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Všeobecné informace pro 
uživatele

Nejprve si přečtěte tuto příručku
Než začnete ultrazvukový generátor používat, přečtěte si 
tuto uživatelskou příručku, abyste se se zařízením seznámili. 
Pak budete schopni zařízení správně a bezpečně obsluhovat. 
Příručka je sestavena tak, abyste se naučili tento generátor bez-
pečně používat. Na uvedených jednoduchých příkladech jsou 
ilustrovány základní úkony při obsluze.

Poznámky, výstrahy a upozornění
Příručka poskytuje formou POZNÁMEK důležité informace 
k úspěšnému použití a pochopení funkce výrobku. Ukázka blo-
ku POZNÁMKY je uvedena vpravo.

Kromě toho používáme speciální poznámky, které mají zaměřit 
vaši pozornost na určité bezpečnostní pokyny. Jedná se o bloky 
s titulkem UPOZORNĚNÍ a VAROVÁNÍ, které jsou uvedeny 
zde. Představují zvyšující se důležitost uvedených informací. 
Tyto formulace vám mají pomoci rozpoznat a vyloučit rizika 
a uvědomit si možné následky. Bloky UPOZORNĚNÍ a VARO-
VÁNÍ jsou doprovázeny některým z trojice symbolů, které 
vyjadřují, vztahuje-li se poznámka k podmínkám nebo praktic-
ké činnosti, bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením nebo 
ochranných pomůcek operátora.

Výkresy a tabulky
Obrázky a tabulky jsou identifi kovány číslem kapitoly a pořa-
dovým číslem. Pořadová čísla začínají v každé kapitole od 1. 
Obrázky i tabulky jsou číslovány zvlášť. U obrázků se používají 
arabská pořadová čísla (např. –1, –2, –3), zatímco tabulky jsou 
označovány římskými číslicemi (např. –I, –II, –III). Pro příklad, 
obrázek 3–2 je druhým obrázkem ve třetí kapitole, tabulka 3—II 
je druhou tabulkou třetí kapitoly.

Kapitola 1 – Úvod

POZNÁMKA
Poznámky uvádějí podrobnější informace nebo 
osvětlují postupy.

UPOZORNĚNÍ
 UPOZORNĚNÍ identifi kuje podmín-

ky nebo pracovní postupy, při nichž 
může dojít k poškození zařízení 
nebo jiného majetku.

VAROVÁNÍ
 VAROVÁNÍ poukazuje na pod-

mínky nebo pracovní postu-
py, u nichž by mohlo dojít ke 
zranění osob nebo ohrožení 
života.

Podmínky 
nebo pracovní 
postup

Nebezpečí 
úrazu elektric-
kým proudem

Ochrana 
sluchu
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Všeobecný popis
Generátor je zkonstruován pro základní aplikace ultrazvuku, při 
nichž se pracuje buď s ručními sondami nebo ultrazvukovými 
sondami, které řídí automatizační systémy Díky využití dostup-
ných vstupních a výstupních stavových signálů systému řízení 
může být ovládán automaty výrobních linek.
Generátor akceptuje několik vstupních řídicích signálů a gene-
ruje výstupní signály, které poskytují informace o stavu systému. 
Některé modely jsou vybaveny stavovým ovládacím panelem, 
na němž jsou umístěny dvě ovládací tlačítka a tři LED indiká-
tory stavu systému.
Stabilní interní obvody generátoru ultrazvuku zajišťují od 
začátku každého svařovacího cyklu trvalý zámek rezonanční 
frekvence. Chcete-li upravit tovární nastavení parametrů ultra-
zvukového výstupu, můžete použít volitelný software, který 
umožňuje měnit úhel fázového zpoždění, počáteční frekvenci 
a parametry náběžné a sestupné hrany signálu.
Uživatel je tak schopen modifi kovat vlastnosti generátoru 
s ohledem na širokou škálu provozních požadavků ultrazvuko-
vého zpracování.
Kompaktní rozměry generátoru dovolí do standardního průmys-
lového racku instalovat několik jednotek. Tento generátor bude 
pracovat se stejným mezinárodně používaným síťovým napětím 
jako ostatní generátory téže produktové řady. Generátor je také 
vybaven síťovým odrušovacím fi ltrem, který vyhovuje přísným 
CE testům pro globální použití.

Hlavní vlastnosti generátoru
• Díky kompaktním rozměrům skříňky generátor zabere 

jen málo místa, vyžadovaného pro horizontální umístění na 
stole, polici apod. K dispozici je rovněž vertikální provedení 
pro upevnění za zadní stěnu, které je vhodné pro zabudo-
vání do skříní automatických strojů. Systémy o jmenovi-
tém výkonu do 1200 W jsou provedeny jako nízkoprofi lové 
(3,5") a systémy o výkonu nad 1200 W se montují do stan-
dardních skříní vyššího profi lu (5,25").

• Modulace šířky pulzu je zajištěna patentovanou elektroni-
kou, která generátoru dovoluje efektivně regulovat amplitu-
du výstupního signálu. To umožňuje spouštět velké sonotro-
dy s redukovaným výkonem. Generátor pracující ve spína-
ném režimu dosahuje vyšší efektivity a spolehlivosti.

• Obvod lineárního měkkého náběhu zajišťuje hladký ná-
růst pracovní amplitudy v akustické soustavě s minimem 
přechodných impulzů, nadměrně zatěžujících soustavu 
a generátor.

• Funkce automatického ladění sleduje rezonanční frek-
venci akustické soustavy (tj. sonotrody, boosteru, měniče) 
a koriguje podle ní frekvenci generátoru.

 Funkce se aktivuje pro každý svařovací cyklus, takže odpa-
dá nutnost ručního dolaďování generátoru.

• Regulátor napájecího napětí automaticky udržuje kon-
stantní amplitudu, aby vyloučil nepříznivý vliv kolísání 
napětí v síti. Potřebný výstupní výkon je stabilní při jakékoli 
velikosti napájecího napětí ze specifi kovaném rozsahu.

 Tak je zajištěn konzistentní výkon systému bez ohledu na 
změny napájecího napětí. Zároveň tím odpadá nutnost 
používat rozměrné a nákladné 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 
zajištění konzistentního procesu svařování a zkrácení svařo-
vacího cyklu.

• Vysokonapěťový síťový napájecí zdroj je zárukou toho, 
že bude standardní systém pracovat kdekoliv na světě 
v místní vysokonapěťové rozvodné soustavě, ať je to 200V 
60Hz v Japonsku, 240V 50Hz v Evropě nebo 208V 60Hz ve 
Spojených státech. Odpadá nutnost jakékoli manipulace se 
vstupním transformátorem při použití kdekoliv na světě.

• Chladicí tunel s proudícím vzduchem vybavený výkon-
ným 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 namá-
hání interních součástek.

• Obvody vícenásobné ochrany proti přetížení vylučují 
okamžití zničení součástek při mimořádném přetížení výstu-
pu a hranice jmenovitého přetížení se odvozují od aktuální 
efektivní hodnoty výstupního výkonu.

• Certifi kace CE je zárukou toho, že výrobek odpovídá pří-
slušným evropským normám a může tedy být prodáván 
a používán v zemích Evropského společenství.

• Certifi kace ISO 9001 znamená, že se tento systém vyrábí 
podle nejpřísnějších standardů a je zárukou vysoce kvalitní-
ho zpracování.
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Všeobecné informace
Aby byla práce se zařízením bezpečná, efektivní a nedocházelo 
při ní k poranění, doporučujeme vám dodržovat následující bez-
pečnostní pokyny.
V této příručce pojem systém vypovídá o ucelené skupině kom-
ponent související se svařováním plastových nebo kovových 
dílů, označované někdy též jako ultrazvukové spojovací řešení.
Typický systém se skládá z generátoru a případně ultrazvuko-
vé řídicí jednotky, spínačů, obvodů řízení výkonu, spojovacích 
kabelů a sondy, která obsahuje měnič, booster a sonotrodu 
s výměnnými hroty.

Řádná instalace - Jednotlivé komponenty systému používejte 
teprve po řádné instalaci a kontrole.

Neschválené modifi kace - V systému neprovádějte žádné 
úpravy, nemáte-li k tomu souhlas výrobce. Neschválené úpra-
vy mohou být příčinou poranění obsluhujícího personálu nebo 
poškození přístroje. Takové úpravy jsou důvodem ke zrušení 
záruky.

Kryt musí být vždy namontovaný - Ze žádné části zařízení 
nesundávejte kryty, pokud k tomu nedostanete pokyn od výrob-
ce. Generátor je zdrojem nebezpečného elektrického napětí, 
které může způsobit úraz.

Uzemněná elektrická soustava - Zařízení používejte vždy jen 
s řádně provedeným uzemněním. (Viz pokyny pro bezpečnostní 
elektrické uzemnění na další straně.)

Soulad s bezpečnostními předpisy - Můžete být vyzváni 
k doplnění určitého příslušenství, aby systém vyhovoval míst-
ně platným bezpečnostním předpisům pro krytí strojů a úroveň 
generovaného hluku.

Poznámka k ochraně zdraví 
při práci s plasty
Než začnete systém svařování ultrazvukem používat, důklad-
ně se seznamte s bezpečnostními předpisy vydanými přísluš-
ným legislativním orgánem o práci s konkrétními druhy plastů, 
s nimiž budete pracovat.

Při zpracování plastových materiálů se mohou uvolňovat nebez-
pečné páry a plynné substance. Pro práci s takovými materiály 
nejprve zajistěte odpovídající větrání.

Kapitola 2 - Bezpečnost a ochrana zdraví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 Generátor neprovozujte nikdy bez 

nasazeného krytu.
 To je nebezpečné a mohlo by dojít 

k úrazu obsluhy.

UPOZORNĚNÍ
 Díly svařované ultrazvukem za 
určitých okolností vibrují na sly-
šitelné frekvenci. Používejte pro-
středky na ochranu sluchu, které 
snižují obtěžující, nepříjemný hluk. 
Kromě toho je vhodné snížit úro-
veň hluku instalací protihlukových 
zábran bariér z materiálů, které 
hluk pohlcují.
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Bezpečnost práce 
s elektrickým zařízením
Tuzemský systém uzemnění sítě 
Z bezpečnostních důvodů se u tohoto výrobku používá třívodi-
čový napájecí kabel s třípólovou zástrčkou se zemnícím kontak-
tem. Obrázek 2-1 znázorňuje elektrickou zásuvku odpovídající 
napájecímu kabelu, který se dodává se systémy distribuovanými 
v Severní Americe.

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

Obr. 2–1  Příklad 3vodičové zásuvky pro napětí 220 Voltů 
s uzemněním

Mezinárodní systém uzemnění sítě
Napájecí kabel běžně dodávaný pro mezinárodní použití je 
kompatibilní se síťovými zásuvkami, jaké se používají v řadě 
zemí kontinentální Evropy (viz Obr. 2-2). Jestliže však potřebu-
jete pro svoji aplikaci jiný typ napájecího kabelu, obraťte se na 
dodavatele zařízení a dodržte místní předpisy týkající se správ-
ného zapojení a uzemnění.

Obr. 2–2 Mezinárodní provedení pro napětí 220/240V 
s uzemněním

POZNÁMKA
Viz Kapitola 10, Možnosti pokud je váš systém 
opatřen pevně připojeným napájecím kabelem 
pro střídavé napětí 120V.

Uzemňovací kontakty

Typická zásuvka

Dodaný kabel 

UPOZORNĚNÍ
 Máte-li dvoupólové elektrické 

zásuvky, důrazně vám doporuču-
jeme jejich výměnu za třípólové 
typy s odpovídajícím uzemněním. 
Výměnu si nechte provést kvalifi -
kovaným elektrikářem podle plat-
né legislativy.

 Viz Obr. 2–1 a 2–2.

UPOZORNĚNÍ
 Máte-li nějaké pochybnosti o kvali-

tě uzemnění elektrických zásuvek, 
nechte si je zkontrolovat elektri-
kářem s potřebnou kvalifi kací. 
V žádném případě ze zástrčky 
napájecího kabelu neodstraňujte 
zemnící kontakt, ani ji jiným způ-
sobem neupravujte. Je-li nutné 
použít prodlužovací kabel, vyberte 
si třívodičový 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 výrobku zásad-
ně nepoužívejte dvouvodičový 
kabel.
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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.

Umístění
Panel šasi pro vertikální montáž
Generátor umístěte s ohledem na připojovací kabely a pohodlný 
přístup, aby nic nebránilo normálnímu používání. Operátor by 
měl mít dobrý přístup k ovládacím prvkům a nemělo by mu nic 
bránit ve výhledu na indikátory stavu systému.

Zadní panel generátoru spolehlivě připevněte k montážním 
lištám skříně tak, aby byl zajištěn snadný přístup k přednímu 
panelu, viz obrázek 3–1. Nad a pod generátorem musí zůstat 
aspoň 13 cm volného místa kvůli cirkulaci vzduchu. Je-li gene-
rátor instalován ve skříni s předními dveřmi, musí před předním 
panelem zůstat mezera nejméně 8 cm vedení kabelů.

UPOZORNĚNÍ
 Kolem vstupní a výstupní mřížky 

vzduchu nechte aspoň 13 cm vol-
ného místa kvůli dostatečné venti-
laci.

 Ventilátor nasává čerstvý vzduch 
kvůli chlazení vnitřních součástek, 
snižuje teplotní změny a prodlužu-
je tím životnost součástek.

