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Všechna práva vyhrazena, zejména práva na duplikaci, distribuci nebo p eklad. Duplikace a
reprodukce v jakékoliv form  (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo elektronicky) vyžadují písemný
souhlas firmy Georg Fischer Omikron S.r.L.
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1  O TOMTO NÁVODU
Níže je seznam varovných symbol , které se v návodu vyskytují,  jejich význam, varování a
doporu ení. Je nezbytné se s t mito varováními p edem seznámit.

1.1 Varovné poznámky

V tomto návodu jsou použity níže uvedené symboly pro zd razn ní nebezpe í. Zanedbání t chto
varování m že vést ke zran ní obsluhy nebo k poškození stroje.

Symbol Význam

Pozor:   nebezpe í zran ní!
Zanedbání t chto varování m že vést k vážnému poran ní osob nebo
vážnému poškození záznamníku, svá ky a dalších komponent

Pozor:   nebezpe í poškození stroje!
Zanedbání t chto varování m že vést k poškození a nebo ke zni ení
záznamníku, svá ky a jejich komponent

1.2 Ostatní symboly a informace

Symbol Význam

Pozor:   d ležité varování!
Akce nebo procedura ozna ená tímto symbolem vyžaduje zvláštní
pozornost obsluhy

Pozor:   doporu ení / informace!
Akce nebo procedura ozna ená tímto symbolem obsahuje doporu ení pro
obsluhu, jak se vyhnout p ípadným chybám a zdokonalit použití
záznamníku
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2  BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE

Jednotka WR 100 (dále jen WR100) je designována podle nejnov jších standard
technologie. Použití za jinými ú ely, než je popsáno v tomto návodu, m že zap init
zran ní obsluhy o dalších osob / v cí nebo samotné svá ky nebo WR100 nebo
dalšího vybavení.

Každá osoba zainteresovaná do montáže, demontáže, instalace nebo údržby (revize, údržbové
práce, opravy) WR100 se musí seznámit s tímto návodem a náležit  mu rozum t.
Doporu uje se potvrdit toto seznámení se s návodem písemn .

   Jednotka by m la být použita pouze pokud je v perfektním stavu
   Vždy dodržujte bezpe nostní instrukce
   Kompletní dokumentace by m la být vždy v blízkosti za ízení

2.1 Náležité použití

WR100 musí být výhradn  použita v kombinaci s hydraulickými svá kami na tupo
Georg Fischer pro použití na polích apod.

2.2 Všeobecné bezpe nostní opat ení

   Používejte pouze originální náhradní díly a vybavení Georg Fischer Omicron
   Denn  kontrolujte WR100, zda se neobjevují známky poškození. Pokud ano,

     okamžit  nedostatky odstra te
   Všechny zásahy do elektrického vybavení smí provád t pouze specialista.

2.3 Bezpe nost p edevším

   P i zjišt ní jakýchkoliv odchylek od normálu informujte odpovídající osobu
   Vždy m jte p i práci na pam ti bezpe nost práce

Pro Vaši vlastní bezpe nost a pro optimální a bezpe né zacházení se za ízením musí být WR100
instalována správn .

ipojujte a odpojujte kabely pouze pokud je zdroj el. proudu vypnutý

2.4 Nakládání s odpadem

S plastovým odpadem nakládejte náležit
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2.5 Další opat ení k nakládání s odpadem

Zajišt n by m l být t íd ný sb r  elektroniky a elektrického odpadu.

2.6 Ostatní bezpe nostní normy

Sledujte všechna na ízení, standardy a normy platné ve Vaší zemi.

poznámka:
Symbol zobrazený níže upozor uje na t íd ný sb r elektrického a elektronického vybavení
v souladu s normou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
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3  VŠEOBECN

3.1 P edstavení

Tento manuál je ur en pro osoby zodpov dné za zacházení s WR100. P edpokládá
se, že uživatel se seznámil a porozum l obsahu tohoto návodu.

Pouze se znalostmi obsaženými v tomto manuálu m že obsluha p edejít chybnému zacházení
s WR100.
Pokud se setkáte s obtížemi p i používání za ízení, obra te se na nejbližšího zástupce firmy Georg
Fischer.
Tento manuál slouží pouze pro obsluhu WR100.
Rezervujeme si právo na technické zm ny, které jsou nutné k inovacím WR100 a které se mohou
lišit od ilustrací a informací obsažených v tomto návodu.

