyczą produktów sprzedawanych w związku z niniejszym dokumentem.
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1.

Kąt (stopnie)

2.

Legenda

3.

Czas (milisekundy)

4.

Moment siły

5.

Kąt vs. czas

6.

Moment siły vs. kąt

7.

Prędkość

8.

Moc
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Moment siły (jednostki)
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Legenda
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Kąt (stopnie)
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Moment siły

5.

Kąt

6.

Moment siły vs. kąt

7.
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8.

Moc

9.

Wys. moment dokręcający
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Prędkość

2.

Legenda

3.
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Moment siły
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Moment siły vs. kąt
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Prędkość vs. czas
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Moc
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Moc
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3.

Czas (milisekundy)
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Moment siły
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1.

Czas

2.

Śruba

3.

Cykl

4.

Cel

5.

Odkręcania

6.

Stosowany

7.

Końcowo

8.

Kąt

9.

Wynik

10. Dobry
11. Zły
12. Eksportuj dane
13. Wymaż
14. Dalej

12

1

2

13

3

4

5

14

6

7

8

9

1.

Śruba
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Cel
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Odkręcania
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Stosowany

5.

Końcowo
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Kąt

7.

Wynik
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Dobry

9.
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10. Eksportuj dane
11. Wymaż
12. Dalej
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1.

Eksportuj dane

2.

Zawartość ekranu z danymi

3.

Zakres danych

4.

Do

5.

Eksportuj
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Zakres danych

4.

Do

5.

Eksportuj
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1.

Eksportuj dane

2.

Zawartość ekranu z danymi

3.

Zakres danych

4.

Do

5.

Eksportuj

6.

Zakończono
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Eksportuj dane
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Zawartość ekranu z danymi
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Zakres danych

4.

Do
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Eksportuj
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Zakończono
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