Obr. 3-1  Vertikální montáž šasi (nízkoprofi lová jednotka 
volitelnými úchyty panelu)

[2,875 (73,02) - Vysokoprofi lový
VÝSTUP 
CHLADICÍHO 
VZDUCHU

palce(mm)

18,00 (457,14) 

Montážní otvor (horní) 
k montážní štěrbině (dolní)

VSTUP CHLADICÍHO VZDUCHU

Kapitola 3 - Instalace
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Horizontální stolní šasi
Umístění generátoru a vedení kabelů by mělo umožnit snadný 
přístup a nepřekážet normálnímu používání.

Po obou stranách skříně generátoru nechte alespoň 13 cm volné-
ho místa kvůli cirkulaci vzduchu. Před přístrojem by měl zůstat 
prostor asi 8 cm pro vedení kabelů.

OUTPUT POWER MODE

MODE
ON/OFF LINE

TEST
U/S OUTPUT

Control Switches

Status Indicators

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

PE

OUTPUT POWER MODE

MODE
ON/OFF LINE

TEST
U/S OUTPUT

Control Switches

Status Indicators

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

PE

Obr. 3–2  Horizontální stolní šasi (na obrázku s volitelnými nožkami)

VSTUP 
CHLADICÍHO 
VZDUCHU

VÝSTUP CHLADICÍHO 
VZDUCHU

Šasi pro horizontální montáž za panel
Umístění generátoru a vedení kabelů by mělo umožnit snadný 
přístup a nepřekážet normálnímu používání.

Po obou stranách skříně generátoru nechte alespoň 13 cm volné-
ho místa kvůli cirkulaci vzduchu. Před přístrojem by měl zůstat 
prostor asi 8 cm pro vedení kabelů.

Obr. 3–3  Šasi pro horizontální montáž za panel (nízkoprofi lová jednotka s volitelnými úchyty k zadnímu panelu)

VSTUP 
NAPÁJECÍHO 
KABELU

Uzemňovací šroub ULTRAZVUK A VSTUPY/VÝSTUPY SYSTÉMU

Volitelná zadní montážní deska do roštu

2,875 (73,02) 
Vysokoprofi lová 
jednotka

18,50 (469,9)

18,00 (457,14)

2,00 (50,8)
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Odrušovací uzemnění
Spolehlivé uzemnění u napájecího kabelu generátoru je kromě 
již zmíněných bezpečnostních důvodů významné ještě kvůli 
účinnému potlačení elektrického šumu a rušení v pásmu rádi-
ových frekvencí (RFI, Radio Frequency Interference). Každý 
ultrazvukový generátor obsahuje odrušovací fi ltr, který brání 
šíření poruch do řídicích obvodů po napájecím kabelu.

Tentýž fi ltr zároveň brání šíření rušivých signálů na ultrazvu-
kových frekvencích zpět do elektrické sítě. Aby mohl odru-
šovací fi ltr řádně plnit svůj účel, musí být systém spolehlivě 
uzemněn. K zemnící svorce na zadním panelu (viz Obr. 3-3) 
připojte vodič, jehož druhý konec spojte se zemnící svorkou na 
nejbližším uzemněném potrubí nebo srovnatelném předmětu.

Kapitola 3 - Instalace

UPOZORNĚNÍ
 Kvůli minimalizaci elektrického 

rušení a odstranění zemních prou-
dů uzemněte šasi podle tohoto 
nákresu.

 Použijte zapojení typu HVĚZDA 
(na obrázku dole). Nepoužívejte 
ŘETĚZENÍ zemnících spojení.

Uzemňovací šroub šasi

Uzemnění

Držák pevné sondy nebo 
druhý uzemňovací šroub šasi

Lanko nebo drát 
o průřezu 2 mm2

Třetí uzemňovací 
šroub šasi
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Připojovací kabely
(Stručný návod)
Vertikální i horizontální provedení generátoru se zapojuje shod-
ně. Umístění konektorů na panelech jednotlivých typů se však 
liší. Podrobným popisem konektorů systému a významem jejich 
kontraktů se zabývá Kapitola 4.

Systémy s ručním ovládáním sondy
(Ruční sondy)
Krok 1. Šasi generátoru uzemněte vodičem o průřezu nejmé-

ně 2 mm2 (není součástí dodávky) k zemnící svorce. 
A A na Obr. 3-4.

Krok 2. Konektor HD-15 ruční sondy zapojte do konektoru J2 
na V/V panelu. B na Obr. 3-4.

Krok 3. Vysokonapěťový koaxiální kabel sondy zapojte do vý-
stupního konektoru ultrazvuku J1. C na Obr. 3-4.

Krok 4. Napájecí kabely s konektorem IEC se dodávají ke stan-
dardnímu horizontálnímu provedení a k systémům pro 
vertikální montáž. Napájecí kabel připojte do zásuvky 
typu IEC ultrazvukového generátoru (D na Obr. 3–4) 
a jeho druhý konec zasuňte do síťové zásuvky schvále-
ného typu.

Napájecí kabely
Třívodičové napájecí kabely dodávané se standardními generá-
tory odpovídají jmenovitému výkonu ultrazvukového výstupu 
a podmínkám kontinentu, kde budou používány.

Viz Tabulka 3-I.

Číslo dílu Kontinent
200-1110 Severní Amerika 240V, 15A
200-1111 Kontinentální Evropa, 240V, 16A

Tabulka 3— I  Objednací čísla standardních napájecích kabelů 
typu IEC

UPOZORNĚNÍ
 Napájecí kabel je kvůli bezpeč-

nosti zakončen třípólovou zástrč-
kou s uzemňovacím kontaktem.

 Jestliže někde narazíte na dvou-
pólovou zásuvku, doporučujeme 
vám nahradit ji třípólovou s řád-
ným uzemněním.

 O výměnu požádejte elektrikáře 
s kvalifi kací odpovídající platným 
předpisům.

 V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ze zástrčky 
neodstraňujte zemnící kontakt, ani 
ji jiným způsobem neupravujte.

 

POZNÁMKA
Viz Kapitola 10, Volitelné doplňky, kde najdete 
informace o provozu s napájecím napětím 120V 
a dalších funkcích.

Obr. 3–4  Horizontální stolní generátor a připojovacím 
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kabelem ruční sondy

OUTPUT POWER MODE

MODE
ON/OFF LINE

TEST
U/S OUTPUT

Control Switches

Status Indicators

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

PE

J2

J3

J4

J7

J1

Kapitola 3 - Instalace

J7 je volitelný. VSTUPY B

VÝSTUPY

D 
PANEL PŘÍVODU 

NAPÁJENÍ

UZEMŇOVACÍ ŠROUB A

C VÝSTUP ULTRAZVUKU

POZNÁMKA
Pro ilustraci je zobrazen horizontální stolní gene-
rátor.
Vertikálně montované jednotky mají stejné připo-
jovací konektory, ale jinak orientované.
(Viz obrázek 4-1).
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Systém s automaticky řízenou 
sondou
(Viz Obr. 3-4, připojovací místa.)
Krok 1. Uzemněte šasi generátoru. Jedná se o vodič průřezu 

nejméně 2 mm2 (není součástí dodávky) připojený 
k zemnící svorce. A A na Obr. 3-4.

Krok 2. Volitelně - uzemněte držák sondy. Použijte vodič o prů-
řezu nejméně 2 mm2 (není součástí dodávky).

Krok 3. Do vstupního konektoru HD-15, J2 na V/V panelu, 
připojte ovládací kabel z vašeho automatizovaného 
systému. B na Obr. 3-4.

Krok 4. Vysokonapěťový koaxiální kabel sondy zapojte do vý-
stupního konektoru ultrazvuku J1. C na Obr. 3-4.

Krok 5. Napájecí kabely s konektorem IEC se vždy dodávají 
ke stolnímu horizontálnímu provedení a k systémům 
pro vertikální montáž. Napájecí kabel připojte do zá-
suvky typu IEC ultrazvukového generátoru a jeho dru-
hý konec zasuňte do síťové zásuvky schváleného typu. 
D D na Obr. 3-4.

POZNÁMKA
Viz Kapitola 10, Volitelné doplňky, kde najdete 
informace o provozu s napájecím napětím 120V 
a dalších funkcích.
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Tato stránka je záměrně prázdná
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Popis panelu

Šasi pro vertikální montáž – přední 
panel
V této části najdete popis součástí panelu jednotky určené k ver-
tikální montáži, který obsahuje část vyhrazenou různým stan-
dardním systémovým funkcím a část pro instalaci dostupných 
volitelných doplňků. Obrázek 4–1 znázorňuje uspořádání pane-
lu šasi, které je uzpůsobeno pro vertikální montáž.

Panel přívodu napájení
A - Vstupní konektor napájení typu IEC – sem se připojuje 
napájecí kabel s koncovkou IEC.
B Síťový vypínač – jistič – slouží k zapnutí a vypnutí systému.
C Uzemňovací šroub šasi – Připojení šasi na ochranné uzem-
nění.

Panel V/V systému
D Vstupní konektor systému – Vystup řídicích signálů systému
E Výstupní konektor systému – Výstup signálů informujících 
o stavu systému
F Výstupní konektor ultrazvukového signálu – Koaxiální vy-
sokonapěťové připojení ultrazvukové soustavy
G Konektor konfi guračního portu – Port digitálního řízení, je-
hož pomocí lze upravovat parametry systému.

Kontrolní panel stavu systému
(Některé systémy tento panel nemají.)
H Ovládací tlačítka systému – Slouží ke spuštění testu ultra-
zvukového výstupu a k přepínání režimu ON/OFF LINE
J LED indikátory stavu – ukazují stav napájecího zdroje, ultra-
zvukového výstupu a režimu ON/OFF LINE

Popis těchto základních ovládacích prvků a indikátorů stavu 
najdete v kapitole 5.

Panel volitelného modulu
(Na standardním modelu je připevněn prázdný panel.)

K Sem se instaluje volitelný doplňkový modul.

Horizontální stolní šasi – Přední panel
V této části najdete popis uspořádání panelu horizontálního stol-

Kapitola 4 - Standardní zapojení 

Obr. 4–1 Uspořádání panelu - generátor pro vertikální 
montáž za panel
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ního generátoru, který obsahuje část vyhrazenou různým stan-
dardním systémovým funkcím a část pro instalaci dostupných 
volitelných doplňků. Obrázek 4–2 znázorňuje vzhled panelu.

Panel přívodu napájení
A - Vstupní konektor napájení typu IEC – sem se připojuje 
napájecí kabel s koncovkou IEC.
B Síťový vypínač – jistič – slouží k zapnutí a vypnutí systému.
C Uzemňovací šroub šasi – Připojení šasi na ochranné uzem-
nění.

Panel V/V systému
D Vstupní konektor systému – Vystup řídicích signálů systému
E Výstupní konektor systému – Výstup signálů informujících 
o stavu systému
F Výstupní konektor ultrazvukového signálu – Koaxiální vy-
sokonapěťové připojení ultrazvukové soustavy
G Konektor konfi guračního portu – Port digitálního řízení, je-
hož pomocí lze upravovat parametry systému.

Kontrolní panel stavu systému
(Některé systémy tento panel nemají.)
H Ovládací tlačítka systému – Slouží ke spuštění testu ultra-
zvukového výstupu a k přepínání režimu ON/OFF line

J LED indikátory stavu – ukazují stav napájecího zdroje, ultra-
zvukového výstupu a režimu ON/OFF LINE

Popis těchto základních ovládacích prvků a indikátorů stavu 
najdete v kapitole 5.

Panel volitelného modulu
(Na standardním modelu je připevněn prázdný panel.)
K Sem se instaluje volitelný doplňkový modul.

Obr. 4–2 Uspořádání panelu - Horizontální stolní generá-
tor

Panel přívodu napájení

V této části je popsán standardní panel napájení.

OUTPUT POWER MODE

MODE
ON/OFF LINE

TEST
U/S OUTPUT

Control Switches

Status Indicators

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

PE
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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.
Nízkoprofi lové systémy jsou opatřeny vstupním IEC konekto-
rem pro jmenovitý proud 10 A. U systémů vysokoprofi lových je 
použit IEC konektor pro jmenovitý proud 16/20 A.
Napájecí kabel pro odpovídající proudové zatížení je třeba 
spolehlivě zasunout do vstupních IEC konektoru svařovacího 
systému. Jestliže se systémem nebyl dodán napájecí kabel kom-
patibilní se zásuvkami, které se v dané lokalitě běžně používají, 
můžete si jej koupit v místním obchodě s elektrickými součást-
kami. 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 120V. 
Aby systém fungoval, potřebuje napětí nejméně 200V.

Síťový vypínač/jistič 
Kolébkový vypínač/jistič zapíná a vypíná přívod elektrického 
proudu do systému. Poloha ZAPNUTO je označena mezinárod-
ně 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 přechod-
né, lze jistič resetovat přepnutím kolébky vypínače do polo-
hy ZAPNUTO. Když jistič po novém zapnutí okamžitě proud 
vypne, jedná se zřejmě o interní poruchu a generátor bude 
vyžadovat servisní zásah.
Nesnažte se jistič resetovat opakovaně. Pokud opakovaně vypa-
dává, mohli byste generátor ještě víc poškodit.

POZNÁMKA
Viz Kapitola 10, Volitelné doplňky , kde najdete 
informace o provozu s napájecím napětím 120V.

