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Přítlačný systém – přehled
Ultrazvukový systém s přítlačným systémem řady iQ ES se skládá z následujících komponentů: generátor iQ, přítlačný systém
(s posuvnou pneumatickou jednotkou, spínači, ovládacími prvky, piezoelektrickým měničem (konvertor), mechanickým měničem (booster), sonotrodou a zakládacím lůžkem) a software iQ
Explorer II. Software umožňuje obsluze ovládat systém buď na
dálku, nebo z místa přítlačného systému.
Generátor ES řady iQ má stabilní vnitřní obvody ultrazvukového generátoru a zajišťuje od začátku každého svařovacího cyklu
trvalé udržování rezonanční frekvence.
Kompaktní rozměry generátoru dovolí do standardního průmyslového racku instalovat několik jednotek. Tento generátor bude
pracovat se stejným mezinárodně používaným síťovým napětím
jako ostatní generátory téže produktové řady (pokud není instalována varianta pro napájecí napětí 120 V). Je také vybaven síťovým odrušovacím filtrem, který vyhovuje požadavkům testů
FCC, CE, UL, a CSA umožňujícím jeho globální použití.

Hlavní vlastnosti generátoru
• Rozhraní generátoru má 5“ barevný displej LCD a tlačítka
Soft Keys, která usnadňují intuitivní pohyb v menu.
• Digitální řízení všech funkcí napájecího zdroje, včetně digitální frekvenční syntézy a parametrů, umožňuje provádět
unikátní konfigurace, a také modernizace v budoucnu.
• Procesní parametry jako například frekvence, amplituda
a výkon jsou aktualizovány v intervalu 0,5 ms.
• Modulace šířky pulzu je zajištěna patentovanou elektronikou, která generátoru dovoluje efektivně měnit a udržovat
amplitudu výstupního signálu. To umožňuje spouštět velké
sonotrody s redukovaným výkonem. Generátor pracující ve
spínaném režimu dosahuje vyšší efektivity a spolehlivosti.
• Obvod lineárního měkkého náběhu/vypínání zajišťuje
hladký nárůst pracovní amplitudy v akustické soustavě s minimem přechodných impulzů, nadměrně zatěžujících soustavu a generátor. Tento obvod umožňuje i snižování amplitudy
na konci svařovacího cyklu. Ultrazvukový signál vedený do
akustické soustavy se vypíná plynule, bez prudkých nárazů.
• Funkce automatického ladění Digi-Trac sleduje rezonanční
frekvenci akustické soustavy (tj. sonotrody, boosteru, měniče)
a koriguje podle ní frekvenci generátoru. Funkce se aktivuje
pro každý svařovací cyklus, takže odpadá nutnost ručního dolaďování generátoru.
• Regulace napájecího napětí automaticky udržuje konstantní
amplitudu bez ohledu na kolísání napájecího napětí. Potřebný výstupní výkon je stabilní při jakékoli velikosti napájecího
napětí ze specifikovaném rozsahu. Tak je zajištěn konzistentní
výkon systému bez ohledu na změny napájecího napětí. Zároveň tím odpadá nutnost používat rozměrné a nákladné externí
stabilizační transformátory napětí.
• Regulace zátěže automaticky udržuje konstantní amplitudu
ultrazvuku bez ohledu na odebíraný výkon. Úroveň výstupní
amplitudy ultrazvuku je udržována v toleranci ±1% kvůli za-
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jištění konzistentního procesu svařování a zkrácení svařovacího cyklu.
Provoz v širokém rozmezí síťových napětí znamená, že
standardní systémy jsou schopné provozování na celém světě
v rámci svých standardních rozsahů střídavého napětí.
Chladicí tunel s proudícím vzduchem vybavený výkonným
chladičem a termostatem řízeným ventilátorem snižuje teplotní gradient a zvyšuje životnost součástí generátoru.
Ochrana proti napěťovému nárazu eliminuje přechodné
jevy při zapnutí napájecího napětí a snižuje elektrické namáhání interních součástek.
Vícenásobná elektronická ochrana proti přetížení interních obvodů vylučuje náhlé selhání součástek v případě extrémního přetížení výstupu. Hranice výkonového přetížení se
odvozuje z aktuální efektivní hodnoty výstupního výkonu.
Procesní limity zahrnují: vzdálenost, špičková síla při svařování, poloha, energie svařování a špičkový výkon. Programovatelnost těchto hranic dovoluje přizpůsobit je širokému
spektru aplikací svařování.
Rozšiřující slot na zadním panelu umožňuje uživatelské
konfigurace OEM výrobců a cenově nenáročná konstrukční
řešení.
Sériové konfigurační rozhraní RS232 se používá při provozním upgradu softwaru, odstraňování závad a rozšířené
konfiguraci hardwaru pomocí konfigurátoru na bázi PC.
Certifikace CE znamená, že systém vyhovuje evropským
normám a může být prodáván a používán v Evropě (jen modely pro vysoké napětí).
Certifikace ISO 9001 znamená, že se tento systém vyrábí
podle nejpřísnějších standardů a je zárukou vysoce kvalitního
zpracování.
Certifikace TUV - TÜV Rheinland potvrzuje, že výrobky
Dukane splňují požadavky platných UL (Underwriters Laboratories) a CSA (Canadian Standards Association).
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Všeobecné informace
Aby byla práce se zařízením bezpečná, efektivní a nedocházelo při ní k poranění, doporučujeme vám dodržovat
následující bezpečnostní pokyny.
Správný postup instalace - Jednotlivé komponenty systému začněte používat až po dokončení instalace.
Neschválené úpravy - Na systému se nesmějí provádět
žádné úpravy, které nejsou předem schválené ze strany
Dukane Corporation. Neschválené úpravy mohou být příčinou poškození zařízení nebo zranění operátora. Takové
úpravy jsou navíc důvodem ke zrušení záruky.
Kryt musí být vždy namontovaný - Nedemontujte žádný
kryt zařízení, pokud k tomu nedostanete pokyn od společnosti Dukane. Generátor je zdrojem nebezpečného elektrického napětí, které může způsobit úraz.
Uzemnění elektrické soustavy - K napájení stroje používejte pouze přívod elektrického proudu s uzemněním.
Viz Bezpečnost práce s elektrickým zařízením, kde jsou
uvedeny pokyny k uzemnění, strana 5.
Dodržujte bezpečnostní předpisy - Je možné, že budete muset systém vybavit určitým příslušenstvím, abyste
vyhověli příslušným předpisům týkajícím se zabezpečení
stroje a ochrany sluchu.
Chraňte si zrak - Noste bezpečnostní brýle, odolné proti
nárazu, které vyhovují normám ANSI.
Riziko spojené s oscilační sestavou - Pokud je do oscilační sestavy (piezoelektrický měnič, mechanický měnič,
sonotroda a koncovka) přiváděn ultrazvukový signál, pak
představuje potenciální riziko. Držte se v bezpečném odstupu od napájené oscilační sestavy.
Vypínač systému E-STOP - Používá-li se ultrazvukové
zařízení na spojování plastových dílů společně s automatickým podávacím zařízením jako automatický systém,
měl by být na každém pracovišti obsluhy instalován bezpečnostní vypínač (E-STOP), schopný vypnout najednou
celý systém.

POZNÁMKA

Tato doporučení se týkají svařovacího systému. Pojem
systém v této příručce se týká ucelené skupiny komponent, související se svařováním dílů, označované
někdy též jako ultrazvukový spojovací systém. Typický
systém řady iQ obsahuje iQ generátor, přítlačný systém
s posuvnou pneumatickou jednotkou, spínače, ovládací
panel, kabely, piezoelektrický měnič (konvertor), mechanický měnič (booster), sonotrodu, zakládací lůžko
a software iQ Explorer II.

VÝSTRAHA
Jakékoliv zakládací lůžko, vyrobené třetí stranou, musí splňovat požadavky OSHA a ANSI.
Všechna zakládací lůžka se musí
chránit podle potřeby.
Dukane Corporation nenese
žádnou zodpovědnost za zakládací lůžka vyrobená zákazníkem
nebo třetí stranou.

VÝSTRAHA
Generátor neprovozujte nikdy
bez nasazeného krytu. To je nebezpečné a mohlo by dojít k úrazu obsluhy.

UPOZORNĚNÍ
V určitých případech můžete být servisním personálem firmy Dukane vyzváni
k demontáži krytů. Než tak učiníte, odpojte přívod elektrického proudu jednotky. Pokud se jedná o přítlačný systém
s posuvnou pneumatickou jednotkou,
uzavřete ventil přívodu stlačeného vzduchu, který je umístěn na zadním panelu
a zajistěte jej v uzavřené poloze.

Nožní spínač - Nepoužívejte nožní spínač. Použití nožního spínače namísto optických spínačů ovládaných prsty
(aktivační spínače) je porušením předpisů. Neinstaljte nožní spínač.
Pokračování
Strana
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Kapitola 2 - Bezpečnost a ochrana zdraví

Pokračování z předcházející strany

Všeobecné informace
Elektrická kabeláž systému - Při odpojování nebo připojování
elektrických kabelů musí být vypnuté elektrické napájení.
Nenoste volný oděv nebo šperky - Mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
Buďte neustále ve střehu - Stále sledujte, co děláte. Používejte
obvyklé smyslové vnímání. Neobsluhujte přítlačný systém, jste-li unavení nebo je vaše pozornost odváděna jinam.
Neobsluhujte zařízení - Váš úsudek nebo reflexy mohou být
nepříznivě ovlivněny při užívání některých předepsaných léků.
Pokud právě užíváte léky, které mohou snižovat vaši pozornost,
neobsluhujte zařízení. Seznamte se s výstrahami a doporučeným
omezením činností, které popisuje příbalový leták léku. V případě jakýchkoliv pochybností přestaňte zařízení obsluhovat.

Poznámka k ochraně zdraví
při práci s plasty
Některé plastové materiály mohou během zpracování uvolňovat
výpary nebo plyny, které jsou pro zdraví obsluhy nebezpečné.
V místech, kde se takové materiály zpracovávají, je nutné zajistit
odpovídající ventilaci. Než bude určitý druh plastu zpracováván
na ultrazvukovém zařízení Dukane, je třeba se informovat.

Bezpečnost práce
s elektrickým zařízením
Generátor řady iQ poskytuje ultrazvukový výkon. Zkontrolujte, zda
je správně uzemněn.
Dokonalé uzemnění generátoru je kromě bezpečnostních důvodů
velice důležité pro účinné potlačení rušení v pásmu rádiových frekvencí. Každý generátor obsahuje odrušovací filtr, který brání šíření
rušení do jeho řídicích obvodů po napájecím kabelu. Tento filtr zároveň brání přenosu ultrazvukových signálů zpět do elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ
Díly spojované ultrazvukem za určitých
okolností vibrují na slyšitelné frekvenci.
Používejte prostředky pro ochranu sluchu, které snižují obtěžující nebo nepříjemný hluk. Kromě toho je vhodné umístit
okolo ultrazvukového systému přepážky
nebo zástěny z materiálu, který ultrazvuk
pohlcuje. Úroveň tlaku ultrazvuku nesmí
přesahovat 110 dB. Viz tlak ultrazvuku,
tabulka 11-IV, strana 111.

VÝSTRAHA
Hlavu, ruce, nohy a tělo nepřibližujte k běžícímu přítlačnému systému s posuvnou
pneumatickou jednotkou na
vzdálenost kratší než 152 mm.
Vibrující spouštěná sonotroda může způsobit popáleniny
anebo pohmožděniny.

UPOZORNĚNÍ
Před připojováním nebo odpojováním
kabelů systému se ujistěte, že je vypnutý přívod elektrické energie a všechny
napájecí kabely odpojeny ze zásuvek.
Po bezpečném připojení kabelů a závěrečné kontrole vedení kabelů je možno
obnovit elektrické napájení.

Pokud se u vašeho přítlačného systému vyskytne problém s rušením, veďte další uzemňovací vodič od uzemňovacího šroubu
základny stroje k nejbližší uzemňovací svorce vaší elektroinstalace. Pro připojení základny přítlačného systému použijte vodič
dostatečného průřezu.

Pokračování
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Pokračování z předcházející strany

Bezpečnost práce s elektrickým
zařízením
Tuzemský systém uzemnění sítě
Z bezpečnostních důvodů se u tohoto výrobku používá třívodičový napájecí kabel s třípólovou zástrčkou se zemnicím kontaktem. Obrázek 2-1 znázorňuje elektrickou zásuvku odpovídající
napájecímu kabelu, který se dodává se systémy distribuovanými
v Severní Americe.

UPOZORNĚNÍ
Máte-li dvoupólové elektrické zásuvky, důrazně vám doporučujeme jejich výměnu za
třípólové typy s odpovídajícím uzemněním.
Výměnu si nechte provést kvalifikovaným
elektrikářem podle platné legislativy.
Viz obrázky 2-1 a 2-2.

UPOZORNĚNÍ

Schválená 2pólová, 3vodičová zásuvka
HUBBELL č. 5652 nebo ekvivalent
s NEMA 6-15R nebo 6-20R

Obrázek 2-1	Příklad uzemněné třívodičové zásuvky
a zástrčky 220/240 V

Mezinárodní systém uzemnění sítě
Běžně dodávaný napájecí kabel pro mezinárodní použití je kompatibilní se síťovými zásuvkami většiny evropských zemí mimo
Velkou Británii (viz obrázek 2-2). Pokud je však ve vašem případě zapotřebí jiný typ napájecího kabelu, poraďte se s dodavatelem zařízení a postupujte podle místních předpisů týkajících se
zapojení vodičů a uzemnění.

V případě pochybností o uzemnění zásuvky musí odborný elektrikář provést
příslušné měření. Zemnicí kolík v žádném případě neodstraňujte, ani jej nijak
neupravujte. Pokud je nutno použít prodlužovací kabel, používejte pouze trojžilový kabel v bezvadném stavu. Kabel
musí být dimenzován na odpovídající
výkon, aby mohl svou funkci splnit bezpečně. Musí být připojen do uzemněné
zásuvky. K napájení tohoto zařízení nepoužívejte dvoužilové prodlužovací kabely.

Systémy se střídavým napětím 100/120 V
(Severní Amerika nebo Japonsko)

Napájecí kabel (včetně zajištění proti vytržení kabelu) systémů
pro střídavé napětí 100/120 V je pevně připojen v zadním panelu
generátoru. Jednotky s tímto typem napájecího kabelu jsou určeny pro použití v Severní Americe a v Japonsku.

Systémy s napětím 240V
Uzemňovací kontakty

Generátory s vysokým výkonem přes 2400 W také používají trvale připojené napájecí kabely.

Typická zásuvka
Dodaný kabel

Obrázek 2-2	Mezinárodně používané uzemnění
v síti 220/240 V
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Kapitola 2 - Bezpečnost a ochrana zdraví

Zvedání zařízení
Bezpečné zvedání
• Před zvedáním si promyslete celý postup.
• Zkontrolujte objekt z hlediska ostrých rohů, kluzkých míst
a jiných potenciálních nebezpečí. Nepokoušejte se překonat
své limity.
• V případě potřeby si vyžádejte pomoc nebo, pokud je to možné, rozdělte břemeno, aby se snížila hmotnost.
• Seznamte se s místem, kam bude zařízení složeno, a zkontrolujte volnost celé cesty. Potom postupujte následovně:
1.	Stůjte blízko u břemene, rozkročte nohy přibližně na šířku
ramen, kvůli stabilitě dejte jednu nohu dopředu.
2.	Sehněte se pokrčením kolen (ne v pase). Zatáhněte bradu
a záda držte co nejsvisleji.
3.	Před zvedáním břemeno pevně uchopte. Pomalu začněte
zvedat narovnáváním NOHOU. Během této činnosti nikdy
nepřetáčejte tělo.
4.	Po dokončení zvedání držte břemeno co nejblíže u těla.
Oddálením těžiště břemene od těla se výrazně zvýší namáhání bederní oblasti zad.
5.	Pokud se musíte během nesení břemene otočit, otočte se
pomocí nohou a ne pomocí těla. Při snižování břemene pod
úroveň pasu použijte stejný postup v opačném pořadí. Nezapomeňte držet záda co nejsvisleji a ohýbat kolena.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

POZNÁMKA

Hmotnosti zařízení jsou uvedeny na straně 109, tabulka
11-I v kapitole 11, Technické údaje.

UPOZORNĚNÍ
Při zvedání zařízení buďte opatrní. Doporučujeme vzít si na pomoc mechanické zvedací zařízení.
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Před instalací
Při plánování instalace generátoru vám doporučujeme zohlednit
níže uvedené důležité aspekty:
• Použití blokovacího zámku/označení
•	Bezpečné zvedání generátoru - viz Kapitola 2 - Bezpečnost
a ochrana zdraví, strana 7.

Použití blokovacího zámku/
označení

Obrázek 3-1
mknuto

Blokovací zámek v otevřené poloze, ode-

Typický druh zařízení LOTO pro tento generátor je zařízení se
zavírací skříňkou (s možností zamknutí). Zařízení LOTO se
umisťuje na zástrčku napájecího kabelu generátoru. Tím se efektivně znemožní připojení k napájení. Viz výše uvedený obrázek
s příkladem takovéhoto zařízení.
Obrázek vpravo znázorňuje zařízení v zavřené a zamknuté poloze.

Obrázek 3-2
knuto

Blokovací zámek v zavřené poloze, zam-

VÝSTRAHA
Uvnitř šasi generátoru existuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Před prováděním jakéhokoliv nastavení uvnitř generátoru umístěte na šasi generátoru blokovací zámek/označení
(zařízení LOTO).

Pokračování
Strana
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Vybalení
Opatrně otevřete přepravní obal a zkontrolujte, jestli obsahuje
všechny položky podle dodacího listu. Všechny položky prohlédněte a jakékoli škody neprodleně ohlaste.

UPOZORNĚNÍ
Kolem vstupu a výstupu chladicího vzduchu nechte aspoň 13 cm volného místa
kvůli dostatečné ventilaci. Ventilátor nasává čerstvý vzduch kvůli chlazení vnitřních součástek, snižuje teplotní změny
a prodlužuje tím životnost součástek.
Jestliže se ve štěrbinách, kterými proudí
chladicí vzduch, usadí příliš silná vrstva
prachu, odstraňte ji pomocí vysavače.
Nepoužívejte stlačený vzduch, aby se
zvířený prach neusadil uvnitř přístroje.

Umístění
Umístění generátoru a vedení kabelů by mělo umožnit snadný
přístup a nepřekážet normálnímu používání.
Po obou stranách šasi generátoru nechte alespoň 13 cm volného
místa kvůli cirkulaci vzduchu. Za šasi by měl zůstat prostor asi 8
až 15 cm pro vedení kabelů. (Velikost volného prostoru závisí na
typu šasi a na připojení zadního panelu.)
Viz Kapitola 11 - Technické údaje, kde jsou uvedeny výkresy
generátoru.
17.16
[435.86]

Výstup
chladicího
vzduchu

5.19
[131.83]

Vstup
chladicího
vzduchu

IN
[mm]
Obrázek 3-3	Pohled na generátor zepředu (typický vysoký profil)

POZNÁMKA

Umístění v oblasti s aktivní seismickou činností - Pokud bude generátor umístěn v oblasti s aktivní seismickou činností, postupujte podle informací uvedených
v Application Note 511 na http://www.dukane.com/us/

DL_ApplData.asp

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Pohled na zadní panel
V této části najdete popis součástí zadního panelu, který obsahuje část vyhrazenou různým standardním systémovým funkcím
a část pro instalaci dostupných volitelných doplňků. Obrázek 3-4
znázorňuje typické uspořádání panelu.

B

K
DUKANE CORP.

I

ST. CHARLES IL. 60174
MADE IN U.S.A.

C

0

A

D
SYSTEM INPUTS

US

UL: 1012:2010
CSA: C22.2 61010-1-12
IEC: 61010-2012

LINE VOLTAGE:
200-240 Vac
50/60Hz, 10A

-WARNING-

PE

POWER LINE OUTLET
MUST BE GROUNDED
DISCONNECT LINE POWER
BEFORE REMOVING COVER
U.S. PATENTS 7,475,801
7,819,158 AND 7,225,965

J2

J5 THRUSTER

J6 BASE/ABORT

J11 ENCODER

J3

J10

J9 ETHERNET

RS-232

CONFIGURATION

ULTRASOUND
J1

J4

C
Obrázek 3-4

H

E

SYSTEM OUTPUTS

F

G

Zadní panel generátoru

Panel volitelných modulů
Panel přívodu napájení
H Komunikační deska (viz POZNÁMKA NÍŽE)
A Vstupní konektor napájení typu IEC – sem se připojuje napá- Na výše uvedeném obrázku jsou znázorněny následující porty:
jecí kabel IEC.

B Síťový vypínač – jistič – slouží k zapnutí a vypnutí systému.
C Uzemňovací šroub šasi – připojení šasi na ochranné uzemnění.

			
			

J9 - Ethernet
J10 - Sériový RS-232

K Modul rozhraní přítlačného systému (viz POZNÁMKA NÍŽE)

Na výše uvedeném obrázku jsou znázorněny následující porty:

Panel I/O systému
			 J6 - Základna/ukončení
D Vstupní konektor systému (J2) – vstup řídicích signálů systé- 			 J5 - Posuvná pneumatická jednotka
			

mu.

J11 - Kodér

E Výstupní konektor systému (J3) – Výstup signálů informujících o stavu systému.

F Výstupní konektor ultrazvukového signálu (J1) – koaxiální
vysokonapěťové připojení oscilační sestavy.

G Konektor konfiguračního rozhraní (J4) – rozhraní digitálního
řízení, jehož pomocí lze upravovat parametry systému.

Strana
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POZNÁMKA

Deska rozhraní přítlačného systému se dodává v různých konfiguracích.
Viz Kapitola 9, Volitelná výbava, kde je uvedeno více
ionformací k přenosu dat pomocí komunikační desky
a více informací k modulu rozhraní přítlačného systému.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Kapitola 3 - Instalace

Panel přívodu napájení
V této části je popsán standardní panel napájení.

Konektor napájecího kabelu, typ IEC
Konektor IEC napájení namontovaný na panelu slouží pro připojení správně zapojeného napájecího kabelu IEC. Tím je usnadněno použití přístroje kdekoli na světě - stačí jen vyměnit napájecí
kabel.
Nízkoprofilové systémy jsou opatřeny vstupním IEC konektorem pro jmenovitý proud 10 A. U vysokoprofilových systémů je
použit IEC konektor pro jmenovitý proud 16/20 A. Systémy se
střídavým napětím 120 V a 3600/4800 W mají pevně připojený
napájecí kabel.
Napájecí kabel pro odpovídající proudové zatížení je třeba spolehlivě zasunout do vstupních IEC konektoru svařovacího systému. Jestliže se systémem nebyl dodán napájecí kabel kompatibilní se zásuvkami, které se v dané lokalitě běžně používají,
můžete si jej koupit v místním obchodě s elektrickými součástkami. Uvědomte si, že podpěťová ochrana přístroje nedovolí
systém zapnout, pokud jej připojíte k síti napájecím kabelem určeným pro Severní Ameriku, který je určen na napětí 120 V. Aby
systém fungoval, potřebuje napětí nejméně 180V.

Pevně připojené napájecí kabely
U některých modelů je k panelu přívodu napájení pevně připojen
správně dimenzovaný napájecí kabel.

Síťový vypínač/jistič
Kolébkový vypínač/jistič zapíná a vypíná přívod elektrického
proudu do systému. Poloha ZAPNUTO je označena mezinárodně používaným symbolem I, poloha VYPNUTO je označena
symbolem 0. Síťový vypínač plní v generátoru zároveň funkci
proudového jističe.
Jestliže hodnota protékajícího proudu překročí stanovený limit,
jistič přeruší přívod proudu a automaticky vrátí vypínač do polohy VYPNUTO. Pokud bylo zvýšení proudu jen přechodné, lze
jistič znovu zapnout přepnutím kolébky vypínače do polohy ZAPNUTO. Když jistič po novém zapnutí okamžitě proud vypne,
jedná se zřejmě o interní poruchu a generátor bude vyžadovat
servisní zásah.
Nesnažte se jistič znovu zapínat opakovaně. Pokud opakovaně
vypadává, mohli byste generátor ještě víc poškodit.

Uzemňovací šroub šasi
Uzemňovací šroub šasi se používá k připojení ochranného uzemnění generátoru. Tímto způsobem se zvýší potlačení elektrického rušení nebo rušení v pásmu rádiových frekvencí, která se
v průmyslovém prostředí běžně vyskytují. Uzemňovací šroub
šasi je na pozici C na obrázku 3-5. Správné uzemnění systému
je popsáno na straně 19.
DUKANE CORP.

I

ST. CHARLES IL. 60174
MADE IN U.S.A.

C

0

US

UL: 1012:2010
CSA: C22.2 61010-1-12
IEC: 61010-2012

LINE VOLTAGE:
200-240 Vac
50/60Hz, 10A

-WARNING-

PE

POWER LINE OUTLET
MUST BE GROUNDED
DISCONNECT LINE POWER
BEFORE REMOVING COVER
U.S. PATENTS 7,475,801
7,819,158 AND 7,225,965

C
Obrázek 3-5

Konektor napájecího kabelu, typ IEC

Panel I/O systému
V této části je popsán standardní panel I/O systému. Viz obrázek
3-6 na následující straně.

Vstupní konektor systému
Konektor VSTUPŮ SYSTÉMU připevněný na panelu I/O obsahuje kontakty pro všechny hlavní vstupní signály, které jsou na
výstupu systému automatického řízení běžně k dispozici. Kabel
připojený k tomuto konektoru všechny dostupné řídicí signály,
které budou ovládány výstupní kartou nebo portem řídicí jednotky.
Uživatel stanoví, které z nich se mají pro konkrétní svařovací
aplikaci použít, ale v každém případě musí být použit alespoň
jeden, jenž aktivuje výstup ultrazvuku. Všechny vstupní signály na tomto konektoru jsou elektricky izolované (nevztahují se
k uzemnění šasi) a aktivují se přivedením stejnosměrného napětí 24V na vstupní kontakt signálu, měřeno proti společnému
izolovanému vodiči. Elektricky izolované vstupní signály jsou
napájeny z výstupů řídicí jednotky, které jsou buď typu NPN
(odebírají proud) nebo typu PNP (dodávají proud) a to podle
toho, jak je zakončen izolovaný společný vodič. Všechny vstupy
odebírají nebo dodávají proud 10 mA ze stejnosměrného napájecího zdroje a 24 V.

Pokračování
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Pokračování z předcházející strany

Je třeba si uvědomit, že jednoduchý spínač, např. kontakt relé,
není schopen aktivovat řídicí vstup bez externího zdroje, který
dodá potřebnou energii. Doplněním propojek k příslušným kontaktům vstupního konektoru lze v případě potřeby nakonfigurovat spínání vstupních signálů tak, aby se vztahovaly k uzemnění
šasi bez nutnosti použít externí napájecí zdroj.
Viz Application Note AN507 (směrnice pro automatizační rozhraní) na http://www.dukane.com/us/DL_ApplData.asp, kde
jsou uvedena schémata zapojení pro příklady aplikací.

Přiřazení pinů vstupního konektoru
systému
Konektor VSTUPŮ SYSTÉMU je typu HD-15F (subminiaturní 15pinová zásuvka typu D. Číslování pinů tohoto konektoru
je uvedeno na obrázku 3-7. Zástrčka na kabelu je zrcadlovým
obrazem konektoru namontovaného na panelu a je zobrazen na
obrázku 3-8. Tabulka 3-I obsahuje názvy a popis jednotlivých
signálů, jejich podrobný popis je uveden níže. Barevné označení
vodičů vstupního kabelu je obsaženo v tabulce 3–II pro případ,
že by si uživatel systém zapojoval a sestavoval.

Obrázek 3-6	Panel I/O systému (je zobrazen standardní
panel))

POZNÁMKA
Viz Kapitola 9, Volitelná výbava, kde jsou uvedeny informace o volitelných funkcích.

Pokračování
Strana
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Pokračování z předcházející strany

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

Název signálu
Stejnosměrné napájení +22 V
Ukostření napájení +22 V
Vstup výběrového bitu 0 dálkového nastavení
Vstup výběrového bitu 1 dálkového nastavení
Vstup výběrového bitu 2 dálkového nastavení
Vstup výběrového bitu 3 dálkového nastavení
Vstup výběrového bitu 4 dálkového nastavení
Aktivace ultrazvuku/Spuštění cyklu
Nezapojen
Vstup blokování předního panelu
Blokování přítlačného systému pro ruční sondy
Resetovací vstup zámku systému
Izolovaný společný vodič
Nezapojen
Vstup signálu automatického zastavení cyklu

Tabulka 3-I

Požadavky na signál volitelného doplňku

Barva vodiče

BLK (černý)
WHT (bílý)
RED (červený)
GRN (zelený)
ORN (oranžový)
BLU (modrý)
WHT/BLK (bíločerný)
RED/BLK (červenočerný)
GRN/BLK (zelenočerný)
Nezapojen
ORN/BLK (oranžovočerný) Nezapojen
BLU/BLK (modročerný)
Ruční sonda
BLK/WHT (černobílý)
RED/WHT (červenobílý)
GRN/WHT (zelenobílý)
BLU/WHT (modrobílý)

Vstupní signály generátoru (J2)

Popis vstupních signálů systému

5

Pin 1 (stejnosměrné napájení +22 V)

2

1

6

15 14 13 12 11

Obrázek 3-7

HD-15F, konektor vstupů generátoru

Pin 2 je zpětným vodičem stejnosměrného napájení 22 V a vztahuje se k potenciálu uzemněného šasi.

1 2 3 4 5

Pin 3 (vstup výběrového bitu 0 dálkového
nastavení)
Pin 3 je signál výběrového bitu 0 dálkového nastavení, což je
nejméně významný bit používaný při výběru jednotlivých nastavení svařovacího procesu automatizovaným systémem řízení.

3

10

Tento kontakt dodává stejnosměrné napětí +22 V / 250 mA pro
řídicí jednotku uživatele.

Pin 2 (ukostření napájení +22 V)

4

6

10
11 12 13 14 15

Obrázek 3-8
rátoru

HD-15M, konektor vstupního kabelu gene-

Pin 4 (vstup výběrového bitu 1 dálkového
nastavení)
Pin 4 je signál výběrového bitu 1 dálkového nastavení, což je
druhý nejméně významný bit používaný při výběru jednotlivých
nastavení svařovacího procesu automatizovaným systémem řízení.