3.2 Rozsah použití

WR100 musí být výhradn  použita v kombinaci s hydraulickými svá kami na tupo Georg Fischer
pro použití na polích apod. až do pr ru 1200 mm. Jakékoliv další použití je neautorizované.
Výrobce neodpovídá za chyby a poškození zp sobené nesprávným používáním, uživatel p ebírá
toto riziko na sebe.

3.3 Copyright

Copyright pro tento manuál vlastní firma Georg Fischer Omikron S.r.L.

Georg Fischer Omikron S.r.L.
Via E. Termu, 12
I 35030 Caselle di Selvazzano
Padova (Italy)

Tel.:  +39 049 897 14 11
Fax:  +39 049 633 324
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4  DEFINICE
4.1 Sva ovací postup

Zde jsou popsány vlastní p ípravné postupy (nap . hoblování konc  trubek, m ení pasivního
odporu apod.) a sva ovací operace, schématicky znázorn ny v diagramu (viz. kapitola 5.2.2).

   Orovnávání a tvorba kontrolního výronku (P1, T1)
   Fáze nah ívání (P2, T2)
   Fáze p estav ní (T3) (p estav ní topného zrcadla)
   Fáze dosažení požadovaného tlaku (P4, T4)
   Fáze chladnutí 1 (P5, T5)
   Doba chladnutí 2 (P6, T6) (záleží na výb ru sva ovacího standardu)

4.2 Parametry materiál

Tyto parametry definují termoplastický materiál (trubka nebo tvarovka) pro sva ování:

   Pr r trubky:   d (v mm)
   SDR parametr:   pom r pr ru trubky a tloušky st ny, vyjád ený bezrozm rným íslem
   Materiál a aplikované sva ovací standardy

4.3 Jmenovité sva ovací údaje

Tento termín se odvolává na parametry založené na aplikovatelných sva ovacích standardech pro
sva ování ur itých materiál . Tyto parametry tvo í souhrn dat použitých pro správné provedení
daného sva ovacího postupu. Znamenají referen ní údaje pro jednotlivý sva ovací protokol.

4.4 Jednotlivý sva ovací report

Tento termín se odvolává na souhrn dat tvo ený parametry materiál , nominálními sva ovacími
daty, které doprovázejí sva ovací data, která byla použita a zaznamenána kontrolní jednotkou

hem provád ní sva ovacího postupu. (viz. také kapitola 7.6.2).

Tento jednotlivý protokol m že být vytišt n p ímo na WR100 nebo na externí tiskárn , nebo m že
být uložen v PC prost ednictvím Hyper terminálu (viz. také kapitola 6.3 a 6.4).

4.5 Souhrnný sva ovací report

Souhrnný sva ovací protokol obsahuje všechny záznamy uložené v pam ti a výsledky sva ování
(viz. také kapitola 7.6.3). Souhrnný protokol lze vytisknout na externí tiskárn  použitím sériového /
paralelního kabelu (na p ání, viz. kapitola 5.2.4). Souhrnný protokol m že být také uložen v PC
prost ednictvím Hyper terminálu (viz. kapitoly 6.3 a 6.4).
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4.6 Tisk jmenovitých sva ovacích údaj

Protokol jmenovitých sva ovacích dat lze vytisknout pouze p ímo na WR100. Tento výtisk
obsahuje data , která slouží jako vyhodnocení správnosti postupu svá ení (viz. kapitola 7.6.1).
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5  POPIS PRODUKTU
5.1 Všeobecn

WR100 m že být použita také jako záznamové za ízení na hydraulicky ízených svá kách na
tupo od firmy Georg Fischer Omicron (mimo ady KL - verze ECO).

Po dokon ení sváru je záznam automaticky vytvo en. Uživatel má možnost vytisknout jednotlivý
protokol nebo souhrnný sva ovací report.

Celý postup sva ování je zaznamenán a pozd ji m že být vyvolán. Obsluha je displejem vedena
krok po kroku celou p ípravou pro sva ování a samotným sva ováním.