Uzemňovací šroub šasi
Zemnící svorka šasi se používá k připojení ochranného uzemně-
ní generátoru. Tímto způsobem se zvýší potlačení elektrického 

rušení nebo rušení v pásmu rádiových frekvencí, která se v prů-
myslovém prostředí běžně vyskytují. Uzemňovací šroub šasi je 
na označen jako C na Obr. 4-2. O řádném uzemnění systému 
pojednává Kapitola 3.

Panel V/V systému
V této části je popsán standardní panel V/V systému.

Kapitola 4 - Standardní zapojení 
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Vstupní konektory systému 
Konektor VSTUPŮ SYSTÉMU připevněný na V/V panelu 
obsahuje kontakty pro všechny hlavní vstupní signály, které 
jsou na výstupu systému automatického řízení běžně k dispozi-
ci. Kabel připojený k tomuto konektoru všechny dostupné řídi-
cí 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 signá-
ly na tomto konektoru jsou elektricky izolované (nevztahují se 
k uzemnění šasi) a aktivují se přivedením stejnosměrného napě-
tí 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.
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 kon-
taktům vstupního konektoru lze nakonfi gurovat spínání vstup-
ních signálů tak, aby se vztahovaly k uzemnění šasi bez nutnosti 
použít externí napájecí zdroj, je-li to třeba.
Podrobná schémata zapojení ukázkových aplikací najdete 
v informacích o příslušných aplikacích.

Popis kontaktů vstupních konektorů 
Konektor VSTUPŮ SYSTÉMU je typu HD-15F (subminiaturní 
15pinová zásuvka typu D. Obsazení kontaktů tohoto konektoru 
ukazuje obrázek 4–4. Konektor (zástrčka) kabelu je zrcadlovým 
obrazem zásuvky na panelu a je vidět na obrázku 4–5. Tabulka 
4–I obsahuje seznam jmen signálů s popisem, podrobnější popis 
následuje. Barevné značení vodičů vstupního kabelu je rovněž 
obsaženo v tabulce 4–I pro případ, že by si uživatel systém 
zapojoval a sestavoval.
Obr. 4–3  Panel systému V/V (je zobrazen standardní 

panel)
Kontakt Název signálu Barva vodiče Požadavky na volitelné doplňky

1 +22V BL
2 Uzemnění napájení W
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LK (černý)
WHT (bílý)

3 Vstup výběrového bitu 0 dálkového nastavení Červená Vyžadován volitelný modul MPC
4 Vstup výběrového bitu 1 dálkového nastavení GRN (zelený) Vyžadován volitelný modul MPC
5 Vstup výběrového bitu 2 dálkového nastavení ORN (oranžový) Vyžadován volitelný modul MPC
6 Vstup výběrového bitu 3 dálkového nastavení BLU (modrý) Vyžadován volitelný modul MPC
7 Vstup výběrového bitu 4 dálkového nastavení WHT/BLK 

(bíločerný)
Nezapojen

8 Aktivace ultrazvuku/Spuštění cyklu RED/BLK 
(červenočerný)

9 Vstup řízení automatického thrusteru GRN/BLK 
(zelenočerný)

Vyžadována karta automatického 
thrusteru

10 Vstup blokování předního panelu ORN/BLK 
(oranžovočerný)

Nezapojen - Funkce není k dispozici

11 Blokování přítlačného systému pro ruční sondy BLU/BLK 
(modročerný)

Ruční sonda

12 Resetovací vstup zámku systému BLK/WHT 
(černobílý)

Nezapojen - Funkce není k dispozici

13 Izolovaný společný vodič RED/WHT 
(červenobílý)

14 Rezervní vstup GRN/WHT 
(zelenobílý)

15 Vstup signálu automatického zastavení cyklu BLU/WHT 
(modrobílý)

Tabulka 4— I Vstupní signály generátoru 

Popis vstupních signálů systému 
Pin 1 (+22V)

Kapitola 4 - Standardní zapojení 

Tento kontakt je zdrojem ss napětí +22V/250mA pro řídicí jed-
notku uživatele.

Pin 2 (Zem napájení)
Pin 2 je zpětným vodičem zdroje 22V a vztahuje se k potenciálu 
uzemněného šasi.

Pin 3 (Vstup výběrového bitu 0 dálkové-
ho nastavení)
Pin 3 je signál výběrového bitu 0, což je nejméně významný bit 
používaný automatickým řídicím systémem při výběru nastave-
ní svařovacího procesu (za předpokladu, že součástí svářečky je 
řídicí jednotka procesu). Stejný vstupní signál se také používá 
k výběru kanálu, je-li instalována karta rozhraní MPC (modul 
řízení více sond).

Pin 4 (Vstup výběrového bitu 1 dálkové-
ho nastavení)
Pin 4 je signál výběrového bitu 1, což je druhý nejméně význam-
ný bit používaný automatickým řídicím systémem při výběru 
nastavení svařovacího procesu (za předpokladu, že součástí svá-
řečky je řídicí jednotka procesu). Stejný vstupní signál se také 
používá k výběru kanálu, je-li instalována karta rozhraní MPC 
(modul řízení více sond).
Pin 5 (Vstup výběrového bitu 
2 dálkového nastavení)
Pin 5 je signál výběrového bitu 2, což je třetí nejméně význam-
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5     4     3     2     15     4     3     2     1
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Obr. 4–4  HD-15F jako vstupní konektor generátoru

Obr. 4–5  HD-15M jako konektor vstupního kabelu 
generátoru
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ný bit používaný automatickým řídicím systémem při výběru 
nastavení svařovacího procesu (za předpokladu, že součástí svá-
řečky je řídicí jednotka procesu). Stejný vstupní signál se také 
používá k výběru kanálu, je-li instalována karta rozhraní MPC 
(modul řízení více sond).

Pin 6 (Vstup výběrového bitu 
3 dálkového nastavení)
Pin 6 je signál výběrového bitu 3, což je druhý nejvýznamněj-
ší bit používaný automatickým řídicím systémem při výběru 
nastavení svařovacího procesu (za předpokladu, že součástí svá-
řečky je řídicí jednotka procesu). Stejný vstupní signál se také 
používá k výběru kanálu, je-li instalována karta rozhraní MPC 
(modul řízení více sond).

Pin 7 (Vstup výběrového bitu 
4 dálkového nastavení)
(V základním modelu generátoru není 
použit)
Pin 7 je signál výběrového bitu dálkového nastavení, což je nej-
významnější bit používaný při výběru jednotlivých nastavení 
svařovacího procesu a lze jej využít jen ve spolupráci s dokona-
lejším systémem řízení.
Je-li instalován modul řízení více sond (MPC), tento bit se 
nepoužívá.

Pin 8 (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. Na systémech 
vybavených řídicí jednotkou svařování signál rovněž plní funk-
ci spuštění svařovacího cyklu, je-li aktivace a časování ultra-
zvukového signálu plně pod kontrolou řídicí jednotky procesu.
Podle nastavení řídicí jednotky svařovacího procesu může být 
pro spuštění cyklu aktivován jen krátkodobě.

Pin 9 (Vstup automatického řízení 
thrusteru)
Pin 9 se používá, jen když je instalována volitelná karta řízení 
automatického thrusteru. Aktivace tohoto vstupu způsobí spuš-
tění thrusteru (připojeného k volitelné kartě) do dolní polohy. Po 
vypnutí signálu se thruster vrátí do horní polohy. Tato konfi gu-
race se zpravidla používá u kontinuálního svařovacího procesu, 
když chce uživatel oddálit ultrazvukovou soustavu od procesu 
(nebo materiálu) v případě vypnutí ultrazvukového signálu nebo 
nutnosti provést nějaké úpravy procesu. Tento vstupní řídicí sig-
nál se bude ignorovat a nebude funkční, pokud bude ovládací 
karta thrusteru konfi gurována do „podřízení ultrazvuku", při 
němž se spuštění thrusteru do dolní polohy aktivuje zapnutím 
ultrazvuku.

Pin 10 (Vstup blokování předního 
panelu)
Pin 10 se používá, jen pokud je v systému zahrnuta řídicí jed-
notka procesu přístupná z předního panelu. Aktivace tohoto 
vstupního signálu se používá pro blokování ovládacích prvků 
předního panelu, aby nebylo možné zasahovat do nastavení sva-
řování nebo do konfi guračních parametrů uložených v paměti. 
Uživatel potom může použít ovládací prvky k zobrazení infor-
mací o svařovacím procesu, ale nemůže je měnit. Vypnutím sig-
nálu je obnovena funkce prvků předního panelu bez jakýchkoli 
omezení.

Pin 11 (Blokování přítlačného systému 
pro ruční sondy)
Pin 11 slouží k odpojení napájení přítlačného systému nebo 
thrusteru, je-li do vstupního konektoru systému připojena ruč-
ní sonda a to z bezpečnostních důvodů. Aktivační spínač ruční 
sondy by mohl neočekávaně odstartovat svařovací cyklus, kte-
rý vyvolá spuštění přítlačného zařízení nebo thrusteru do dol-
ní 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 pne-
umatického přítlačného zařízení. Jestliže je instalována karta 
řízení přítlačného zařízení, musí zůstat tento kontakt nezapo-
jený. Spojením kontaktu s uzemněním šasi se zablokuje funkce 
přítlačného systému.

Pin 12 (Resetovací vstup zámku 
systému)
Pin 12 se používá, jen pokud je v systému zahrnuta řídicí jed-
notka procesu přístupná z předního panelu. Tento vstupní signál 
se používá při ručním řízení procesu, kdy operátor musí reago-
vat na nějakou abnormální situaci ve svařovacím cyklu. Řídicí 
jednotka procesu musí být nastavena tak, aby při mimořádné 
situaci v procesu zablokovala generátor. Svařovací proces se 
zastaví, dokud operátor stisknutím spínače nepotvrdí, že mimo-
řádný stav pominul, což krátce aktivuje tento vstupní signál.
Jakmile operátor resetuje zámek, svařovací proces může nor-
málně pokračovat.

Pin 13 (Izolovaný společný vodič)
Pin 13 je elektricky oddělený od uzemnění šasi a je součástí 
standardní konfi gurace. 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 napá-
jecího zdroje.
Pin 14 (Rezervní vstup)
Pin 14 není zapojen.
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Pin 15 (Vstup automatického zastavení 
cyklu)
Pin 15 je řídicí vstupní signál, který ve standardní tovární kon-
fi guraci po své aktivaci vypne ultrazvuk. Lze jej využít auto-
matickým řídicím systémem jako doplňkový způsob vypnutí 
ultrazvukového výstupu. Když systém obsahuje řídicí jednotku 
procesu, lze pomocí nabídky tento signál nastavit tak, aby fun-
goval jako vstupní řídicí signál „konec svaru".

Výstupní konektor systému 
Konektor VÝSTUPŮ SYSTÉMU připevněný na V/V panelu 
generátoru obsahuje kontakty pro všechny stavové a monitoro-
vací výstupní signály, které se běžně připojují do systému auto-
matického řízení. Kabel, který se připojuje do tohoto konekto-
ru, 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 sva-
řovací aplikace. Není-li provozní stav systému důležitý, může 
konektor zůstat nezapojený, pro funkci systému není nutný.
Na monitorovacích výstupech jsou analogové signály použí-
vané ke sledování frekvenci ultrazvukového signálu, nastave-
ní amplitudy, výkonové parametry ultrazvukového výstupu. 
Signály jsou vztažené ke společnému monitorovacímu vodi-
či (Pin 13). Ten má potenciál uzemnění šasi (není oddělený). 
Všechny digitální výstupní signály tohoto konektoru jsou izolo-
vané (nejsou vztaženy k uzemnění šasi generátoru).
Aktivní výstupní stavový signál odebírá proud (25mA ze stejno-
směrného zdroje 30V jsou maximální hodnoty s výjimkou dvou 
programovatelných stavových výstupů, které mohou odebírat 
maximálně 1A) proti izolovanému společnému vodiči.
V terminologii oboru automatizace, výstupy jsou typu NPN 
(odebírají proud), ovládají vstupy typu PNP (dodávají proud) 
a vztahují se k izolovanému společnému vodiči.

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 výstu-
py, je třeba instalovat volitelný převodník oddělených výstupů 
NPN na PNP, který se namontuje do kolejniček DIN. Modul 
převádí standardní izolované (NPN) stavové výstupní signály 
na izolované zdrojové (PNP) signály.

Popis kontaktů výstupních konektorů 
Konektor VÝSTUPŮ SYSTÉMU je typu DB-25F (subminia-
turní 25pinová zásuvka typu D). Přiřazení kontaktů (pinů) toho-

to konektoru ukazuje obrázek 4-6. Konektor (zástrčka) kabelu 
je zrcadlovým obrazem konektoru na panelu a je znázorněn 
na obrázku 4-7. Tabulka 4-II obsahuje seznam jmen signálů 
a jejich popis. Podrobnější popisy jsou uvedeny dále v čás-
ti Popis výstupních signálů systému. Barevné značení vodičů 
výstupního kabelu je rovněž obsaženo v tabulce 4–II pro případ, 
že by si uživatel systém zapojoval a sestavoval.

Popis výstupních signálů systému 

Pin 1 (Zdroj +22V)

Kapitola 4 - Standardní zapojení 
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Tento kontakt je zdrojem ss napětí +22V/250mA pro řídicí jed-
notku uživatele.

Pin 2 (Rezervní výstup)
Pin 2 není zapojen.

Pin 3 (Zem zdroje +22V)
Pin 3 je zpětným vodičem zdroje 22V a vztahuje se k potenciálu 
uzemněného šasi.