Pokračování
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Pokračování z předcházející strany

Pin 5 (vstup výběrového bitu 2 dálkového
nastavení)
Pin 5 je signál výběrového bitu 2 dálkového nastavení, což je třetí nejméně významný bit používaný při výběru jednotlivých nastavení svařovacího procesu automatizovaným systémem řízení.

Pin 6 (vstup výběrového bitu 3 dálkového
nastavení)
Pin 6 je signál výběrového bitu 3 dálkového nastavení, což je
druhý nejvýznamnější bit používaný při výběru jednotlivých nastavení svařovacího procesu automatizovaným systémem řízení.

Pin 7 (vstup výběrového bitu 4 dálkového
nastavení)
Pin 7 je signál výběrového bitu 4 dálkového nastavení, což je
nejvýznamnější bit používaný při výběru jednotlivých nastavení
svařovacího procesu automatizovaným systémem řízení.

Pin 8 (vstup aktivace ultrazvuku/spuštění
cyklu)
Kontakt 8 se používá k aktivaci ultrazvukového výstupu. Aktivací tohoto řídicího vstupu se zapne výstup ultrazvuku. Deaktivací tohoto signálu se ultrazvuk vypne. Signál rovněž plní funkci
spuštění svařovacího cyklu, je-li aktivace a časování ultrazvukového signálu plně pod kontrolou řídicí jednotky procesu. Podle nastavení řídicí jednotky svařovacího procesu může být pro
spuštění cyklu aktivován jen krátkodobě.

POZNÁMKA
Viz Blokování při vadném dílu na straně 41, kde je uvedeno více informací.

Pin 13 (izolovaný společný vodič)
Pin 13 je elektricky izolovaný od uzemnění šasi. Při použití izolovaných zdrojových (PNP) výstupních ovládacích obvodů bude
tento vodič spojen se společným vodičem (oddělený potenciál
země). Při použití izolovaných zatěžujících (NPN) výstupních
ovládacích obvodů bude tento vodič spojen s odděleným kladným výstupem napájecího zdroje.

Pin 14 (nezapojen)
Pin 14 není zapojen.

Pin 15 (vstup automatického zastavení cyklu)
Pin 15 je vstupní řídicí signál, který, je-li aktivován, může v automatizovaném systému řízení sloužit jako redundantní signál
pro vypnutí výstupu ultrazvuku. Signál může být také pomocí
nabídky nastavení překonfigurován tak, aby fungoval jako povel
„konec svařování“ automatického řízení.

Pin 9 (nezapojen)
Pin 10 (nezapojen)
Pin 11 (blokování přítlačného systému pro
ruční sondy)
Pin 11 slouží k odpojení napájení přítlačného systému nebo
posuvné pneumatické jednotky, je-li do vstupního konektoru
systému připojena ruční sonda a to z bezpečnostních důvodů.
Aktivační spínač ruční sondy by mohl neočekávaně odstartovat svařovací cyklus, který vyvolá spuštění přítlačného zařízení
nebo posuvné pneumatické jednotky do dolní polohy. Konektor
kabelu ruční sondy je zapojen tak, aby po připojení ke generátoru spojil tento kontakt s uzemněním šasi, čímž se aktivuje blokovací relé a to odpojí napájení ventilů pneumatického přítlačného
zařízení. Jestliže je instalována karta řízení přítlačného zařízení, musí zůstat tento kontakt nezapojený. Spojením kontaktu
s uzemněním šasi se zablokuje funkce přítlačného systému.

Pin 12 (resetovací vstup zámku systému)
Pin 12 se používá k resetování výstupu obecné poruchy nebo stavu přetížení systému (viz popis stavového výstupu). Pokud během svařovacího cyklu nastane porucha, tyto výstupy normálně
zůstanou aktivní až do okamžiku zahájení dalšího svařovacího
cyklu. Aktivace tohoto vstupu resetuje poruchy stavového výstupu a může zjednodušit programování automatizace.

Strana
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Pin

Název signálu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stejnosměrné napájení +22 V
Rezervní výstup
Ukostření napájení +22 V
Programovatelný stavový výstup 1
Programovatelný stavový výstup 2
Stavový výstup Ultrazvuk aktivní
Stavový výstup Obecná chyba
Stavový výstup Spuštění přítlačného systému
Stavový výstup Přetížení systému
Stavový výstup Systém Online
Stavový výstup Přítlačný systém je v horní koncové poloze
Stavový výstup Proudová smyčka OK
Společný vodič analogových monitorovacích signálů
Nezapojen
Výstup monitorování výkonu
Výstup monitoru amplitudy
Programovatelný stavový výstup 3
Stavový výstup MPC Ready
Stavový výstup Napájení OK
Stavový výstup Vadný díl
Stavový výstup Dobrý díl
Stavový výstup Systém Ready
Stavový výstup Pravděpodobně vadný díl
Izolovaný společný vodič
Nezapojen

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tabulka 3-II

Barva vodiče

Požadavky na signál
volitelného doplňku

BLK (černý)
WHT (bílý)
RED (červený)
GRN (zelený)
ORN (oranžový)
BLU (modrý)
WHT/BLK (bíločerný)
RED/BLK (červenočerný)
GRN/BLK (zelenočerný)
ORN/BLK (oranžovočerný)
BLU/BLK (modročerný)
BLK/WHT (černobílý)
RED/WHT (červenobílý)

Nezapojen

GRN/WHT (zelenobílý)
BLU/WHT (modrobílý)
BLK/RED (černočervený)
WHT/RED (bíločervený)
ORN/RED (oranžovočervený)
Nezapojen
BLU/RED (modročervený)
RED/GRN (červenozelený)
ORN/GRN (oranžovozelený)
BLK/WHT/RED (černobíločervený)
WHT/BLK/RED (bíločernočervený)
RED/BLK/WHT (červenočernobílý)
GRN/BLK/WHT (zelenočernobílý)

Signály výstupního konektoru systému (J3)

Výstupní konektor systému
Konektor VÝSTUPŮ SYSTÉMU připevněný na V/V panelu generátoru obsahuje kontakty pro všechny stavové a monitorovací
výstupní signály, které se běžně připojují do systému automatického řízení. Kabel, který se připojuje do tohoto konektoru, obsahuje všechny dostupné výstupní signály odečítané nebo monitorované digitální vstupní kartou, případně analogovými vstupy
řídicí jednotky automatizovaného systému uživatele.
Uživatel určuje, které z nich jsou potřebné pro jednotlivé svařovací aplikace.
Na monitorovacích výstupech jsou analogové signály používané
ke sledování nastavení amplitudy ultrazvuku a výkonových parametrů ultrazvukového výstupu. Signály jsou vztažené ke společnému monitorovacímu vodiči (pin 13).

13

11

25

23

21

Obrázek 3-9
1

15

Obrázek 3-10
rátoru
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Ten má potenciál uzemnění šasi (není oddělený). Všechny digitální výstupní signály tohoto konektoru jsou izolované (nejsou
vztaženy k uzemnění šasi generátoru). Při aktivaci signálu stavového výstupu se bude odebírat proud (max. 500 mA, dodávaný
stejnosměrným napájecím zdrojem 24 V) izolovaného společného vodiče. V terminologii oboru automatizace, výstupy jsou
typu NPN (odebírají proud), ovládají vstupy typu PNP (dodávají
proud) a vztahují se k izolovanému společnému vodiči.

Popis výstupních signálů systému

Digitální výstupní stavové signály mohou pouze odebírat proud
do izolovaného společného vodiče. Nelze je zaměnit za zdrojové
výstupy (typu PNP). Je-li nutné použít zdrojové stavové výstupy,
je třeba instalovat volitelný převodník oddělených výstupů NPN
na PNP, který lze namontovat na lištu DIN. Modul převádí standardní izolované (NPN) stavové výstupní signály na izolované
zdrojové (PNP) signály. Informace o převodním modulu vám
poskytne náš obchodní zástupce.

Pin 3 (ukostření napájení +22 V)

Přiřazení pinů výstupního konektoru
systému
Konektor VÝSTUPŮ SYSTÉMU je typu DB-25F (subminiaturní 25pinová zásuvka typu D). Číslování pinů tohoto konektoru je uvedeno na obrázku 3-9. Zástrčka na kabelu je zrcadlovým
obrazem konektoru namontovaného na panelu a je zobrazen na
obrázku 3-10. Tabulka 3-II uvádí názvy signálů. Podrobné popisy jsou uvedeny dále v části Popis výstupních signálů systému.
Barevné označení vodičů výstupního kabelu je rovněž obsaženo
v tabulce 3-II pro případ, že by si uživatel systém zapojoval a sestavoval.

Pin 1 (stejnosměrné napájení +22 V)
Tento kontakt dodává stejnosměrné napětí +22 V / 250 mA pro
řídicí jednotku uživatele.

Pin 2 (nezapojen)
Pin 2 není zapojen.

Pin 3 je zpětným vodičem stejnosměrného napájení 22 V a vztahuje se k potenciálu uzemněného šasi.

Pin 4 (programovatelný stavový výstup 1)
Pin 4 je digitální stavový signál (aktivní v nízké úrovni), který
může být přiřazen stavovým signálům jiných systémů. Výstup
může být přiřazen E-STOP, Příliš vysoká teplota nebo Chyba
serva.
[Výchozí výstup pinu 4: Chyba serva.]

Pin 5 (programovatelný stavový výstup 2)
Pin 5 je digitální stavový signál (aktivní v nízké úrovni), který
může být přiřazen stavovým signálům jiných systémů. Výstup
může být přiřazen Chladnutí, Probíhající cyklus, Probíhající
cyklus s Bez dozvuku, nebo Servo ve výchozí poloze.
[Výchozí výstup pinu 5: Servo ve výchozí poloze.]

Pin 6 (stavový výstup Ultrazvuk aktivní)
Pin 6 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který je
aktivován, pokud systém generuje ultrazvukový signál do zátěže
připojené k výstupnímu konektoru ultrazvuku. Pokud je výstup
ultrazvuku vypnutý, bude tento výstup neaktivní.

Pin 7 (stavový výstup Obecná chyba)
Pin 7 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který
se aktivuje vždy, když je detekován jakýkoli chybový stav, jenž
vyřazuje ultrazvukový výstup a brání normální činnosti systému.
Dokud nebude detekován žádný chybový stav, bude tento výstup
v neaktivním stavu.
Chyby generátoru, které budou aktivovat výstup Obecná chyba:
• Přetížení (střední hodnota, špička, nebo frekvence)
• Chyba přehřátí
• Chyba napájení systému

Pokračování
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Pin 8 (stavový výstup Spuštění přítlačného
systému)
Pin 8 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který
se aktivuje specifikovaným typem spouštěcí události. Zůstane
aktivní až do okamžiku zvednutí hlavy posuvné pneumatické jednotky do horní koncové polohy. Dokud není detekována
spouštěcí podmínka, je tento výstup v rozepnutém stavu.

Pin 9 (stavový výstup Přetížení systému)
Pin 9 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který
se aktivuje, je-li zjištěno jakékoli přetížení systému. Aktivace
stavového výstupu může být způsobena průměrnou hodnotou
přetížení a kladnou nebo zápornou špičkovou hodnotou přetížení. Tento signál přetrvá po aktivaci v nezměněném stavu až do
spuštění následujícího cyklu, jímž se vynuluje. Dokud nebude
detekován stav přetížení, bude tento výstup v neaktivním stavu.

Pin 10 (stavový výstup Systém On-Line)
Pin 10 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který
se aktivuje, když je systém ve stavu ON LINE. Za této podmínky je povolena aktivace ultrazvukového výstupu. Výstup bude
neaktivní po přepnutí do režimu OFF LINE, čímž zabrání aktivaci ultrazvukového výstupu. Uvědomte si, že automaticky řízený proces nebude svařovat žádné součásti, pokud systém přejde
z jakéhokoli důvodu do režimu OFF LINE.

Pin 11 (stavový výstup Přítlačný systém je
v horní koncové poloze)
Pin 11 je digitální stavový signál (aktivní v nízké úrovni), který
se aktivuje, když je přítlačné zařízení / hlava posuvné pneumatické jednotky v horní koncové poloze. Když není přítlačné zařízení / hlava posuvné pneumatické jednotky v horní koncové
poloze, je tento výstup v rozepnutém stavu.

Pin 14 (nezapojen)
Pin 14 je spojen s uzemněným šasi.

Pin 15 (stavový výstup monitorování
výkonu)
Pin 15 je analogový výstupní signál, kterým se monitoruje výstupní výkon ze svařovacího systému. Měřítko tohoto výstupního signálu je následující:
Systémy 15 kHz, 20 kHz, 30 kHz a 40 kHz: 1 W = 0,001 VDC
(1 mV na Watt)
Systémy 50 kHz a výše: 1 W = 0,010 VDC (10 mV na Watt)
Příklady:		Když je na výstupu monitorování
výkonu 20 kHz napětí 0,525 VDC,
znamená to výstupní výkon = 525 W
					Když je u systému s 50 kHz na výstupu monitorování výkonu 0,525
VDC, znamená
to 52,5 W

Pin 16 (výstup monitorování amplitudy)
Pin 16 je analogový výstupní signál, kterým se monitoruje nastavení amplitudy. Měřítko výstupního signálu je: amplituda 100 %
= 10,0 VDC nebo 0,1 VDC na 1% amplitudy. Tento monitorovací výstup se používá zpravidla tehdy, je-li v systému instalována
volitelná karta dálkového ovládání. Automatizovaný systém řízení nastaví velikost amplitudy systému dálkově pomocí proudové smyčky 4-20 mA připojené na vstup karty dálkového ovládání. Pomocí tohoto výstupního signálu si může řídicí systém
ověřit, jestli skutečná velikost amplitudy odpovídá naprogramované úrovni.

Pin 12 (nezapojen)
Pin 13 (společný vodič analogových
monitorovacích signálů)
Pin 13 je společný vodič (zem) všech analogových monitorovacích signálů (na pinech 15 a 16). Společný vodič je spojen
s uzemněním šasi systému a není oddělen od šasi generátoru.
Jedná se o uzemnění pro analogové signály. K tomuto výstupu
nepřipojujte nic kromě vstupů analogových přístrojů, které měří
monitorovací výstupní signály.

Pokračování
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Pin 23 (Stavový výstup Pravděpodobně
Pin 17 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který vadný díl)
Pin 17 (programovatelný stavový výstup 3)

se aktivuje, pokud systém správně reguluje amplitudu nebo výkon. Dostane-li se systém mimo regulační meze, bude je tento
výstup v rozepnutém stavu. Když k tomu dojde, nebude schopen
nastavit výkon na naprogramovanou úroveň.
Tento signál bude aktivován na konci náběžné hrany a bude aktivní až do začátku sestupné hrany. Jinými slovy, signál bude
aktivní po dobu, kdy amplituda ultrazvukového signálu dosahuje
naprogramované hodnoty.
Výstup může být přiřazen Stav regulace amplitudy, Stav chyby
serva, Stav servo ve výchozí poloze nebo Stav učení.
[Výchozí výstup pinu 17: Stav regulace amplitudy.]

Pin 23 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který se aktivuje buď krátkodobě nebo až do začátku dalšího svařovacího cyklu, pokud jsou parametry svařování zaznamenané
během předcházejícího cyklu mimo naprogramované meze odpovídající pravděpodobně vadnému dílu. Výstup bude neaktivní
po svařovacím cyklu, po němž nebyl detekován pravděpodobně
vadný díl.

Pin 24 (Izolovaný společný vodič)

Pin 18 (nezapojen)

Pin 24 je elektricky izolovaný od uzemnění šasi. Tento společný
vodič by měl být spojen se záporným pólem odděleného zdroje
stejnosměrného napětí 24 V (není součástí dodávky). Izolované
stavové signály typu NPN mohou ovládat vstupy typu PNP.

Pin 19 (stavový výstup Napájení OK)

Pin 25 (nezapojen)

Pin 19 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který
je aktivní, pokud žádný z kontrolních obvodů systému nedetekuje chybu napájení. Při zjištění jakékoli poruchy týkající se napájení systému se tento výstup přepne do neaktivního stavu.

Pin 25 není zapojen.

Pin 20 (Stavový výstup Vadný díl)
Pin 20 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který
se aktivuje buď krátkodobě nebo až do začátku dalšího svařovacího cyklu, pokud jsou parametry svařování zaznamenané během předcházejícího cyklu mimo naprogramované meze odpovídající vadnému dílu. Dokud není detekován vadný díl, je tento
výstup v neaktivním stavu.

Pin 21 (Stavový výstup Dobrý díl)
Pin 21 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který se aktivuje buď krátkodobě nebo až do začátku dalšího svařovacího cyklu, pokud jsou parametry svařování zaznamenané
během předcházejícího cyklu v naprogramovaných mezích pro
pravděpodobně vadný nebo vadný díl. Výstup bude neaktivní
po svařovacím cyklu, po němž nebyl detekován pravděpodobně
vadný nebo vadný díl.

Pin 22 (Stavový výstup System Ready
(připraven))
Tento stavový výstupní signál se aktivuje, jen když je systém připraven aktivovat ultrazvukový výstup nebo zahájit svařovací cyklus. Pin 22 je digitální stavový signál (aktivní v nízké úrovni),
který se aktivuje po dokončení svařovacího cyklu a řídicí systém
procesu svařování je připraven aktivovat další cyklus. Výstup
bude neaktivní, jestliže řídicí systém procesu rozhodne, že další
svařovací cyklus nelze spustit. To se týká poruch systému nebo
aktivního stavu off-line, ale ne chyb procesu, jako je např. stav
přetížení.
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Odrušovací uzemnění
Generátor řady iQ poskytuje ultrazvukový výkon. Zkontrolujte,
zda je správně uzemněn.
Dokonalé uzemnění generátoru je kromě bezpečnostních důvodů velice důležité pro účinné potlačení rušení v pásmu rádiových
frekvencí. Každý generátor obsahuje odrušovací filtr, který brání
šíření rušení do jeho řídicích obvodů po napájecím kabelu. Tento
filtr zároveň brání přenosu ultrazvukových signálů zpět do elektrické sítě.
Pokud se u vašeho přítlačného systému vyskytne problém s rušením, veďte další uzemňovací vodič od uzemňovacího šroubu
základny stroje k nejbližší uzemňovací svorce vaší elektroinstalace. Pro připojení základny přítlačného systému použijte vodič
dostatečného průřezu.

UPOZORNĚNÍ
Kvůli minimalizaci elektrického rušení a odstranění zemních proudů
uzemněte šasi podle tohoto nákresu. Použijte zapojení typu HVĚZDA (na obrázku dole). Nepoužívejte ŘETĚZENÍ připojení uzemnění.
Uzemňovací šroub
šasi
Držák pevné sondy
nebo druhý uzemňovací
šroub šasi
Doporučená barva
připojovacího vodiče
ochranného uzemnění:
zelená nebo zelená se
žlutým pruhem.

Lankový nebo plný vodič
o průřezu 2 mm2

Uzemnění

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Třetí
uzemňovací
šroub šasi

Strana

19

Řada iQ Ultrazvukový generátor / napájecí zdroj, servosystémy, uživatelská příručka ES

Popisy konektorů
Konektory generátoru iQ
J1 - výstupní konektor ultrazvuku
Jako výstupní konektor ultrazvuku se na všech standardních
generátorech používá vysokonapěťový (5000 V) koaxiální
konektor SHV-BNC. Ve srovnání s jinými typy má tento konektor vynikající stínění proti elektrickému rušení. Je kompatibilní s plně stíněnými koaxiálními ultrazvukovými kabely,
které se po připojení zajistí jednoduchou, spolehlivou bajonetovou pojistkou.

J2 - vstupní konektor systému
Konektor VSTUPŮ SYSTÉMU obsahuje kontakty pro
všechny hlavní vstupní signály, které jsou na výstupu systému
automatického řízení běžně k dispozici. Kabel připojený k tomuto konektoru všechny dostupné řídicí signály, které budou
ovládány výstupní kartou nebo portem řídicí jednotky.
	Uživatel stanoví, které z nich se mají pro konkrétní svařovací
aplikaci použít, ale v každém případě musí být použit alespoň
jeden, jenž aktivuje výstup ultrazvuku.

J3 - výstupní konektor systému
Konektor VÝSTUPŮ SYSTÉMU obsahuje kontakty pro
všechny stavové a monitorovací výstupní signály, které se
běžně připojují do systému automatického řízení. Kabel,
který se připojuje do tohoto konektoru, obsahuje všechny
dostupné výstupní signály odečítané nebo monitorované digitální vstupní kartou, případně analogovými vstupy řídicí
jednotky automatizovaného systému uživatele.
Uživatel určuje, které z nich jsou potřebné pro jednotlivé svařovací aplikace.

Obrázek 3-11

Výstupní konektor ultrazvuku

UPOZORNĚNÍ
Výstupní signál ultrazvuku na tomto konektoru, který napájí připojenou ultrazvukovou zátěž, dosahuje velmi vysokého
střídavého napětí (1200 V). Při vysokých
výkonech může proud protékající konektorem dosahovat až 2 A a musí proto být
z bezpečnostních důvodů zakončen ultrazvukovým kabelem. Kvůli bezpečné
a spolehlivé činnosti zařízení používejte
jen originální ultrazvukové kabely. Nesprávně připojené ultrazvukové kabely
mohou způsobit elektrický oblouk, kterým se výstupní konektor zničí.
Generátor nepoužívejte, pokud se na
výstupním konektoru ultrazvuku nebo
na konektorech kabelů ultrazvuku tvoří elektrický oblouk (patrné černé stopy
uhlíku).

POZNÁMKA
Podrobnosti k integraci svářecího systému do automatizačního systému najdete v Application Note AN507
(směrnice pro automatizační rozhraní) na www.dukane.
com/us > Downloads > Application Notes.

Pokračování
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J4 - konektor konfiguračního portu
Konektor konfiguračního portu je typu DB-9M (standardní
9pinová subminiaturní zástrčka D), jaký se běžně používá pro
sériové rozhraní RS-232. Tento sériový port (DTE) se připojuje k sériovému portu (DCE) počítače pomocí standardního
9pinového sériového kabelu. Pokud na počítači není sériový
port, budete muset použít převodní kabel z portu USB na sériový port.
Obrázek 3-12

Konektor konfiguračního portu

Tento port se používá pro aktualizaci firmwaru generátoru
na pracovišti zákazníka, aniž by bylo nutné demontovat kryt.
Lze jej také použít společně se softwarovou aplikací běžící na
počítači se systémem Windows na úpravy továrního nastavení a konfiguraci hardwaru. Požádejte dodavatele generátoru
o informace o dostupnosti softwaru a dokumentace, s jejichž
pomocí budete moci využít funkce konfiguračního portu.

J6 - Základna/ukončení
Konektor Základna/ukončení akceptuje signály ovládání
a nouzového vypnutí optických ovládacích spínačů a vypínače na základně. Používáte-li vlastní automatizační systém,
můžete použít samostatné aktivační a bezpečnostní spínače,
ale vodiče z těchto spínačů se připojí k tomuto konektoru na
generátoru.

J9 - Ethernet
Tento port se používá pro ethernetovou komunikaci mezi generátorem a HMI při provozu softwaru iQ Explorer II.

J10 - RS-232
Tento port se primárně používá pro diagnostické funkce svářecího systému, které jsou přístupné prostřednictvím sériové
komunikace s počítačem. Pokud vznikne potřeba použití této
funkce, společnost Dukane poskytne podporu.

J11 - Kodér
Tento konektor akceptuje signály od snímače vzdálenosti na
přítlačném systému.

J5 - Posuvná pneumatická jednotka
Tento konektor se používá jako rozhraní pro různé řídicí signály mezi přítlačným systémem a generátorem.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Napájecí kabely

UPOZORNĚNÍ

Napájecí kabely dodávané se standardními generátory odpovídají jmenovitému výkonu ultrazvukového výstupu a podmínkám
kontinentu, kde budou používány. Viz tabulka 3-III.

Kabel je pro bezpečnost obsluhy opatřen třípólovou uzemněnou zástrčkou.
Jestliže někde narazíte na dvoupólovou
zásuvku, doporučujeme vám nahradit ji
třípólovou s řádným uzemněním.
O výměnu požádejte elektrikáře s kvalifikací odpovídající platným předpisům.
Zemnicí kolík v žádném případě neodstraňujte, ani jej nijak neupravujte.

Kontinent
Severní Amerika
Kontinentální
Evropa
Tabulka 3-III
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Číslo dílu
napájecího
kabelu

Specifikace

200 - 1110

240 V, 15 A

200 - 1541

240 V, 10 A

200 - 1111

240 V, 16 A

200 - 1542

240 V, 10 A

Napájecí kabely

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Kapitola 3 - Instalace

Připojení kabelů

UPOZORNĚNÍ

Servo přítlačné systémy iQ jsou v závislosti na modelu konfigurovány jedním ze dvou způsobů. Každý má své specifické požadavky na kabelové připojení.

Verze 1- konfigurace se
vzdálenou řídicí jednotkou
(Modely přítlačného systému: 43S215, 43S245-AX)
Typické komponenty:
• iQ generátor
• iQ servo přítlačný systém
• Vzdálená řídicí jednotka (obsahuje elektroniku pro servo)
• Rozhraní HMI (volitelná výbava u některých modelů)
• Automatizační zařízení zákazníka

Postup připojení kabelů
Při připojování kabelů použijte jako pomůcku následující informace:
U přítlačného systému 43S215 použijte obrázek 3-13 a tabulku
3-IV.
U přítlačného systému 43S245-AX použijte obrázek 3-13 a tabulku 3-V.

Před připojováním nebo odpojováním
kabelů: Vypněte vypínače napájení
generátoru iQ, přítlačného systému,
vzdálené řídicí jednotky a veškerého
automatizačního zařízení dodaného zákazníkem. Vypněte elektrické napájení.
Vytáhněte zástrčky napájecích kabelů
ze zásuvek.

POZNÁMKA
Některé konektory jsou opatřeny dvojicí šroubů, které
slouží k zajištění konektoru. Tyto šrouby zašroubujte,
ale nedotahujte je nadměrně.

UPOZORNĚNÍ
NEZAPÍNEJTE generátor, pokud
není připojen ultrazvukový koaxiální kabel připojen a měnič není nainstalován
v posuvné pneumatické jednotce. Jinak
může dojít k přetížení a možnému poškození generátoru.

1. Proveďte základní připojení kabelů 1 až 9, a 13-16.
2. Připojte volitelnou výbavu.

3. Připojte veškeré zákazníkem dodané vybavení, např. automatizační zařízení. Použijte kabely 17 a

zařízení.

18 pro automatizační

4. Připojte zákazníkem dodanou elektroinstalaci pomocí kabelů

10, 11, a 12.

Nakonec připojte napájecí kabely, ale ještě nezapínejte napájení.
5. Znovu zkontrolujte všechny spoje. Pokud jsou v pořádku, jste
připraveni zapnout napájení.
6. Nakonec zapněte elektrické napájení. Viz Kapitola 11, Technické údaje, kde jsou uvedeny požadavky na síťové napájení.

Pokračování
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Obrázek 3-13
připojení

Strana

24

LINE VOLTAGE:
90-240 Vac
50/60 Hz, 10A

W ARNING: POW ER LINE OUTLET M UST BE G ROUNDED.
DISCONNECT LINE POW ER BEFORE REM OVING COVER.

11

9

PE

J100

ST. CHARLES, IL
M ADE IN U.S.A.
WWW.DUKANE.COM

SERVO POW ER

1

DUKANE CORPORATION

15

J206

J202

6

GENERATOR I/O

THRUSTER I/O

2
J204

ENCODER IN

3
J205

10

J201

ENCODER OUT

SERVO FEEDBACK

4

PE

LINE VOLTAGE:
200-240 Vac
50/60Hz, 15A

-WARNING-

U.S. PATENT 5,880,580
OTHER PATENTS PENDING

ST. CHARLES IL 60174
MADE IN U.S.A.

DUKANE CORP

POWER LINE OUTLET
MUST BE GROUNDED.
DISCONNECT LINE POWER
BEFORE REMOVING COVER.

16

Uzemnění

8

J6 BASE/ABORT

13

J9
ETHERNET

J10

RS-232

J5 THRUSTER

12

7

J11 ENCODER

14

J4

CONFIGURATION

J3

ULTRASOUND
J1

SYSTEM OUTPUTS

J2

SYSTEM INPUTS

17

18

Automatizační zařízení

5

Řada iQ Ultrazvukový generátor / napájecí zdroj, servosystémy, uživatelská příručka ES

Pokračování z předcházející strany

Servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka (verze 1)

iQ generátor, vzdálená řídicí jednotka a servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka (verze 1) –

Pokračování
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200-1647-XXM

200-1648-XXM

200-1649-XXM

200-1289-XXM
200-1556-XXM
200-1613-XXM
200-1545-XXM
200-1553-XXM
Jedno z následujících:
200-1110 (240 VAC, 15 A, USA)
200-1111 (240 VAC, 16 A, Evropa)
200-1612 (240 VAC, 15 A, Indie)

2

3

4

5
6
7
8
9

Jedno z následujících:
200-1541 (240 VAC, 10 A, USA)
200-1542 (240 VAC, 10 A, Evropa)
200-1624 (240 VAC, 10 A, Indie)
200-1576 (120 VAC)

(Napájecí kabel je součástí generátoru).