Vysoce p esná jednotka WR100 kontroluje sva ovací proces v souladu s platnými národními
normami (nap . DVS, WIS nebo UNI).

Vnit ní pam  má kapacitu 100 záznam  o svárech.

5.2 Skladba za ízení

WR100 se skládá z:

Rozhraní obsluhy
Grafika sva ovacího cyklu

ipojovací deska
Kabely



Návod pro obsluhu jednotky WR100

 11

5.2.1    Rozhraní obsluhy

Ovládací prvky a displej jsou chrán ny pevným plastovým povrchem.

POPIS:

1   Tiskárna
     -  Sériová tiskárna pro tisk jednotlivých protokol

2   Typový štítek
     -  Identifika ní štítek s údaji o za ízení a sériovým íslem

3   Sériový port
     -  Sériový port RS232 pro rozhraní externí tiskárny (tisk jednotlivých protokol  a
        souhrnného reportu) nebo pro komunikaci s PC prost ednictvím Hyper terminálu

4   LED
     -  ervená kontrolka svítí, pokud je sí ový kabel p ipojen

5   Displej
     -  Instruování obsluhy a informace (10 x 20 znak )

6   Klávesnice
     -  Kontrolní klávesnice pro konfiguraci (identita uživatele, íslo stavby, správce pam ti, servisní
         interval, výb r jazyka) a výb r sva ovacích parametr

klávesy „1“ … „0“: alfanumerická tla ítka pro vkládání dat
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klávesa „ESC“: v p ípad  chyb m že být ukládání záznamu p ed asn  ukon eno.
         Stiskn te tuto klávesu vždy když pot ebujete p ejít o jednu stranu

zp t

klávesy „ “ „ “: klávesy pro p echod na p edchozí / následující stranu b hem p ípravy
sva ování

klávesa „        “: Klávesa ENTER potvrzuje všechna vložená data. Zapnete také
podsvícení displeje

7   Klávesy „Start“ a „Stop“
-  T mito tla ítky zapnete nebo vypnete jednotku

8   Klávesy „Nahoru“ a „Dol “
-  T mito dv ma klávesami vyberete sva ovací parametry b hem p ípravy

5.2.2    Grafika sva ovacího cyklu

Sva ovací cyklus je zobrazen ve schématické podob  v grafu na vnit ní stran  plastového víka
jednotky (9).
Pod grafem jsou k dispozici i varující informace (10).
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5.2.3    P ipojení

Na pravé stran  jednotky jsou umíst ny následující zásuvky:

-  datová zásuvka (11)
-  termo lánková zásuvka (12)
-  zásuvka pro p ipojení k el. síti (13)

5.2.4    Kabely

S jednotkou jsou dodávány t i standardní kabely:

-  Kabel pro p ívod el. proudu (2,70 m) (14)
- Datový kabel (1,30 m) (15)
- Termo lánkový kabel (1,30) (16)

                 kuf ík na kabely
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Další dva kabely m žou být dodány na p ání jako p íslušenství:

-  Sériový / paralelní kabel k tiskárn  (1,50 m) (17)
-  PC sériový kabel pro p enos dat (1,80 m) (18)
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6  INSTALACE A P IPOJENÍ

Než zapnete jednotku, všechny následující p ipojení musí být správn  provedeny
s nejvyšší obez etností.

6.1 P ipojení zdroje el. proudu

   P ipojte kabel p ívodu el. proudu do odpovídající zásuvky ve WR100 (3)
   P ipojte druhý konec kabelu do elektrické zásuvky
   Dodržujte všechna na ízení týkající se dodávky el. proudu
   Ujist te se, že p ipojení proudu nebude v kontaktu s vodou
   Ujist te se, že uzemn ní je v po ádku a funguje
   Pokud používáte samostatnou jednotku pro výrobu el. proudu (elektrocentrála

     apod.), ujist te se, že voltáž a frekvence tohoto za ízení je v rozsahu
                            odpovídajícím jednotce WR100 (viz. kapitola 10 - Technická data)

   Jako u všech elektrických spot ebi , správná innost jednotky WR100 m že být
     negativn  ovlivn na náhlým kolísáním voltáže. Krom  ovlivn ní výsledku
     sva ování m že toto poškodit i jednotku.