Pin 4 (Programovatelný stavový výstup 1)
       Ve výchozím stavu je na něm stav 
spínače E-Stop
Pin 4 je připojen k výkonnému ovládacímu obvodu, který je 
schopen odebírat až 1A do společného odděleného vodiče. Tento 
výstup je určen pro napájení externích spotřebičů uživatele, při-
čemž se může jednat o cívky relé, ovládací ventily, či vizuální 
nebo zvukové indikátory. Napájecí zdroj uživatele by měl posky-
tovat stejnosměrné napětí do 30V. Společný vodič tohoto zdroje 
se musí připojit ke kontaktu 24 (oddělený společný vodič).
Tento výstup je možné přeprogramovat na jiný stavový signál 
(z dostupného počtu) buď ve výrobním závodu nebo prostřed-
nictvím konfi guračního portu a speciálního programu běžícího 
na počítači pod Windows.

Pin 5 (Programovatelný stavový výstup 2)
Ve výchozím nastavení je na něm stav 
Přehřátí
Pin 5 je připojen k výkonnému ovládacímu obvodu, který je 
schopen odebírat až 1A do společného odděleného vodiče. 
Tento výstup je určen pro napájení externích spotřebičů uživa-
tele, přičemž se může jednat o cívky relé, ovládací ventily, či 
vizuální nebo zvukové indikátory. Napájecí zdroj uživatele by 
měl poskytovat stejnosměrné napětí do 30V. Společný vodič 
tohoto zdroje se musí připojit ke kontaktu 24 (oddělený společ-
ný vodič).
Tento výstup je možné přeprogramovat na jiný stavový signál 
(z dostupného počtu) buď ve výrobním závodu nebo prostřed-
nictvím konfi guračního portu a speciálního programu běžícího 
na počítači pod Windows.

Kontakt 6 (Stavový výstup Ultrazvuk 
aktivní - Ultrasound Active Status 
Output)
Kontakt 6 je neizolovaný digitální stavový výstup (aktivní v níz-
ké úrovni), který je aktivován, pokud systém generuje ultrazvu-
kový signál do zátěže připojené k výstupnímu konektoru ultra-
zvuku. Pokud je výstup ultrazvuku vypnutý, bude tento výstup 
v otevřeném stavu.
Obr. 4–6  DB 25-F, Výstupní konektor generátoru
Obr. 4–7  DB-25M jako konektor výstupního kabelu 

generátoru

Pin 7 (Stavový výstup Obecná chyba)

 

1          3        5 7       9       11        13     

15           17           19                  21             23             25

13          11         9  7       5       3        1     

25        23     21   19          17         15        

Kontakt 7 je neizolovaný digitální stavový výstup (aktivní v níz-

ké úrovni), který se aktivuje vždy, když je detekován jakýkoli 
chybový stav, jenž vyřazuje ultrazvukový výstup a brání nor-

mální činnosti systému. Dokud nebude detekován žádný chybo-
vý stav, bude tento výstup v neaktivním stavu.

Pin 8 (Stavový výstup Spuštění 
přítlačného systému)
Tento výstupní stavový signál se aktivuje, jen když je generátor 
vybaven řídicí jednotkou ovládanou z předního panelu a kar-
tou řízení přítlačného systému. Generátor v základní konfi gura-
ci tyto požadavky nesplňuje, a proto u něj nefunguje ani tento 
výstupní signál. Pin 8 je digitální stavový signál (aktivní v nízké 
úrovni), který se aktivuje, když je splněna podmínka pro spuště-
ní přítlačného zařízení a zařízení se spustí.
Pokud připojené přítlačné zařízení nebylo spouštěno, bude tento 
výstup v otevřeném stavu.

Pin 9 (Stavový výstup Přetížení systému)
Pin 9 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), který 
se aktivuje, je-li zjištěno přetížení systému. Aktivace stavové-
ho 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 pod-
mínky je povolena aktivace ultrazvukového výstupu. Výstup 
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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.

Kontakt Název signálu Barva vodiče Požadavky na volitelné doplňky
1 +22V BLK (černý)
2 Rezervní výstup WHT (bílý)
3 Zem zdroje +22V Červená
4 Programovatelný stavový výstup 1 GRN (zelený) Konfi gurační program
5 Programovatelný stavový výstup 2 ORN (oranžový) Konfi gurační program
6 Stavový výstup Ultrazvuk aktivní BLU (modrý)
7 Stavový výstup Obecná chyba WHT/BLK (bíločerný)
8 Stavový výstup Spuštění přítlačného systému RED/BLK 

(červenočerný)
Není k dispozici.

9 Stavový výstup Přetížení systému GRN/BLK 
(zelenočerný)

10 Stavový výstup Systém Online ORN/BLK 
(oranžovočerný)

11 Stavový výstup Přítlačný systém je v horní 
koncové poloze

BLU/BLK 
(modročerný)

Není k dispozici.

12 Stavový výstup Proudová smyčka OK BLK/WHT (černobílý) Volitelná karta dálkového ovládání
13 Společný vodič analogových monitorovacích 

signálů
RED/WHT 

(červenobílý)
14 Výstup monitoru frekvence GRN/WHT (zelenobílý)
15 Výstup monitorování výkonu BLU/WHT (modrobílý)
16 Výstup monitoru amplitudy BLK/RED 

(černočervený)
17 Stavový výstup regulace amplitudy/výkonu WHT/RED 

(bíločervený)
18 Stavové výstupy MPC Ready ORN/RED 

(oranžovočervený)
Volitelný modul MPC

19 Stavový výstup Napájení OK BLU/RED 
(modročervený)

20 Stavový výstup Vadný díl RED/GRN 
(červenozelený)

Není k dispozici.

21 Stavový výstup Dobrý díl ORN/GRN 
(oranžovozelený)

Není k dispozici.

22 Stavový výstup Systém Ready BLK/WHT/RED 
(černobíločervený)

23 Stavový výstup Pravděpodobně vadný díl WHT/BLK/RED 
(bíločernočervený)

Není k dispozici.

24 Izolovaný společný vodič RED/BLK/WHT 
(červenočernobílý)

25 Rezervní výstup GRN/BLK/WHT 
(zelenočernobílý)

Tabulka 4— II Signály výstupního konektoru 

Pin 11 (Stavový výstup Přítlačný systém 
je v horní koncové poloze)
Tento výstupní stavový signál se aktivuje, jen když je generátor 
vybaven řídicí jednotkou ovládanou z předního panelu a kar-

Kapitola 4 - Standardní zapojení 
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tou řízení přítlačného systému. Generátor v základní konfi gu-
raci tyto požadavky nesplňuje, a proto u něj nefunguje ani ten-
to výstupní signál. Pin 11 je digitální stavový výstup (aktivní 
v nízké úrovni), který se aktivuje sepnutím horního koncového 
spínače přítlačného zařízení. Pokud je koncový spínač rozpoje-
ný (přítlačné zařízení není v horní poloze), bude tento výstup 
v otevřeném stavu.

Pin 12 (Stavový výstup Proudová 
smyčka OK)
Tento stavový výstup se může aktivovat, jen když je v systému 
instalována karta dálkového ovládání. Pin 12 je digitální sta-
vový výstup (aktivní v nízké úrovni), který se aktivuje, když je 
vstup proudové smyčky připojený ke kartě dálkového ovládání 
a pracuje normálně. Výstup bude neaktivní, pokud bude vstupní 
signál proudové smyčky příliš nízký pro správnou funkci (méně 
než 2 mA). Příčinou může být přerušené vedení, porucha řadi-
če proudové smyčky nebo nesprávné připojení ke vstupnímu 
konektoru.

Pin 13 (Společný vodič analogových 
monitorovacích signálů)
Pin 13 je společný vodič (zem) všech analogových monitorova-
cích signálů (na pinech 14, 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.

Pin 14 (Výstup monitorování frekvence)
Pin 14 je výstup sinusového signálu, jehož frekvence je shodná 
s pracovní frekvencí ultrazvukového generátoru. Signál je pří-
tomen, je-li aktivní ultrazvukový výstup. Referenční zemí pro 
tento signál je pin 13 (Společný vodič analogových monitoro-
vacích signálů).
Efektivní hodnota napětí tohoto signálu je nepřímo úměrná frek-
venci ultrazvuku, a proto čím vyšší bude frekvence ultrazvuku, 
tím nižší bude napětí signálu.
(U systémů pracujících s frekvencí 20kHz bude mít tento výstup 
napětí asi 31 Vef, u systémů s frekvencí 40 kHz bude napětí sig-
nálu přibližně 15 Vef). Výstupní impedance je asi 2000 ohmů. 
Velikost napětí je možné v případě potřeby snížit připojením 
odporového děliče napětí na vstup měřicího zařízení.

Pin 15 (Stavový výstup monitorování 
výkonu)
Pin 15 je analogový výstupní signál, kterým se monitoruje 
výstupní výkon ze svařovacího systému. Měřítko tohoto výstup-

ního signálu je následující:
Systémy 15kHz, 20kHz, 30kHz a 40kHz
1 Watt = 0,001 Vss (1 mV/W)
Systémy pracující na frekvenci 50kHz a vyšší
1 Watt = 0,010 Vss (10 mV/W)
Příklady: Na monitorovacím výstupu systému 20kHz je 
napětí 0,525 Vss
Výstupní výkon = 525 W
 Na monitorovacím výstupu systému 50kHz je 
napětí 0,525 Vss
Výstupní výkon = 52,5 W

Pin 16 (Výstup monitorování amplitudy)
Pin 16 je analogový výstupní signál, kterým se monitoruje nasta-
vení amplitudy. Měřítko výstupního signálu je: amplituda 100% 
= 10,0 Vss nebo 0,1 Vss 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 prou-
dové smyčky 4-20mA připojené na vstup karty dálkového ovlá-
dání. Pomocí tohoto výstupního signálu si může řídicí systém 
ověřit, jestli skutečná velikost amplitudy odpovídá naprogramo-
vané úrovni.

Pin 17 (Stavový výstup regulace amplitu-
dy/výkonu) (podle dostupnosti)
Signál má význam především tehdy, je-li zvolený režim regu-
lace výkonu. Tento signál „Mimo regulační meze" indikuje, 
že kvůli neadekvátnímu tlaku na sonotrodu nelze dosáhnout 
požadované úrovně výkonu, i když je amplituda nastavena na 
maximální úroveň 100%.
V režimu regulace amplitudy bude signál aktivován na konci 
náběžné hrany a bude aktivní až do začátku sestupné hrany. 
Jinými slovy, signál bude aktivní po dobu, kdy amplituda ultra-
zvukového signálu dosahuje naprogramované hodnoty.
Pin 17 je digitální stavový výstup (aktivní v nízké úrovni), kte-
rý se aktivuje, pokud systém správně reguluje amplitudu nebo 
výkon. Dostane-li se systém mimo regulační meze, bude tento 
výstup neaktivní. Když k tomu dojde, nebude schopen nastavit 
výkon na naprogramovanou úroveň.

Pin 18 (Stavový výstup MPC Ready)
Tento stavový výstup se může aktivovat, jen když je v systému 
instalována karta rozhraní MPC (ovládání více sond). Pin 18 je 
digitální stavový signál (aktivní v nízké úrovni), který se aktivu-
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je, když je řídicí jednotka MPC připravena na změnu výběrové-
ho bitu sondy a na spuštění dalšího svařovacího cyklu. Jestliže 
řídicí jednotka MPC není připravena přijmout změnu vstupního 
signálu pro přepnutí sondy, pak je tento výstup neaktivní.
Všechny změny budou ignorovány, dokud se tento výstupní 
signál neaktivuje do stavu připravenosti. Tento stavový výstup-
ní signál bude rovněž ve stavu otevřeno (MPC Nepřipraven), 
budou-li v systému MPC detekována interní porucha. Pokud 
se tento stavový výstup nemůže přepnout do aktivního stavu, 
zkontrolujte, jestli nesvítí červená signalizace poruchy na před-
ní straně modulu MPC.

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

Pin 20 (Stavový výstup Vadný díl)
Tento stavový výstup se může aktivovat, jen když je v systému 
instalována karta řízení z předního panelu. Generátor v základní 
konfi guraci tyto požadavky nesplňuje, a proto u něj nefungu-
je ani tento výstupní signál. Pin 20 je digitální stavový výstup 
(aktivní v nízké úrovni), který se aktivuje buď krátkodobě nebo 
až do začátku dalšího svařovacího cyklu, pokud jsou paramet-
ry 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)
Tento stavový výstup se může aktivovat, jen když je v systému 
instalována karta řízení z předního panelu. Generátor v základní 
konfi guraci tyto požadavky nesplňuje, a proto u něj nefungu-
je ani tento výstupní signál. 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 napro-
gramovaných 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 Systém Ready 
(připraven))
Tento stavový výstupní signál se aktivuje, jen když je systém 
připraven aktivovat ultrazvukový výstup. 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.
Tento výstup bude neaktivní, když řídicí jednotka svařovacího 
procesu rozhodne, že další svařovací cyklus nelze spustit, s čímž 
souvisí signály chyba systému nebo aktivní stav offl ine.

Pin 23 (Stavový výstup Pravděpodobně 
vadný díl)
Tento stavový výstup se může aktivovat, jen když je v systému 
instalována karta řízení z předního panelu. Generátor v základní 
konfi guraci tyto požadavky nesplňuje, a proto u něj nefungu-
je ani tento výstupní signál. Pin 23 je digitální stavový výstup 
(aktivní v nízké úrovni), který se aktivuje buď krátkodobě nebo 
až do začátku dalšího svařovacího cyklu, pokud jsou paramet-
ry 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 24 je elektricky oddělený od uzemnění šasi a je součástí 
standardní konfi gurace. Tento společný vodič by měl být spojen 
se záporným pólem odděleného zdroje stejnosměrného napětí 
24V (není součástí dodávky). Izolované stavové signály typu 
NPN mohou ovládat vstupy typu PNP.