200-1557
200-1557
200-1557
200-1557
200-1380-XXM
200-1381-XXM

11

12

13
14
15
16
17
18

10

200-1655-XXM

Číslo dílu

1

Číslo
kabelu

5
5
5
5
XX
XX

2,4
PE
J2
J3

VSTUP AC

-

-

2,4

2,4

J1
J5
J11
J6
J9

-

-

-

-

Generátor

XX
XX
XX
XX
XX

XX

XX

XX

XX

(metry)

Délka

UZEMNĚNÍ
-

-

-

-

J35
-

-

-

-

-

Základna

PE
-

-

-

-

NAPÁJENÍ SERVA
I/O POSUVNÉ
PNEUMATICKÉ
JEDNOTKY
SNÍMAČ
VZDÁLENOSTI
(KODÉR)
ZPĚTNÁ VAZBA
SERVA
ULTRAZVUK
-

Posuvná pneumatická
jednotka

Připojení

PE
-

-

-

VSTUP AC

J202
J201
-

J205

J204

J206

Vzdálená
řídicí
jednotka
J100

-

-

VSTUP AC

-

ETHERNET

-

-

-

-

HMI

Kapitola 3 - Instalace

Pokračování z předcházející strany

Servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka (verze 1)

Tabulka 3-IV
iQ generátor, vzdálená řídicí jednotka a servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka pro přítlačný systém 43S215
Pokračování
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200-1647-XXM

200-1648-XXM

200-1649-XXM

200-479-XXM
200-1556-XXM
200-1613-XXM
200-1545-XXM
200-1553-XXM
Jedno z následujících:
200-1541 (240 VAC, 10 A, USA)
200-1542 (240 VAC, 10 A, Evropa)
200-1624 (240 VAC, 10 A, Indie)
200-1576 (120 VAC)
Jedno z následujících:
200-1541 (240 VAC, 10 A, USA)
200-1542 (240 VAC, 10 A, Evropa)
200-1624 (240 VAC, 10 A, Indie)
200-1576 (120 VAC)
Jedno z následujících:
200-1110 (240 VAC, 15 A, US)
200-1111 (240 VAC, 16 A, Evropa)
200-1612 (240 VAC, 15 A, Indie)
200-1541 (240 VAC, 10 A, USA)
200-1542 (240 VAC, 10 A, Evropa)
200-1624 (240 VAC, 10 A, Indie)
(u modelů na 120 VAC je napájecí kabel
součástí generátoru)
200-1557
200-1557
200-1557
200-1557
200-1380-XXM
200-1381-XXM

2

3

4

5
6
7
8
9

13
14
15
16
17
18

12

11

10

200-1646-XXM

Číslo dílu

1

Číslo
kabelu

5
5
5
5
XX
XX

2,4

2,4

2,4

XX
XX
XX
XX
XX

XX

XX

XX

XX

Délka
(metry)

PE
J2
J3

VSTUP AC

-

-

J1
J5
J11
J6
J9

-

-

-

-

Generátor

UZEMNĚNÍ
-

-

-

-

J35
-

-

-

-

-

Základna

PE
-

-

-

-

SERVA
ULTRAZVUK
-

NAPÁJENÍ SERVA
I/O POSUVNÉ
PNEUMATICKÉ
JEDNOTKY
SNÍMAČ VZDÁLENOSTI
(KODÉR)
ZPĚTNÁ VAZBA

Posuvná pneumatická
jednotka

Připojení

PE
-

-

-

VSTUP AC

J202
J201
-

J205

J204

J206

Vzdálená
řídicí
jednotka
J100

-

-

VSTUP AC

-

ETHERNET

-

-

-

-

HMI

Řada iQ Ultrazvukový generátor / napájecí zdroj, servosystémy, uživatelská příručka ES

Pokračování z předcházející strany

Servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka (verze 1)

Tabulka 3-V
iQ generátor, vzdálená řídicí jednotka a servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka pro přítlačný systém 43S245-AX

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Kapitola 3 - Instalace

Připojení kabelů, pokračování

Verze 2 - integrovaná
konfigurace
(Modely přítlačného systému: 43S220, 43S340)
Typické komponenty:
• iQ generátor
•	
iQ servo přítlačný systém s integrovanou elektronikou pro
servo
• Rozhraní HMI (volitelná výbava u některých modelů)
• Automatizační zařízení zákazníka

Postup připojení kabelů
Při připojování kabelů použijte jako pomůcku obrázek 3-14 a tabulku 3-VI.

1. Proveďte základní připojení kabelů 2 až 6, a 9-11.
2. Připojte volitelnou výbavu.
3. Připojte veškeré zákazníkem dodané vybavení, např. automa-

tizační zařízení. Použijte kabely 12 a 13 pro automatizační
zařízení.
4. Připojte zákazníkem dodanou elektroinstalaci pomocí kabelů

1, 7, a 8.

Přečtěte si vpravo uvedenou POZNÁMKU o uspořádání kabelu a postupujte podle ní.

UPOZORNĚNÍ
Před připojováním nebo odpojováním
kabelů: Vypněte vypínače napájení generátoru iQ, přítlačného systému a veškerého automatizačního zařízení dodaného zákazníkem. Vypněte elektrické
napájení. Vytáhněte zástrčky napájecích
kabelů ze zásuvek.

POZNÁMKA
Uspořádejte kabely tak, aby byl kabel 1 fyzicky oddělen
od ostatních kabelů připojených k posuvné pneumatické jednotce (viz obrázek 3-14). Kabely 1, 7 a 8 neveďte
v jednom svazku s jakýmikoliv jinými kabely.

UPOZORNĚNÍ
NEZAPÍNEJTE generátor, pokud není
připojen ultrazvukový koaxiální kabel připojen a měnič není nainstalován v posuvné pneumatické jednotce. Jinak může dojít
k přetížení a možnému poškození generátoru.

Nakonec připojte napájecí kabely, ale ještě nezapínejte napájení.
5. Znovu zkontrolujte všechny spoje. Pokud jsou v pořádku, jste
připraveni zapnout napájení.
6. Nakonec zapněte elektrické napájení. Viz Kapitola 11, Technické údaje, kde jsou uvedeny požadavky na síťové napájení.

Pokračování
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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POZNÁMKA:
Kabely 1, 7
a 8 oddělte od
ostatních kabelů. Neveďte
je v jednom
svazku s jakýmikoliv jinými
kabely.

7

1

8

6

Obrázek 3-14
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PE

LINE VOLTAGE:
200-240 Vac
50/60Hz, 15A

U.S. PATENT 5,880,580
OTHER PATENTS PENDING

ST. CHARLES IL 60174
MADE IN U.S.A.

DUKANE CORP

-WARNING-

POWER LINE OUTLET
MUST BE GROUNDED.
DISCONNECT LINE POWER
BEFORE REMOVING COVER.

J6 BASE/ABORT

J9
ETHERNET

J10

RS-232

J5 THRUSTER

2

J11 ENCODER

3

11

J4

CONFIGURATION

J3
ULTRASOUND
J1

SYSTEM OUTPUTS

J2

SYSTEM INPUTS

5

4

13

12

10

Uzemnění

Automatizační zařízení

9
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Servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka (verze 2)

iQ generátor a servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka (verze 2) – připojení

Pokračování
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Tabulka 3-VI

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

8

7

200-1557
200-1380-XXM
200-1381-XXM

6

11
12
13

200-1553-XXM

4
5

200-1557

200-479-XXM
200-1545-XXM

3

10

200-1613-XXM

2

9

200-1556-XXM

1

Jedno z následujících:
200-1541 (240 VAC, 10 A, USA)
200-1542 (240 VAC, 10 A, Evropa)
200-1624 (240 VAC, 10 A, Indie)
200-1576 (120 VAC)
Jedno z následujících:
200-1110 (240 VAC, 15 A, USA)
200-1111 (240 VAC, 16 A, Evropa)
200-1612 (240 VAC, 15 A, Indie)
200-1541 (240 VAC, 10 A, USA)
200-1542 (240 VAC, 10 A, Evropa)
200-1624 (240 VAC, 10 A, Indie)
(u modelů na 120 VAC, 3600 W nebo 4800
W, je napájecí kabel součástí generátoru)
200-1557

2,4

Jedno z následujících:
200-1541 (240 VAC, 10 A, USA) 200-1542
(240 VAC, 10 A, Evropa) 200-1624 (240
VAC, 10 A, Indie) 200-1576 (120 VAC)

5
XX
XX

5

PE
J2
J3

-

-

VSTUP AC

2,4

5

-

J9

J1
J6

J11

J5

-

Generátor

2,4

XX

XX
XX

XX

XX

Délka
(metry)

Číslo dílu

Číslo
kabelu

UZEMNĚNÍ
-

-

-

-

J35

-

-

-

Základna

-

-

PE

-

-

-

I/O POSUVNÉ PNEUMATICKÉ JEDNOTKY
SNÍMAČ VZDÁLENOSTI (KODÉR)
ULTRAZVUK
-

VSTUP AC

Připojení
Posuvná pneumatická
jednotka

-

-

-

-

VSTUP AC

ETHERNET

-

-

-

HMI

Kapitola 3 - Instalace

Pokračování z předcházející strany

Servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka (verze 2)

iQ generátor a servo přítlačný systém / posuvná pneumatická jednotka (verze 2) – kabely
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Síťové propojení
Pokud je připojeno několik svářecích systémů, použijte informace uvedené v iQ Explorer II, Uživatelská příručka, 403-58500. Viz kapitola věnovaná síťovému propojení.
Jsou zde kromě jiného uvedeny i informace o propojení prostřednictvím:
• samostatné sítě (stand-alone) a
• sítě LAN.

Opětovná kontrola spojů
Znovu zkontrolujte všechny kabelové spoje pro následující:
• iQ ES generátor
• Vzdálená řídicí jednotka
• Přítlačné zařízení / posuvná pneumatická jednotka
• Připojení k síti LAN

Připojení elektrického
napájení
Po vytvoření všech kabelových spojů a jejich systematickém
překontrolování zapněte elektrické napájení systému.

Strana
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VÝSTRAHA
Jakékoliv úpravy obvodu aktivačního spínače (neboli ovládacího spínače) musejí splňovat požadavky bezpečnostních
předpisů. Je také nutné, aby
systém splňoval požadavky
předpisů týkajících se budov
a elektrických zařízení.
Dukane Corporation nenese
žádnou zodpovědnost za úpravy
obvodů provedené zákazníkem
nebo třetí stranou.

VÝSTRAHA
Jakékoliv úpravy obvodu nouzového vypínače (neboli E-STOP)
musejí splňovat požadavky bezpečnostních předpisů. Je také
nutné, aby systém splňoval požadavky předpisů týkajících se
budov a elektrických zařízení.
Dukane Corporation nenese
žádnou zodpovědnost za úpravy
obvodů provedené zákazníkem
nebo třetí stranou.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Kapitola 4 - Ovládací panel

Přehled

POZNÁMKA

Tato kapitola představuje ovládací panel a barevný displej ultrazvukového generátoru ES řady iQ s následujícími informacemi:
•	Je popsána funkce komponentů panelu vyobrazených na
níže uvedeném obrázku 4-1.
• Jsou uvedeny některé základní informace k obrazovkám:
		 — Provádění voleb,
		 — Interpretace šipek na obrazovce,
		 — Používání virtuální klávesnice,
		 — Krátké seznámení s identifikací nastavení.

Barevný displej

Nedotýkejte se displeje. Dotýkejte se pouze tla-

čítek provozního režimu systému, navigačních tlačítek
a tlačítek Soft Keys na pravé a levé straně displeje.
Čištění: Pokud se displej znečistí, nejprve navlhčete měkký hadřík jemným čisticím prostředkem. Potom
jemně otírejte displej hadříkem.

Tlačítka Soft Keys (8)

Navigační tlačítka (4)
Rozsvícená kontrolka napájení

Tlačítka provozního
režimu systému (3)

Tlačítko CANCEL

Obrázek 4-1

Tlačítko ENTER

iQ generátor – displej a ovládací tlačítka

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Tlačítka provozního režimu
systému
ON LINE - Po zapnutí elektrického napájení a při normálním
provozu generátoru je ON LINE normální provozní režim. Generátor může v tomto režimu vytvářet ultrazvukové signály.
Displej má BÍLÉ pozadí a v ZELENÉM okně v pravém spodním
rohu displeje je zobrazeno slovo Online.
TEST - Po zapnutí elektrického napájení a při normálním provozu generátoru v režimu ON LINE je možno stisknout tlačítko
TEST.
Tím se aktivuje krátký ultrazvukový impuls, který obsluze umožňuje provést test systému. Na displeji se v reálném čase zobrazí
nastavení parametrů Amplitude (Amplituda), Power (Výkon)
(nezobrazí se u generátorů, které pracují jen s parametrem Time
(čas)) a Operating Frequency (Pracovní frekvence).

Indikátor provozního režimu
Online (zelená barva); Offline (žlutá barva); nebo
E-STOP (červená barva)
Obrázek 4-2

Detail displeje, indikátor provozního režimu

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace jsou užitečné při odstraňování problémů.

Není-li ke konektoru ultrazvukového výstupu připojený piezoelektrický měnič,
měl by být systém přepnut do režimu OFFLINE. Bez připojeného piezoelektrického měniče nezapínejte ultrazvuk. Než
připojíte akustickou soustavu k systému,
zkontrolujte, jestli je řádně sestavená.
Když je zapnutý ultrazvuk, sonotroda se
nesmí dotknout kovového upínacího zařízení nebo lůžka.

OFFLINE - Po zapnutí elektrického napájení a při normálním
provozu generátoru je možno stisknout tlačítko OFFLINE, čímž
se generátor přepne do režimu offline. V tomto režimu generátor
nemůže vytvářet ultrazvukový signál.
Displej má ŽLUTÉ pozadí a ve žlutém okně v pravém spodním
rohu displeje je zobrazeno slovo Offline. Viz obrázek 4-3 vpravo.
Displej má ČERVENÉ pozadí a v červeném okně v pravém
spodním rohu displeje je zobrazeno slovo E-STOP.

Obrázek 4-3
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Indikátor provozního režimu
Offline (žlutá barva)
Generátor ve stavu Offline

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Navigační tlačítka

Navigační tlačítko (4)

tlačítka se kurzor na displeji pohybuje doleva a doprava.
Stisknutím horního a spodního navigačního tlačítka se přemís-

CA

Pohyb kurzoru - Stisknutím levého a pravého navigačního

EL
NC

TE

R

títe o jednu úroveň v menu výše, nebo se menu přemístíte o jednu
úroveň níže. Tlačítka používejte také ke změně hodnoty zvolené
číslice.

EN

Aktivace/deaktivace - Navigační tlačítka mají další funk-

ci. Stisknutím kterékoliv ze čtyř tlačítek je možno aktivovat nebo
deaktivovat příslušnou položku menu.
Viz obrázek 4-4.
Tlačítko ENTER

Stisknutím tlačítka ENTER se volba potvrdí a uloží do paměti.
Příklad: Po zadání hodnoty času stiskněte ENTER.

Stiskněte jedno z navigačních tlačítek pro
Aktivaci funkce.

Tlačítko CANCEL

Stiskněte jej
znovu pro opětovnouDeaktivaci
funkce.

Stisknutím tlačítka CANCEL se vrátíte na předcházející obrazovku nebo pozici kurzoru. Toto tlačítko můžete považovat za
příkaz „Zpět“. Volba se neuloží do paměti.

Tlačítka Soft Keys okolo displeje (8)

Obrázek 4-4

Osm tlačítek okolo displeje používejte k provádění voleb z možností zobrazených na displeji.

Navigační tlačítka (4), s Enter a Cancel
Aktivní
tlačítko
Active Key

Na konkrétní obrazovce nemusí být aktivní všechna tlačítka.
Příklad 1: Pro displej vyobrazený vpravo jsou aktivní tři z osmi
tlačítek Soft Keys:

Administrator Password (heslo administrátora),
Erase (vymazat) a Done (hotovo).
Příklad 2: Tlačítka Soft Keys někdy fungují jako navigační tlačítka a pomáhají při přecházení mezi obrazovkami. V příkladu
vyobrazeném vpravo budou na stisknutí reagovat dvě tlačítka
nejblíže u šipky (na obou stranách displeje). Šipky signalizují
dostupnost více informací – vlevo nebo vpravo. V příkladu vyobrazeném vpravo se stisknutím tlačítek Soft Key zobrazí více
dat v reálném čase. Po stisknutí spodních aktivních tlačítek se
zobrazí Operate screen (obrazovka provozu) (levé) nebo Main
Menu (hlavní menu) (pravé).

Obrázek 4-5

Aktivní tlačítko

Obrázek 4-6

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Aktivní tlačítka Soft Keys, příklad 1

Aktivní tlačítka Soft Keys, příklad 2
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Úroveň výstupního výkonu
systému
(sloupcový graf)
Sloupcový graf ukazuje úroveň ultrazvukového výkonu odebíranou zátěží v procentech.
Součástí displeje jsou LED diody, které signalizují:
ZELENÁ - normální provoz.
ŽLUTÁ - upozorňuje na potenciální přetížení.
ČERVENÁ - upozorňuje, že nastalo přetížení.

Detekce špičkového výkonu
Kvůli indikaci špičkové hodnoty výkonu, které bylo během svařovacího cyklu dosaženo, zůstane dioda sloupcového ukazatele
odpovídající nejvyšší hodnotě výkonu rozsvícená (přibližně jednu sekundu) ještě po dokončení cyklu.
Blikající indikátor při 90 %
Červený indikátor OVERLOAD (PŘETÍŽENÍ) začne blikat
v okamžiku, kdy generátor dosáhne 90 % výkonu. Tato funkce
upozorňuje obsluhu, že hrozí přetížení generátoru.

Sloupcový
graf
Obrázek 4-7
Úroveň výstupního výkonu systému, sloupcový graf a indikátor přetížení

UPOZORNĚNÍ
Jestliže na ukazateli výstupního výkonu svítí červený indikátor, je to
známkou přetížení výstupu. Pokud
se to stane, zkontrolujte, jestli není
akustická soustava poškozená.

Měřítko výkonu sloupcového grafu
Měřítko výkonu je vztaženo k amplitudě. Při amplitudě 100 %
svítí celý graf a generátor pracuje na 100 % výkonu. Při amplitudě 50 % svítí celý graf a generátor pracuje na 50 % výkonu.
Při snížení nastavení amplitudy se sloupcový graf automaticky
přizpůsobí změněné amplitudě. Příklad: U generátoru 1200 W je
při amplitudě 50 % zobrazen celý graf, který reprezentuje 600 W.

Rozsvícená kontrolka napájení
Když je kontrolka trvale ZELENĚ rozsvícená, znamená to zapnuté síťové napájení generátoru.
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Základní informace
k obrazovkám
Provádění voleb
Obrázek 4-8 ukazuje několik způsobů volby položky:
• Slovo nebo věta je v černém rámečku.
• Černé okno obklopuje zvolenou položku.
• Řádek textu je zvýrazněn.
• Kurzor ukazuje zvolenou číslici.
Slovo v černém rámečku

Řádek zvýrazněného textu

Černé okno obklopuje zvolenou položku

Obrázek 4-8

Kurzor ukazující zvolenou číslici

Provádění voleb

Interpretace šipek na obrazovce
Šipka směřující nahoru, dolů. doleva a doprava poskytuje vizuální upozornění na skutečnost, že ve směru šipky je k dispozici více textu. Na obrázku 4-9 níže jsou uvedeny dva příklady. U obrazovky vlevo se navigační tlačítka nahoru nebo
dolů používají k posouvání displeje. U obrazovky vpravo se
aktivní tlačítka Soft Key používají k posouvání displeje doleva
nebo doprava.
(Viz Aktivní tlačítka Soft Keys, obrázek 4-6.)
Šipky na displeji směřují ve směru, kde je více textu.

Obrázek 4-9

Šipky ukazují více textu

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Virtuální klávesnice
Virtuální klávesnice se zobrazí tehdy, když je nutné provést zadání pro obrazovky zabezpečení a hardwaru.
V níže vyobrazeném příkladu je obsluha vyzvána k volbě Setup
Name (název nastavení).

Obrázek 4-10

Virtuální klávesnice

Identifikace nastavení
Identifikace nastavení se může zobrazovat v pravém spodním
rohu obrazovky.
Příklad vyobrazený na obrázku 4-11 znázorňuje automatické řízení nastavení (Auto) a zvolený program generátoru č. 1.
Nastavení může být také řízeno systémem iQ (iQ) nebo sekvenčně (je zobrazena dvojice čísel v poměru, například 2:3. V tomto
příkladu je 2 číslo segmentu a 3 číslo cyklu v tomto segmentu.)
Viz stránka 59, kde je uvedeno více informací k Nastavení.
Obrázek 4-11
vení
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Detail hlavního menu – identifikace nasta-
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Přehled

POZNÁMKA

Generátor řady iQ, model ES, je typickou součástí systému. Hlavními komponenty systému mohou být:

• iQ generátor,
• iQ Explorer II (software),
•	Uživatelské rozhraní (HMI), nebo počítač (dodaný uživatelem) a
• iQ přítlačný systém.

S tímto typem systém uživatel kontroluje téměř všechny aspekty
procesu svařování a má více možností, jak to nejlépe provádět:
Ovládání se může provádět prostřednictvím barevného displeje generátoru iQ ES.
Systém je možno také ovládat pomocí uživatelského rozhraní (HMI) nebo počítače (dodaného uživatelem), pomocí
iQ Explorer II.

Přítlačný systém, oscilační sestava a přípravek vyžadují svá vlastní individuální nastavení, protože
tyto komponenty jsou součástí vašeho konkrétního
systému.
Užitečné informace o velkém množství zařízení,
procesů a technik je možno nyjít na webových
stránkách Dukane:
http://www.dukane.com/us/PPL_upa.htm
Tyto uživatelské příručky naleznete v Downloads:
• iQ Explorer II (objednací č. 403-585-00),
• iQ přítlačný systém ES (objednací č. 403-569-00) a
• iQ servo přítlačný systém ES (objednací č. 403-578-00).

Postup zapnutí generátoru
1. Zapněte jistič na zadním panelu.

(ZAP)
(VYP)
2. Během sekvence zapíní bliká kontrolka napájení na čelním panelu, potom začne nepřerušovaně svítit ZELENĚ (viz obrázek
5-1) – když je generátor aktivován.

Rozsvícená
kontrolka
napájení

Obrázek 5-1
panelu

Rozsvícená kontrolka napájení na čelním

3. Po aktivaci generátoru se na displeji zobrazí obrázek identifikující typ Dukane řady iQ. Sekvence skončí zobrazením obrazovky
hlavního menu, jak je vidět na obrázku 5-2.

Obrázek 5-2

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Obrazovka s hlavním menu
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Zastavení svařovacího cyklu
Normální podmínky
Cyklus se zastaví při skončení naprogramovaného svařovacího
cyklu nebo po aktivaci vstupu Zastavení cyklu na zadním panelu.

Nouzové podmínky
Vypněte vypínač napájení na zadním panelu generátoru.
Kontrolka napájení na čelním panelu zhasne a signalizuje tak
vypnutí napájení.

Manuální systém
Proveďte jednu z následujících činností:
1. Vypněte ultrazvukový signál stisknutím OFFLINE. To lze
udělat kdykoliv, NEBO
2. Vypněte vypínač napájení na zadním panelu generátoru.

Strana
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POZNÁMKA
Externí ovládací prvky automatizovaného systému:

Externí ovládací prvky, dodané uživatelem, poskytují
prostředky k zastavení cyklu v automatizovaném systému.
Externí ovládací prvky se připojují k iQ generátoru pomocným kabelem prostřednictvím konektoru J2.
Aktivace vstupu systému „Automatické zastavení cyklu“
zastaví proces svařování nebo celý cyklus v závislosti na tom, zda je nakonfigurován na „Konec svařování“
nebo „Konec cyklu“. Viz strana 14, kde je popsán vstup
Automatické zastavení cyklu.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Kapitola 5 - Provoz

Používání menu
Navigace v menu typicky začíná v hlavním menu. Toto menu
může mít dvě podoby, jak je vyobrazeno níže. Pokud je přihlášen
Administrator (administrátor) nebo Process Eng (procesní
inženýr), obrazovka vypadá tak, jak je uvedeno na obrázku 5-3.
Pokud je přihlášeno Setup (nastavení), obrazovka vypadá tak,
jak je uvedeno na obrázku 5-4.

POZNÁMKA
Výzvy na obrazovce – Kdykoliv se na obrazovce objeví zpráva, postupujte podle pokynů, nebo zjistěte stav
a proveďte příslušnou činnost.

Obrazovka vypadá stejně, s jednou výjimkou:
Obrazovka Administrator/Process Engineer (administrátor/procesní inženýr) obsahuje Utilities/Hardware (utility/hardware),
zatímco obrazovka Setup (nastavení) obsahuje Select Setup
(volba nastavení). Více informací ke každému submenu si
vyhledejte na příslušných stránkách.

Strany 40-51

Strana 74

Strany 52-57

Strany 76-77

Strany 58-73

Strana 77

Strana 75
Obrázek 5-3

Strany 78-82
Navigace z hlavního menu (přihlášený Administrator/Process Engineer)

Strana 60

Obrázek 5-4

Navigace z hlavního menu (přihlášený Setup)

POZNÁMKA
Podrobnosti k zabezpečení jsou uvedeny na stránkách
78-82.
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Main Menu

Process Setup
Travel Limit
Auto

Initiate Mode

Trigger Type

✻✻

Manual

Enable
Latch on Bad Part

Force

Force at Trigger

Power

Trigger Power

Position

Trigger Position

Viz POZNÁMKA.

Primary Weld Method

Disable
Max Trigger Time
Max Trigger Time

Teach Trigger Position

Sensing Start Position

Max Weld Time

Position

Weld Position

Max Weld Time

Weld Energy

Max Weld Time

Weld Power

Max Weld Time

** POZNÁMKA

Trigger by Force a Trigger by Position
mají funkce Pre-trigger a Trigger Delay,
které zde nejsu znározněny, ale jsou popsány na straně 72.

Disabled

Secondary Weld Method

Sensing Speed

Max Trigger Time

Weld Distance

Peak Power

Sensing Start Position

Start Amplitude

Distance
Energy

Sensing Speed

Position
Energy
Peak Power
Constant
Segmented

Enable
Disable

Constant Weld Speed

Enable Melt Detect

After Force Drops By

Enable

Speed

Distance Increment

Enable Melt Detect

Until Force Reached

Dynamic Hold Method

Static Hold Method
Enable

Afterburst

After Force Drops By

Disable

Enable

Distance

Dynamic Hold Speed

Dynamic Hold Peak Force

Max Hold Time

Hold Distance

Dynamic Hold Speed

Max Hold Time

Disable
Time

Hold Time

Disable
Afterburst Delay Time

Afterburst Duration

Afterburst Amplitude

Disable

Weld Amplitude
Top of Stroke Position

Teach Top of Stroke

Acceleration

Advanced Servo Settings

Deceleration
Travel Limit

Teach Travel Limit

Weld Motion Control

Speed

Force

Free Run Frequency
Scan Stack
Frequency Tracking
Frequency Lock and Hold

Enable
Disable
Enable
Disable
Wide

Advanced Process Settings
System Frequency Limits

Normal
Narrow
Manual

Ramp Up Time

POZNÁMKA

Možnosti volby pro Secondary Weld
Method (sekundární metoda svařování)
jsou závislé na provedených volbách
Primary Weld Method (primární metoda
svařování).

POZNÁMKA

Dostupné možnosti svařování závisejí
na konfiguraci systému úrovně bezpečnostního přístupu a na primární metodě
svařování.

Ramp Down Time
Restore Advanced Process Defaults

Obrázek 5-5

Yes
No

Schéma menu Process Setup (nastavení procesu)

Pokračování
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Pokračování z předcházející strany

Process Setup (nastavení
procesu)

Travel Limit

Travel Limit

Weld Position

První submenu Process Setup (nastavení procesu) je:

Travel Limit (mez dráhy pohybu)
Toto nastavení stanovuje limit polohy, kam se může pohybovat
servo přítlačný systém. Má za úkol zabránit kontaktu mezi sonotrodou a zakládacím lůžkem. Tato poloha je během svařování
neustále sledována.
Viz další informace na straně 51.

Move to
Saved Pos
Back

Select
Parameter

Obrázek 5-6
pohybu)

iQ 5

Online

Teaching Travel Limit (naučení meze dráhy

Initiate Mode (způsob uvedení do
provozu)
Initiate Mode určuje způsob zahájení cyklu – pomocí dvou způsobů – Manual nebo Auto.

Manual
Cyklus se zahájí stisknutím obou aktivačních spínačů na základně přítlačného systému (aktivační spínač 1 a aktivační spínač 2)
ve vzájemném odstupu do 0,35 s.
Stiskněte nepřerušovaně oba aktivační spínač, dokud se neaktivuje spouštěcí spínač na přítlačném systému nebo dokud se nezapne ultrazvukový signál.

Latch on Bad Part (blokování při vadném dílu)
Když je aktivní tato funkce (je dostupná pouze v režimu Manual
Initiate), cyklus se zastaví při zjištění vadného dílu a zobrazí se
SYSTEM LOCKED, Bad Part Limit Exceeded, LATCHED
na displeji iQ. Obsluha musí zpracovat zprávu LATCHED, a teprve potom může zahájit nový cyklus.
Nový cyklus se neaktivuje, dokud nedojde k odstranění Latch.
Pro odstranění Latch existují dva způsoby:
• Odstranění zprávy LATCHED z displeje
1. Vstupte do hlavního menu.
2.	Vstupte do Utilities (utility) a potom do Part Count
Settings (nastavení počítání dílů).
3.	Aktivujte Clear Bad Part (vymazat vadný díl). (Viz obrázek 5-7 vpravo.)

Enabled

Obrázek 5-7

Aktivace vymazání vadného dílu

POZNÁMKA
Co je to „vadný díl“? Limity vadného dílu definují, co je
považováno za vadný díl.
Pokud je během fáze svařovacího cyklu dosažen limit
UPPER (horní) zvolených charakteristik, proces svařování se zastaví, a díl je identifikován jako vadný.
Pokud není na konci fáze fáze svařovacího cyklu dosažen limit LOWER (spodní) zvolených charakteristik,
proces svařování se zastaví, a díl je identifikován jako
vadný.
Viz strany 56.

Po dokončení těchto tří kroků může obsluha stisknout tlačítko
ENTER, aby se odstranil Latch, nebo
• Aktivovat vstup System Latch Reset (reset zámku systému)
Signál vstupu System Latch Reset (pin 12 konektoru J2, vstupní
konektor systému) je možno aktivovat.
Viz strana 14, kde jsou informace o pinu 12 vstupního konektoru
systému (J2). Pin může být použit k resetu Latch.
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Nastavení procesu, pokračování
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Nastavení procesu, pokračování z předcházející strany

Auto (způsob uvedení do provozu)
Režim AUTO vyžaduje přítomnost napěťového signálu na pinu
8 konektoru J2. Přiložená úroveň napětí, buď uzemnění, nebo
+22 VDC, musí být opačná proti úrovni napětí na pinu 13 konektoru J2. Viz další informace na stranách 14 a 15.
Připojte vstupní signál Auto minimálně na 50 ms, aby se zajistilo
spuštění cyklu.

POZNÁMKA
Informace k Pre-trigger a Trigger Delay jsou uvedeny
na straně 72.

POZNÁMKA

Trigger Type (typ spouštění)
Trigger Type je další submenu Process Setup.
„Trigger“ definuje typ události, která zapne ultrazvukový signál.
Tato událost může být:

Dostupné typy spouštění závisejí na konfiguraci systému a na primární metodě svařování.