Pin 25 (Rezervní výstup)
Pin 25 není zapojen.
Výstupní konektor ultrazvuku
Jako výstupní konektor ultrazvuku se na všech standardních 
generátorech používá vysokonapěťový (5000V) koaxiální 
konektor SHV-BNC. Ve srovnání s jinými typy má tento konek-

Kapitola 4 - Standardní zapojení 
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tor vynikající stínění proti elektrickému rušení. Je kompatibil-
ní s plně stíněnými koaxiálními ultrazvukovými kabely, které 
se po připojení zajistí jednoduchou, spolehlivou bajonetovou 
pojistkou.

Výstupní ultrazvukový signál na tomto konektoru, který napájí 
připojenou ultrazvukovou zátěž, dosahuje velmi vysokého stří-
davého napětí (1200V). Při vysokých výkonech může proud 
protékající konektorem dosahovat až 2A a musí proto být z bez-
pečnostních důvodů zakončen ultrazvukovým kabelem. Kvůli 
bezpečné a spolehlivé činnosti zařízení používejte jen originální 
ultrazvukové kabely.
Nesprávně vyrobené ultrazvukové kabely mohou způsobit elek-
trický oblouk, kterým se výstupní konektor zničí.

Generátor nepoužívejte, pokud se na výstupním konektoru ultra-
zvuku nebo na konektorech kabelů ultrazvuku tvoří elektrický 
oblouk (patrné černé stopy uhlíku).

Konektor konfi guračního portu
Konektor konfi guračního portu je typu DB-9M (standardní 
9pinová subminiaturní zástrčka D), jaký se běžně používá pro 
sériové rozhraní RS-232. Tento sériový port (DTE) se připo-
juje 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 séri-
ový port.

Tento port se používá pro aktualizaci fi rmwaru generátoru na 
pracovišti zákazníka, aniž by bylo nutné demontovat kryt. Lze 
jej také použít společně se softwarovou aplikací běžící na počí-
tači se systémem Windows na úpravy továrního nastavení a kon-
fi guraci hardwaru. Požádejte dodavatele generátoru o informace 
o dostupnosti softwaru a dokumentace, s jejichž pomocí budete 
moci využít výhod konfi guračního portu.

Popis panelu řízení stavu
Tato část se zabývá popisem panelu signalizace stavu. Má dvě 
funkce - monitorovat funkci generátoru pomocí LED indikátorů 
a řídit jej prostřednictvím tlačítek.

Obr. 4–8  Výstupní konektor ultrazvuku

Obr. 4–9   Konektor konfi guračního portu
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Tato stránka je záměrně prázdná
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Ne všechny generátory tento panel mají.

Panel řízení stavu - stavové LED indikátory
- Podávají informaci o provozním stavu generátoru. Viz obrázek 
5-1.

Ovládací tlačítka systému - Umožňují přepínat 
REŽIM: ON/OFF LINE a spouštět TEST vstupního signálu 
zapnutí ultrazvuku. Viz obrázek 5-2.

LED indikátory stavu
Indikátory panelu poskytují informace o stavu napájení, provoz-
ním režimu a o stavu výstupu a jsou popsány níže:

POWER (Napájení) Indikátor stavu
ZELENÁ = Rozsvítí se zeleným nepřerušovaným svět-
lem, jestliže mají všechny monitorované generátory 
zapnuté napájení a fungují správně.
BÍLÁ = Mléčně bílá barva indikuje, že je vypnuté napá-
jení systému, případně je problém s napájecím zdrojem 
či přívodem napájení.
ČERVENÁ = Může svítit kvůli jednomu ze tří následu-
jících stavů:

Rychle červeně bliká (4krát za vteřinu)
Upozorňuje na příliš nízké nebo naopak příliš vyso-
ké napětí v síti, z níž je generátor napájen.
Generátor potřebuje pro správnou funkci střídavé 
napájecí napětí v rozmezí: minimálně 180V a maxi-
málně 265V. (To odpovídá toleranci -10% a +10% 
k rozsahu jmenovitého napájecího napětí 200-
240 V.) Není-li toto rozmezí dodrženo, zablokuje 
se funkce systému a začne blikat indikátor stavu 
napájení asi 4krát za vteřinu. Indikátor může krátce 
zablikat i při vypínání systému, což není projevem 
žádné poruchy.

Pomalu červeně bliká (1krát za vteřinu)
Signalizuje, že kondenzátory stejnosměrné sběrnice 
nejsou nabity na správné napětí. Je to normální stav 
při zapínání systému. Kondenzátory stejnosměr-
né sběrnice se za normálních podmínek nabijí na 

správné napětí během 10 vteřin. Pak už by měl indi-
kátor napájení svítit nepřerušovaně zeleně. Jestliže 
blikání neustává, jedná se zřejmě o interní problém, 
který brání kondenzátorům v nabíjení.
Přetrvává-li tento stav, bude generátor potřebovat 
servisní zásah.
Za tohoto stavu generátor nepoužívejte příliš dlou-
ho. Je pravděpodobné, že je některá součástka zkra-
tovaná a tím brání nabíjení kondenzátorů. Je zřejmé, 
že za tohoto stavu mohou interní součástky zahřát 
na velmi vysokou teplotu. Pokud se s tímto stavem 
setkáte, generátor co nejdříve vypněte a nechte jej 
opravit.

Svítí nepřetržitě červeně (Nebliká)
Signalizuje, že nastal problém s některým výstupem 
stejnosměrného napětí napájecího zdroje. Pokud se 
s tímto stavem setkáte, generátor co nejdříve vypně-
te a nechte jej opravit.

REŽIM Indikátor stavu
ZELENÁ = ON LINE
ŽLUTÁ = OFF LINE.

Kapitola 5 - Ovládací prvky a stavový displej standardního systému 

Obr. 5-1  Indikátory stavu
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VÝSTUPNÍ VÝKON Indikátor stavu
ZELENÁ = Výstup ultrazvuku je zapnutý.
BÍLÁ = Výstup ultrazvuku je vypnutý.
ČERVENÁ = Porucha systému blokuje činnost generá-
toru.

Některé chyby systému se nulují automaticky. Přetížení systé-
mu blokuje výstup ultrazvuku, ale novým signálem aktivace 
ultrazvukového výstupu se automaticky vynuluje.

Jestliže byla indikace chyby vyvolána přehřátím, po vychladnutí 
systému se automaticky vynuluje. Většina ostatních příčin chy-
by se sama nenuluje. V takových případech bude nutné nechat 
generátor opravit.

Ovládací tlačítka
Tlačítka ovládají následující funkce:

• REŽIM - Řídí přepínání režimu ON/OFF LINE

• TEST - Spouští test signálu aktivace ultrazvuku

Následuje podrobný popis.

REŽIM Tlačítko
Jedná se dvoupolohové tlačítko (stisknutím zapnout, dalším 
stisknutím vypnout), kterým se řídí režim systému. Buďto ON 
LINE nebo OFF LINE. Dvoubarevný LED indikátor MODE 
(REŽIM) signalizuje polohu tohoto tlačítka. Indikátor bude sví-
tit ZELENĚ, pokud bude tlačítko v poloze ON LINE, kdy povo-
lena aktivace ultrazvuku.

Indikátor bude svítit ŽLUTĚ, bude-li tlačítkový přepínač v polo-
ze OFF LINE, kdy je aktivace ultrazvuku blokovaná. Dostane-
li systém svařování mimo kontrolu a ultrazvuk nebude možné 
vypnout, pak přepnutí do režimu OFF LINE, který má přednost 
před ostatními stavy, způsobí zablokování výstupu ultrazvuku.

POZNÁMKA
V režimu OFF LINE není možné spustit svařova-
cí cyklus, protože je zablokovaný vstup aktivace 
ultrazvukového výstupu.

Obr. 5-2 Ovládací tlačítka

TEST Tlačítko
Jedná se o tlačítko v pravém slova smyslu, které je aktivní jen 

ve stisknuté poloze. Stisknutím tlačítka TEST se aktivuje ultra-
zvukový výstup tak dlouho, dokud je stisknuté.

Tlačítko se používá nejčastěji při nastavování parametrů svařo-
vání. Během normálního provozního režimu, při němž se zpra-
covávají opravdové výrobky se nepoužívá. Stavový indikátor 
OUTPUT (VÝSTUPNÍ VÝKON) by měl při stisknutém tlačít-
ku TEST svítit ZELENĚ.

Přehled nastavení 
systémových parametrů
Tato část se zabývá výchozím nastavením systému, jak bylo 
naprogramováno ve výrobě. Některé z těchto parametrů jsou 
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závislé na jmenovité provozní frekvenci systému, ostatní jsou 
na frekvenci nezávislé.
Výchozí nastavení by mělo vyhovovat více než 90% aplikací 
svařování ultrazvukem, s nimiž se lze v praxi setkat. V určitých 
případech lze úpravou parametrů systému umožnit práci s obtíž-
nými nebo neobvyklými aplikacemi, které by nebyly řešitelné 
se standardní konfi gurací.

Kromě přehledu výchozího nastavení konfi gurace systému uvá-
díme přehled parametrů, které může měnit uživatel. Jestliže váš 
generátor nemá řídicí jednotku přístupnou z předního panelu, 
pak je možné výchozí hodnoty parametrů měnit jen prostřednic-
tvím konfi guračního portu.

Výchozí nastavení parametrů 
systému

Výchozí nastavení závislé na frekvenci 

Popis nastavení 20 kHz 30kHz 40kHz

Nastavení volně běžící frekvence (Hz) 20,000 30,000 40,000
Nastavení hranice nejvyšší frekvence (Hz) 21,000 31,000 41,000
Nastavení hranice nejnižší frekvence (Hz) 19,000 29,000 39,000
Nastavení délky náběžné hrany (s) .150 .100 .050
Nastavení fázového zpoždění (stupně) -8° -12° -16°

Tabulka 5— I  Výchozí nastavení závislé na frekvenci 

Výchozí nastavení nezávislé na frekvenci 

Popis nastavení Výchozí nastavení pro všechny frekvence

Nastavení amplitudy pro svařování a test (%) 100% (maximum, které může nastavit uživatel)

Kapitola 5 - Ovládací prvky a stavový displej standardního systému 
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Uzemnění společného vodiče vstupů Izolovaný společný vodič (není spojen s uzemněným 
šasi generátoru)

Uzemnění společného vodiče výstupů Izolovaný společný vodič (není spojen s uzemněným 
šasi generátoru)

Konfi gurace výstupních budících obvodů Obvody NPN (odebírají proud do odděleného 
společného vodiče)

Trvání aktivace výstupu S přidržením (aktivní až do začátku příštího cyklu)
Délka zpoždění signálu Start cyklu Pevná (zpoždění 0,0 ms)
Konfi gurace vstupního signálu automatického zastavení Po aktivaci vypne ultrazvuk (Cykle Stop, zastavení 

cyklu)
Výchozí přiřazení programovatelného stavového výstupu #1 Stav E-Stop (Výstupní signál na J3 pin 4)
Výchozí přiřazení programovatelného stavového výstupu #2 Stav Přehřátí (Výstupní signál na J3 pin 5)

Tabulka 5— II   Výchozí nastavení nezávislé na frekvenci 

Hranice nastavení systémových parametrů

Popis nastavení Výchozí nastavení pro všechny frekvence

Hranice uživatelského nastavení maximální amplitudy 100%
Hranice uživatelského nastavení minimální amplitudy 20%
Hranice uživatelského nastavení maximální volně 
běžící frekvence

Výchozí volná frekvence plus 500 Hz

Hranice uživatelského nastavení minimální volně běžící frekvence Výchozí volná frekvence minus 500 Hz
Maximální hranice uživatelského nastavení maximální frekvence Výchozí nastavení nejvyšší frekvence
Minimální hranice uživatelského nastavení maximální frekvence Aktivní volná frekvence plus 1 Hz
Maximální hranice uživatelského nastavení minimální frekvence Aktivní volná frekvence minus 1 Hz
Minimální hranice uživatelského nastavení minimální frekvence Výchozí nastavení nejnižší frekvence
Maximální hranice uživatelského nastavení náběžné hrany 1 250 s
Minimální hranice uživatelského nastavení náběžné hrany 0,010 s
Maximální hranice uživatelského nastavení náběžné hrany 0,500 s
Minimální hranice uživatelského nastavení náběžné hrany 0,000 s
Maximální hranice uživatelského nastavení fázového zpoždění Výchozí fázové zpoždění plus 10°
Minimální hranice uživatelského nastavení fázového zpoždění Výchozí fázové zpoždění minus 10°

Table 5-III Hranice nastavení systémových parametrů

Přehled řízení procesu 
zařízením uživatele
Tento typ generátoru neobsahuje systém řízení procesu svařování. Všechny řídicí signály procesu musí zajistit uživatel buď použitím 
ruční sondy nebo implementací vlastního automatizovaného řídicího systému.
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Ruční svařování
Zkušený operátor ovládat proces svařování pomocí ruční sondy 
a aktivačním spínačem, jímž se řídí délka působení ultrazvuko-
vé energie na spojované díly. Operátor vyvine odpovídající tlak 
na spojované díly, které mají být svařeny ultrazvukem a aktivu-
je ultrazvukový výstup na dobu potřebnou na spolehlivé spojení 
dílů.
Kvalita konečného výrobku záleží především na zručnosti 
operátora ruční sondy.