• úroveň síly zakládání,
• úroveň výkonu dosažená generátorem, nebo
• poloha dosažená posuvnou pneumatickou jednotkou.
Trigger Type

Typy mohou být:

• Force (síla)

Force

Force at Trigger

• Power (výkon)

Power

Trigger Power

Max Trigger Time

• Position (poloha)

Position

Trigger Position

Max Trigger Time

Obrázek 5-8
tění)

Max Trigger Time

Sensing Start Position
Start Amplitude

Sensing Speed

Sensing Start Position

Sensing Speed

Schéma submenu Trigger Type (typ spouš-

UPOZORNĚNÍ
Při používání typu spouštění Momentary buďte extrémně opatrní. Rozepnutí
spouštěcího spínače neukončí svařovací cyklus. Věnujte pozornost „bodu
přivření“ sonotroda/zakládací lůžko, aby
nemohlo dojít k přivření rukou nebo prstů
vibrující sonotrodou.
UPOZORNĚNÍ

Poznámky k programu
Po volbě příslušného typu spouštění obsluha zadá data vyžadovaná typem spouštění.
Všechny typy spouštění například vyžadují zadání Max Trigger Time (max. doba spouštění).
Viz obrázek 5-8, Schéma submenu Trigger Type (typ spouštění).

Nastavení procesu, pokračování
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Position (poloha)
Výchozí tovární nastavení pro Trigger Type je Position (poloha).
Po dokončení iniciačního režimu systému se hlava přítlačného
systému spustí dolů rychlostí Sense Speed, dokud nedosáhne polohy pro spouštění.
Po dosažení polohy pro spouštění se rychlost změní na naprogramovanou rychlost svařování.
Obrázek vpravo znázorňuje vzhled menu Process Setting (nastavení procesu), když je jako typ spouštění Position.

Obrázek 5-9
loha)

Trigger Type (typ spouštění) - Position (po-

Nastavte polohu pro spouštění. Toto je místo na snímači vzdálenosti, kde se aktivuje ultrazvukový signál.
Musí být naprogramován také sekundární parametr Max Trigger
Time (max. doba spouštění). Pokud nedojde k provedení svařování do nastavené doby, svařování se ukončí.

Power (výkon)
Dukane má patentovanou funkci Trigger by Power. Navštivte
blog Dukane: http://usblog.dukane.com/2010/01/ trigger-by-power-feature-aids-weld_27.html, kde je uvedeno více informací o této funkci.
Během pohybu směrem dolů se ultrazvukový signál okamžitě
zapne s nastavením Start Amplitude (amplituda při spuštění).
Když úroveň výkonu dosáhne spouštěcí hodnoty, použije se amplituda pro svařování. Zvolte typ spouštění, pokud obsluha chce
spouštět ultrazvukový signál při dotyku sonotrody a svařovaného dílu. Pokud se dosáhne maximální doby spouštění, svařování
se přeruší a přítlačný systém se vrátí nahoru do zdvihu.
Obrázek vpravo znázorňuje typ spouštění Power; je nutné nastavit
pět dalších parametrů:

Trigger Power (spouštění výkonem), Max Trigger Time
(max. doba spouštění), Start Amplitude (počáteční amplituda), Sensing Start Position (počáteční poloha snímání)
a Sensing Speed (snímací rychlost).

100

Obrázek 5-10
kon)

Trigger Type (typ spouštění) - Power (vý-

POZNÁMKA
MAX TRIGGER TIME je sekundární charakteristika Position, Power a Force. Omezení časem
ukončí cyklus svařování i v případě, že ještě nebyl
splněn specifikovaný parametr řízení.

Nastavení procesu, pokračování
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Force (síla)
Obrázek vpravo znázorňuje typ spouštění Force, je nutné naprogramovat Trigger Force (síla při spuštění), Max Trigger
Time (max. doba spouštění), Sensing Start Position (počáteční poloha snímání), a Sensing Speed (snímací rychlost).

Sensing Start Position (počáteční poloha
snímání)
Funkce servo přítlačného systému se naučí Sensing Start Position (počáteční poloha snímání). Tuto polohu je možno naprogramovat po stisknutí tlačítka Soft Key Sensing Start Position
(obrázek 5-11). Toto bude možnost volby při typu spouštění Force nebo Power.
Obrázek vpravo znázorňuje zobrazení po stisknutí tlačítka Soft
Key. V tomto případě je servo mimo své limity, a proto je obsluha vyzvána k podržení aktivačních spínačů, aby se servo posuvná pneumatická jednotka mohla pohybovat. Po jejím přemístění
je možno nastavit Sensing Start Position.
Sensing Start Position je aktuální poloha dráhy stroje, kde systém začne snímat spouštěcí sílu. Při přibližování sonotrody k poloze Sensing Start Position se servo přepne na nastavení Sensing
Speed.

Tlačítko Soft Key Sensing Start Position (počáteční poloha snímání)
Obrázek 5-11 Trigger Type (typ spouštění) - Force (síla)

POZNÁMKA
Je kriticky důležité naprogramovat Sensing Start
Position tak, aby se v této poloze sonotroda nikdy
nedostala do kontaktu s dílem, přičemž je nutné
zohlednit variabilitu výšky nesvařených dílů. Pokud byste to neudělali, mohlo by dojít k poškození
zařízení.

Sensing Speed (snímací rychlost)
Stiskněte tlačítko Soft Key Sensing Speed. Obrázek 5-13
znázorňuje, že rychlost bude nastavena ve zvýrazněné oblasti.
K volbě číslic použijte navigační tlačítka. Po dokončení stiskněte ENTER.
Sensing Speed je rychlost (palce nebo milimetry za sekundu),
kterou se sonotroda pohybuje mezi polohou Start Sensing Position a polohou těsně před dosažením bodu pro spouštění. Typická
výchozí poloha Sensing Speed je 1,0 mm/s. Rychlost Sensing
Speed je možno nastavit vyšší pro kratší doby cyklu nebo nižší
pro větší přesnost detekce spouštěcí síly.

Move to
Saved Pos

Select
Parameter

iQ 5

Online

Obrázek 5-12 Teaching Sensing Start Position (naučení
počáteční polohy snímání)

Obrázek 5-13
snímání)

Setting Sensing Speed (nastavení rychlosti

Nastavení procesu, pokračování
Strana

44

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Kapitola 5 - Provoz

Nastavení procesu, pokračování z předcházející strany

Naučení polohy
V nastavení servo přítlačného systému jsou různé programovatelné polohy. Přístup do tohoto procesu je přes obrazovky vyobrazené například na obrázku 5-11 na předcházející straně.

Pohyb posuvné pneumatické jednotky - Chcete-li přemístit přítlačný systém / posuvnou pneumatickou jednotku během procesu učení, použijte optické spínače umístěné
na základně. Po nastavení generátoru do režimu učení nebudou
spínače spouštět svařování.
Speed (rychlost) - V okně učení jsou k dispozici tři rychlosti. Nízká rychlost je extrémně nízká a má sloužit k jemnému
doladění polohy. Vysoká rychlost je dost vysoká a má sloužit
k tomu, aby se servo přítlačná jednotka dostala z horní části zdvihu rychle k dílu. Vy však zjistíte, že většinou vyhovuje
střední rychlost.
Direction (směr) - Směr pohybu servo přítlačné jednotky
nahoru nebo dolů je možné také měnit.

Během procesu učení dostává uživatel na displeji zpětnou vazbu
síly a aktuální polohy.

Move to Saved Position (přemístění do uložené polohy) - Pokud byla nastavena předcházející poloha,

uživatel může stisknout tlačítko Move to Saved Position a použít spínače k rychlému pohybu serva do předcházející polohy.
V případě potřeby je odtud možno provést jemné nastavení.

Select Parameter (volba parametru) - Zvolte pa-

rametr ze seznamu se třemi možnostmi:

• Top of Stroke Position (vrchol zdvihu),
• Sensing Start Position (počáteční poloha snímání), nebo
• Travel Limit (mez dráhy pohybu).

Nastavení procesu, pokračování
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Primary Weld Method (primární
metoda svařování)
Primary Weld Method je další submenu Process Setup.
Metoda svařování definuje, kdy po spuštění se ukončí ultrazvukový signál.
Zvolte ze čtyř možností:

Distance (vzdálenost) - Systém svařuje až do okamžiku, kdy přítlačný systém urazí uživatelem stanovenou vzdálenost od bodu spuštění. Uživatelem stanovená maximální doba
zabrání nekonečnému svařování způsobenému nedosažitelnou vzdáleností.

Position (poloha) - Systém svařuje až do okamžiku, kdy

přítlačný systém dorazí do polohy naměřené od referenční
značky (nuly) snímače vzdálenosti. Uživatelem stanovená
maximální doba zabrání nekonečnému svařování způsobenému nedosažitelnou polohou.

Energy (energie) - Systém svařuje až do okamžiku, kdy
generátor dodá stanovené množství energie piezoelektrickému měniči při sonotrodě v kontaktu s dílem. Uživatelem
stanovená maximální doba zabrání nekonečnému svařování
způsobenému nedosažitelnou úrovní energie.
Energie, měřená v Joulech, má rozsah od 0 do 100000,0, a má
rozlišení po 0,1 J.
Peak Power (špičkový výkon) - Systém svařuje až
do okamžiku, kdy generátor dodá stanovenou úroveň výkonu
piezoelektrickému měniči. Uživatelem stanovená maximální
doba zabrání nekonečnému svařování způsobenému nedosažitelnou úrovní výkonu.
Špičkový výkon, měřený ve Wattech, má rozlišení 0,1 W.
Rozsah špičkového výkonu je závislý na maximálním výkonu
generátoru.

Secondary Weld Method (sekundární
metoda svařování)
Secondary Weld Method je další položka v menu Process Setup.
Sekundární metoda svařování definuje alternativní řízení pro
ukončení ultrazvukového signálu po jeho spuštění.
Tato funkce může být deaktivována, případně je možno zvolit
jednu ze tří metod svařování: Position (poloha), Energy (energie)
a Peak Power (špičkový výkon).

Primary Weld Method
Distance

Weld Distance

Max Weld Time

Position

Weld Position

Max Weld Time

Energy
Peak Power

Weld Energy

Max Weld Time

Weld Power

Max Weld Time

Obrázek 5-14 Schéma submenu Primary Weld Method
(primární metoda svařování)

POZNÁMKA
Downstroke Distance = Vzdálenost, kterou sonotroda
urazí, dokud nedosáhne bodu spuštění ultrazvuku.
Weld Distance = Vzdálenost, kterou sonotroda urazí
během zapnutého ultrazvuku při vytváření svaru.
Hold Distance = Vzdálenost, kterou sonotroda urazí
během přídržné části (nebo části chladnutí) svařovacího cyklu.
End Position = Downstroke Distance + Weld Distance.

POZNÁMKA
Možnosti volby pro Secondary Weld Method
(sekundární metoda svařování) jsou závislé na
provedených volbách Primary Weld Method (primární metoda svařování).

Disabled

Secondary Weld Method

Position
Energy
Peak Power

Obrázek 5-15 Schéma submenu Secondary Weld Method
(sekundární metoda svařování)

Nastavení procesu, pokračování
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Weld Profile (profil svařování)
Weld Profile je další submenu Process Setup.
Nastavení určuje, zda se během procesu svařování používá konstantní síla nebo rychlost, nebo zda se používá 10segmentový
profil sil nebo rychlostí.

Constant Speed (konstantní rychlost) nebo
Constant Force (konstantní síla) - Konstantní

rychlost nebo síla, specifikovaná uživatelem, je použita u serva po dobu svařování.
Obrázek 5-17 vpravo znázorňuje, že je nutné nastavit Constant Weld Speed (konstantní rychlost svařování), když
je zvoleno Constant (konstantní).

Constant

Segmented

Enable Constant Weld Speed
Disable
Enable Melt Detect

Enable
Disable

Speed

After Force Drops By

Distance Increment

Enable Melt Detect

After Force Drops By

Obrázek 5-16
řování)

Schéma submenu Weld Profile (profil sva-

Obrázek 5-17
svařování)

Weld Profile Constant (konstantní profil

Segmented Speed (segmentovaná rychlost) nebo Segmented Force (segmentovaná síla) - Rychlost nebo síla profilu znamená nastavení 10

parametrů, které určují, jaká rychlost nebo síla se použije během specifikovaného segmentu procesu svařování.
Viz obrázky 5-18 a 5-19 vpravo.

Distance Increment (přírůstek vzdálenosti)

- Když je metodou svařování energie nebo špičkový výkon, je
nutné zadat přírůstek vzdálenosti pro určení délky sledování
každého segmentu profilu při přechodu z jednoho segmentu
profilu do druhého.

Enable Melt Detect (aktivace detekce tavení) - Enable Melt Detect umožňuje lepší kontrolu na profi-

lem rychlosti deformace dílu. Po aktivaci se nutné zadat další
parametr: After Force Drops By (po poklesu síly o).

After Force Drops By (po poklesu síly o)
- Část svařování s detekcí tavení se propojí se silou vyvíjenou

přítlačným systémem, ale až po poklesu počáteční síly o dané
procento. Je to procento, které je zadáno pro tento parametr
(v rozsahu od 0 % do 50 %).

Obrázek 5-18 Weld Profile Segmented (segmentovaný
profil svařování)

Obrázek 5-19

Nastavení rychlosti pro segmenty

Nastavení procesu, pokračování
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Dynamic Hold Method (dynamická
metoda chladnutí)
Proces chladnutí, ve vztahu k servo přítlačnému systému, je rozdělen na dvě části. Dynamické chladnutí se provádí před statickým chladnutím. Proces chladnutí může obsahovat jednu nebo
obě tyto metody, a obě mohou být deaktivovány.
Metoda dynamického chladnutí se provádí po dokončení metody
svařování. Dynamická metoda chladnutí pokračuje v pohybu sonotrody až do dosažení vzdálenosti zadané uživatelem, nebo do
dosažení síly zadané uživatelem. Chladnutí umožňuje ztuhnutí
materiálu (pod tlakem) před zatažením hlavy přítlačného systému. Metody chladnutí jsou:
• Until Force Reached (do dosažení síly),
• Distance (vzdálenost),

Dynamic Hold Method
Until Force Reached

Dynamic Hold Speed
Dynamic Hold Peak Force
Max Hold Time

Enable

Hold Distance
Distance

Dynamic Hold Speed
Max Hold Time

Disable

Obrázek 5-20 Schéma submenu Dynamic Hold Method
(dynamická metoda chladnutí)

• Disabled (deaktivováno)

Until Force Reached (do dosažení síly) - Toto nastavení udržuje uživatelem nastavenou rychlost dílu, dokud síla přítlačného
systému nedosáhne zadané špičkové síly po procesu svařování.
Uživatelem stanovená maximální doba zabrání nekonečnému
chladnutí. Tato možnost je k dipozici pouze při použití řízení
rychlosti pohybu. Uživatelem stanovená maximální doba zabrání nekonečnému chladnutí způsobenému nedosažitelnou vzdáleností.
Distance (vzdálenost) - Toto nastavení určuje vzdálenost, kterou přítlačný systém urazí po procesu svařování. V závislosti na
režimu řízení pohybu se na díl použije uživatelem definovaná
síla nebo rychlost. Uživatelem stanovená maximální doba zabrání nekonečnému chladnutí způsobenému nedosažitelnou vzdáleností.
Hold Distance - Vzdálenost, kterou hlava přítlačného systému urazí po procesu svařování.
Dynamic Hold Speed - Vzdálenost, kterou hlava přítlačného
systému urazí, než dosáhne uživatelem zadanou vzdálenost.
Max Hold Time - Maximální doba, po kterou bude přítlačný
systém vyvíjet tlak na díl během procesu chladnutí.

Obrázek 5-21 Dynamic Hold Method (dynamická metoda
chladnutí) - Until Force is Reached (do dosažení síly)

Disabled - Toto nastavení deaktivuje dynamické chladnutí
a jeho možnosti.

Obrázek 5-22 Dynamic Hold Method (dynamická metoda
chladnutí) - Distance (vzdálenost)

Nastavení procesu, pokračování
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Static Hold Method (statická metoda
chladnutí)
Proces chladnutí, ve vztahu k servo přítlačnému systému, je rozdělen na dvě části. Statické chladnutí se provádí po dynamickém
chladnutí. Proces chladnutí může obsahovat jednu nebo obě tyto
metody, a obě mohou být deaktivovány.
Statické chladnutí určuje dobu, po kterou bude přítlačný systém
přidržen po procesu dynamického chladnutí (pokud je aktivováno), nebo po procesu svařování (pokud je dynamické chladnutí
deaktivováno).

Static Hold Method

Time

Hold Time

Disable

Obrázek 5-23 Schéma submenu Dynamic Hold Method
(dynamická metoda chladnutí)

Disabled (deaktivováno)
Zvolte Disabled, když není statická metoda chladnutí zapotřebí.

Time (čas)
Toto nastavení určuje dobu, po kterou bude přítlačný systém přidržen po procesu dynamického chladnutí (pokud je aktivováno),
nebo po procesu svařování (pokud je dynamické chladnutí deaktivováno). Viz obrázek 5-24 vpravo, kde je znázorněno zobrazení Static Hold Method (statická metoda chladnutí).
Obrázek 5-24 Zobrazení Static Hold Method (statická
metoda chladnutí)

Nastavení procesu, pokračování
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Strana

49

Řada iQ Ultrazvukový generátor / napájecí zdroj, servosystémy, uživatelská příručka ES

Nastavení procesu, pokračování z předcházející strany

Dozvuk (afterburst)
Následující submenu Process Setup se zabývá dozvukem. V některých aplikacích se může svařovaný díl při zatahování hlavy
přítlačného systému přichytit k sonotrodě. Dozvuk díl uvolní
vysláním krátkého ultrazvukového impulzu při pohybu nahoru.
Dozvuk je definován třemi hodnotami: Delay (doba zpoždění),
Duration (doba trvání) a Amplitude (amplituda).

Afterburst Delay Time
Afterburst Duration

Afterburst

Enabled
Disabled

Afterburst Amplitude

Delay je doba od zahájení pohybu nahoru do začátku dozvuku.
Duration je doba trvání ultrazvukového signálu.

Obrázek 5-25

Schéma submenu Afterburst (dozvuk)

Obrázek 5-26

Zobrazení Afterburst (dozvuk)

Amplitude definuje amplitudu ultrazvukového signálu dozvuku.
Funkci dozvuku je možno vypnout volbou Disabled, nebo ji lze
zapnout volbou Enabled.
Když je zapnutá, zadávají se doby zpoždění a trvání a amplituda.
Viz obrázek vpravo.

Weld Amplitude (amplituda svařování)
Dalším voleným parametrem je amplituda svařování. Amplituda
odpovídá pohybu špička-špička čela sonotrody.
Nastavení amplitudy se udává v procentech jmenovité amplitudy
sonotrody v rozsahu 20 % až 100 %.

Nastavení procesu, pokračování
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Advanced Servo Settings (pokročilé
nastavení serva)
Servo přítlačný systém umožňuje některá pokročilá nastavení
a operace. Schéma submenu Advanced Servo Settings (pokročilé
nastavení serva) je uvedeno na obrázku 5-27.

Advanced Servo Settings
Top of Stroke Position

Teach Top of Stroke

Obrázek 5-28 znázorňuje obrazovku, kde se zadávají hodnoty
pro čtyři proměnné:

Acceleration
Travel Limit

Teach Travel Limit

Top of Stroke Position (vrchol zdvihu) - Posuvná

Weld Motion Control

Speed

pneumatická jednotka se vrací do této polohy po každém svařovacím cyklu.

Deceleration
Force

Obrázek 5-27 Schéma submenu Advanced Servo
Settings (pokročilé nastavení serva)

Acceleration (akcelerace)

- Akcelerace se používá
k dosažení požadované rychlosti servomotoru při přechodu na vyšší
rychlost.

Deceleration (decelerace) - Decelerace se používá
k dosažení požadované rychlosti servomotoru při přechodu na nižší
rychlost.
Travel Limit (mez dráhy pohybu) - Toto nastavení
stanovuje limit polohy, kam se může pohybovat servo přítlačný systém. Má za úkol zabránit kontaktu mezi sonotrodou a zakládacím
lůžkem. Tato poloha je během svařování neustále sledována. Maximální mez dráhy pohybu vychází z maximálního zdvihu přítlačného
systému.
Weld Motion Control (řízení pohybu při svařování) - Toto je poslední nastavení Advanced Servo Settings.
Toto nastavení určuje, zda bude během procesu svařování servem
kontrolována síla, nebo rychlost.
Obrázek 5-29 vpravo znázorňuje tyto možnosti.

Advanced Process Settings (pokročilé
nastavení procesu)
Do Advanced Process Settings je přístup přes menu Utilities/
Hardware.
Informace k aktivaci těchto nastavení a krátké popisy k nim jsou
uvedeny na stranách 68-73.

Obrázek 5-28 Zobrazení Advanced Servo Settings (pokročilé nastavení serva)

UPOZORNĚNÍ
Neprovádějte žádná nastavení akcelerace nebo decelerace, aniž byste
předtím kontaktovali kvalifikovaný
personál Dukane, který vám pomůže
při provádění potřebných nastavení.

Weld Motion Control

Speed

Force

Obrázek 5-29 Schéma submenu Weld Motion Control
(řízení pohybu při svařování)

POZNÁMKA
Velmi se doporučuje použití režimu Speed, protože je to jediný režim, pro který lze zkalibrovat a potvrdit veškerý hardware přítlačného systému. Režim Force slouží pouze pro účely experimentování
a není určen pro účely výroby.
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Process Limits (meze
procesu)
Přehled
V průběhu svařovacího cyklu jsou ukládána data času, vzdálenosti,
výkonu a energie pro každou část cyklu. Tyto naměřené hodnoty,
nazývané také charakteristiky procesu, vytvářejí protokol procesu
pro každý díl. Analýza protokolů může stanovit limity dílů, které
lze potom použít ke zjištění, zda aktuální proces probíhá správně.
Generátor iQ může hlásit charakteristiky procesu jako Vadné nebo
Podezřelé. Charakteristiky mohou být také zobrazovány nebo vytisknuty bez vyhodnocování.

Limity jsou nastaveny s použitím statistických metod nebo fyzických omezení systému. Statistické metody se mohou použít v předsériové výrobě dílů, které se vyhodnocují fyzickými
charakteristikami kvality (tj. pevnost, vzhled). Výsledky tohoto vyhodnocení korelují s charakteristikami procesu. Provede
se výpočet limitů charakteristik vztahujících se ke kvalitě dílu.
Další limity určí systém sám. Například je možno stanovit limity
Total Cycle Time (celková doba cyklu), aby se ukončoval cyklus
před pohybem stolu. Downstroke Distance (délka zdvihu dolů)
je možno nastavit kvůli detekci chybného založení nebo neúplného dílu.

Dostupné charakteristiky procesu
Seznam dostupných charakteristik procesu je uveden na obrázku
5-30 na následující stránce. Následují krátké popisy každé charakteristiky.

POZNÁMKA
U dostupných charakteristik procesu závisí charakteristiky, které platí pro určitý díl, na aktuálním nastavení iQ
pro tento díl.

Meze procesu, pokračování
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Hlavní
Main
Menu
menu

Process Limits
Downstroke Time
Position at Trigger
Trigger Delay Time **
Trigger Delay Distance **

** Dostupné limity, když je aktivováno Trigger

Force at Trigger
Weld Time
Weld Distance

OFF

Suspect Limits

ON

Weld Energy
Weld Peak Power

Low Limits

High Limits

Low Limits

High Limits

OFF

Bad Limits

ON

Weld End Position
Weld Peak Force

Display Only

POZNÁMKA

Hold Time
Hold Distance

Seznam dostupných charakteristik procesu závisí
na konfiguraci systému úrovně bezpečnostního
přístupu a na zvoleném režimu svařování.

Disabled

Total Cycle Time
Force Bad

Total Stroke Distance

Force Suspect

Alarm Status

Display

Time
Date
Setup

Obrázek 5-30
su)

Display

OFF
ON

Schéma menu Process limits (meze proce-
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Definované charakteristiky
procesu
Downstroke Time (doba posuvu dolů) - Je to doba od začátku
svařovacího cyklu do bodu spuštění.
Position at Trigger (poloha při spuštění) - Je to poloha oproti
výchozí poloze snímače vzdálenosti v místě spuštění svařování.
Force at Trigger (síla při spuštění) - Je to síla vyvíjená na díl
v okamžiku spuštění.
Weld Time (doba svařování) - Je to doba, po kterou působí
ultrazvuk na díl.
Weld Distance (vzdálenost svařování) - Je to vzdálenost, kterou přítlačný systém urazí v době působení ultrazvuku na díl.
Weld Energy (energie svařování)- Je to množství energie, kterou generátor vydá za dobu působení ultrazvuku na díl.
Weld Peak Power (špičkový výkon při svařování) - Je to maximální okamžitý výkon dodávaný piezoelektrickému měniči.
Weld End Position (poloha na konci svařování) - Je to poloha
oproti výchozí poloze snímače vzdálenosti v okamžiku ukončení
svařování.
Weld Peak Force (špičková síla při svařování) - Je to maximální okamžitá síla, která je naměřena během metody svařování.
Hold Time (doba chladnutí) - Je to doba, po kterou sonotroda
zachovává přítlak na díl po vypnutí ultrazvukového signálu.
Hold Distance (vzdálenost chladnutí) - Je to vzdálenost, kterou přítlačný systém urazí během procesu chladnutí po vypnutí
ultrazvukového signálu.
Total Cycle Time (celková doba cyklu) - Je to doba od začátku
svařovacího cyklu do konce svařovacího cyklu. Začátek cyklu je
definován jako okamžik začátku automatického vstupního signálu nebo jako okamžik zapnutí aktivačních spínačů. Konec cyklu
je definován jako bod odtažení hlavy od dílu.
Total Stroke Distance (celková vzdálenost zdvihu) - Je to poloha oproti výchozí poloze snímače vzdálenosti na konci procesu
chladnutí.

Meze procesu, pokračování
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Alarm Status (stav alarmu) - Tato funkce je obsažena v menu
Part Limits a doplňuje data cyklu dílu. Ukazuje, že alarm systému (www.dukane.com/us/DL_EasyAlarm. asp) byl aktivní během svařovacího cyklu určitého dílu.
Pro Alarm Status existují čtyři možnosti – jedna tuto funkci
deaktivuje, tří další možnosti umožňují zaznamenávat, že byl
alarm aktivní.
Možnosti:
1)	Disabled (deaktivováno) - Alarm Status je vypnutý. Pokud nastane alarm, pro záznam svařovaného dílu se nevytvoří žádný signál.
2) a 3) Force Bad (nuceně vadný), nebo Force Suspect
(nuceně podezřelý)- Ultrazvukový generátor vydá signál při aktivaci alarmu systému. Obsluha zvolí, zda
díl zařadí do kategorie Suspect (podezřelý), nebo Bad
(vadný). Jakékoliv označení přiřazené dílu se stane
položkou záznamu dílu.

Obrázek 5-31 Process Limits (meze procesu) - Alarm Status (stav alarmu)

	Obrázek 5-31 vpravo znázorňuje symbol červeného obdélníku, že jako možnost pro Alarm Status bylo zvoleno Force
Bad.
4) Display (zobrazení) - Kdykoliv nastane alarm systému, ultrazvukový generátor oznámí tuto skutečnost na displeji.
U pojmu Alarm Status se zobrazí zelený čtvercový indikátor. Je
to vizuální pomůcka pro obsluhu. Záznam dílu nebude tyto informace mít.
Time (čas) - Je to aktuální čas hodin timeru iQ generátoru.
Date (datum) - Je to aktuální datum timeru iQ generátoru.
Setup (nastavení) - Je to číslo aktuálního nastavení.
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Data charakteristik procesu
Data každého svařovacího cyklu mohou být sledována přes dostupné charakteristiky procesu.
Možnosti programování každé charakteristiky jsou:
— No Display,
— Display Only,
— Bad Limits a
— Suspect Limits.

No Display (žádné zobrazení)
Obrázek 5-32 znázorňuje, že zvolená charakteristika procesu je
Position (poloha), a že nebyly provedeny volby pro tuto charakteristiku. Charakteristika svařování není zobrazena.

Display Only (pouze zobrazení)
Obrázek 5-33 znázorňuje, že pro charakteristiku procesu Weld
Time (doba svařování) bylo zvoleno Display Only (pouze zobrazení). Tato charakteristika procesu se během normálního provozu zobrazuje na displeji.

Bad Limits (meze vadného dílu)

Obrázek 5-32 Process Limits (meze procesu) - No Display (žádné zobrazení)

Tato položka se vyskytuje i pod pojmem Bad Part Limits.
Obrázek 5-34 znázorňuje, že jako charakteristika procesu bylo
zvoleno Peak Power (špičkový výkon). Bad Limits (meze
vadného dílu) jsou zapnuté a je nutné nastavit Low Limits
(spodní meze) a High Limits (horní meze).
Meze vadného dílu se používají ke stanovení hranic definujících
nepřijatelné výsledky zpracovávaných dílů. Pokud není mez
vadného dílu splněna v jednom nebo ve druhém směru, svařovací cyklus se okamžitě ukončí a obsluha je upozorněna následujícími způsoby:

Obrázek 5-33 Process Limits (meze procesu) - Display
Only (pouze zobrazení)

• Dvě pípnutí (pokud je zapnutý bzučák).
(Viz Bzučák, strana 70.)
• Aktivuje se výstup vadného dílu iQ ES.
• V datech cyklu dílu je zobrazeno BAD.

Obrázek 5-34 Process Limits (meze procesu) - Bad Limits
(meze vadného dílu)

Meze procesu, pokračování
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Suspect Limits (meze podezřelého dílu)
Tato položka se vyskytuje i pod pojmem Suspect Part Limits.
Meze podezřelého dílu detekují stav vybočení z mezí bez ukončení svařovacího cyklu. Tyto meze se používají při seskupení
charakteristik procesu do „šedé oblasti“ mezi dobrým a vadným
dílem. Díly je možno zařadit jako dobré, vadné a podezřelé. Podezřelé díly je možno kontrolovat manuálně. Meze podezřelého
dílu je možno používat i jako formu předběžné kontroly v aplikacích, kde se používají statistické metody řízení procesu.
Pokud není mez podezřelého dílu splněna v jednom nebo ve druhém směru, je obsluha upozorněna následujícími způsoby:
• Jedno pípnutí (pokud je zapnutý bzučák).
(Viz Bzučák, strana 80.)
• Aktivuje se výstup podezřelého dílu iQ ES.
• V datech cyklu dílu je zobrazeno SUSPECT.
Na obrázku 5-34 je zvolená charakteristika Peak Power (špičkový výkon).
Jsou zapnuté Suspect Limits (meze podezřelého dílu) i Bad
Limits (meze vadného dílu), pro které je nutné zadat (spodní
meze) i High Limits (horní meze).

Data cyklu dílu
Charakteristiky svařován, které jsou zvolené pro zobrazení, je
možno v reálném čase sledovat na obrazovce provozu.

Viz OBRAZOVKA PROVOZU na straně 74.

Show All (zobrazit vše)
Upozorňujeme, že obrázek 5-35 znázorňuje aktivní tlačítko Soft
Key pro volbu: Show All (zobrazit vše).

Obrázek 5-35 Process Limits (meze procesu) - Suspect
Limits (meze podezřelého dílu)

Stiskněte tlačítko Show All, chcete-li zobrazit všechny charakteristiky procesu.
Změnili jste názor?
Pokud jste změnili názor a již nechcete zobrazovat všechny
chaakteristiky, stiskněte tlačítko Soft Key Show None (nezobrazit nic), čímž vypnete funkci zobrazování všech charakteristik.
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Hlavní
Main
Menu
menu

Utilities/Hardware
Process Utilities

Hardware Setup

Serial Port

Welder Name
Setup Control
Copy Setup

Setup Name
Horn

Output Format

Booster

LF After CR

Erase Setup

Fixture

Part Count Settings

Manual P1

Output Mode
Baud Rate

Manual P2 / Hold

Notes

Serial Limit Indicators

Dynamic Trigger

Language

Down Speed / Flow Control

Base Units

Mechanical Stop

Date Format

HSC Setting

Time

HSC Start Position

Serial Headers
System Status I/O
Auto Start Input

Pre-trigger / EOW Flags

Auto Stop Input Enabled

Date

J3 pin 4
J3 pin 5
J3 pin 17
Output Duration
Restore System I/O Defaults
Adv Process Settings
Buzzer
Text Keyboard
Test at Power Up
Adv Trigger Settings
Network Settings
Servo Diagnostics
Restore Factory Defaults

Obrázek 5-36

Schéma menu Utilities/Hardware (utility/hardware)

POZNÁMKA
Seznam dostupných položek utilit procesu a hardwaru
závisí úrovni bezpečnostního přístupu a na konfiguraci
systému.

Utility procesu, pokračování
Strana

58

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Kapitola 5 - Provoz

Process Utilities (utility
procesu)
Přehled
Process Utilities poskytují možnosti správy nastavení a sledování dílu. Notes (poznámky) umožňují přiřazování unikátních
názvů mnoha komponentům nastavení.
Je možná identifikace nastavení a jejich komponentů. Tyto informace je možno použít k vyvolání podmínek nastavení.

Obrázek 5-37

Setup Control (ovládání nastavení)

Obrázek 5-38
metody

Setup Control (ovládání nastavení) - volba

Obrázek 5-37 znázorňuje, že kromě Notes (poznámky) je k dispozici 10 utilit. Níže jsou uvedeny krátké popisy těchto utilit:

Welder Name (název svářecího
systému)
Pomocí virtuální klávesnice zadejte vlastní identifikaci svářecího systému.

Setup Control (ovládání nastavení)
Setup Control definuje původ ovládání nastavení: iQ System
(systém iQ), Automation (automatizační systém), nebo
Sequencing (sekvencování).

Volba metody řízení - Po stisknutí tlačítka Soft Key
Change Method (změnit metodu) se objeví obrazovka jako
na obrázku 5-38.
Zvolte jednu ze tří metod definující původ řízení konkrétního
nastavení:
iQ System - Řízení pochází z generátoru iQ a jeho programu.
Sequencing - Řízení pochází z definice sekvence naprogramované přes generátor iQ.
Více informací o sekvencování je uvedeno v Dodatku C.

Obrázek 5-39 Setup Control (ovládání nastavení) - zvoleno Sequencing

Automation - Řízení pochází z externího zdroje připojeného ke

vstupu generátoru J2-8. Ultrazvukový výstup zůstane aktivovaný
pouze tehdy, když externí zdroj přivádí signál na J2-8.

Pokud je zvoleno Sequencing (sekvencování), objeví se obrazovka znázorněná na obrázku 5-38. Typicky se volí Define
Sequence (definovat sekvenci).
Definování sekvence znamená zadání informací doporučených obrázkem 5-40. Sequence Length (délka sekvence) atd.

Více informací o sekvencování je uvedeno v Dodatku C.

Obrázek 5-40

Definování sekvence
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Volba nastavení
Volba nastavení závisí na dvou faktorech:

Setup Control (ovládání nastavení) a Security Access (bezpečnostní přístup)

Setup Control (ovládání nastavení) - Pomocí Setup Control
v menu Process Utilities se volbou nastavení zabývají tři typy
ovládání – následujícími způsoby:
- iQ System - S
 tiskněte tlačítko Soft Key Select Setup
(volba nastavení).
(Viz obrázek 5-37).
- Sequencing - Stiskněte tlačítko Soft Key Edit Setup
(úprava nastavení).
(Viz obrázek 5-39).
- Automation - S
 tiskněte tlačítko Soft Key Edit Setup
(úprava nastavení).
(Viz obrázek 5-41).

Figure 5-41
no Automation

Setup Control (ovládání nastavení) - zvole-

Po stisknutí tlačítka Select Setup nebo Edit Setup se objeví
obrazovka Choose Setup, jako na obrázku 5-42 vpravo.
Potom zvýrazněte nastavení ze seznamu čísel nastavení.
Potom stiskněte tlačítko Soft Key Choose Setup a potvrďte tak
volbu.

Figure 5-42
Setup Control (ovládání nastavení) - Choose Setup (volba nastavení)

Security Access (bezpečnostní přístup)- Pokud byl stanoven
bezpečnostní přístup, může být přístup do menu omezen v závislosti na aktivní úrovni bezpečnostního přístupu.

POZNÁMKA

Pokud je aktivní Setup Security (zabezpečení nastavení), vypadá
hlavní obrazovka tak, jak je znázorněno na obrázku 5-43 vpravo.

Více informací najdete v části Zabezpečení na
straně 78.

Chcete-li v tomto případě zvolit nastavení, stiskněte tlačítko Soft
Key Select Setup (volba nastavení).
Zobrazí se seznam nastavení jako u System Control (ovládání
systému). Zvýrazněte nastavení ze seznamu a stiskněte Choose
Setup (volba nastavení).

Obrázek 5-43 Select Setup (volba nastavení) - když je
aktivní bezpečnostní přístup nastavení
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Copy Setup (kopie nastavení)
Tato funkce umožňuje kopírovat parametry jednoho nastavení
do jiného nastavení. Na obrázku 5-44 vpravo je zvoleno Copy
Setup (kopie nastavení) ze seznamu Process Utilities (utility
procesu).
Stiskněte tlačítko Soft Key Copy Setup (kopie nastavení)
a objeví se obrazovka znázorněná na obrázku 5-45.
Zvolte nastavení: Copy From (kopírovat z), and Copy To (kopírovat do).
Potom stiskněte tlačítko Soft Key Press Here to Copy (stisknutím zkopírovat).
Objeví se obrazovka jako na obrázku 5-46.

Obrázek 5-44

Kopie nastavení - 1

Obrázek 5-45

Kopie nastavení - 2

Obrázek 5-46

Kopie nastavení - 3
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Erase Setup (vymazání nastavení)
Nastavené parametry je možno vymazat pro aktuální nastavení,
nebo pro všechna nastavení. Na obrazovce se objeví dotaz „Are
you sure you want to erase all setups?“ (chcete opravdu
vymazat všechna nastavení?). Odpovězte No nebo Yes, pokud chcete pokračovat v procesu vymazání.
Viz obrázek 5-47 vpravo.

Part Count Settings (nastavení
počítání dílů)

Obrázek 5-47

Erase Setup (vymazání nastavení)

Obrázek 5-48
dílů)

Part Count Settings (nastavení počítání

Tato utilita umožňuje úpravy počítání dílů prostřednictvím tří submenu:

Reset Part Count - Volbou této možnosti se počítání dílů nastaví na nulu (0). Proto následující dokončený cyklus vytvoří
díl číslo jedna (1).
Preset Part Count - Zadejte číslo, kterým bude počítadlo
dílů začínat.
Count Bad Parts - Aktivujte tuto možnost, chcete-li zvýšit
počet dílů při výskytu vadného dílu.
Clear Bad Part - Aktivujte tuto možnost, chcete-li umožnit
obsluze zrušení zobrazení hlášení Bad Part Limit Exceeded
(překročen limit vadných dílů). Když se obsluze umožní zrušení zobrazení hlášení o vadném dílu, zruší se i blokování při
vadném dílu.

Viz obrázek 5-48 vpravo.

Language (jazyk)
Jazyk displeje na čelním panelu se nastavuje touto utilitou.

Base Units (měrné jednotky)
Pomocí této utility nastavte buď měrné jednotky Imperial, nebo
Metric.

Date Format (formát data)

Utilita data umožňuje tři způsoby zobrazení data:
• Měsíc/den/rok - MM/DD/YYYY
• Den/měsíc/rok - DD/MM/YYYY
• Rok/měsíc/den - YYYY/MM/DD

Time (čas)
Tato utilita se používá k nastavení aktuálního času.

Date (datum)
Zadání data se provádí v již zvoleném formátu.

Utility procesu, pokračování
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Notes (poznámky)
Je důležité dokumentovat informace o vašem procesu. S dvanácti komponenty, z nichž se skládají Notes (poznámky) pro jedno
nastavení můžete vytvořit cenný záznam přizpůsobený individuálním potřebám. Viz obrázek 5-49 níže.
Tato utilita usnadňuje přiřazování názvu nebo identifikaci každého z parametrů pomocí virtuální klávesnice.

POZNÁMKA
Většina poznámek se vztahuje k pneumatickým
systémům, všechny jsou založeny na textu. Proto
mohou obsahovat typ informací o nastavení.

Možnost Erase Name (vymazání názvu) umožňuje také rychlé vymazání názvu.
Všechny tyto utility přinášejí výhodu v tom, že výrazně zkracují
dobu potřebnou k nastavení v budoucnosti – při vytváření stejného nebo podobného nastavení.

Setup Name
Horn
Booster
Fixture
Manual P1

Notes

Manual P2 / Hold
Dynamic Trigger
Down Speed / Flow Control

Mechanical Stop
HSC Setting

HSC
= Hydraulicregulace
Speed Control
HSC
= hydraulická
rychlosti

HSC Start Position
Pre-trigger / EOW Flags

Obrázek 5-49

EOW
= konec
EOW
= Endsvařování
of Weld

Poznámky

Utility procesu, pokračování
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Hardware Setup (nastavení
hardwaru)
Hardware Setup (nastavení hardwaru) a jeho submenu je
možno používat před zapnutím nebo během normálního provozu.
Typicky se Process Utilities (utility procesu) nastavují před
dokončením Hardware Setup (nastavení hardwaru). Time,
Date, Base Units, Setup Control a další utility jsou již obvykle jsou nastaveny před programováním Hardware Setup
(nastavení hradwaru).

Serial Port (sériový port)
První skupina nastavení hardwaru se zabývá sériovým portem na
generátoru. Tyto volby konfigurují port RS-232 generátoru iQ pro
přenos dat cyklu do samostatného počítače. Na konci každého cyklu
se data cyklu odešlou přes sériový port. Viz obrázek 5-50.

Hardware Setup

Output Format (výstupní formát)

Serial Port

Funkci Output Format použijte k volbě jednoho ze tří znaků
klávesnice, který se bude používat jako oddělovací znak:

Output Format

	
Comma (čárka)- Tab (tabulátor)- Semicolon (středník)

LF After CR

Většina databázových a tabulkových programů dokáže číst nebo
ukládat data ve formátu s oddělovacími znaky. Podrobnější informace k formátu sériových dat najdete na straně 105.

Output Mode
Baud Rate

LF after CR

Serial Limit Indicators

Každý řádek výstupu končí carriage return (CR). Některá zařízení automaticky vkládají line feed (LF) pro posuv papíru, jiná
zařízení toto nedělají. Aktivací funkce LF After CR se umožní
vložení line feed na konec výstupního řetězce.

Output Mode (režim výstupu)

Použijte Output Mode k určení typu dat, která se budou objevovat v záznamu dílu. Volby jsou definovány níže:
All - Všechny díly se odešlou do výstupního zařízení hned po
svařovacím cyklu.
None - Do výstupního zařízení se neodesílají žádné díly.
Good - Do výstupního zařízení se odesílají pouze dobré díly.
Bad - Do výstupního zařízení se odesílají pouze vadné díly.
Suspect - Do výstupního zařízení se odesílají pouze podezřelé díly.
Bad and Suspect - Do výstupního zařízení se odesílají
vadné a podezřelé díly.

Serial Headers

Obrázek 5-50

Volby sériového portu

Nastavení hardwaru, pokračování
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Baud Rate (přenosová rychlost)
Přenosová rychlost je výstupní přenosová rychlost sériového
portu v bitech za sekundu. Zvolte přenosovou rychlost vhodnou
pro vaše výstupní zařízení.
Serial Limit Indicators (indikátory limitů)

Indikátory limitů jsou znaky, které se zobrazují před zobrazenými nebo vytištěnými daty dílu a označují dosažení nebo překročení horního nebo spodního limitu.

POZNÁMKA
Nastavení přenosové rychlosti na vysílací jednotce (generátor iQ) a přijímací jednotce (počítač) musí být stejné, aby komunikace zařízení probíhala správně.

Znaménko větší než (>) znamená, že byl překročen horní limit
hodnoty Podezřelý.
Dvě znaménka větší než (>>) znamenají, že byl překročen horní
limit hodnoty Vadný.
Znaménko menší než (<) znamená, že nebyl dosažen spodní limit hodnoty Podezřelý.
Dvě znaménka menší než (<<) znamenají, že nebyl dosažen
spodní limit hodnoty Vadný.
Zvolte Disable, pokud by indikátor limitu mohl poplést program
běžící na SPC nebo aplikaci pro sběr dat.
Zvolte Enable, pokud chcete používat indikátory limitů.

Serial Headers (sériové hlavičky)
Uživatel může odeslat (vytisknout) sériová data hlavičky při
každém stisnutí tlačítka Soft Key Print. Odeslaná sériová data
hlavičky jsou založeny na „zobrazených“ limitech procesu, jak
je definováno na obrazovce Process Limits.

Nastavení hardwaru, pokračování
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System Status I/O (I/O stavu systému)
Další skupina nastavení hardwaru (za nastavením Serial Port) se
zabývá I/O stavu systému generátoru. Těchto šest voleb umožňuje
přizpůsobování některých vstupních a výstupních signálů generátoru iQ. Na obrázku 5-51 jsou tyto funkce vyobrazeny.

Hardware Setup

Auto Start Input (vstup Auto start)

Serial Port

Funkci Auto Start Input používejte k volbě jednoho ze dvou
typů vstupu, z něhož může pocházet signál Auto Start:

System Status I/O
Auto Start Input

	
Solid State (polovodičový) nebo Mechanical (mechanický)

Auto Stop Input Enabled

Volbou Solid State nebudete mít časové zpoždění po aktivaci
signálu Auto Input. Toto nastavení se obvykle používá při použití kontroleru PLC k aktivaci vstupu Auto Input.

J3 pin 4
J3 pin 5

Volbou Mechanical budete mít nastavitelné časové zpoždění po
aktivaci signálu Auto Input. Toto nastavení se obvykle používá
při použití relé k aktivaci vstupu Auto Input.
Volba Mechanical má další možnosti. Jedná se o Switch
Debounce Time (doba stabilizace kontaktů spínače), kterou lze nastavit na 5 ms, 10 ms nebo 25 ms.

J3 pin 17
Output Duration
Restore System I/O Defaults
Obrázek 5-51

Volby I/O stavu systému

Auto Stop Input Enabled (aktivace
vstupu Auto Stop)

Tuto funkci je možno aktivovat nebo deaktivovat. Výchozí nastavení je Enabled (aktivováno) a nastaveno na End of Cycle
(konec cyklu).
Když je aktivováno Auto Stop Input (vstup Auto Stop), obsluha je vyzvána k volbě události, která způsobí auto stop:
Zvolte End of Weld (konec svařování), nebo End of Cycle
(konec cyklu).
• End of Weld - Když je Auto Stop nastaveno na End of
Weld, signál vstupu auto stop ukončí svařování, ale ne celý
svařovací cyklus. Pokud je aktivováno Hold (chladnutí), začne spuštěním tohoto signálu.
• End of Cycle - Když je Auto Stop nastaveno na End of
Cycle, signál vstupu auto stop ukončí celý svařovací cyklus
(Hold (chladnutí) se neprovede, i když je aktivováno).

Nastavení hardwaru, pokračování
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J3 pin 4
J3 představuje výstupní konektor generátoru, pin 4 je programovatelný. Výchozí nastavení je Servo Alarm (alam serva).
Může být naprogramován, aby zajišťoval:
E-Stop Status (stav E-Stop), Overtemp Status (stav přehřátí), nebo Servo Alarm (alarm serva).

J3 pin 5
J3 představuje výstupní konektor generátoru, pin 5 je programovatelný. Výchozí nastavení je Home Servo (servo ve výchozí
poloze).
Může být naprogramován, aby zajišťoval:
Hold Status (stav chladnutí), Incycle Status (stav cyklus),
Incycle no Afterburst (cyklus bez dozvuku), nebo Home
Servo (servo ve výchozí poloze).

J3 pin 17

J3 představuje výstupní konektor generátoru, pin 17 je programovatelný. Výchozí nastavení je Amplitude Regulation (regulace amplitudy).

Obrázek 5-52 Restore System I/O Defaults (obnovení
výchozího nastavení I/O systému)

Může být naprogramován, aby zajišťoval:
Amplitude Regulation (regulace amplitudy), Teaching (učení), nebo Servo Alarm (alarm serva).

Output Duration (trvání výstupu)
Funkci Output Duration (trvání výstupu) používejte k určení
doby trvání výstupního signálu:
Maintained (trvalý), nebo 100ms Pulse (impuls 100 ms)
Výchozí nastavení je Maintained (trvalý).

Restore System I/O Defaults (obnovení
výchozího nastavení I/O systému)
Tuto funkci zvolte, chcete-li obnovit výchozí nastavení vstupů/
výstupů systému.
Po volbě Restore (obnovit) se objeví sekundární obrazovka,
která si od obsluhy vyžádá potvrzení volby:
Are you sure you want to Restore I/O Defaults? (Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení I/O?)
Obrazovka je znázorněna na obrázku 5-52.
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Další nastavení hardwaru
Dalčí skupina nastavení hardwaru (za nastavením Serial Port a nastavením System Status I/O) se zabývá různými funkcemi. Těchto
osm funkcí poskytuje možnost dalšího individuálního přizpůsobování generátoru iQ. Na obrázku 5-53 jsou tyto možnosti vyobrazeny.

Hardware Setup
Serial Port

Advanced Process Settings (pokročilé
nastavení procesu)

System Status I/O

Aktivace Advanced Process Settings (pokročilé nastavení
procesu) umožňuje obsluze nastavovat několik funkcí vyšší
úrovně prostřednictvím menu Process Settings (nastavení
procesu).

Adv Process Settings
Buzzer

Pstup aktivace pokročilých nastavení procesu:
1. V hlavním menu stiskněte tlačítko Soft Key Utilities/Hardware (utility/hardware). Na obrazovce Process Utilities
(utility procesu) stiskněte tlačítko Soft Key Hardware Setup (nastavení hardwaru).
2. Na obrazovce Hardware Settings (nastavení hardwaru)
se nastavte na Adv. Process Settings (pokročilé nastavení
procesu), které se nachází ve spodní části seznamu, stiskněte
tlačítko Soft Key Enable (aktivovat) a potom tlačítko Soft
Key YES (ano) na následující obrazovce. Pokročilá nastavení procesu jsou nyní aktivována.
Při změně těchto nastavení buďte opatrní, protože by mohlo dojít
k poškození systému.

Text Keyboard
Test at Power Up
Adv Trigger Settings
Network Settings
Servo Diagnostics
Restore Factory Defaults

Obrázek 5-53

Schéma dalších nastavení hardwaru

Obrázek 5-54

Výstraha pokročilých nastavení procesu

Před umožněním změn se na displeji zobrazí výstraha. Viz obrázek 5-54.
Popisy každého z nastavení jsou uvedeny níže.

• Free Run Frequency (volnoběžná frekvence)
Jedná se o frekvenci, kterou generátor pohání ultrazvukový
výstup do okamžiku detekce platného zpětnovazebního signálu. Tato hodnota by typicky měla být nižší než provozní
frekvence oscilační sestavy.
• Frequency Tracking (ladění frekvence)
Když je tato funkce aktivována, na konci každého cyklu se na
nastavení volnoběžné frekvence aplikuje provozní frekvence.
Je založena na 16bodovém průměru. Po 16 cyklech tedy bude
aktuální provozní frekvence nastavením volnoběžné frekvence. Pokud generátor neprovedl cyklus po dobu minimálně 5
minut, generátor si vyžádá skenování oscilační sestavy, aby
se ověřilo optimální nastavení volnoběžné frekvence.
Více informací k Frequency Tracking (ladění frekvence)
najdete v naší Application Note 513 na webových stránkách
Dukane: http://www.dukane.com/us/DL_ApplData.asp
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• Frequency Lock/Hold (zámek/udržování frekvence)
Když je zámek a udržování frekvence deaktivován, je frekvence
oscilační sestavy udržována změnami frekvence ultrazvukových
impulsů tak, aby souhlasila s aktuální provoní frekvencí oscilační
sestavy.
Pokud je aktivována, je frekvence zpětné vazby sledována až do
okamžiku dosažení uzamknutí. Potom je ignorována a ultrazvukový výstup zůstane na fixní frekvenci až do ukončení svařování.
Více informací k Frequency Lock/Hold (zámek/udržování frekvence) najdete v naší Application Note 505 na webových stránkách Dukane: http://www.dukane.com/us/DL_ApplData.asp

• System Frequency Limits (meze frekvence systému)
Wide - V režimu Wide jsou horní a spodní limity frekvence
nastaveny na maximální a minimální povolenou frekvenci generátoru. Tyto hodnoty závisejí na systémové frekvenci generátoru.
Normal - V režimu Normal jsou horní a spodní limity frekvence nastaveny na hodnotu volnoběžné frekvence ±500 Hz.
Narrow - V režimu Narrow jsou horní a spodní limity frekvence nastaveny na hodnotu volnoběžné frekvence ±200 Hz.
Manual - V režimu Manual nastavuje horní a spodní limity frekvence uživatel. Aby byly platné, musí být nastavení
v rámci maximální a minimální hodnoty generátoru a nejméně o 25 Hz více než „horní“ volnoběžná frekvence a o 25 Hz
méně než „spodní“ volnoběžná frekvence.
• Scan Stack
Při aktivovaných pokročilých nastaveních procesu se za účelem Scan Stack vraťte do hlavního menu.
1. Stiskněte tlačítko Soft Key Process Setup (nastavení procesu), aby se objevila obrazovka Process Setup (nastavení
procesu). Nastavte se na Adv. Process Settings (pokročilá
nastavení procesu) v seznamu a stiskněte tlačítko Soft Key
Adv. Process Settings.
2. Nastavte se na Free Run Frequency (volnoběžná frekvence) v zobrazeném seznamu a stiskněte tlačítko Soft Key
Scan Stack.
Zobrazí se výstraha znázorněná na obrázku 5-55 vpravo.

POZNÁMKA
Jak se mají volit režimy System Frequency Limits?
Wide - Tento režim je primárně určen pro testování
„holých“ piezoelektických měničů (bez připojeného mechanického měniče (booster) nebo sonotrody).
Normal - Tento režim je nejčastěji používán a pokrývá
široké spektrum sonotrod.
Narrow - Tento režim se používá tehdy, když oscilační
sestava zjistí nežádoucí frekvence, které jsou podobné
hlavní provozní frekvenci.
Manual - Tento režim umožňuje pouze frekvenční rozsah obsahující jen žádoucí frekvence a vylučuje nežádoucí frekvence.

Obrázek 5-55

Výstraha Scan Stack

POZNÁMKA
Více informací ke Scan Stack najdete na našich webových stránkách v Application Note 512 na adrese http://
www. dukane. com/us/DL_ApplData.asp
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3. Pokračujte stisknutím ENTER.
Skenování se provádí se zobrazenými hodnotami Amplitude
(amplituda), Power (výkon) a Frequency (frekvence). Obrázek 5-56 znázorňuje obrazovku po úspěšném skenování.
• Ramp Up Time (doba náběhu)
I když je doba náběhu nastavena z výroby, lze ji upravit
s ohledem na provozní spouštěcí charakteristiky speciálních
oscilačních sestav.
Nastavení náběhu záleží na zátěži generátoru na počátku svařovacího cyklu.
Ramp Up Time (doba náběhu) zvětšuje amplitudu lineárně
během naprogramované doby na začátku svařování – od nuly
na naprogramovanou hodnotu amplitudy. Oscilační sestava se
takto uvede na pracovní amplitudu plynule, bez prudkých nárazů.
• Ramp Down Time (doba sestupu)
I když je doba sestupu nastavena z výroby, lze ji upravit
s ohledem na provozní spouštěcí charakteristiky speciálních
oscilačních sestav.

Obrázek 5-56

Výsledky Scan Stack

POZNÁMKA
Ramp Down Time (doba sestupu)
Ramp Down Time (doba sestupu) prodlužuje životnost
složité oscilační sestavy tím, že minimalizuje namáhání během proces vypínání ultrazvuku. Doporučuje se
speciálně pro velmi dlouhé sonotrody nebo při vypínání
ultrazvuku do vzduchu.

Ramp Down Time (doba sestupu) lineárně zmenšuje amplitudu na nulu během naprogramované doby po ukončení svařování, když se vypíná ultrazvuk.
Ultrazvukový signál vedený do oscilační sestavy se vypíná
plynule, bez prudkých nárazů.
• Restore Advance Process Defaults (obnovení výchozích hodnot pokročilých nastavení procesu)
Aktivací této funkce se obnoví výchozí hodnoty u všech pokročilých nastavení procesu.

Buzzer (bzučák)
Funkci Buzzer používejte k zapínání a vypínání vnitřního bzučáku generátoru.
		Disabled (deaktivováno) - Bzučák nebude znít.
		
Enabled (aktivováno) - Bzučák může signalizovat dvě
různé události. Když je bzučák aktivován, pípne jednou při
zjištění podezřelého dílu a pípne dvakrát při zjištění vadného dílu.
		 Výchozí nastavení bzučáku je Disabled (deaktivováno).
		
		 Viz obrázek 5-57.
• Buzzer Top of Stroke (bzučák na vrcholu zdvihu) Když je aktivováno, zní bzučák při dosažení vrcholu zdvihu.
• Buzzer at Trigger (bzučák při spuštění) - Když je aktivováno, zní bzučák při dosažení bodu spuštění.
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Nastavení hardwaru, pokračování z předcházející strany

Text Keyboard (klávesnice na text)

Virtuální klávesnice je ve výchozím nastavení aktivována a zobrazuje se v případě potřeby. Když je deaktivována, virtuální klávesnice se nebude zobrazovat.

Login
Password

Security Screen

06/24/2013 13:30

Security Enabled: Currently Logged Out

Test at Power Up (test při zapnutí)

Při každém zapnutí generátoru bude obsluha vyzvána k testu oscilační sestavy. Tento test je možno také zrušit. Funkci je možno
deaktivovat na obrazovce Hardware Settings (nastavení hardwaru). Test at Power Up je ve výchozím nastavení aktivováno. Viz
obrázek 5-58.
Funkci „Test at Power Up“ je možno zrušit i aktivací vstupu
„System Latch Reset“ (reset zámku systému) (J2-12).

iQ 1

Done
Online

Obrázek 5-57

Aktivovaný bzučák

Obrázek 5-58

Test at Power Up (test při zapnutí)

Advanced Trigger Settings (pokročilé
nastavení spouštění)

Když je aktivována funkce Advanced Trigger Settings (pokročilé nastavení spouštění), jsou vylepšena základní nastavení spuštění.
Když je například v menu Process Setup nastaveno Force
jako Trigger Type, je Pre-trigger pokročilou funkcí spouštění
a doplní se pro účely vylepšení volby Force. Viz obrázek 5-59
na následující straně, kde jsou vyobrazeny základní a pokročilé
funkce spouštění.

Network Settings (nastavení sítě)

Obrazovka Network Settings (nastavení sítě), obrázek 5-59, má
pět položek:
1. DHCP - Tyto iniciály znamenají Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol byl vytvořen pro přiřazování dynamických IP adres síťovým zařízením.
DHCP by mělo být aktivováno při připojení několika generátorů s použitím ethernetového routeru nebo switche.
DCHP je možno aktivovat nebo deaktivovat v závislosti na
požadavcích zákazníka.
2. IP Address - Tato IP adresa je číslo unikátní pro jeden
komponent zařízení a funguje jako identifikátor při připojení
zařízení k síti. IP adresa je specifikována tehdy, když je požadována statická IP adresa.
3. Network Mask - Automaticky přiřazeno serverem DHCP.
4. Gateway Address - Automaticky přiřazeno serverem
DHCP.
5. Network Link - Zobrazuje stav připojení k síti:
Linked - Zobrazuje rychlost síťového připojení.
		Not Linked - Vypnuto

Nastavení hardwaru, pokračování
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Diagnostika serva

Vyhrazeno pro použití pracovníky Dukane; tato diagnostika sleduje vstupy serva, stav testu, výkon a cykly.

Klíč k funkci spouštění:
Základní funkce
spouštění

Force

Pokročilá funkce spouštění

Force at Trigger

Max Trigger Time

Sensing Start Position

Sensing Speed

Pre-trigger Amplitude

Pre-trigger

Enabled

Trigger Delay

Pokud je aktivováno Pre-trigger, není volba

Pre-trigger Position

Disabled
Trigger Delay Distance

Delay by Distance

Trigger Type

Max Trigger Delay Time

Trigger Power
Max Trigger Time
Power

Start Amplitude
Sensing Start Position
Sensing Speed

Position

Max Trigger Time

Trigger Position

Teach Trigger Position

Trigger Delay
Disabled

Obrázek 5-59

Funkce spouštění - základní a pokročilé

Nastavení hardwaru, pokračování
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Restore Factory Defaults (obnovit výchozí
tovární nastavení)
Při obnově výchozích továrních nastavení softwaru generátoru
zvolte Restore Factory Defaults.
Před umožněním této akce se na displeji zobrazí výzva k potvrzení. Viz obrázek 5-61.