Svařování automatem
Automatizované řízení svařovacího procesu navržené uživa-
telem může být zcela jednoduché nebo velice sofi stikované, 
podle jeho konkrétních požadavků. Ve většině případů se pro 
zajištění potřebných ovládacích signálů používá systém progra-
movatelného logického řízení (Programmable Logic Control, 
PLC). Výstupní signály systému PLC určí, kdy se má výstup 
ultrazvuku zapnout a kdy vypnout. Je-li třeba, je snadné doplnit 
ovládací signály pro systém řízení více sond (MPC). Pro auto-
matizační systém je k dispozici řada výstupní signálů vypovída-
jících o stavu ultrazvukového svařování, které jsou užitečné pro 
monitorování procesu.

Vstupní signály automatizo-
vaného řízení procesu
V Kapitole 4 najdete přehled dostupných vstupních řídicích 
signálů na vstupním konektoru. Vstupní signál aktivace ultra-
zvuku/spuštění cyklu bude použit vždy, zatímco ostatní řídicí 
signály mohou být použity v závislosti na požadavcích uživa-

tele. Uvědomte si, že některé vstupní signály nemají žádný 
význam bez použití procesoru předního panelu nebo jiného 
volitelného doplňku. K dispozici je vstupní signál Automatický 
stop a vstupní signály dálkového nastavení. Signál Auto Stop 
poskytuje dodatečnou možnost k vypnutí ultrazvukového výstu-
pu a vstupy Dálkového nastavení umožňují v kombinaci s voli-
telným systémem MPC svařovat více sondami.

Výstupní stavové signály
V Kapitole 4 najdete přehled dostupných výstupních řídicích 
signálů na výstupním konektoru. Uvědomte si, že některé 
výstupní stavové signály nemají žádný význam bez použití řídi-
cí jednotky předního panelu nebo jiného volitelného doplňku. 
S pomocí dostupných výstupních signálů může automatizač-
ní systém snadno monitorovat, kdy je aktivován ultrazvukový 
výstup, případně většinu chybových signálů a umožnit tím říze-
ní automatizovaného procesu svařování.

Kontrolní testy systému
Přípravné nastavení (všechny systémy):
1. Připojte kabel napájení do vyhovující zásuvky. Požadavky 

na napájení jednotlivých modelů jsou uvedeny v tabulce 
11—I.

2. Kabel kompatibilní sondy připojte do konektoru výstupu 

Kapitola 6 - Konfi gurace řízení procesu 
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systému.
3. Zapněte vypínač A do polohy ON (Zapnuto).

Testování systému pomocí stavového 
panelu
(Dokončete výše uvedené kroky 1-3 a pak pokračujte následu-
jícími kroky 4 a 5.)

4. Indikátor POWER (Napájení) na displeji stavu B by měl 
5–10 vteřin blikat a pak nepřetržitě svítit zeleně.

5. Testy tlačítka MODE (Režim)
 a. Přepněte tlačítko MODE (Režim) do polohy OFF 

LINE.
 Stavový indikátor MODE (Režim) bude svítit žlutě.
 b. Stiskněte tlačítko TEST (VSTUP ULTRAZVUKU).
 Ultrazvuk by se neměl aktivovat a stavový indikátor 

OUTPUT (VÝSTUPNÍ VÝKON) by měl zůstat vypnutý 
(bílý).

 c. Nyní přepněte tlačítkem MODE do režimu ON LINE.
 Stavový indikátor MODE (Režim) bude svítit zeleně.
 d. Stiskněte tlačítko TEST (VSTUP ULTRAZVUKU) - 

ultrazvuk by se měl zapnout a stavový indikátor OUTPUT 
(VÝSTUPNÍ VÝKON) se rozsvítí zeleně.

 Pusťte tlačítko TEST.
 Ultrazvuk by se měl vypnout a stavový indikátor OUTPUT 

(VÝSTUPNÍ VÝKON) by měl zhasnout.

Obr. 7-1 Přední panel - zapnutí

Testování systému bez stavového 
panelu
(Dokončete výše uvedené kroky 1-3 a pak pokračujte následu-
jícími kroky 4-6.)

Kapitola 7 - Provozní testy systému 

4. Po zapnutí vypínače napájení do polohy ON vyčkejte asi 10 
vteřin. Zaposlouchejte se a měli byste uslyšet cvaknutí relé.

5. Na vstupním konektoru systému zapněte signál aktivace 
ultrazvuku. Ultrazvuk by se měl zapnout, což se projeví vib-
racemi připojené sondy.

6. Během tohoto testu mohou být monitorovány také výstupní 
stavové signály.

 Stavové signály ultrazvuku se aktivují jen když je ultrazvuk 
aktivní.

 Výstupní signál monitorování výkonu signalizuje velikost 
ultrazvukového výkonu.

Test systému
Potřebujete-li vyzkoušet ultrazvukový systém, postupujte násle-
dovně.

1. Při tomto testu musí být generátor v režimu online. Svítí-li 
indikátor MODE (Režim) žlutě, (C na obrázku 6-2), stisk-
něte tlačítko režimu ON/OFF LINE E.
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 LED dioda MODE (Režim) by se měla rozsvítit zeleně.
2. K výstupnímu konektoru ultrazvukového signálu můžete 

připojit sondu. Tento test ale funguje i bez připojené sondy.
3. Jestliže máte sondu připojenou, dejte pozor, aby se hrot 

sonotrody ničeho nedotýkal. Používáte-li ruční sondu, 
můžete v ruce cítit slabé vibrace. To je normální. Neměl by 
se však ozývat žádný hlasitý, neobvyklý hluk.

4. Krátce stiskněte tlačítko TEST (G na obrázku 6-2).
5. Indikátor OUTPUT (VÝSTUPNÍ VÝKON) D se rozsvítí 

zeleně. Držíte-li v ruce sondu, měli byste cítit slabé vibrace. 
To je normální.

 Sonda bude v činnosti, dokud bude stisknuté tlačítko 
TEST.

Obr. 7-2 Test systému

6. Po uvolnění tlačítka TEST stavový indikátor OUTPUT 
(VÝSTUPNÍ VÝKON) zhasne. Test není možné provádět, 
je-li generátor ve stavu OFF LINE.

UPOZORNĚNÍ
 Jakékoli neobvyklé zvuky vychá-

zející z akustické soustavy jsou 
znamením, že nebyla správně 
sestavena.

 Zkontrolujte sestavení sondy 
a dotažení jejích součástí správ-
nými momenty.
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Činnost sondy
1. Není-li generátor v režimu online, stiskněte tlačítko MODE 

ON/ OFF LINE. Na obrázku 7-2 je označeno písmenem C.
 Stavový indikátor MODE (Režim) by se měl rozsvítit zele-

ně.
2. Ruční sonda – Hrot sondy přitiskněte k dílům, které mají být 

ultrazvukově svařeny a stiskněte tlačítko aktivace sondy.
 Automatický systém – Stiskněte aktivační spínač, aby se 

spustila činnost generátoru. Tím se hrot sondy dostane do 
styku s díly, které mají být ultrazvukově svařeny.

3. Ruční sonda – Aktivační spínač sondy držte stisknutý tak 
dlouho, abyste dosáhli očekávaného výsledku.

 Automatický systém – Délka svařovacího cyklu je řízena 
systémem.

Kapitola 7 - Provozní testy systému 

POZNÁMKA
Ruční sonda a automatizovaný systém nemohou 
spustit generování ultrazvukového signálu, pokud 
je generátor ve stavu OFF LINE.
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Vypnutí výstupu ultrazvuku
Systém s displejem stavu
Tlačítkem MODE, E, přepněte do režimu OFF LINE - ultra-
zvuk se vypne.

Systém s nouzovým stop tlačítkem 
(není součástí dodávky) 
Stiskněte nouzový vypínač (E-Stop) a ultrazvuk se vypne.

Postup diagnostiky napájení 
u systému s displejem stavu.
Indikátor stavu napájení B bliká rychle červeně, asi 4x za vte-
řinu:
• Zkontrolujte velikost napětí v síti – generátor detekoval pří-

liš vysoké/nízké napětí.
• Nevolejte servis.. Změřte napětí v síťové zásuvce, která 

bude pravděpodobně příčinou problému.
 (Servis volejte jen v případě, že je napájecí napětí v pořádku 

v předepsaných mezích.)

Indikátor stavu napájení pomalu červeně bliká (asi jedenkrát za 
vteřinu):
• Asi 10 až 15 vteřin po zapnutí napájení je to normální.
• Pokud blikání neustane – byla zjištěna porucha na stejno-

směrné sběrnici – volejte servis.

Indikátor stavu napájení nebliká, ale svítí červeně nepřetržitě:
• Byla zjištěna chyba řízení napájecího zdroje – volejte ser-

vis.

Obrázek 7-3 Vypnout výstup ultrazvuku
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Na výstupu není žádný 
ultrazvukový signál
Sonda
Zkontrolujte, jestli je do výstupního konektoru J1 generátoru 
připojen koaxiální kabel sondy. Oba modely s horizontál-
ním i vertikálním šasi mají konektor BNC na předním panelu. 
Zkontrolujte také, jestli správně sestavena akustická soustava.

Kabely
Zkontrolujte, jestli jsou spolehlivě připojeny koaxiální kabel 
ultrazvukového signálu a kabely vstupu a výstupu systému. 
Musíte mít připojený spouštěcí signál připojený k pinu 8 vstup-
ního konektoru HD-15, buď z řídicího kabelu sondy nebo z řídi-
cí jednotky automatického systému.
Podrobnosti najdete v tabulce 4-I, Vstupní signály generátoru.

Přepněte generátor do režimu OFF LINE a:
1. Zkontrolujte, jestli koaxiální kabel nevykazuje známky 

poškození, v tam případě by mohl být přerušený a nemohl 
by přenášet ultrazvuk z generátoru do sondy.

2. Pracujete-li s pevně namontovanou sondou, zkuste použít 
ověřený dobrý kabel.

3. Používáte-li ruční sondu, můžete určit, jestli problém souvi-
sí se sondou a jejími kabely nebo se samotným generátorem, 
když použijete jinou ověřenou sondu.

Generátor
Dokud je generátor ve stavu OFF LINE, nebude produkovat 
výstupní signál, ani když obdrží spouštěcí signál. Zkontrolujte, 
že zeleně svítí indikátor POWER. Stavový indikátor MODE 
(Režim) by měl také svítit zeleně. A konečně indikátor stavu 
OUTPUT (VÝSTUPNÍ VÝKON) by se měl rozsvítit zeleně, 
jakmile je ultrazvuk aktivován.
Nachází-li se generátor v režimu OFF LINE, přepněte jej tlačít-
kem MODE ON/OFF LINE. (Viz obrázek 7-1).

Vstup ovládání
Jestliže pracujete s ruční sondou, zkontrolujte, jestli je ovládací 
kabel s adaptérem spolehlivě připojen do V/V konektoru sys-
tému. Aktivační spínač sondy spouští výstup ultrazvuku právě 
prostřednictvím tohoto kabelu.

1   2   3   4   5

6 10

11 12 13 14 15

Kapitola 8 – Odstraňování problémů

POZNÁMKA
Kabelová část V/V konektoru je zrcadlovým obra-
zem konektoru na panelu. Obrázek 8–1 ukazuje 
číslování kontaktů (pinů) konektoru. Používáte-li 
vlastní zařízení pro aktivaci generátoru, zkontro-
lujte, že máte konektor správně zapojený.

Viz také tabulka 4-II obsahující barevné rozlišení 
kontaktů.

Obr. 8–1 Konektor kabelu V/V systému
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Indikátor stavu OUTPUT 
(VÝSTUPNÍ VÝKON): Červená

Červená - Chybový stav 
Svítí-li červený indikátor OUTPUT (VÝSTUPNÍ VÝKON), 
došlo k chybě, jejíž výskyt blokuje činnost generátoru. Probereme 
si zde dvě možné příčiny chyby: Přetížení a přehřátí.

Přetížení
Dojde-li k přetížení, vynuluje se tento stav automaticky novým 
signálem aktivace ultrazvuku. Jestliže tento stav přetrvává:
Přepněte generátor do režimu OFF LINE a:
1. Zkontrolujte systém: zejména kabely, akustickou soustavu, 

namontovanou nebo ruční sondu. Postupně nahrazujte tyto 
komponenty za jiné, o nichž víte, že jsou spolehlivé.

2. Uveďte generátor do režimu ON LINE a vyzkoušejte, jestli 
byl chybový stav odstraněn.

Přehřátí
Když se systém přehřeje, nastaví se příznak přehřátí, kterým se 
aktivuje signál chyby. Po vychladnutí se systém automaticky 
resetuje.

Chyba generátoru se nevynuluje
Jestliže se generátor nevynuluje automaticky, bude vyžadovat 
servisní zásah.

Problémy při svařování

Slabé svary 
 Potřebujete-li zvýšit amplitudu, můžete zvýšit tlak v místě sva-
ru, prodloužit dobu svařování, případně zvýšit zisk boosteru.

Nadměrný výron roztaveného plastu 
Direktor energie může být příliš velký.  Spojované díly mohou 
mít příliš otřepů anebo neshodné rozměry v místě spojení.