Network Link Down

Důležité upozornění:
Provedení obnovení výchozího továrního nastavení je nevratné.
Obrázek 5-60

Network Settings (nastavení sítě)

POZNÁMKA
Pokud se uživatel připojuje přímo k notebooku nebo
PC, musí být IP adresa PC nastavena na 169.254.0.x
(x musí být 2-255).
„x“ v IP adrese počítače nemůže být stejné jako „x“ v IP
adrese generátoru.

POZNÁMKA
Nastavení sítě se zachovají i po obnovení výchozího
továrního nastavení.

Are you sure you want to Restore Factory Defaults?

Main Menu

Obrázek 5-61 Restore Factory Defaults? (Obnovit výchozí
tovární nastavení?)

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Obrazovka provozu
Obrazovka provozu zobrazuje data svařovacího cyklu v reálném čase.
Obrázek 5-62 ukazuje hlavní Obrazovku provozu.

Direction (směr) - Stisknutím tohoto tlačítka Soft Key se
změní směr vyhledávání z dat předcházejících cyklů na
následující cykly.
Celkový počet
zpracovaných
dílů

Charakteristiky
procesu
Název nastavení

Charakteristiky procesu pod názvem nastavení jsou zvolené charakteristiky pro zobrazení nebo programování (jako limity procesu).
Part # (číslo dílu)v levém horním rohu obrazovky provozu průběžně zaznamenává celkový počet zpracovaných dílů.
Po zpracování minimálně 10 dílů stiskněte tlačítko Soft Key
u okna celkového počtu dílů. Zobrazí se následující obrazovka
Search Part History (vyhledání historie dílu) a umožní vyhledávání podle Part Number ˇčíslo dílu), Time (čas), Date (datum),
Previous Bad (předcházející vadný), Previous Suspect (předcházející podezřelý) a Previous Alarm (předcházející alarm).

Obrázek 5-62

Hlavní obrazovka provozu

Obrázek 5-63

Obrazovka čísla dílu

Part Number History (historie čísla
dílu)
Search by Part # (vyhledávání podle čísla dílu) - Stisknutím tohoto tlačítka Soft Key se bude vyhledávat určité číslo dílu
v datech cyklu.
Stisknutím tlačítka Soft Key Part # se zobrazí obrazovka vyhledávání – po uložení minimálně 10 dílů do dat cyklu.
Search by Time (vyhledávání podle času) - Stisknutím tohoto tlačítka Soft Key se bude vyhledávat díl, o kterém je známo,
že byl svařen v určitém čase dat cyklu.
Search by Date (vyhledávání podle data) - Stisknutím tohoto tlačítka Soft Key se bude vyhledávat díl svařený v určitém dni
v datech cyklu.
Previous Bad (předcházející vadný) - Stisknutím tohoto tlačítka Soft Key se bude vyhledávat předcházející svařený vadný díl v datech cyklu. Po opětovném stisknutí tlačítka Soft Key
bude pokračovat vyhledávání dalšího předtím svařeného vadného dílu.
Previous Suspect (předcházející podezřelý) - Stisknutím
tohoto tlačítka Soft Key se bude vyhledávat předcházející svařený podezřelý díl v datech cyklu. Po opětovném stisknutí tlačítka
Soft Key bude pokračovat vyhledávání dalšího předtím svařeného podezřelého dílu.
Previous Alarm (předcházející alarm) - Stisknutím tohoto tlačítka Soft Key se bude vyhledávat předcházející díl, který měl
alarm v datech cyklu. Po opětovném stisknutí tlačítka Soft Key
bude pokračovat vyhledávání dalšího předcházejícího dílu, který
měl alarm
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Current Setup (aktuální nastavení)
Při zobrazené Obrazovce provozu (nebo z Hlavního menu)
stiskněte tlačítko Soft Key u Current Setup (aktuální nastavení); objeví se obrazovka podobná obrázku 5-64.
Obvykle to je několikastránkový seznam hlavních parametrů,
které byly nastaveny pro aktuální nastavení.

Obrázek 5-64

Current Setup (aktuální nastavení)

Obrázek 5-65

Seznam mezí procesu

Obrázek 5-66

Real Time Data (data v reálném čase)

Process Limits (meze procesu)
Stiskněte tlačítko Soft Key u Process Limits (meze procesu);
zobrazí se seznam mezí procesu podobný obrázku 5-65. Je možno snadno provádět úpravy seznamu charakteristik procesu.
Stiskněte Back (zpět) po dokončení úprav seznamu charakteristik procesu, a znovu se objeví hlavní Obrazovka provozu.

Real Time Data (data v reálném čase)
Viz obrázek 5-66.
Stiskněte tlačítko Soft Key u Real Time Data (data v reálném čase) a displej změní zobrazení na charakteristiky přítlačného systému pro aktuální nastavení a svařovací cyklus.
Možné charakteristiky jsou následující: Force (síla), Distance (vzdálenost), Power (výkon), Frequency (frekvence),
a Speed (rychlost).
Zobrazené charakteristiky závisejí na konfiguraci systému.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Graf
Generátor je z výroby naprogramován tak, aby poskytoval grafy
s amplitudou a výkonem na svislé ose.
Obrázek 5-67 ukazuje počáteční obrazovku grafu.

Nastavení grafu
Obrázek 5-68 znázorňuje obrazovku nastavení grafu, která se
používá k volbě parametrů pro dvě svislé osy grafu. (Vodorovná
osa reprezentuje čas.)

Obrázek 5-67

Obrazovka grafu

Obrázek 5-68

Obrazovka nastavení osy grafu

Obrázek 5-69

Nastavení začátku grafu

Obrázek 5-70

Nastavení konce grafu

Volte z těchto parametrů:
Amplitude (amplituda), Power (výkon), Frequency (frekvence), Energy (energie), Distance (vzdálenost), Speed
(rychlost), Force (síla)
1. Red Axis - Stiskněte aktivní tlačítko Soft Key, které reprezentuje parametr pro svislou (červenou) osu. Tato osa je na
levé straně grafu.
2. Blue Axis - Stiskněte aktivní tlačítko Soft Key, které reprezentuje parametr pro svislou (modrou) osu. Tato osa je na
pravé straně grafu.
Obrázek 5-69 znázorňuje obrazovku nastavení grafu, která se
používá k volbě počátečního bodu grafu.
3. Zvolte je dno z aktivních tlačítek Soft Key, které reprezentuje událost spouštějící proceduru vykreslování grafu.
Události jsou následující:
Cycle Start (začátek cyklu), Trigger (spuštění),
nebo Weld Start (začátek svařování).
Obrázek 5-70 znázorňuje obrazovku nastavení grafu, která se
používá k volbě koncového bodu grafu.
4. Zvolte je dno z aktivních tlačítek Soft Key, které reprezentuje jednu ze dvou událostí, po nichž se ukončí procedura
vykreslování grafu. Události jsou následující:
Weld End (konec svařování),
Hold End (konec chladnutí)

POZNÁMKA
Na obrazovce nastavení grafu stiskněte ENTER, abyste
se vrátili na obrazovku grafu.

Pokračování
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Graf, pokračování z předcházející strany

Dokončený graf
Níže uvedený obrázek znázorňuje dokončený graf.
Tento konkrétní průběh vznikl po stisknutí tlačítka TEST.
Červená svislá osa, výkon

Obrázek 5-71

Modrá svislá osa, frekvence
Vodorovná osa, čas

Příklad grafu po testu

Nápověda
Na hlavní obrazovce (obrázek 5-72 vpravo) stiskněte tlačítko
Soft Key u Help.
Objeví se obrazovka poskytující informace o generátoru, včetně
modelu a výrobního čísla.
Příklad této obrazovky je znázorněn na obrázku 5-73.
Obrázek 5-72

Umístění nápovědy v hlavním menu

Obrázek 5-73

Příklad obrazovky nápovědy

POZNÁMKA
Barevný displej v1.11.02 na čelním panelu bude také
zobrazovat síťovou IP adresu v levém spodním rohu
obrazovky HELP (nápověda).

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Zabezpečení
Menu Security (zabezpečení) slouží ke kontrole přístupu do menu
programování pomocí individuálních přihlašovacích údajů pro tři
úrovně: Administrator (administrátor), Process Engineer (procesní
inženýr) a Setup (nastavení).
Níže uvedená tabulka ukazuje, k čemu mají přístup jednotlivé úrovně zabezpečení. Sloupec Obsluha navíc zobrazuje přístup obsluhy,
když se používají tři úrovně kontroly.

POZNÁMKA
Obsluha – Obsluha obvykle nepotřebuje používat funkci
Security. Obsluha většinou sleduje svařovací cyklus na
obrazovce provozu a obrazovce grafu.

Osoby, které potřebují individuální přihlašovací údaje.
Administrátor
Procesní inženýr
Nastavení
Obrazovka grafu
O
O
O
Obrazovka provozu
O
O
O
Nastavení procesu
O
O
×
Meze procesu
O
O
×
Utility procesu
O
O
O••
Nastavení hardwaru
O
×
×
Aktuální nastavení
O
O
O
O = přístup
× = není přístup
•• = Select Setup je k dispozici.
Položka hlavního menu

Tabulka 5-I
menu

Obsluha
O
O
×
×
×
×
×

Bezpečnostní přístup k položkám hlavního

Remote User Timeout (timeout
vzdáleného uživatele)
Úkolem této možnosti menu Security (zabezpečení) je poskytnout nebo odmítnout přístup k programovacím funkcím generátoru iQ za určitých podmínek.
Tato funkce je užitečná zejména tehdy, když vzdálený uživatel (používající software iQ Explorer II) i uživatel u generátoru chtějí ovládat generátor. Na displeji generátoru a na displeji
vzdáleného počítače se zobrazí hlášení vyžádání ovládání (kterýmkoliv uživatelem). (Viz obrázek 5-85 na straně 82.)

POZNÁMKA
Výchozí nastavení pro Remote User Timeout is Deny
Control (zamítnutí ovládání).
Přístup (k programování generátoru) je ve výchozím nastavení, pokud nebylo nastaveno
heslo, přidělen administrátorovi.

Pokud nepřijde odpověď (kteréhokoliv uživatele) na toto vyžádání během 30 sekund, potom bude generátor pracovat i nadále
ve stavu (Deny Control (odmítnutí ovládání) nebo Yield Control (poskytnutí ovládání)), ve kterém se generátor nacházel
před vyžádáním ovládání.
Příklad: Vzdálený uživatel si vyžádá ovládání generátoru a nikdo u generátoru neodpoví na tuto žádost. Pokud byl generátor naprogramován na poskytnutí ovládání, potom bude po
30 sekundách vzdálenému uživateli poskytnuto ovládání.

Obrázek 5-74 Obrazovka Security (zabezpečení) - bez
nastavených hesel

Pokračování
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Použití zabezpečení
První aktivace hesel

1. Stiskněte tlačítko Soft Key Security (zabezpečení). Objeví se obrazovka Security Screen (obrazovka zabezpečení)
jako na obrázku 5-74. Slovo None znamená, že nebyla aktivována nebo nastavena hesla.
V níže uvedeném příkladu budou nastavena hesla: Nejprve pro
Administrator (administrátor), potom pro Process Engineer (procesní inženýr) a nakonec pro Setup (nastavení).
2. V seznamu zvolte Administrator Password None (heslo
administrátora, žádné). (Zvolená věta je zvýrazněna zeleně.)
Nyní jsou zobrazena tlačítka Soft Key Administrator Password
(heslo administrátora) a Done (hotovo). Viz obrázek 5-75.

Obrázek 5-75 Obrazovka Security (zabezpečení) - zvoleno heslo administrátora

3. Stiskněte tlačítko Soft Key Administrator Password (heslo
administrátora) a zobrazí se alfanumerická virtuální klávesnice. Je znázorněna na obrázku 5-76.
Zadejte heslo do 15 znaků.
Po dokončení stiskněte Apply Changes (použít změny).
Obrázek 5-76

Virtuální klávesnice

Obrázek 5-77
ně odhlášeno

Obrazovka Security (zabezpečení) - aktuál-

Objeví se následující stránka jako na obrázku 5-77.
Protože hlášení na displeji říká Security Enabled: (zabezpečení aktivováno) Currently Logged Out (aktuálně odhlášen), administrátor musí zadat Login Password (přihlašovací
heslo) pro aktivaci přístupu k funkcím zabezpečení.
Po zadání hesla administrátora se objeví obrazovka znázorněná
na obrázku 5-78.
Upozorňujeme, že změna obrazovky zebezpečení je znázorněna
na obrázku 5-75. Administrator Password (heslo administrátora)bylo Enabled (aktivováno). I u Administrator Access
(přístup administrátora) následuje [Admin], což znamená, že
administrátor má v současnosti bezpečnostní přístup.
Administrátor má dokončené přihlášení.

Obrázek 5-78 Obrazovka Security (zabezpečení) - umožněn přístup administrátora

Pokračování
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Zabezpečení, pokračování z předcházející strany

Administrátor má nyní typicky čtyři možnosti:
• Logout (odhlášení) - Stiskněte tlačítko Soft Key u Logout a administrátor bude odhlášen. Nebude aktivní žádná
z úrovní zabezpečení.
• Done (hotovo) - Stiskněte tlačítko Soft Key u Done,
pokud chcete odejít zpět do hlavního menu.
• Erase (vymazat) - V seznamu zvclte Administrator
Password Enabled. Stiskněte tlačítko Soft Key Erase
a heslo se vymaže nebo
• Pokračujte aktivací hesel.

Pro další hesla dokončete kroky 4 a 5.

POZNÁMKA

Přečtěte si také POZNÁMKU vpravo.

Po stisknutí tlačítka Login Password a zadání nesprávného hesla se na obrazovce objeví hlášení zadání nesprávného hesla. Následující obrazovka oznamuje, že
se osoba odhlásila. Restartujte proces přihlašování, pokud chcete aktivovat funkce zabezpečení.

4. Po aktivaci hesla administrátora je další úrovní pro aktivaci
obvykle Process Engineer (procesní inženýr).
V seznamu zvolte Process Eng Password None (heslo procesního inženýra, žádné).
Potom levým horním tlačítkem Soft Key zvolte Process Eng
Password a zobrazí se alfanumerická virtuální klávesnice. Zadejte heslo do 15 znaků.
Po dokončení stiskněte Done.
5. Po nastavení hesla administrátora a procesního inženýra zvolte řádek: Setup Password None (heslo nastavení, žádné).
Nastavte heslo pro nastavení zopakováním popsaného postupu.
Obrázek 5-79 znázorňuje obrazovku zabezpečení, kde byla aktivována všechna tři hesla.
Stiskněte tlačítko Logout (odhlášení).
Obrázek 5-80 znázorňuje odhlášení administrátora.
Login Password a Done jsou možnosti.

Obrázek 5-79
aktivována

Login
Password

Obrazovka Security (zabezpečení) - hesla

Security Screen

06/24/2013 13:30

Security Enabled: Currently Logged Out

Pro přihlášení stiskněte tlačítko Soft Key u Login Password.
Pro opuštění a návrat do hlavního menu stiskněte Done.

iQ 1

Obrázek 5-80
šeno

Done
Online

Obrazovka Security (zabezpečení) - odhlá-

Pokračování
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Zabezpečení, pokračování z předcházející strany

Po aktivaci hesel
Po aktivaci hesel (postupem uvedeným na předcházející straně)
je kontrolován přístup do menu generátoru.

POZNÁMKA

U každé osoby s přiděleným heslem použijte pro proceduru přihlášení/odhlášení čtyři níže uvedené kroky.

Při používání funkce zabezpečení může být vždy připojena jen jedna osoba. Každá relace přihlášení se musí
ukončit odhlášením.

1. Stiskněte tlačítko Soft Key pro Security. Objeví se obrazovka
Security Screen (obrazovka zabezpečení) jako na obrázku 5-81.
Předcházející uživatel se odhlásil.

Login
Password

Security Screen

06/24/2013 13:30

Security Enabled: Currently Logged Out

iQ 1

2. Je možno zadat kterékoliv ze tří hesel (Setup, Process Eng,
nebo Admin), která již byla aktivována.

Obrázek 5-81
šeno

Done
Online

Obrazovka Security (zabezpečení) - odhlá-

V tomto případě bude zadáno heslo Setup a objeví se obrazovka
jako na obrázku 5-82.
Obrazovka zabezpečení ukazuje, že Setup Eng kontroluje přístup ke generátoru.
3. Stisknutím Done pokračujte v práci s dostupnými menu.
Dostupná menu pro Setup Eng jsou: Select Setup, Operate
Screen, Graph, Help a Security.
4. Po ukončení práce s generátorem stiskněte Security, abyste
se znovu dostali na obrazovku zabezpečení. Potom stiskněte tlačítko Soft Key u Logouta opusťte obrazovku.
5. Nakonec stiskněte Done, aby se při dokončení relace zobrazila obrazovka hlavního menu.

Obrázek 5-82 Obrazovka Security (zabezpečení) - nastavení je přihlášeno

POZNÁMKA
V tabulce 5-I jsou uvedeny informace k úrovním přístupu, které jsou možné pomocí funkce zabezpečení.

Pokračování
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Zabezpečení, pokračování z předcházející strany

Další hlášení zabezpečení
Když se používají přihlašovací hesla, jsou stanoveny úrovně přístupu ke generátoru.
Bezpečnostní hlášení – jako na příkladech obrazovek na obrázcích 5-83 a 5-84 vpravo – se zobrazují při omezeném přístupu
k funkcím menu.

Setup Access
Required
Please Log In

Obrázek 5-83
ho inženýra

Hlášení zabezpečení pro přístup procesní-

Process Eng Access
Required
Please Log In

Žádost vzdáleného uživatele
o kontrolu

Obrázek 5-84
ní

Hlášení zabezpečení pro přístup k nastave-

Obrázek 5-85

Vyžádání ovládání vzdáleným uživatelem

Když chce generátor ovládat vzdálený uživatel, objeví se obrazovka znázorněná na obrázku 5-85 vpravo.
Přístup je možno poskytnout stisknutím tlačítka Soft Key Yield
Control.
Odmítněte přístup stisknutím tlačítka Soft Key Deny Control.

Zapomněli jste heslo?

Pokud jste zapomněli heslo, kontaktujte Dukane.
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Informace k nastavení
Generátor řady iQ ES se dodává s výchozím nastavením uvedeným v následující tabulce.

Frequency (frekvence)
Initiate Mode (způsob
uvedení do provozu)
Top of Stroke (vrchol
zdvihu)
Weld Amplitude (amplituda
svařování)
Advanced Settings
(pokročilá nastavení)
Trigger Type (typ spouštění)
Trigger Force (lbs)
(spouštěcí síla, lbs)
Max. Trigger Time (max.
doba spouštění)
Sensing Speed (snímací
rychlost)
Weld Primary Method
(primární metoda svařování)
Weld Distance (vzdálenost
svařování)
Max. Weld Time (max. doba
svařování)
Weld Secondary Method
(sekundární metoda
svařování)
Weld Profile (profil
svařování)
Weld Profile Speed (rychlost
profilu svařování)
Melt Detect (detekce tavení)
Force Drop % (pokles síly)
Dynamic Hold Method
(dynamická metoda
chladnutí)
Static Hold Method (statická
metoda chladnutí)
Static Hold Time (doba
statického chladnutí)
Afterburst (dozvuk)
Travel Limit (mez dráhy
pohybu)

Tabulka 5-II

15kHz
Manual
(manuální)
0,0000

Pokročilá nastavení serva
20kHz
30kHz
Manual
Manual
(manuální)
(manuální)
0,0000
0,0000

40kHz
Manual
(manuální)
0,0000

50kHz
Manual
(manuální)
0,0000

90%

90%

90%

90%

90%

Disabled
(deaktivováno)
Force (síla)
75

Disabled
(deaktivováno)
Force (síla)
50

Disabled
(deaktivováno)
Force (síla)
25

Disabled
(deaktivováno)
Force (síla)
15

Disabled
(deaktivováno)
Force (síla)
5

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

0,0500

0,0400

0,0400

0,0300

0,0200

Distance
(vzdálenost)
0,0150

Distance
(vzdálenost)
0. 0100

Distance
(vzdálenost)
0,0075

Distance
(vzdálenost)
0,0050

Distance
(vzdálenost)
0,0050

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Disabled
(deaktivováno)

Disabled
(deaktivováno)

Disabled
(deaktivováno)

Disabled
(deaktivováno)

Disabled
(deaktivováno)

Constant
(konstantní)
0,0500

Constant
(konstantní)
0,0400

Constant
(konstantní)
0,0300

Constant
(konstantní)
0,0200

Constant
(konstantní)
0,0200

Enabled
(aktivováno)
5%
Disabled
(deaktivováno)

Enabled
(aktivováno)
5%
Disabled
(deaktivováno)

Enabled
(aktivováno)
5%
Disabled
(deaktivováno)

Enabled
(aktivováno)
5%
Disabled
(deaktivováno)

Enabled
(aktivováno)
2%
Disabled
(deaktivováno)

Time (čas)

Time (čas)

Time (čas)

Time (čas)

Time (čas)

1,000

0,700

0,500

0,300

0,300

Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
(deaktivováno)
(deaktivováno)
(deaktivováno)
(deaktivováno)
(deaktivováno)
V závislosti na
V závislosti na
V závislosti na
V závislosti na
V závislosti na
zdvihu přítlačného zdvihu přítlačného zdvihu přítlačného zdvihu přítlačného zdvihu přítlačného
systému
systému
systému
systému
systému

Výchozí nastavení - nastavení procesu

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Změna výchozích nastavení
Z hlavního menu vstupte do Process Setup (nastavení procesu). Každá z položek, uvedených v tabulce výše, je položkou submenu Process Setup, a může být pro vaše procesy upravena. Viz strany 40-51,
kde je uvedeno více informací o menu Process Setup.

Strana

84

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Kapitola 6 - Volitelné ovládání

Další funkce ovládání
Další funkce ovládání – například monitorování procesu svařování a řízení systému, jsou zajišťovány pomocí:
• ultzrazvukového generátoru iQ s napájecím zdrojem ES
a barevným displejem, nebo
• HMI iQ (nebo počítačem) a softwarem Dukane iQ Explorer II.

Zastavení svařovacího
cyklu

Numerická klávesnice
a klávesnice
POZNÁMKA
iQ Explorer II poskytuje dotykovou numerickou klávesnici na obrazovce a klávesnici pro snadné zadávání parametrů.
Zvolte

pro klávesnici.

Zvolte

pro numerickou klávesnici.

Viz obrázek 6-1 níže.

Normální podmínky
Cyklus se zastaví při skončení naprogramovaného svařovacího cyklu nebo po aktivaci vstupu Cycle Stop na zadním
panelu.

Nouzové podmínky
1. Vypněte jistič/vypínač na zadním panelu.
2. Zhasne kontrolka na čelním panelu.
To znamená vypnutí napájení generátoru.

Softwarové funkce
podpory
Software iQ Explorer II obsahuje dvě funkce podpory: virtuální numerickou klávesnici
a systém nápovědy.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

Obrázek 6-1
vesnice

iQ Explorer II, klávesnice a numerická klá-
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Systém nápovědy

Ikona nápovědy

Systém nápovědy je referenčním nástrojem, který je pomocníkem k pochopení klíčových pojmů procesu ultrazvukového svařování.
Funkce nápovědy iQ Explorer II je dostupná na horní liště menu
nebo stisknutím tlačítka F1, jak je vysvětleno níže.

Horní lišta menu
Help je jednou z položek horní lišty menu, jak je znázorněno na
obrázku 6-2.

Obrázek 6-2

Nápověda z horní lišty menu
Použití Contents (obsah) v nápovědě

Kliknutím na Help se otevře okno nápovědy.
Záložky karet Contents a Index jsou dva vstupní body do informací souboru nápovědy.
Contents seskupuje informace souboru nápovědy do těchto
osmi kategorií:
1 - Hardware
2 - Process Control (řízení procesu)
3 - Process Limits (meze procesu)
4 - Notes (poznámky)
5 - Graph (graf)
6 - Utilities (utility)
7 - System (systém)
8 - Options (volitelná výbava)
Index (rejstřík) je abecední seznam slov a frází.
Obrázek 6-3 znázorňuje, že pojem Trigger (spouštěč) byl nalezen jak v Contents (obsah), tak i v Index (rejstřík).

Použití tlačítka F1
Stisknutím tlačítka F1 můžete aktivovat Help (nápověda),
když:
1) kurzor je umístěn na položce, kterou lze editovat, jako textové
okno, rozbalovací seznam nebo zaškrtávací políčko, a
2) tato položka má vazbu na Help (nápověda).
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Použití Index (rejstřík) v nápovědě
Obrázek 6-3
vědě

Contents (obsah) a Index (rejstřík) v nápo-

POZNÁMKA
Pokud není k dispozici klávesnice, možná používáte
dotykovou obrazovku. Použijte klávesnici iQ HMI Windows, nebo stiskněte Help v horní liště menu a navigujte do požadovaného tématu.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Rychlé uvedení do
provozu - pomocí iQ Explorer II
Krok 1 - Přečtěte si uživatelskou
příručku softwaru
Přečtěte si část Instalace uživatelské příručky iQ Explorer II,
403-585. Zajistěte správné propojení softwaru iQ Explorer II
a servo přítlačného systému. Viz obrázek 6-4 níže.
Důležité upozornění: Seznamte se a pochopte obsluhu a navigaci
softwaru uživatelského rozhraní iQ Explorer II. Viz iQ Explorer II Uživatelská příručka,- Kapitola 4, Provoz.

Název připojeného svářecího systému.

Názvy aktivních
svářecích systémů
v systému se zobrazí po kliknutí na
záložku karty Show
Welders.

Obrázek 6-4

iQ Explorer II, zahájení provozu

Krok 2 - Zvolte nepoužívané
nastavení
Po kliknutí na záložku karty Hardware klikněte na okno Setup
File Name (název souboru nastavení) a zvolte nepoužité nastavení. Tím zajistíte, že nepřepíšete již existující nastavení.
Viz obrázek 6-5.

Karta záložky Hardware

Obrázek 6-5
iQ Explorer II, zahájení provozu, karta záložky Hardware
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Krok 3 - Použijte kartu záložky Process Settings (nastavení procesu)
Viz obrázek 6-6.
Karta záložky Process Settings

V Initiate Mode
zvolte Manual.

Obrázek 6-6

iQ Explorer II, Karta záložky Process Settings (nastavení procesu) a Initiate Mode (způsob zahájení)

Krok 4 - Nastavte způsob zahájení cyklu
Viz obrázek 6-6.

Jako typ zahájení cyklu zvolte Manual.

POZNÁMKA
Tato volba způsobu zahájení předpokládá, že se jedná
o samostatný stolní systém s manuálními aktivačními
spínači.
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Krok 5 - Specifikujte
nastavení spouštění

POZNÁMKA

Jako typ spouštění zvolte Force (síla).
Potom naprogramujte požadovanou sílu, která se musí vyvinout
před zapnutím ultrazvuku.

Příklad znázorněný na obrázku 6-7 předpokládá spouštěcí sílu pro díl se 4 lineárními palci svaru, což vyžaduje
spouštěcí sílu 32 až 42 lbs. Svar s 20 lineárními palci
může vyžadovat spouštěcí sílu 52 až 70 lbs. Viz obrázek 6-8, počáteční nastavení spouštěcí síly.

Potom naprogramujte Max Trigger Time (max. doba spouštění). Tím vznikne bezpečnostní opatření, které zajistí vznik
chyby v případě, že svářecí systém nebude moci nikdy dosáhnout naprogramované spouštěcí síly. Viz obrázek 6-7.

iQ Explorer II, Process Settings > Trigger > Type, Force, Max Trigger Time

Obrázek 6-7

Doporučená počáteční nastavení spouštěcí síly
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Lineární svar (palce)
Obrázek 6-8

Doporučená počáteční nastavení spouštěcí síly

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Krok 6 - Naprogramujte
Sensing Speed (snímací
rychlost)
Na kartě záložky Process Settings (nastavení procesu) vyhledejte Sensing Speed.
Je to rychlost (palce nebo milimetry za sekundu), kterou se sonotroda pohybuje těsně před dosažením bodu pro spouštění. Typická výchozí poloha Sensing Speed je 1,0 mm/s. Rychlost Sensing Speed je možno nastavit vyšší pro kratší doby cyklu nebo
nižší pro větší přesnost detekce spouštěcí síly.
Tato funkce je exkluzivní pro systémy ovládané servem
a a umožňuje dosažení přesné spouštěcí síly.

Obrázek 6-9

iQ Explorer II, Process Settings > Sensing Speed

Krok 7 - Naprogramujte
Sensing Start Position
(počáteční poloha snímání)
Viz obrázek 6-10. Sensing Start Position je aktuální poloha
dráhy stroje, kde systém začne snímat spouštěcí sílu. V okamžiku, kdy sonotroda dosáhne polohy Sensing Start Position, se již
bude pohybovat naprogramovanou rychlostí Sensing Speed.
Pokud neznáte polohu, v níž nastává tento kontakt, stiskněte tlačítko Teach (naučit). Viz obrázek 6-11.

Obrázek 6-10
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POZNÁMKA
Je kriticky důležité naprogramovat Sensing Start Position tak, aby se v této poloze sonotroda nikdy nedostala
do kontaktu s dílem, přičemž je nutné zohlednit variabilitu výšky nesvařených dílů. Pokud byste to neudělali,
mohlo by dojít k poškození zařízení.

iQ Explorer II, Process Settings > Sensing Start Position

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Krok 8 - Teach Sensing Start
Position (naučení počáteční
polohy snímání)
Po stisknutí Teach se zobrazí okno podobné znázornění na obrázku 6-11.
Do zakládacího lůžka vložte nesvařený díl. Stiskněte oba aktivační spínače, aby se sonotroda přiblížila do vzdálenosti 0,25 až
0,8 mm nad díl. Poloha zdvihu posuvné pneumatické jednotky
bude zobrazena v poli Current Position (aktuální poloha). Po
dosažení požadované polohy stiskněte Set, aby se tato vzdálenost naprogramovala. Zvolte Exit a postupujte podle pokynů
sloužících k nastavení stroje do výchozí polohy (home).