Nekonzistentní svary 
Příčinou nekonzistentních svarů mohou být odchylky ve struk-
tuře plastu způsobené plnicím materiálem a absorbovanou vlh-
kostí. Plnicí materiály jsou často zdrojem problémů, především 
jsou-li v materiálu nestejnoměrně rozmíchány, jejich obsah je 
příliš vysoký nebo kvalita příliš nízká.

Zkontrolujte rovnoběžnost ploch sonotrody a upínacího zařízení.

Zkontrolujte vzájemnou polohu spojovaných dílů, možné posu-
nutí během svařování, či neodstraněné otřepy z formy.

Z akustické soustavy by se neměl ozývat nadměrný nebo 
nezvyklý hluk. Je-li tomu tak, soustavu rozeberte a znovu 
pozorně sestavte.

Zkuste použít jinou sondu a vyzkoušejte, jestli problém nezmi-
zí. Aby se podařilo problém izolovat, zkuste ještě použít jiný 
generátor.

Amplituda sonotrody může kolísat, pokud byla upravována, 
obráběna nebo poškozena. Všechny uvedené okolnosti mohou 
změnit rezonanční frekvenci sonotrody. Nechte sonotrodu zkon-
trolovat.
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Přední panel
Čištění
• Při čištění předního panelu nepoužívejte rozpouštědla nebo 

abrazivní čisticí prostředky.
• Čisticí prostředek ve spreji nestříkejte přímo na přední 

panel.
• Nejdříve naneste malé množství čisticího prostředku, jaký 

se používá na počítače, na kus měkké, suché látky. Takto 
navlhčenou látkou pak vyčistěte panel.

• Nestříkejte sprejem a jiné čistící prostředky neaplikujte pří-
mo na generátor.

• V okolí síťového vypínače se nesmí nahromadit žádná kapa-
lina.

Displej (Váš model možná nemá žádný displej.)
Displeje se nedotýkejte ostrými předměty.

Ovládací tlačítka 
Ovládací tlačítka dobře reagují na pevný, jemný tlak prstu. Pro 
stisknutí tlačítek také nepoužívejte ostré předměty.

Šasi
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 elek-
trickým proudem. Uvnitř přístroje jsou rovněž kondenzátory, 
na nichž se elektrický náboj vysoké hodnoty i po vypnutí 
napájení.

Větrací otvory
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 volné-
ho prostoru.
U vertikálního šasi se vzduch nasává spodním otvorem a vyfu-
kuje horním. Viz obrázek 3-1.
U horizontálního šasi se vzduch nasává otvorem na levém boku 
a vyfukuje otvorem vpravo. To je vidět na obrázku 3–2.

Vstupní/Výstupní konektor
Vstupní a výstupní konektor jsou opatřeny dvojicí šroubků 4-40, 
které slouží k mechanickému upevnění. Neutahujte je příliš.

Kabel napájení
Napájecí kabel je třeba udržovat v bezvadném stavu bez jakého-
koli mechanického poškození. Kontakty zástrčky musí být bez 
deformací.

UPOZORNĚNÍ
 Generátor neprovozujte nikdy bez 

nasazeného krytu.
 Je to nebezpečné, protože vysoké 

napětí může způsobit úraz.

Kapitola 9 – Údržba
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V této části najdete všeobecný popis některých volitelných 
doplňků a upgradů pro základní model ultrazvukového generá-
toru, u kterých je nutné se informovat o dostupnosti.

Varianty panelu napájení
120V Systémy pro Severní Ameriku 
a Japonsko 
120V systémy pro Severní Ameriku a Japonsko mají pevně při-
pojený napájecí kabel.

Tato možnost je k dispozici u generátorů o výkonu do 1200 W, 
s pracovní frekvencí 20kHz, 30kHz nebo 40kHz.

Viz Tabulka 11-I v Kapitole 11, Technické údaje.

Bezpečnost práce 
s elektrickým zařízením
Zem zdroje 120V
Z bezpečnostních důvodů se u všech výrobků společnosti 
Dukane používá třípólová zástrčka se zemnícím kontaktem.

UPOZORNĚNÍ
 Máte-li dvoupólové elektrické 

zásuvky, důrazně vám doporuču-
jeme jejich výměnu za třípólové 
typy s odpovídajícím uzemněním. 
Výměnu si nechte provést kvalifi -
kovaným elektrikářem podle plat-
né legislativy.

UPOZORNĚNÍ
 Máte-li nějaké pochybnosti o kvali-

tě uzemnění elektrických zásuvek, 
nechte si je zkontrolovat elektri-
kářem s potřebnou kvalifi kací. 
V žádném případě ze zástrčky 
napájecího kabelu neodstraňujte 
zemnící kontakt, ani ji jiným způ-
sobem neupravujte. Je-li nutné 
použít prodlužovací kabel, vyberte 
si třívodičový 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 výrobku zásad-
ně nepoužívejte dvouvodičový 
kabel.

Kapitola 10 - Volitelné doplňky 

Obr. 10–1 Příklad 3vodičové zásuvky pro napětí 120 Voltů 
s uzemněním

Schválená 2pólová, 3vodičová zásuvka 
HUBBELL č. 5262 nebo ekvivalent s NEMA 
5–15R nebo 5–20R
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Panel přívodu napájení
Volitelný panel přívodu napájení je popsán zde.

Konektor napájecího kabelu 
Napájecí kabel, A na obrázku 10-2 dole, je správně dimenzo-
ván a pevně připojen do panelu.

Síťový vypínač/jistič 
Kolébkový vypínač/jistič, B na obrázku 10-2, zapíná a vypí-
ná přívod elektrického proudu do systému. Poloha ZAPNUTO 
je označena mezinárodně používaným symbolem I, poloha 
VYPNUTO je označena symbolem 0. Síťový vypínač plní v ge-
nerátoru 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 přechod-
né, lze jistič resetovat přepnutím kolébky vypínače do polo-
hy ZAPNUTO. Když jistič po novém zapnutí okamžitě proud 
vypne, jedná se zřejmě o interní poruchu a generátor bude 
vyžadovat servisní zásah.

Nesnažte se jistič resetovat opakovaně. Pokud opakovaně vypa-
dává, mohli byste generátor ještě víc poškodit.

Uzemňovací šroub šasi
Zemnící svorka šasi se používá k připojení ochranného uzem-
nění generátoru. Tímto způsobem se zvýší potlačení elektric-
kého rušení nebo rušení v pásmu rádiových frekvencí, která se 
v průmyslovém prostředí běžně vyskytují. Uzemňovací šroub 
C je na obrázku 10-2. Správné uzemnění systému je rozebráno 
v Kapitole 3.

Svorky pro připojení napájecího 
kabelu
Jednotky konstruované pro montáž ve vertikální poloze mohou 
být volitelně vybaveny svorkovnicí, k níž uživatel připojí svůj 
kabel napájení místo standardního kabelu IEC. Připojte kabel 
spolehlivě do příslušných svorek a jeho druhý konec zapojte do 
schváleného přípojného místa nebo do síťové zásuvky.

OUTPUT POWER MODE

MODE
ON/OFF LINE

TEST
U/S OUTPUT

Control Switches

Status Indicators

LINE VOLTAGE:
100-120 Vac
50/60Hz, 15A

PE

Obr. 10-2 Panel přívodu střídavého napájecího 
napětí 120 V

Napájecí kabel 120 V
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Varianty V/V panelu
Jediný V/V konektor
Viz B na obrázku 10-4, kde je V/V panel upraven pro jedi-
ný V/V konektor typu HD15F. Konektor je označen popisem 
SYSTEM INPUTS/OUTPUTS (Vstupy/výstupy systému).
Jiný štítek označuje konektor jako J12.
Označení kontaktů najdete na obrázku 10-4.
Tabulka 10-1 obsahuje čísla pinů, jim odpovídající jména, typy, 
barevné značení a případné požadavky signálu tohoto konek-
toru.

Kapitola 10 - Volitelné doplňky 

Obr. 10-3 Vstupní/výstupní konektor HD-15F Obr. 10-4 Panel volitelných doplňků a V/V panel

(POZNÁMKA Na obrázku je panel s volitelným modulem dálko-
vého ovládání a V/V panel s jediným V/V konektorem.)

Panel volitelných doplňků V/V panel

Kontakt Název signálu Barva vodiče Požadavky 
na volitelné doplňky

1 Napájecí zdroj BLK (černý) 
2 Zem WHT (bílý)
3 Společný vodič výstupních 

signálů (Output Common)
Červená

4 Stav Obecná chyba GRN (zelený)
5 Stav Ultrazvuk aktivní ORN (oranžový)
6 Stav Přetížení BLU (modrý)
7 Společný vodič vstupních 

signálů (Input Common)
WHT/BLK (bíločerný)

8 Aktivace ultrazvuku RED/BLK (červenočerný)
9 Řízení automatického thrusteru GRN/BLK (zelenočerný) Vyžadována karta 

automatického 
thrusteru 

10 Stav Systém Ready (připraven) ORN/BLK (oranžovočerný) Není k dispozici. 
11 Blokování přítlačného systému 

pro ruční sondy
BLU/BLK (modročerný) Ruční sondy 

12 Monitor amplitudy BLK/WHT (černobílý)
13 Společný vodič analogových 

monitorovacích signálů
RED/WHT (červenobílý)

14 Monitorování výkonu GRN/WHT (zelenobílý)
15 Stav Proudová smyčka aktivní BLU/WHT (modrobílý) Karta dálkového 

ovládání 

Tabulka 10-1 Vstupní/výstupní signály systému na konektoru HD15F
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Vstupní/výstupní signály systému
Popis
Pin 1 (+22V)
Tento kontakt je zdrojem ss napětí +22V/250mA pro řídicí jed-
notku uživatele.

Pin 2 (Zem napájení)
Pin 2 je zpětným vodičem zdroje 22V a vztahuje se k potenciálu 
uzemněného šasi.

Kontakt 3 (Výstup společného vodiče - 
Output Common)
Pin 3 je elektricky oddělený od uzemnění šasi a je součástí stan-
dardní konfi gurace. Tento společný vodič by měl být spojen se 
záporným pólem odděleného zdroje stejnosměrného napětí 24V 
(není součástí dodávky). Izolované stavové signály typu NPN 
mohou ovládat vstupy typu PNP.

Pin 4 (Stav Obecná chyba)
Pin 4 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 systé-
mu. Dokud nebude detekován žádný chybový stav, bude tento 
výstup v neaktivním stavu.

Kontakt 5 (Stavový výstup Ultrazvuk 
aktivní - Ultrasound Active Status 
Output)
Pin 5 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 v otevřeném 
stavu.

Pin 6 (Stavový výstup Chyba - 
Přetížení systému)
Pin 6 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 pře-
tížení. Tento signál přetrvá po aktivaci v nezměněném stavu až 
do spuštění následujícího cyklu, jímž se vynuluje. Dokud nebu-
de detekován stav přetížení, bude tento výstup v neaktivním 
stavu.

Pin 7 (Vstupní společný vodič)
Pin 7 je elektricky oddělený od uzemnění šasi a je součástí stan-
dardní konfi gurace. Tento společný vodič by měl být spojen se 
záporným pólem odděleného zdroje stejnosměrného napětí 24V 
(není součástí dodávky). Izolované stavové signály typu NPN 
mohou ovládat vstupy typu PNP.

Pin 8 (Vstup aktivace ultrazvuku)
Kontakt 8 se používá k aktivaci ultrazvukového výstupu.
Aktivací tohoto řídicího vstupu se zapne výstup ultrazvuku. 
Deaktivací tohoto signálu se ultrazvuk vypne. Na systémech 
vybavených řídicí jednotkou svařování signál rovněž plní funk-
ci spuštění svařovacího cyklu, je-li aktivace a časování ultra-
zvukového signálu plně pod kontrolou řídicí jednotky procesu. 
Podle nastavení řídicí jednotky svařovacího procesu může být 
pro spuštění cyklu aktivován jen krátkodobě.

Pin 9 (Vstup automatického řízení 
thrusteru)
Pin 9 se používá, jen když je instalována volitelná karta řízení 
automatického thrusteru. Aktivace tohoto vstupu způsobí spuš-
tění thrusteru (připojeného k volitelné kartě) do dolní polohy. Po 
vypnutí signálu se thruster vrátí do horní polohy. Tato konfi gu-
race se zpravidla používá u kontinuálního svařovacího procesu, 
když chce uživatel oddálit ultrazvukovou soustavu od procesu 
(nebo materiálu) v případě vypnutí ultrazvukového signálu nebo 
nutnosti provést nějaké úpravy procesu. Tento vstupní řídicí sig-
nál se bude ignorovat a nebude funkční, pokud bude ovládací 
karta thrusteru konfi gurována do „podřízení ultrazvuku", při 
němž se spuštění thrusteru do dolní polohy aktivuje zapnutím 
ultrazvuku.

Pin 10 (Stavový výstup Systém Ready 
(připraven))
Tento stavový výstupní signál se aktivuje, jen když je systém 
připraven aktivovat ultrazvukový výstup. Pin 10 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.
Tento výstup bude neaktivní, když řídicí jednotka svařovacího 
procesu rozhodne, že další svařovací cyklus nelze spustit, s čímž 
souvisí signály chyba systému nebo aktivní stav offl ine.