Obr Obrázek 6-11

POZNÁMKA
Jako výchozí mezní hodnota síly při učení polohy je
u serva 20K nastaveno 50 lbs. Serva jiných rozměrů
budou používat mezní sílu úměrnou velikosti přítlačného systému.

iQ Explorer II, Teach Sensing Start Position (naučení počáteční polohy snímání)

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Krok 9 - Naprogramujte
charakteristiky svařování
Primární metoda

Na kartě záložky Process Settings (nastavení procesu) vyhledejte Weld > Primary Method a zvolte Collapse Distance (vzdálenost deformace).
Collapse Distance - Je to vzdálenost, o kterou se svářecí systém posune vpřed po dosažení spouštěcí síly. Tato vzdálenost je
obvykle výška Energy Directoru nebo spoje svařovaných dílů.

POZNÁMKA
Programování těchto parametrů svařování je podobné
programování Dukane DPC IV Plus nebo jiných pneumatických systémů. Metody svařování jsou: Collapse
Distance (vzdálenost deformace), Position (poloha),
Energy (energie) a Peak Power (špičkový výkon).

Max Time je součást metody svařování, která slouží k zajištění
bezpečnosti. Pokud se naprogramovaného parametru nedosáhne
během tohoto času (v příkladu na obrázku 6-12 to jsou 2 sekundy), systém ukončí svařovací cyklus.

Obrázek 6-12

iQ Explorer II, Process Settings > Weld > Primary Method

Pokročilí uživatelé – POZNÁMKA
Pokročilí uživatelé mohou jemně upravovat řízení svařování po naprogramování primární metody pomocí sekundární
metody svařování. Tato volba je popsána níže.

Sekundární metoda
Pokračujte v programování charakteristik svařování volbou jedné z dostupných sekundárních metod:
Position (poloha), Energy (energie) nebo Peak Power
(špičkový výkon).
Úkole sekundární metody je ukončit fázi svařování při dosažení
hodnoty zvoleného parametru metody. Když je zvoleno Disabled (deaktivováno), sekundární metoda svařování se nebude
používat.

Obrázek 6-13
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iQ Explorer II, Process Settings > Weld > Secondary Weld Method
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Step 10 - Enable Melt Detect
Viz obrázek 6-14.
Tato patentovaná funkce se vyskytuje pouze na servo přítlačných
systémech Dukane. Pokud je tato funkce zvolena, systém zastaví
pohyb v okamžiku dosažení spouštěcí síly. V tomto okamžiku
se zapne ultrazvuk. Po detekci naprogramovaného poklesu síly,
signalizujícího začínající měknutí nebo tavení materiálu, bude
pohyb pokračovat. Toto je základ exkluzivní technologie Dukane Melt-Match™.

Obrázek 6-14

iQ Explorer II, Process Settings > Weld > Enable Melt Detect

Hodnota parametru After Force Drops By (po poklesu síly o) se
používá k určení toho, do jaké míry má dojít k poklesu síly oproti
spouštěcí síle předtím, než sonotroda znovu začne naprogramovaný pohyb svařování. Například při spouštěcí síle 40 lbs a hodnotě After Force Drops By 5 % se přítlačný systém poprvé zastaví při dosažení spouštěcí síly a začne se znovu pohybovat při
poklesu síly o 2 lbs (5 % ze 40 lbs.) pod hodnotu spouštěcí síly,
tj. na 38 lbs. Počáteční hodnota After Force Drops By je typicky
5 až 10 % rozsahu. Výhodou této funkce je výrazně menší namáhání dílů a pevnější svary.

Krok 11 - Specifikujte pohyb
při svařování
Ihned po spuštění (nebo Melt Detect) přítlačný systém změní
rychlost pohybu na Weld Speed (rychlost svařování). Proveďte
níže uvedená zadání, znázorněná na obrázku 6-15.
Weld Profile - zvolte Constant.
Speed - zadejte požadovanou rychlost svařování. Typická rychlost svařování je v rozmezí 0,25 až 1,5 mm/s. Uživatelé zvyklí
na pneumatické svářecí systémy odhadují rychlost svařování tak,
že požadovanou vzdálenost deformace vydělí dobou svařování
očekávanou u pneumatického svářecího systému – a výsledkem
je průměrná rychlost.

Obrázek 6-15

iQ Explorer II, Process Settings > Weld > Weld Motion Control, Weld Profile, Speed

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Pokročilí uživatelé – POZNÁMKA
Pokročilí uživatelé – POZNÁMKA

Pokročilí uživatelé mohou optimalizovat rychlost svařování pomocí Profile, čímž vznikne svar s vynikající pevností a vzhledem.
Viz obrázek 6-16, kde je jako Profile Type zvoleno Segmented.
Tato funkce umožňuje vytvoření profilu rychlosti pohybu během
svařovacího cyklu. Profil je možno použít k přizpůsobení aktuální
deformace při tavení vůči svaru.

Zobrazení profilu rychlosti
Volbou View Speed Profile se objeví obrazovka
podobná obrázku níže..

Obrázek 6-16 iQ Explorer II, Process Settings > Weld > Weld
Profile > Segmented

Optimalizace funkce
Nejsnadnější způsob nejlepšího využití této funkce je optimalizace odběru výkonu během svařovacího cyklu. To je možno provést úpravou Speed Profile (profil rychlosti) tak, aby se dosáhlo
plynulého grafu výkonu s konstantním průběhem.
Viz obrázek 6-17 vpravo se segmentovaným profilem rychlosti.
Při programování požadovaných rychlostí nejprve zvolte segment kliknutím na čtvercové tlačítko pod šipkou dolů a potom zadejte hodnotu rychlosti do pole pro zadání čísla. Zopakujte tento
postup u ostatních segmentů.

Obrázek 6-17

iQ Explorer II, View Speed Profile

Krok 12 - Nastavte amplitudu
ultrazvuku
Typické počáteční nastavení amplitudy ultrazvuku je 100 %.
Rozsah této funkce je 20 % až 100 %. Viz obrázek 6-18 níže.

Obrázek 6-18
de
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Krok 13 - Nastavení fáze po
svařování
Fáze následující po svařování bývá někdy opomíjena, ale pro dosažení požadovaných výsledků je důležitá. Servo svářecí systém
iQ má několik exkluzivních parametrů pro řízení fáze po svařování, které mohou zvýšit pevnost svaru a zlepšit opakovatelnost
procesu.

Chladnutí
Existují dva typy chladnutí – dynamické a statické. Tyto typy je
možnou používat společně, nebo odděleně.

Dynamická metoda chladnutí
Během dynamického chladnutí, které nastává ihned po fázi svařování, se bude přítlačný systém nadále pohybovat naprogramovanou rychlostí Hold Speed při vypnutém ultrazvuku.
Tato funkce poskytuje možnost deformace roztaveného plastu
po vypnutí ultrazvuku, před ztuhnutím materiálu. Tato funkce
může být výhodná pro dosažení vynikající pevnosti a vzhledu
svaru.
Při programování dynamického chladnutí vyhledejte Post Weld
> Dynamic Hold Method, a zvolte Distance. Potom zadejte
požadované Hold Distance, Speed a Max Time. Parametr
Max Time se používá k ukončení cyklus stroje v případě, kdy
se během povolené doby nedosáhne vzdálenosti dynamického
chladnutí. Viz obrázek 6-19.

Obrázek 6-19

iQ Explorer II, Process Settings > Post Weld > Dynamic Hold Method

Pokračování
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Pokračování z předcházející strany

Chladnutí
Statická metoda chladnutí
Po dokončení dynamického chladnutí (pokud je aktivováno) se
pohyb přítlačného systému zastaví na naprogramovanou dobu,
aby se umožnilo ztuhnutí roztaveného plastu. Tato fáze se nazývá statické chladnutí.
Při programování statického chladnutí nastavte Static Hold
Method na Time a zadejte požadovaný Hold Time. Po dokončení fáze statického chlazení se lis nastaví zpět na vrchol zdvihu.
Tato unikátní funkce umožňuje dosažení vynikající stejnoměrnosti celkové výšky dílu. V tomto se tento systém liší od pneumatického přítlačného systému, který během fáze chladnutí pokračuje ve stlačování. Statické chladnutí kromě toho i zvyšuje
pevnost svaru. Viz obrázek 6-20 níže.

Obrázek 6-20

iQ Explorer II, Process Settings > Post Weld > Static Hold Method

Step 14 - Test oscilační
sestavy
Před svařováním dílů proveďte test oscilační sestavy, abyste
ověřili správnou funkci.
Viz Kapitola 7 této uživatelské příručky, Test funkce oscilační
sestavy, kde jsou popsány testovací procedury systému.
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Krok 15 - Specifikujte chování
mezí procesu
Viz obrázek 6-21. Pro každou mez, která je důležitá pro vaši
aplikaci, použijte rozbalovací menu a zvolte Display.
Tyto parametry se zobrazí na obrazovce Cycle Data a možná
budou důležitá pro následnou analýzu procesu svařování.
Po kompletním nastavení procesu pro vaši aplikaci je možno nastavit Process Limits (meze procesu) pro podezřelý a/nebo vadný díl pro identifikaci hotových dílů se zhoršenou kvalitou svaru.
Karta záložky Process Limits

Show All - Nastaví
zobrazování všech mezí
procesu.
Show No Limits - Nastaví
nezobrazování žádných
mezí procesu.
Obrázek 6-21 iQ Explorer II, Karta záložky Process Limits
(meze procesu)

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Krok 16 - Proveďte svařovací
cyklus
Po naprogramování všech parametrů spusťte svařovací cyklus.

Krok 17 - Zobrazte výsledky
svařování
Zobrazte výsledky v kartě záložky Cycle Data, abyste zjistili,
zda byly dosaženy všechny parametry. Viz příklad na obrázku
6-22 níže.
Podrobné grafy pro zvolené parametry je možno zobrazit volbou
karty záložky Graph.

Obrázek 6-22

iQ Explorer II, Karta záložky Cycle Data (data

cyklu)
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Unikátní funkce
Následující odstavce popisují určité funkce servo systému iQ,
které se mohou hodit v mnoha aplikacích.

Poloha Top of Stroke Position (vrchol
zdvihu) s možností naučení
Poloha, z níž přítlačný systém začíná svařovací cyklus, a do které se potom vrací zpět, se nazývá vrchol zdvihu. U servo přítlačného systému iQ je možno tuto polohu definovat kamkoliv
v rámci zdvihu, pomocí přímého zadání čísla, nebo naučením
polohy.
Tato funkce přináší následující výhody:
•	Zlepšená schopnost optimalizace zdvihu dolů, kterou je
možno provádět bez přestavování posuvné pneumatické
jednotky po nosném sloupu.
•	Zjednodušení nastavení. V případě vzájemně se podobajících aplikací může obsluha chtít zachovat stejnou polohu
posuvné pneumatické jednotky na nosném sloupu. Toto
je možno zajistit provedením různých nastavení, přičemž
každé bude mít jiný vrchol zdvihu, dosáhne se zkrácení
dob cyklu na minimum aniž by bylo nutné měnit polohu
posuvné pneumatické jednotky na nosném sloupu.
•	Opakovatelnost přechodu mezi aplikacemi. Tím, že u různých aplikací nedochází ke změně polohy posuvné pneumatické jednotky na nosném sloupu je možné provádět
snadné opakované přechody mezi aplikacemi díky digitálnímu řízení polohy vrcholu zdvihu.

Sériová výroba stejných dílů na
několika strojích
Pokud se svařují velké počty dílů, jedním z hlavních cílů je dosažení opakovatelných výsledků. Je pravděpodobné, že svařování
dílů bude současně provádět několik strojů. S iQ servo je možno snadno naprogramovat několik strojů duplikovaně na známý
proces. U pneumatických systémů je to problém, protože stroje se vzájemně liší malými mechanickými odlišnostmi. Dalším
problémem může být případně úřední schvalovací řízení. Certifikace ISO a audity FDA mohou být vytvářeny s větší důvěrou
v proces a ve výsledky servo přítlačného zařízení iQ. U procesů,
které pravidelně procházejí auditem nebo jejichž součástí je kontrola FDA, má servo přítlačné zařízení iQ výhodu v opakovatelnosti, které pneumatické systémy vůbec nemohou dosáhnout.
Tato vlastnost přináší následující výhody:
• Omezené odchylky mezi jednotlivými stroji.
•	Úspora času díky eliminaci seřizování pneumatických
komponentů.

Přepínání nastavení
Nastavení obsahuje všechny naprogramované parametry pro
jeden určitý proces. U servo přítlačného systému iQ je možno
nastavení uložit v digitální formě do paměti. Všechna nastavení,
včetně výchozí polohy, řízení rychlosti, vrcholu zdvihu a dalších
jsou uložena jako součást daného nastavení. POZNÁMKA:
Jediným mechanickým nastavením, které může být zapotřebí,
je přestavení posuvné pneumatické jednotky na nosném sloupu.
Pokud dojde při přechodu na nový program k přestavení posuvné pneumatické jednotky nahoru nebo dolů, je nutné nastavit
Sensing Start Distance (vzdálenost začátku snímání) (nebo Trigger Position (poloha pro spouštění)) a Travel Limit (mez dráhy
pohybu).
Jeden z příkladů použití této funkce je následující. Pro nastavení
dílu č. 1 se vytvoří soubor a pro nastavení dílu č. 2 se vytvoří
další soubor. Po vyrobení dávky dílů s nastavením dílu č. 1 je
možno rychle přejít na výrobu dílů s nastavením dílu č. 2. Stačí
jen vyvolat uložený soubor pro díl č. 2 a servo přítlačný systém
iQ je připraven na jinou výrobu.
Tato funkce přináší následující výhody:
• Úspora času díky rychlému přepínání programů.
•	Zlepšená opakovatelnost nastavení díky digitálnímu řízení
parametrů.
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Test funkce oscilační
sestavy
Před spuštěním generátoru se doporučuje následující postup
testu k ověření, že vibrační charakteristika oscilační sestavy je
v rozsahu Digi-Trac. Všechny komponenty oscilační sestavy
Dukane jsou vyrobeny podle specifikace tolerance v tomto rozsahu. Sonotroda jiného výrobce, nesprávně smontovaná oscilační sestava nebo komponenta této sestavy, která je opotřebovaná
nebo poškozená, mohou způsobit, že vibrační charakteristika je
mimo specifikaci rozsahu, což si vyžádá určité seřízení. Tento
test odhalí výskyt jakýchkoliv problémů a navede vás k jejich
nápravě.
1. Zkontrolujte následující:

a.	Ujistěte se, že v posuvné pneumatické jednotce je instalován správný mechanický měnič (booster) a sonotroda pro
danou aplikaci.
b.	Zkontrolujte, zda jsou správně uzemněné komponenty systému řady iQ.
c.	Zkontrolujte, zda je správně připojen a je v bezpečném stavu ultrazvukový kabel na generátoru a posuvné pneumatické jednotce.
d.	Ověřte, zda sonotroda není pod zatížením (nedotýká se zakládacího lůžka ani svařovaného dílu).
2. Zapněte jistič na zadním panelu. Potom začne kontrolka napájení na předním panelu blikat a následně bude nepřerušovaně
ZELENĚ svítit. To signalizuje, že je systém v provozu.
Pokud kontrolka napájení přestane blikat a zůstane nepřerušovaně svítit ČERVENĚ, nepokračujte dál, protože vznikl problém ve vnitřním napájecím zdroji.
3. Pomocí programu iQ Explorer II přejděte na záložku karty
Utilities (utility). Stiskněte tlačítko TEST. Viz obrázek 7-1.
a. Výstupní výkon systému:
		 •	Pokud zůstává zobrazený údaj pod typickou hodnotou
200 W a frekvence sonotrody je ve standardním rozsahu, je oscilační sestava provozuschopná.
		 •	Jestliže výstupní výkon překročí 200 W, může být problém s oscilační sestavou.
b.	Pokud se zobrazí alarm přetížení, pak je nesoulad mezi výstupním signálem ultrazvuku generátoru a oscilační sestavou.
Viz Hlášení alarmu, Dodatek E.
Viz též obrázek 7-3, který znázorňuje příklad alarmu, který způsobil zastavení cyklu.

Tlačítko TEST

Obrázek 7-1

iQ Explorer II, Tlačítko TEST v Utilities

Pokračování
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Obrázek 7-2

iQ Explorer II TEST, snímek obrazovky

Test funkce oscilační sestavy

Pokračování z předcházející strany

4. Pokud všechny kroky testu byly úspěšné, oscilační sestava je
v rozsahu Digi-Trac.
Generátor pracuje s optimálním nastavením pro tuto oscilační
sestavu, když výkon (ve Wattech), zobrazený v grafu (po provedení testu), je nižší než typických 200 W. Amplituda vibrací
sonotrody a mechanického měniče (boosteru) a hmotnost sonotrody určujr množství energie potřebné pro vibrace oscilační sestavy.
•	Pokud systém prošel testy těchto čtyř kroků, přejděte k odstavci Cyklování systému na straně 103.
•	Pokud jeden nebo více testů neprošel, přejděte na další
krok.

POZNÁMKA
Všimněte si hodnot Frequency (frekvence) a Power (výkon) v grafu nahoře.
Máte možnost volby uložit data testu pro příští porovnání.

Obrázek 7-3
ný cyklus

iQ Explorer II, Detekovaný alarm - zastave-

Pokračování
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Test funkce oscilační sestavy
5. Vypněte generátor. Zkontrolujte, zda je oscilační sestava
správně sestavena, zda nemá vadné komponenty nebo znečištěné kontaktní plochy. Znovu zkontrolujte, zda je kabel ultrazvuku správně připojen. Opakujte kroky 1 až 4. Pokud test
stále není úspěšný, přejděte na další krok.
6. Vypněte generátor, demontujte oscilační sestavu z posuvné
pneumatické jednotky a demontujte sonotrodu z oscilační
sestavy. Znovu sestavte piezoelektrický měnič (konvertor)
s mechanickým měničem (booster) v posuvné pneumatické
jednotce a zapněte generátor. Opakujte kroky 2 až 4.
Pokud sestava s demontovanou sonotrodou prochází testy, sonotroda je mimo specifikaci, požadovanou pro provoz v přednastaveném rozsahu Digi-Trac. Sonotrodu namontujte zpět do
oscilační sestavy.
Karta záložky Process Settings (nastavení procesu) iQ Explorer II má část pro Advanced Settings (pokročilá nastavení).
Tyto funkce jsou určeny pro specifické sonotrody a aplikace.
Viz obrázky 7-4a a 7-4b.

Pokud se při demontované sonotrodě vyskytne jakákoliv porucha, pak u mechanického měniče (booster) a piezoelektrického měniče (konvertor) zkontrolujte následující:
• Jakékoliv viditelné poškození
• Povolený nebo prasklý spojovací šroub
• Důlky nebo nečistoty na dosedacích plochách
Proveďte potřebnou opravu nebo seřízení.
Přejděte na krok 7.
7. Opakujte kroky 1 až 6.
•	Pokud hlášení poruchy zmizí, opět namontujte sonotrodu
na oscilační sestavu a opakujte kroky 2 až 4.
•	Pokud hlášení poruchy stále trvá, oscilační sestavu neuvádějte do provozu. Piezoelektrický měnič (konvertor) a mechanický měnič (booster) zašlete zastoupení společnosti
Dukane k ověření.

Před změnou nastavení těchto parametrů nejprve konzultujte se
zastoupením Dukane.

Více informací k oscilační sestavě najdete na: www.
dukane.com/us/SE_stackarticle.htm

POZNÁMKA

Obrázek 7-4a iQ Explorer II, Karta záložky Process Settings - Advanced Hardware

Obrázek 7-4b
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Zaškrtnutím políčka „Enable Advanced
Settings“ aktivujte parametry pokročilého nastavení. Aktivované parametry je
možno měnit stisknutím tlačítka Advanced, kterým se vstoupí na obrazovku
Advanced, jak je znázorněno na obrázku 7-4b

iQ Explorer II, Okno nastavení Advanced Process Settings
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Kapitola 7 - Provozní testy systému

Cyklování systému
1. Zkontrolujte, že jste správně provedli následující:
a.	Oscilační sestava je instalovaná v posuvné pneumatické
jednotce a přístupový kryt oscilační sestavy je zavřený.
b. Zakládací lůžko je upevněno.
c.	Je proveden test oscilační sestavy, podrobně popsaný na
straně 116 této kapitoly.
2. Zkontrolujte, že všechny ovládací prvky přítlačného systému/
posuvné pneumatické jednotky a generátoru jsou správně nastaveny.
3. Do zakládacího lůžka vložte díl.
4. Proveďte manuální cyklus systému.
Aktivujte systém současným stisknutím obou aktivačních spínačů a ponechte prsty na místě, dokud se nespustí ultrazvuk.
Uvolnění prstů před spuštěním ultrazvuku ukončí cyklus.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Čelníé a zadní panel
Čištění
• K čištění panelů nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní čisticí
prostředky.
• Nestříkejte sprej a neaplikujte čisticí prostředky přímo na generátor.
• Nejprve naneste malé množství čisticího prostředku na čistou,
měkkou látku. Takto navlhčenou látkou pak vyčistěte panel.

Podvozek
Plechový kryt
Kryt slouží k ochraně šasi a je opatřen mřížkou, která chrání ventilační otvory. Kryt musí být vždy nasazen, protože uvnitř generátoru je přítomno napětí, které může způsobit úraz elektrickým
proudem. Uvnitř přístroje jsou rovněž kondenzátory, na nichž se
elektrický náboj vysoké hodnoty i po vypnutí napájení.

Větrací štěrbiny
Větrací štěrbiny nesmí být zakryty žádnými předměty. Jestliže se
ve štěrbinách, kterými proudí chladicí vzduch, usadí příliš silná
vrstva prachu, odstraňte ji pomocí vysavače. Nepoužívejte stlačený vzduch, aby se zvířený prach neusadil uvnitř přístroje.
Před každým větracím otvorem nechte aspoň 12 - 13 cm volného
prostoru.
Vzduch se nasává na pravé straně a vychází ven nalevo. Ukazuje
to obrázek 3-3 na straně 9.

Vstupní/výstupní konektor
Vstupní a výstupní konektor jsou opatřeny dvojicí šroubů 4-40, které slouží k mechanickému upevnění. Tyto šrouby zašroubujte, ale
nedotahujte je nadměrně.

VÝSTRAHA
Generátor neprovozujte nikdy
bez nasazeného krytu. Je to nebezpečné, protože vysoké napětí může způsobit úraz.

Napájecí kabel
Napájecí kabel je třeba udržovat v bezvadném stavu bez jakéhokoli mechanického poškození. Kontakty zástrčky musí být bez
deformací.
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Kapitola 9 - Volitelná výbava

Přenos dat
Umístění desky a portu je uvedeno na obrázku 3-4.

Pa rt Number = 417
4 1

0 0 0 1

Ethernetový port, J9
J9 je ethernetový port generátoru. J9 je kabelem propojen s rozhraním HMI.

Na konci každého cyklu je možno pomocí tohoto sériového portu odeslat data. Data se typicky odesílají do počítače, kde je lze
uložit a uživatel je může používat.
Výstupní formát - Používá se formát Comma Separated Value
(CSV). U tohoto formátu je každá charakteristická hodnota na
výstupu společně s doplňkovým datovým indexem Part Data Index, který je unikátní pro každou charakteristiku.
To programu umožňuje identifikovat každou charakteristiku
a uložit ji do správného souboru bez ohledu na pořadí přijetí charakteristiky. Obrázek 9-1 znázorňuje příklad tohoto výstupního
formátu.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

,

Downstroke Time = 0.101 second

0

0 0 0 4
0

. 1 0 1 ,

W eld 1 Distance = 0.0100 inch
0 0 1 2

Port RS-232, J10

7

0

. 0 1 0 0 ,

W eld 1 Energy = 210.0 joules

2 1 0 . 0

0 0 1 3

,

W eld 1 Pow er = 392 w a tt

3 9 2 ,

0 0 1 4
Tota l Cy cle Time = 0. 211 second
0 0 2 7

0 . 2 1 1 ,
Carriage Return and optional Linefeed
CR LF

Obrázek 9-1

Výstupní formát CSV
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12.99
[330.0]

0.12
[3.1]

NECHTE
13 cm
MÍSTA
Z OBOU
STRAN
KVŮLI
CHLAZENÍ

3.82
[97.0]

17.16
[435.9]

18.16
[461.3]

18.76
[476.5]

KONTROLKA NAPÁJENÍ

VZADU NECHTE 8 cm MÍSTA PRO VEDENÍ KABELŮ.

VOLITELNÝ DISPLEJ A OVLÁDACÍ
PRVKY OBSLUHY

IN
[mm]

NECHTE
13 cm
MÍSTA
Z OBOU
STRAN
KVŮLI
CHLAZENÍ

11.37
[288.8]

0.81
[20.6]

12.57
[319.3]

SLOT 0,25 × 0,50
(2 MÍSTA)

3.44
[87.4]

3.25
[82.6]

VOLITELNÉ MONTÁŽNÍ DRŽÁKY DO
RACKU 147-4720

ULTRAZVUK A VSTUPY/
VÝSTUPY SYSTÉMU

ŘÍZENÍ PŘÍTLAČNÉHO SYSTÉMU,
KOMUNIKAČNÍ KARTY A KARTY
VOLITELNÉ VÝBAVY

VSTUP SÍŤOVÉHO
NAPÁJENÍ

HMOTNOST 9,07 kg

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00

106

Strana

Uspořádání - nízkoprofilový generátor iQ

Obrázek 11-1

Kapitola 11 - Technické údaje

12.91
[327.9]

0.12
[3.1]

17.16
[435.9]

18.76
[476.5]

VZADU NECHTE 8 cm MÍSTA PRO VEDENÍ KABELŮ.

18.16
[461.3]

KONTROLKA NAPÁJEN

12.52
[318.0]

VOLITELNÉ MONTÁŽNÍ
DRŽÁKY DO RACKU
147-4721

11.51
[292.4]

NECHTE
13 cm
MÍSTA
Z OBOU
STRAN
KVŮLI
CHLAZENÍ

0.64
[16.3]
0.203 DIA.
PRŮMĚR
5.16
0.25" X 0.50" SLOT

5.50
[139.7]

SLOT 0,25 × 0,50
(2 MÍSTA)

4.00
[101.6]

0.59
[15.0]

4.31
[109.5]

ULTRAZVUK A VSTUPY/
VÝSTUPY SYSTÉMU

ŘÍZENÍ PŘÍTLAČNÉHO SYSTÉMU,
KOMUNIKAČNÍ KARTY A KARTY
VOLITELNÉ VÝBAVY

VSTUP SÍŤOVÉHO
NAPÁJENÍ

HMOTNOST 11,34 kg

5.11
[129.8]
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NECHTE
13 cm
MÍSTA
Z OBOU
STRAN
KVŮLI
CHLAZENÍ

2.25
[57.15]

1.42
[36.07]

VOLITELNÝ DISPLEJ A OVLÁDACÍ
PRVKY OBSLUHY

IN
[mm]

Uspořádání - nízkoprofilový generátor iQ

Obrázek 11-2
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14.61
[371.10]
NECHTE
13 cm
MÍSTA
Z KAŽDÉ
STRANY
KVŮLI
CHLAZENÍ

5.19
[131.83]

DISPLEJ OBSLUHY

17.16
[435.86]

KONTROLKA NAPÁJENÍ

VZADU NECHTE 15 cm MÍSTA PRO VEDENÍ KABELŮ.

OVLÁDACÍ PRVKY
OBSLUHY

IN
[mm]

17.64
[448.06]

NECHTE 13
cm MÍSTA
Z KAŽDÉ
STRANY
KVŮLI
CHLAZENÍ

SLOT 0,25 × 0,50
(2 MÍSTA)
5.50
[139.70]

SÍŤOVÝ VYPÍNAČ

HMOTNOST: 15,42 kg

ULTRAZVUK
A VSTUPY/VÝSTUPY
SYSTÉMU

PANELY VOLITELNÉ VÝBAVY

VSTUP SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ

CHLADICÍ VENTILÁTOR

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Uspořádání - generátor iQ s vysokým výkonem

Obrázek 11-3

Kapitola 11 - Technické údaje

Hmotnost
S vysokým profilem
lb
25

S nízkým profilem

kg
11,34

Pouze generátor
Generátor +
30
13,61
obalový materiál
Tabulka 11-I
iQ generátor, hmotnosti

Rozměry

S vysokým výkonem

lb
20

kg
9,07

lb
34

kg
15,42

25

11,34

39

17,69

Rozměry - palce (mm)

Model

Výška**

Šířka

Hloubka

S nízkým profilem

3,45 (87,6)

17,16 (435,9)

12,55 (318,8)

S vysokým profilem

5,19 (131,8)

17,16 (435,9)

12,55 (318,8)

S vysokým výkonem

5,19 (131,8)

17,16 (435,9)

14,51 (368,6)

Tabulka 11-II

iQ generátor, rozměry

POZNÁMKA
** Pokud je generátor z výroby vybaven nožkami, přičtěte cca 10 mm výšky.
Přičtěte cca 76 - 152 mm za generátorem a 127 mm pro průtok vzduchu a připojení kabelů.

Provozní prostředí
Generátor provozujte za následujících podmínek:
Teplota:
40 °F až 100°F (+5 °C až +38°C)
Znečištění vzduchu:
Zařízení udržujte suché.
Minimalizujte vystavení přístroje vlhkosti, prachu, nečistotám a kouři.
Vlhkost:
5% až 95% bez kondenzace při +5°C až +30°C

Uskladnění:
Teplota:
Znečištění vzduchu:
Vlhkost:

-4°F až 158°F (-20°C až +70°C)
Zařízení udržujte suché.
Minimalizujte vystavení přístroje vlhkosti, prachu, nečistotám a kouři.
5% až 95% bez kondenzace při 0°C až +30°C

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Požadavky na napájení
Generátor

Číslo modelu generátoru

4800

3600

Jmenovitý
příkon (W)

200-240V 50/60 Hz při 30 A

200-240V 50/60 Hz při 25 A

Požadavky na napájení Jmenovité
střídavé napětí (V) při max. efektivní
hodnotě proudu

30HS120-1Q-XX-XX
1800

1200

1200

100-120V 50/60 Hz při 8 A

200-240V 50/60 Hz při 12 A

200-240V 50/60 Hz při 8 A

**100-120V 50/60 Hz při 15 A

30 A

15 A

30 A

Parametry síťové
zásuvky pro
Severní Ameriku/
Japonsko

700-1300 VAC (jmenovité)

1400 VAC (jmenovité)

700-1300 VAC (jmenovité)

1400 VAC (jmenovité)

Výstupní napětí (max.)