Pin 11 (Výstup Blokování přítlačného 
systému pro ruční sondy)
Pin 11 slouží k odpojení napájení přítlačného systému nebo 
thrusteru, je-li do vstupního konektoru systému připojena ruč-
ní sonda a to z bezpečnostních důvodů. Aktivační spínač ruční 
sondy by mohl neočekávaně odstartovat svařovací cyklus, kte-
rý vyvolá spuštění přítlačného zařízení nebo thrusteru do dol-
ní 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 pne-
umatického přítlačného zařízení.
Jestliže je instalována karta řízení přítlačného zařízení, musí 
zůstat tento kontakt nezapojený. Spojením kontaktu s uzemně-
ním šasi se zablokuje funkce přítlačného systému.
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Pin 12 (Výstup monitorování amplitudy)
Pin 12 je analogový výstupní signál, kterým se monitoruje nasta-
vení amplitudy. Měřítko výstupního signálu je: amplituda 100% 
= 10,0 Vss nebo 0,1 Vss 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 prou-
dové smyčky 4-20mA připojené na vstup karty dálkového ovlá-
dání. Pomocí tohoto výstupního signálu si může řídicí systém 
ověřit, jestli skutečná velikost amplitudy odpovídá naprogramo-
vané úrovni.

Pin 13 (Společný vodič analogových 
monitorovacích signálů)
Pin 13 je společný vodič (zem) všech analogových monitorova-
cích signálů (na pinech 12 a 15).
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.

Pin 14 (Stavový výstup monitorování 
výkonu)
Pin 15 je analogový výstupní signál, kterým se monitoruje 
výstupní výkon ze svařovacího systému. Měřítko tohoto výstup-
ního signálu je následující:
Systémy 15kHz, 20kHz, 30kHz a 40kHz
1 Watt = 0,001 Vss (1 mV/W)
Systémy pracující na frekvenci 50kHz a vyšší
1 Watt = 0,010 Vss (10 mV/W)
Příklady: Na monitorovacím výstupu systému 20kHz je 
napětí 0,525 Vss
Výstupní výkon = 525 W
  Na monitorovacím výstupu systému 50kHz je 
napětí 0,525 Vss
Výstupní výkon = 52,5 W

Pin 15 (Stavový výstup Proudová 
smyčka aktivní)
Tento stavový výstup se může aktivovat, jen když je v systému 
instalována karta dálkového ovládání. Pin 12 je digitální sta-
vový výstup (aktivní v nízké úrovni), který se aktivuje, když je 
vstup proudové smyčky připojený ke kartě dálkového ovládání 
a pracuje normálně. Výstup bude neaktivní, pokud bude vstupní 
signál proudové smyčky příliš nízký pro správnou funkci (méně 
než 2 mA).
Příčinou může být přerušené vedení, porucha řadiče proudové 
smyčky nebo nesprávné připojení ke vstupnímu konektoru.

Kapitola 10 - Volitelné doplňky 
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Obr. 11-2 Výkres vysokoprofi lového šasi
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Hmotnost:
  Nízkoprofi lová jednotka  10,9 kg

 Vysokoprofi lová jednotka: 13,6 kg

 Doprava: Na obalový materiál přičtěte ke hmotnosti přístroje 11,0 kg.

Provozní prostředí
Generátor používejte v následujících podmínkách:
Teplota: +5°C až +38°C
Nadmořská výška: do 4570 m 
Znečištění vzduchu: Zařízení udržujte v suchu.
 Minimalizujte vystavení přístroje vlhkosti, prachu, nečistotám a kouři.
Vlhkost: 5% až 95% bez kondenzace při +5°C až +30°C

Uskladnění:
Teplota: -20°C až +70°C
Nadmořská výška: do 12190 m 
Znečištění vzduchu: Zařízení udržujte v suchu.
 Minimalizujte vystavení přístroje vlhkosti, prachu, nečistotám a kouři.
Vlhkost: 5% až 95% bez kondenzace při 0°C až +30°C

Kapitola 11 - Technické údaje
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Uživatelská příručka

Požadavky na napájení
Požadavky na napájení jsou závislé na pracovní frekvenci 
a výstupním výkonu generátoru. Tabulka 11-I uvádí pro všech-
ny modely požadavky na střídavé napájecí napětí (maximální 
proud odpovídá odběru před přetížením) a jmenovité parametry 
síťové zásuvky.

Pracovní 
frekvence

Číslo modelu 
generátoru

Příkon (W)
Požadavky na napájení 

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

Parametry síťo-
vé zásuvky pro 

Severní Ameriku/
Japonsko

Přetížení 
a jmenovitý

20 kHz 20XX120-1X-XX 1200 1000 100-120V 50/60 Hz při 15 A 15 A
20 kHz 20XX120-2X-XX 1200 1000 200-240V 50/60 Hz při 8 A 15 A
20 kHz 20XX180-2X-XX 1800 1500 200-240V 50/60 Hz při 12 A 15 A
20 kHz 20XX240-2X-XX 2400 2000 200-240V 50/60 Hz při 15 A 15 A
30kHz 30XX120-1X-XX 1200 1000 100-120V 50/60 Hz při 15 A 15 A
30kHz 30XX180-2X-XX 1800 1500 200-240V 50/60 Hz při 12 A 15 A
40kHz 40XX060-1X-XX 600 500 100-120V 50/60 Hz při 8 A 15 A
40kHz 40XX060-2X-XX 600 500 200-240V 50/60 Hz při 5 A 15 A
40kHz 40XX120-1X-XX 1200 1000 100-120V 50/60 Hz při 15 A 15 A
40kHz 40XX120-2X-XX 1200 1000 200-240V 50/60 Hz při 8 A 15 A

Tabulka 11— I  Požadavky na napájení

POZNÁMKY:
Znak X použitý v čísle modelu je zástupným znakem pro libovolný platný znak kódové kombinace.

Maximální hodnota proudu je specifi kována pro minimální jmenovitou velikost střídavého napětí a jmenovitý výkon.

Modely určené pro střídavé napětí 200-240V jsou opatřeny standardní zásuvkou IEC pro připojení mezinárodního 
typu IEC napájecího kabelu.

Napájecí kabel s lokálním typem třívodičové zástrčky s uzemněním jsou součástí dodávky každého modelu (NEMA 
6-15P).

Modely pro jmenovité střídavé napětí sítě 200-240V plně vyhovují označení CE pro použití v Evropě nebo ostatních 
zemích.

Modely pro jmenovité střídavé napětí sítě 200-240V vyžadují použití uzemněné zásuvky pro jmenovitý proud 16A, 
kromě Severní Ameriky a Japonska.

Modely pro jmenovité střídavé napětí sítě 100-120V jsou určeny pro Severní Ameriku a Japonsko a jsou opatřeny 
pevně připojeným napájecím kabelem 15A.

Modely s pevně připojeným napájecím kabelem mají třívodičovou zástrčku s uzemněním (NEMA 5-15P).
Tyto modely plně vyhovují požadavkům FCC, ale nelze je používat v Evropě, a proto nenesou certifi kační 
značku CE.
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Kapitola 11 - Technické údaje
Význam

 čísla m
odelu

Velikost výkonu

240 = 2400 W
180 = 1800 W
120 = 1200 W
060 = 600 W
018 = 180 W

O
vládací prvky procesu

N
 = B

ez volitelných doplňků
C

 = S
tavový panel 

(P
řepínač režim

u/stavové LE
D

)

Jm
enovitá frekvence ultrazvuku

15 = 15 kH
z

20 = 20 kH
z

30 = 30 kH
z

40 = 40 kH
zTyp šasi

H
B

 = Š
asi pro horizontální polici

V
B

 = Vertikální šasi pro m
ontáž za 

panel

Vstup napájení

2 = 200-240 V
 pro šasi o výšce 5,25”

 
Jen 1800 W

 a 2400 W
2 = 200-240 V

 pro šasi o výšce 3,5"
 

1200 W
 a m

éně
1 = 100-120 V

 pro šasi o výšce 5,25”
 

1200 W
 a m

éně (pevný napájecí kabel)

Slot pro volitelnou kartu

R
1 = K

arta dálkového ovládání
M

1 = K
arta rozhraní M

P
C

P
O

 = Vyžadována karta 
autom

atického thrusteru

P
říklad 

čísla 
zde 

uvedeného 
m

odelu 
je 

20H
B

120-2C
-R

1

To znam
ená:

G
enerátor 20kH

z s výkonem
 1.200 W

, hori-
zontální provedení, výška šasi 3,5", napájecí 
napětí 200-240 V

 s instalovanou kartou dál-
kového řízení.
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Uživatelská příručka

Prohlášení o shodě
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.

Značení CE
Tato značka potvrzuje, že zařízení vyhovuje požadavkům 
Evropské unie týkajícím se rušení vyvolaného regulačním zaří-
zením. CE je zkratka Conformité Europeéne (Evropská shoda). 
Generátor vyhovuje následujícím požadavkům CE.

• Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EEC 
pro těžký průmysl —

 EN55011 a EN50082 s použitím
  EN61000–4–2
  EN61000–4–3
  EN61000–4–4
  EN61000–4–5
  EN61000–4–6
  EN61000–4–8
  ENV50204

• Směrnice pro malé napětí 73 / 23 / EEC.

• Směrnice o strojních zařízeních 89/392/EEC s použitím 
EN60204– 1:1993 Bezpečnost strojů – Elektrického vyba-
vení strojů. Část 1: Specifi kace pro všeobecné požadavky.

UPOZORNĚNÍ
 V generátoru a připojených kabe-

lech neprovádějte žádné změny, 
protože by tím mohlo dojít k poru-
šení jednoho nebo více předpisů, 
podle nichž se systém vyrábí.
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Tato stránka je záměrně prázdná



73

 Seznam obrázků 

Dodatky

Č. Popis Strana

2-1 Příklad 3vodičové zásuvky pro napětí 220 Voltů s uzemněním ............................................................................8
2-2 Mezinárodní provedení pro napětí 220/240V s uzemněním .................................................................................8

3-1 Umístění šasi pro vertikální montáž .................................................................................................................... 11
3-2 Horizontální stolní šasi ........................................................................................................................................12
3-3 Panel šasi pro horizontální montáž .....................................................................................................................12
3-4 Horizontální stolní generátor a připojovacím kabelem ruční sondy ....................................................................15

4-1 Uspořádání panelu - generátor pro vertikální montáž .........................................................................................19
4-2 Uspořádání panelu - Horizontální stolní generátor .............................................................................................20
4-3 V/V panel systému ..............................................................................................................................................22
4-4 HD-15F jako vstupní konektor generátoru ..........................................................................................................23
4-5 HD-15M jako konektor vstupního kabelu generátoru ..........................................................................................23
4-6 DB -25-F, Výstupní konektor generátoru J3 ........................................................................................................26
4-7 DB-25M jako konektor výstupního kabelu generátoru ........................................................................................26
4-8 Výstupní konektor ultrazvuku ..............................................................................................................................30
4-9 Konektor konfi guračního portu ............................................................................................................................30

5-1 Indikátory stavu ...................................................................................................................................................33
5-2 Ovládací tlačítka ..................................................................................................................................................35

7-1 Přední panel - zapnutí .........................................................................................................................................43
7-2 Test systému .......................................................................................................................................................44
7-3 Vypnutí výstupu ultrazvuku .................................................................................................................................46

8-1 Konektor kabelu V/V systému .............................................................................................................................49

10-1 Příklad 3vodičové zásuvky pro napětí 120 Voltů s uzemněním ..........................................................................57
10-2 Panel přívodu střídavého napájecího napětí 120 V ............................................................................................58
10-3 HD15F jako V/V konektor systému .....................................................................................................................59
10-4 Panel volitelných doplňků a V/V panel ................................................................................................................59

11-1 Výkres nízkého šasi ............................................................................................................................................65
11-2 Výkres vysokého šasi ..........................................................................................................................................66
11-3 Význam čísla modelu ..........................................................................................................................................69



74

Uživatelská příručka

 Seznam tabulek 
Č. Popis Strana

3-I Objednací čísla standardních napájecích kabelů typu IEC .................................................................................14

4-I Vstupní signály generátoru .................................................................................................................................23
4-II Signály výstupního konektoru .............................................................................................................................27

5-I Výchozí nastavení závislá na frekvenci ..............................................................................................................35
5-II Výchozí nastavení nezávislá na frekvenci ..........................................................................................................36
5-III Hranice nastavení systémových parametrů ........................................................................................................36

10-I Signály vstupního/výstupního konektoru HD-15F ...............................................................................................59
11-I Požadavky na napájení .......................................................................................................................................68



75

Dukane ISO

Dodatky

CERTIFIKACE ISO
Společnost Dukane se rozhodla pro získání certifi kace ISO 
9001:2000, aby tak demonstrovala svůj cíl být trvale dodavatelem 
kvalitních produktů. Úspěšným absolvováním příslušného auditu 
vás můžeme ujistit, že používáme důkladně defi novaný, systema-
tický přístup k vývoji, výrobě, dodávkám a servisu v nejvyšší kvalitě. 
Zmíněný certifi kát posiluje postavení společnosti Dukane jako kvalit-
ního dodavatele technologií a produktů.

Pro získání osvědčení ISO 9001:2000 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 9001:2000 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.

Základem systému řízení jakosti společnosti Dukane jsou tři násle-
dující cíle:
1. Kvalita orientovaná na zákazníka. Cílem je zvyšovat spokojenost 

zákazníků.
2. Kvalitu určují lidé. Cílem je zlepšovat interní organizaci a spolu-

práci jednotlivých zaměstnanců.
3. Kvalita znamená neustálé zlepšování.
 Cílem je neustále zlepšovat interní organizaci a konkurence-

schopnost.

ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
Produkty Dukane jsou vyráběny 
v provozech s certifi kací ISO
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