1,5-3A
(jmenovité)

5A
(jmenovité)

1,5-3A
(jmenovité)

5A
(jmenovité)

Výstupní proud (max.)

Neprovozujte stroj při napětí nižším než 100 V. Proud přesáhne
povolenou hodnotu a může způsobit úraz.

VÝSTRAHA

15 A

Napájecí napětí ze sítě a potřebný proud závisí na tom, který generátor byl zvolen pro váš systém. Viz následující tabulka.
Provozní
frekvence

15HS480-2Q-XX-XX
200-240V 50/60 Hz při 5 A

100-120V 50/60 Hz při 8 A

15HS360-2Q-XX-XX
600

15kHz
600

15kHz

20HS060-2Q-XX-XX

20HS060-1Q-XX-XX

200-240V 50/60 Hz při 8 A

**100-120V 50/60 Hz při 15 A

20kHz

1200

200-240V 50/60 Hz při 12 A

20kHz

1200

200-240V 50/60 Hz při 15 A

200-240V 50/60 Hz při 8 A

20HS120-1Q-XX-XX
1800

**100-120V 50/60 Hz při 15 A

20HS120-2Q-XX-XX
2400

900

20kHz
20HS180-2Q-XX-XX

200-240V 50/60 Hz při 25 A

900

20kHz
20HS240-2Q-XX-XX

200-240V 50/60 Hz při 30 A

20HS090-2Q-XX-XX

20kHz

4800

3600

20HS090-1Q-XX-XX

20kHz
20HS480-2Q-XX-XX

20HS360-2Q-XX-XX

20kHz

20kHz

20kHz

20kHz

30HS120-2Q-XX-XX

200-240V 50/60 Hz při 5 A

200-240V 50/60 Hz při 8 A

30kHz
30HS180-2Q-XX-XX
600

600

200-240V 50/60 Hz při 8 A

100-120V 50/60 Hz při 15 A

100-120V 50/60 Hz při 8 A

30kHz
40HS060-1Q-XX-XX

900

900

30kHz
40HS060-2Q-XX-XX

900

200-240V 50/60 Hz při 8 A

**100-120V 50/60 Hz při 15 A

900

40kHz
40HS090-1Q-XX-XX

1200

30HS090-2Q-XX-XX

40kHz
40HS090-2Q-XX-XX

1200

30HS090-1Q-XX-XX

40kHz
40HS120-1Q-XX-XX

30kHz

40kHz
40HS120-2Q-XX-XX

30kHz

40kHz

Požadavky na elektrické napájení generátoru

40kHz

Tabulka 11-III

POZNÁMKY:

Znak X použitý v čísle modelu je zástupným znakem pro libovolný platný znak kódové kombinace.
Maximální hodnota proudu je specifikována pro minimální jmenovitou velikost střídavého napětí a jmenovitý
výkon.
** Pokud je vstupní napětí nižší než 100 V, výstupní proud přesáhne 15 A.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Tlak ultrazvuku
Tlak ultrazvuku

iQ generátor, modely – kHz

15

20

Užitečný paprsek

30

40

50

360 stupňů

Tlak ultrazvuku v místě obsluhy – dB

125

140

130

130

130

Tlak ultrazvuku 1 m od zařízení – dB

110

130

110

105

110

Tabulka 11-IV

iQ generátor, tlak ultrazvuku

POZNÁMKA
Všechan měření byla provedena se 4kanálovým analyzérem signálu Data Physics Dynamic s kalibrovaným
mikrofonem 377C01 a předzesilovačem 426B02.
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Soulad s vyhláškami
FCC
Generátor vyhovuje následujícím předpisům FCC (Federal
Communications Commission).
• Limity pro metodu měření MP-5 FCC, „Methods of Measurement of Radio Noise Emissions from ISM Equipment“, vyhovují normě FCC Titul 47 Část 18, týkající se ultrazvukových
zařízení.

Označení CE

UL

Generátor iQ splňuje požadavky následujících norem:
Underwriters Laboratories:
UL 1012: 2010
UL 61010-1:2012, a
National Standards of Canada:
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12:2012
jak bylo ověřeno TÜV Rheinland.

Tento symbol na zařízení znamená, že splňuje požadavky vyhlášek EU v oblasti odolnosti proti rušení elektronických zařízení.
CE znamená „Conformité Europeéne“ (European Conformity).
Zařízení vyhovuje následujícím požadavkům CE.
• Směrnice EMC 2004/1 08/EC pro těžký průmysl EN 61000-6-4: 2001
		 EN 55011: 2003
EN 61000-6-2: 2005
		EN61000-4-2
		EN61000-4-3
		EN61000-4-4
		 EN61000-4-5
		EN61000-4-6
		 EN61000-4-8
		EN61000-4-11
• Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC.
• Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC.
		 EN 60204: 2006
		 Bezpečnost strojního zařízení - Elektrické vybavení strojů
Část 1: Všeobecné požadavky.

Krytí IP
Generátor iQ má vyhodnocení krytí IP (International Protection)
od IEC (International Electrotechnical Commission).
Krytí je IP2X, v souladu s normami na ochranu prstů v průmyslu.
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UPOZORNĚNÍ
Na generátoru a připojených kabelech
neprovádějte žádné úpravy, protože by
tím mohlo dojít k porušení jednoho nebo
více předpisů, podle nichž je zařízení vyrobeno.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Dodatek C

Poznámky k sekvencování

Sekvencování se typicky používá tam, kde se musí vkládat díly
a potřebují více než jeden krok procesu nebo více než jednu sadu
procesních parametrů.
Pro použití funkce sekvencování je nutné seskupit operace prováděné na dílu v souladu s číslem nastavení. Po vytvoření parametrů nastavení pro každou skupinu určete pořadí, v němž se
mají skupiny zpracovávat.
Toto pořadí operací určuje pořadí segmentů v definici sekvence.
(Viz Definice sekvence, strana 115.)
Obrázek dole graficky znázorňuje sekvenci.

POZNÁMKA
Viz strana 59 - Utility procesu, řízení nastavení.

0
1

2

3
4
5

ment:
na seg
Cykly
6
255
7
Od 1 do
8
9
255

1

2

Sekvence

Obrázek znázorňuje,
že sekvence je proces s 1 až 8
segmenty, přičemž každý z těchto
segmentů má od 1 do 255 cyklů

3
nty:
Segme
8
Od 1 do
4

5

8

Pokračování
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Dodatek C

Pokračování z předcházející strany

Poznámky k sekvencování

V tomto příkladu je sekvence určená k použití v aplikaci vkládání a má dva segmenty. První část frekvence je známa jako Nastavení 01, které bude zpracovávat čtyři vkládání č. 1. Druhá část
frekvence je známa jako Nastavení 02, které bude zpracovávat
čtyři vkládání č. 2.
Segment 1 se zabývá vkládáním č. 1, segment 2 se zabývá vkládáním č. 2. Každý segment má čtyři cykly. Po dokončení cyklů
se sekvence resetuje, aby se začalo zpracování dalšího dílu.
Obrázek níže graficky znázorňuje, jak by sekvence mohla vypadat v tabulce X-Y.

Nastavení 01, cyklus 4

Nastavení 01, cyklus 3

Nastavení 02,
cyklus 2

Nastavení 02,
cyklus 1

Nastavení 02,
cyklus 4

Počáteční
bod
Koncový
bod

Nastavení 01, cyklus 2

Obrázek C-2

Nastavení 02,
cyklus 3

Nastavení 01, cyklus 1

Příklad sekvence vkládání

Pokračování
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Dodatek C

Pokračování z předcházející strany

Poznámky k sekvencování

Definice sekvence
Obrázek C-3 znázorňuje, že při definování sekvence se zohledňuje pět částí definice:
• Sequence Length (délka sekvence) - zvolte 1-8 segmentů
• Definujte část jako cyklus nebo sekvenci
• Current Cycle (aktuální cyklus) - zvolte 1-8
• Current Segment (aktuální segment) - zvolte 1-8
• Cykly procesu pro daný segment - zvolte 1-255

Délka sekvence
(1-8 segmentů)

Cyklus nebo
sekvence

Aktuální cyklus
(1-8)

Aktuální segment
(1-8)

Cykly procesu pro daný
segment (1-255)
Obrázek C-3

Definice sekvence

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Dodatek D

Pokračování z předcházející strany

Zprávy o poplachu

Hlášení alarmu servo
přítlačného systému
V následující tabulce jsou uvedeny alarmy, které mohou nastávat
na servo přítlačných systémech obsahujících generátor s barevným
displejem na čelním panelu (řada Q) nebo software iQ Explorer II.
Informace o konkrétních systémech je možno také získat na webových stránkách Dukane „Easy Alarm“: http://www.dukane.com/us/
DL_EasyAlarm.asp

Pokračování
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Hlášení alarmu

Configuration Fault (chyba
konfigurace)

Bad Parameter Alarm (alarm
nesprávného parametru)

Watchdog Reset Alarm (Chyba
resetu watchdog)

Hardware Fault (chyba hardwaru)

Frequency Overload Fault 1
(PLL Lock Fail) (Chyba přetížení
frekvence 1 (chyba závěsu PLL))

Frequency Overload Fault 2
(PLL Lock Lost) (Chyba přetížení
frekvence 2 (ztráta závěsu PLL))

POS Peak Overload Fault (chyba
špičkového přetížení POS)

NEG Peak Overload Fault (chyba
špičkového přetížení NEG)

Average Overload Fault (chyba
průměrného přetížení)

Bad Current Loop Fault (chyba
proudové smyčky)

Kód alarmu

U100

U101

Tabulka D-I

U102

U103

U104

U105

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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U107

U108

U109

Proudová smyčka 4-20 mA není připojena
ke vzdálené kartě amplitudy nebo je smyčka
4-20 mA vadná.

Přetížení ultrazvuku generátoru.

Zkontrolujte připojení ke vzdálené kartě amplitudy. Zkontrlujte poškození kabeláže.
Toto je stav znemožňující provoz generátoru; kontaktujte Dukane.

Snižte sílu působící na díl (na pneumatickém přítlačném systému)
nebo snižte rychlost svařování (na servo přítlačném zařízení).

Zkontrolujte, zda není jeden k komponentů oscilační sestavy vadný.
Zkontrolujte, zda není jeden k komponentů oscilační sestavy uvolněný.
Zkontrolujte správné nastavení frekvence systému generátoru iQ.

Zkontrolujte, zda není jeden k komponentů oscilační sestavy vadný.
Zkontrolujte, zda není jeden k komponentů oscilační sestavy uvolněný.
Zkontrolujte správné nastavení frekvence systému generátoru iQ.

Pokuste se oddělit vibrace od zakládacího lůžka pomocí pomocného
média, například archu silikonu nebo korku, umístěného mezi díl
a lůžko, nebo mezi lůžko a základnu.

Stiskněte tlačítko Test na napájecím zdroji. Zkontrolujte funkci oscilační sestavy v testovacích podmínkách.
Zkontrolujte, zda oscilační sestava pracuje při správné frekvenci
a výkonu.
Snižte spouštěcí tlak, sílu a/nebo rychlost přítlaku.
Pokud oscilační sestava nefunguje při testu, proveďte její údržbu.
Postupujte podle tohoto odkazu pro údržbu oscilační sestavy.
Pokud oscilační sestava nefunguje při testu, demontujte sonotrodu
a zkontrolujte ji.
Aktivujte „Advanced Process Settings“ (pokročilá nastavení procesu)
pro nastavení volnoběžné frekvence „ve vzduchu“ z testu.
Aktivace zdroje Pre-Trigger, který umožní uplynutí celé doby náběhu
„ve vzduchu“ před kontaktem s dílem by u správně udržované oscilační sestavy mělo odstranit chybu „Frequency Overload Fault 1“.
Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, kontaktujte Dukane.

Pokračování z předcházející strany

Přetížení ultrazvuku generátoru.

Přetížení ultrazvuku generátoru.

Oscilační sestava je možná propojena s dílem v zakládacím lůžku.

Generátor nedostal zámek frekvence na
konci náběhu.

Toto je stav znemožňující provoz generátoru; kontaktujte Dukane.

Kontaktujte Dukane.

Kontaktujte Dukane.

Toto je stav znemožňující provoz generátoru; kontaktujte Dukane.

Řešení

Dodatek D

Konfigurace hardwaru nebo volitelné výbavy
byla změněna od podledního zapnutí generátoru.

Vnitřní chyba generátoru.

Vnitřní chyba generátoru.

Poškozené výchozí nastavení, nesprávné
číslo modelu, nesprávné výrobní číslo, nesprávná zpětná vazba atd.

Vysvětlení
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Servo Controller Fault (chyba řídicí
jednotky serva)

Force Duration Exceeded
(překročena doba trvání síly)

Position Error Limit Exceeded
(chyba polohy překročení meze)

Amplifier Error (chyba zesilovače)

Command Error (chyba řízení)

Checksum Error (chyba kontrolního
součtu)

U200

U201

U202

U203

U204

U205

Overtemperature Fault (chyba
přehřátí)

U111

Frequency Overload Fault 3 (PLL
Limit Exceeded) (Chyba přetížení
frekvence 3 (překročení limitu PLL))

Power not OK Fault (chyba
napájení)

U110

U112

Hlášení alarmu

Kód alarmu

Vnitřní chyba řídicí jednotky serva.

Vypněte a znovu zapněte napájení generátoru.
Pokud alarm přetrvává, kontaktujte Dukane.

Vypněte a znovu zapněte napájení generátoru.
Pokud alarm přetrvává, kontaktujte Dukane.

Vypněte a znovu zapněte napájení generátoru.
Pokud alarm přetrvává, kontaktujte Dukane.

Snižte spouštěcí sílu, rychlost při svařování a/nebo při chladnutí.
Použijte jiný model přítlačného systému s větší silou.

Vypněte a znovu zapněte napájení generátoru.
Při přibližování nevyvíjejte příliš dlouho velkou sílu.

Pokračování z předcházející strany

Chyba programu řídicí jednotky serva.

Znamená problém zesilovače serva.

Servo přítlačná jednotka nebyla schopná
dokončit naprogramovaný pohyb z důvodu
dosažení maximální možné síly.

Při přibližování byla příliš dlouho vyvíjena
nadměrná síla.

Vypněte a znovu zapněte napájení generátoru.
Pokud alarm přetrvává, kontaktujte Dukane.

Proveďte následující kroky k odstranění problému: Na grafu testu
sledujte poslední provozní frekvenci. Aktivujte „Advanced Process
Settings“ (pokročilá nastavení procesu).
Změňte „System Frequency Limits“ na „Manual“ a nastavte horní/
spodní mez frekvence na přijatelnou bezpečnou hodnotu pro vaši
sonotrodu/oscilační sestavu/aplikaci.
Při zahřátí sonotrody/oscilační sestavy mohou nastávat problémy
se spouštěním (Frequency Overload Fault 1) z důvodu driftu
provozní frekvence od nastavené volnoběžné frekvence
generátoru.
Může být vhodné také nastavení volnoběžné frekvence.
Náhlý posun frekvence (je vidět na grafu) bezprostředně před
Frequency Overload Fault 3 znamená propojení oscilační
sestavy/sonotrody s dílem při svařování nebo jinou náhlou změnu
rezonance oscilační sestavy. Toto není problém driftu provozní
frekvence, ale problém nastavení aplikace svařování.

Provozní frekvence byla limity frekvence
systému uměle omezena po dobu 25
milisekund. Toto je obvykle způsobeno
nadměrným driftem provozní frekvence
(provozní frekvence je příliš vzdálena od
volnoběžné frekvence) kvůli zahřívání
oscilační sestavy.

Dodatek D

V řídicí jednotce serva byl zjištěn jeden
nebo několik problémů.

Zkontrolujte průchodnost větracích otvorů na stranách generátoru
– zda není omezován průtok vzduchu do generátoru.
Zkontrolujte, zda není vadný vnitřní ventilátor.

Zkontrolujte, zda je síťové napětí generátoru v rozmezí
specifikace. Konzultujte příručku generátoru.

Řešení

Teplota generátoru překročila mezní
hodnotu.

Problém s přívodním síťovým napětím.

Vysvětlení
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Servo HW Test Failed (neúspěšný
test hardwaru serva)

Servo Overtemperature Fault
(chyba přehřátí serva)

Servo Travel Limit Exceeded
(překročení meze zdvihu serva)

Servo Communication Error (chyba
komunikace serva)

Obstruction at Top of Stroke
(překážka na vrcholu zdvihu)

Excessive Force at Idle (nadměrná
síla při volnoběhu)

Excessive Deviation from TOS
(nadměrná odchylka z TOS)

Servo Encoder Failure (chyba
snímače polohy)

Operate Switch 1 Pressed before
Cycle Start (před spuštěním cyklu
stisknut aktivační spínač 1)

U209

U210

U211

U212

U213

U214

U216

U217

U218

U300

Vysvětlení

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
Přítlačný systém detekoval problém
s lineárním snímačem polohy.

Poloha přítlačného systému se při
volnoběhu příliš odchýlil od definované
polohy vrcholu zdvihu.

Přítlačný systém detekuje nadměrnou sílu
během volnoběhu.

Přítlačný systém není schopen dosáhnout
polohy vrcholu zdvihu.

Došlo k narušení komunikace mezi řídicí
jednotkou serva a základní deskou.

Servo dosáhlo definované maximální meze
zdvihu.

Teplota akčního členu serva překročila
100 °C.

Byla detekována chyba během testu
hardwaru serva, který se provádí při
zapnutí nebo resetu systému.

Na přítlačném systému byl aktivován horní
koncový spínač zdvihu.

Na přítlačném systému byl aktivován
spodní koncový spínač zdvihu.

Řešení

Strana

Zkontrolujte kabeláž obou aktivačních spínačů.

Před stisknutím obou aktivačních spínačů pro spuštění cyklu
uvolněte spínač 2.

Zkontrolujte kabeláž obou spínačů.

Před stisknutím obou aktivačních spínačů pro spuštění cyklu
uvolněte spínač 1.

Kontaktujte Dukane.

Kontaktujte Dukane.

Alarm může nastat tehdy, když se sejme oscilační sestava
z přítlačného systému při zapnutém napájení. Při rozebírání
a sestavování oscilační sestavy nezapomeňte vypnout napájení.
Pokud alarm nastane i tehdy, když se neprovádí výměna oscilační
sestavy, kontaktujte Dukane.

Nastavte polohu vrcholu zdvihu, která je definována nad
překážkou.

Odstraňte překážku detekovanou na vrcholu zdvihu.

Kontaktujte Dukane.

Nastavte parametry svařování, aby se zmenšila uražená
vzdálenost během svařování a chladnutí.

Zvyšte polohu maximální meze zdvihu.

Prodlužte dobu mezi cykly, aby nedocházelo k přehřívání.

Vypněte servo přítlačný systém, nechte vychladnout akční člen
a obnovte provoz.

Pokud alarm přetrvává, kontaktujte Dukane.

Zkontrolujte poškození pinů konektorů.

Zkontrolujte správné připojení všech kabelů.

Zkontrolujte zapnutí jističe napájení serva a rozsvícení kontrolky
napájení serva.

Stiskněte libovolné tlačítko na barevném displeji generátoru, aby
se zobrazily další podrobnosti.

Nastavte přítlačný systém níže, aby nedocházelo ke kontaktu
s koncovým spínačem.

Nastavte přítlačný systém výše, aby nedocházelo ke kontaktu
s koncovým spínačem.

Pokračování z předcházející strany

Operate Switch 2 Pressed before
Cycle Start (před spuštěním cyklu
stisknut aktivační spínač 2)

Upper Limit Switch Activated (horní
koncový spínač aktivován)

U208

Dodatek D

U301

Hlášení alarmu

Lower Limit Switch Activated
(spodní koncový spínač aktivován)

Kód alarmu

Kapitola 12 - Dodatky
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Hlášení alarmu

Auto In Switch closed at End of
Cycle (sepnutí spínače Auti In na
konci cyklu)

Generator or Press Not Ready
(generátor nebo přítlačný systém
není připraven)

Weld Limits enabled for continuous
operation (aktivovány meze
svařování pro nepřetržitý provoz)

Weld Time set to Zero (doba
svařování nastavena na nulu)

Weld Power set to Zero (výkon
svařování nastaven na nulu)

Weld Energy set to Zero (energie
svařování nastavena na nulu)

Weld Distance set to Zero
(vzdálenost svařování nastavena
na nulu)

Weld Position set to Zero (poloha
svařování nastavena na nulu)

Max Trigger set to Zero (max. doba
spouštění nastavena na nulu)

Forced Shutdown Alarm (alarm
nuceného vypnutí)

Pre-trigger Overtravel Alarm (alarm
nadměrného zdvihu Pre-trigger)

Part Detected Too Early (příliš brzy
detekovaný díl)

Max Trigger Time Exceeded
(překročena max. doba spouštění)

Max Trigger Delay Time Exceeded
(překročena max. doba zpoždění
spouštění)

Servo Must Be Homed (servo musí
být nastaveno do výchozí polohy)

End of Weld Signal Detected
(detekován signál konce svařování)

End of Cycle Signal Detected
(detekován signál konce cyklu)

Kód alarmu

U302

U308

U400

U401

U402

U403

U404

U405

U406

U407

Tabulka D-l
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U410

U411

U413

U414

U500

U501

U502

Když je aktivován Auto-stop a nastaven pro
konec cyklu, tento alarm signalizuje detekci
tohoto signálu.

Když je aktivován Auto-stop a nastaven pro
konec svařování, tento alarm signalizuje
detekci tohoto signálu.

Před provozem musí servo dokončit proces
nastavení do výchozí polohy.

Vzdálenost zpoždění spuštění nebyla
dosažena během specifikované doby.

Tento alarm slouží pouze pro informaci.

Tento alarm slouží pouze pro informaci.

Nastavte servo přítlačný sysstém do výchozí polohy stisknutím obou
aktivačních spínačů.

Nastavte delší maximální dobu zpoždění spouštění.
Spusťte dříve proces svařování.

Nastavte delší maximální dobu spouštění. Spusťte dříve proces
svařování.

Nastavte počáteční polohu snímání nad kontakt s dílem. Zohledněte
odchylky výšky nesvařených dílů.
POZNÁMKA:
Opakovaný výskyt tohoto alarmu může mít za
následek nákladné poškození akčního členu serva.

Pokračování z předcházející strany

Spuštění nenastalo během specifikované
doby.

Byl detekován kontakt mezi sonotrodou
a dílem před dosažením počáteční polohy
snímání.

U servo přítlačného systému je vyžadována vzdálenost od Pretrigger do spouštěcí polohy menší než 6,35 mm.
U pneumatického přítlačného systému je vyžadována vzdálenost od
Pre-trigger do spouštěcí polohy menší než 19,05 mm.

Tento alarm slouží pouze pro informaci.

Nastavte maximální dobu spouštění delší než nula.

Nastavte polohu svařování větší než nula.

Nastavte vzdálenost svařování větší než nula.

Nastavte energii svařování větší než nula.

Nastavte špičkový výkon větší než nula.

Nastavte dobu svařování delší než nula.

Změňte režim svařování z automatizačního systému. Deaktivujte
metodu svařování.

Počkejte do okamžiku dokončení procesu inicializace.
Vypněte a znovu zapněte napájení generátoru iQ.
Pokud alarm přetrvává, kontaktujte Dukane.

Odstraňte aktivní signál Auto-In.
Zkontrolujte kabeláž signálu Auto-In.

Řešení

Dodatek D

Zdvih přítlačného systému překročil pevnou
mez vzdálenosti při zapnutém ultrazvuku.

Generátor přijal signál konce cyklu od
externího ovládání.

Proces inicializace generátoru iQ není
dokončen.

Vysvětlení
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Dodatek E

Schémata struktury menu
Main Menu

Process Setup
Travel Limit
Auto

Initiate Mode

Trigger Type

✻✻

Manual

Enable
Latch on Bad Part

Force

Force at Trigger

Power

Trigger Power

Position

Trigger Position

Viz POZNÁMKA.

Primary Weld Method

Disable
Max Trigger Time
Max Trigger Time

Teach Trigger Position

Sensing Start Position

Sensing Speed

Max Trigger Time

Weld Distance

Max Weld Time

Position

Weld Position

Max Weld Time

Energy

Weld Energy

Max Weld Time

Weld Power

Max Weld Time

** POZNÁMKA

Trigger by Force a Trigger by Position
mají funkce Pre-trigger a Trigger Delay,
které zde nejsu znározněny, ale jsou popsány na straně 72.

Disabled

Secondary Weld Method

Sensing Start Position

Start Amplitude

Distance

Peak Power

Sensing Speed

Position
Energy
Peak Power
Constant
Segmented

Enable
Disable

Constant Weld Speed

Enable Melt Detect

After Force Drops By

Enable

Speed

Distance Increment

Enable Melt Detect

Until Force Reached

Dynamic Hold Method

Static Hold Method
Afterburst

Enable

After Force Drops By

Disable

Enable

Distance

Dynamic Hold Speed

Dynamic Hold Peak Force

Max Hold Time

Hold Distance

Dynamic Hold Speed

Max Hold Time

Disable
Time

Hold Time

Disable
Afterburst Delay Time

Afterburst Duration

Afterburst Amplitude

Disable

Weld Amplitude
Top of Stroke Position

Teach Top of Stroke

Acceleration

Advanced Servo Settings

Deceleration
Travel Limit

Teach Travel Limit

Weld Motion Control

Speed

Force

Free Run Frequency
Scan Stack
Frequency Tracking
Frequency Lock and Hold

Enable
Disable
Enable
Disable
Wide

Advanced Process Settings
System Frequency Limits

Normal
Narrow
Manual

Ramp Up Time

POZNÁMKA

Možnosti volby pro Secondary Weld
Method (sekundární metoda svařování)
jsou závislé na provedených volbách
Primary Weld Method (primární metoda
svařování).

POZNÁMKA

Dostupné možnosti svařování závisejí
na konfiguraci systému úrovně bezpečnostního přístupu a na primární metodě
svařování.

Ramp Down Time
Restore Advanced Process Defaults

Obrázek E-1

Yes
No

Schéma menu Process Setup

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Dodatek E

Schémata struktury menu
Hlavní
Main
Menu
menu

Process Limits
Downstroke Time
Position at Trigger
Trigger Delay Time **
Trigger Delay Distance **

** Dostupné limity, když je aktivováno Trigger

Force at Trigger
Weld Time
Weld Distance

OFF

Suspect Limits

ON

Weld Energy
Weld Peak Power

Low Limits

High Limits

Low Limits

High Limits

OFF

Bad Limits

ON

Weld End Position
Weld Peak Force

Display Only

POZNÁMKA

Hold Time
Hold Distance

Seznam dostupných charakteristik procesu závisí
na konfiguraci systému úrovně bezpečnostního
přístupu a na zvoleném režimu svařování.

Disabled

Total Cycle Time
Force Bad

Total Stroke Distance

Force Suspect

Alarm Status

Display

Time
Date

Display

Setup

Obrázek E-2
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OFF
ON

Schéma menu Process Limits

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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Dodatek E

Schémata struktury menu
Hlavní
Main
Menu
menu

Utilities/Hardware
Process Utilities

Hardware Setup

Serial Port

Welder Name
Setup Control
Copy Setup

Setup Name
Horn

Output Format

Booster

LF After CR

Erase Setup

Fixture

Part Count Settings

Manual P1

Output Mode
Baud Rate

Manual P2 / Hold

Notes

Serial Limit Indicators

Dynamic Trigger

Language

Down Speed / Flow Control

Base Units

Mechanical Stop

Date Format

HSC Setting

Time

HSC Start Position
Pre-trigger / EOW Flags

Date

Serial Headers
System Status I/O
Auto Start Input
Auto Stop Input Enabled
J3 pin 4
J3 pin 5
J3 pin 17
Output Duration
Restore System I/O Defaults
Adv Process Settings
Buzzer
Text Keyboard
Test at Power Up
Adv Trigger Settings
Network Settings
Servo Diagnostics
Restore Factory Defaults

Obrázek E-3

Schéma menu Utilities/Hardware

POZNÁMKA
Seznam dostupných položek utilit procesu a hardwaru
závisí úrovni bezpečnostního přístupu a na konfiguraci
systému.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-587-00
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CERTIFIKACE ISO
Společnost Dukane se rozhodla pro získání certifikace ISO 9001, aby tak demonstrovala svůj
cíl být trvale dodavatelem kvalitních produktů.
Úspěšným absolvováním příslušného auditu vás
můžeme ujistit, že používáme důkladně definovaný, systematický přístup k vývoji, výrobě, dodávkám a servisu v nejvyšší kvalitě. Tato certifikace posiluje statut společnosti jako kvalitního
dodavatele technologie a produktů.
Pro získání osvědčení ISO 9001 musíte dokázat
některé z registračních agentur systému jakosti,
že splňujete tři základní požadavky:
1. Vedení
2. Spoluodpovědnost
3. Kvalitní organizační strukturu a infrastrukturu systému jakosti.

Standard ISO 9001 stanoví minimální hranice
pro zmíněné požadavky a zavádí přechod společnosti od tradičního systému jakosti založeného na kontrolách kvality k systému založenému na partnerství a úsilí o trvalé zlepšování.
Tato koncepce je důvodem, proč se společnost
Dukane již nezaměřuje jen na kontrolu, ale na
jednotlivé procesy.
Systém řízení jakosti Dukane je založen na třech
následujících cílech:
1. Kvalita orientovaná na zákazníka. Cílem je
zvyšovat spokojenost zákazníků.
2. Kvalitu určují lidé. Cílem je zlepšovat interní organizaci a spolupráci jednotlivých
zaměstnanců.
3. Kvalita znamená neustálé zlepšování. Cílem je neustále zlepšovat interní organizaci a konkurenceschopnost.

Produkty Dukane jsou vyráběny v provozech
s certifikací ISO.

Doklad certifikace ISO společnosti Dukane je na: http://www.
dukane.com/ISORegistration-Certificate.pdf

Při návštěvě našich webových stránek na adrese:

www.dukane.com/us/sales/intsales.htm
si můžete vyhledat nejbližšího zástupce
naší společnosti.

řada Ultrazvukový generátor / napájecí zdroj, servosystémy,
uživatelská příručka ES
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