   I p i poklesu nap tí m že jednotka WR100 dále fungovat, p estože správný
     výsledek sva ování nem že být garantován.

6.2 P ipojení data/termoelektrického lánku

   P ipojte datový kabel do odpovídající zásuvky na jednotce WR100 (1) a
     do zásuvky na hydraulické jednotce

   P ipojte termo lánkový kabel do odpovídající zásuvky na jednotce WR100 (2) a
     do zásuvky na kompaktní hydraulické jednotce (verze GF). U ady KL je zásuvka
     umíst na na elektrickém boxu nebo na dálkovém ovládání.

   WR100 je schopná zjistit p ítomnost topného zrcadla a tlakového idla (datový
     kabel). V p ípad  špatného p ipojení nebo nep ipojení v bec bude funkci

                             zaznamenávání „Sva ování“ zabrán no a diagnostický systém zobrazí na displeji
     chybové hlášení.

   I když tyto dva kabely nep ipojíte, jednotka WR100 p esto povolí p ístup do
                            menu „programování“ a „tisk“.
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íklad p ipojení svá ky (model ady KL verze TOP2)

6.3 P ipojení externí tiskárny (na p ání)

   WR100 je vybavena sériovým portem typu RS232 dovolující p ipojení na externí tiskárnu p es
sériový / paralelní kabel (17). Port je umíst n na rozhraní obsluhy a je chrán ný plastovým krytem.

6.4 Kompatibilní externí tiskárna

   Jednotka je schopná rozpoznat správné p ipojení externí tiskárny automaticky.
     V p ípad  nesprávného p ipojení nebo nep ipojení v bec bude obsluha
     upozorn na akustickým signálem. Tato chyba m že být vy azena tla ítkem
     ENTER.

   Všeobecn  všechny tiskárny HP (Hewlett Packard) p ipojené paralelním portem
       jsou kompatibilní. Další kompatibilní tiskárny jsou:
       -  EPSON EPL6200
       -  EPSON EQLASER2600 nebo vyšší
      Pro jakékoliv další tiskárny p ipojení nefunguje

6.5 P ipojení k PC (na p ání)

   WR100 je vybavena sériovým portem typu RS232 dovolující p ipojení na PC p es sériový kabel
     pro p enos dat (18). Port je umíst n na rozhraní obsluhy a je chrán ný plastovým krytem.
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7  OVLÁDÁNÍ
7.1 P ehled

Hlavní menu

Sva ování

Výb r
parametr

 P íprava

Sva ování

Programovací
menu

Menu
Tisk

zobrazeno odpovídající tla ítko

tla ítko „ “



Návod pro obsluhu jednotky WR100

 18

7.2 Start

ipojte WR100 ke zdroji el. proudu, jak je popsáno v kapitole 6.

Jednotka WR100 je vybavena nabíjecí baterií, takže m že fungovat nejmén  10 hodin po výpadku
proudu. Tato doba je závislá na aktuálním stavu nabití baterie. Pokud je jednotka p ipojena
k elektrické síti, baterie se automaticky nabíjí, a to dokonce i pokud je jednotka WR100 vypnutá.

7.3 Hlavní menu

Stiskn te tla ítko „I“ pro zapnutí jednotky.

Pro kontrolu správné funkce se na panelu rozsvítí ervená LED dioda (4) (pouze pokud je jednotka
ipojena k el. síti). Podsvícení displeje se rozsvítí a na 2 sekundy se objeví následující zpráva:

Obr. 1

Na displeji se zobrazí verze softwaru, sériové íslo a datum poslední revize (nap . verze softwaru:
v.0.03, sériové .: 1234 a dat. posl. revize: 09/09/2005)

Po p ibližn  2 sekundách se na displeji zobrazí následující hlavní menu:

Obr. 2

W R   1 0 0      v . 0 . 0 3

s  /  N : 1 2 3 4

DAT. REVIZE :  09 / 09 / 2005

11 : 30       06 / 09 / 2005

M O D E L : K L  2 5 0

s  /  N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

   1 =  SVA OVÁNÍ
   2 =  PROGRAMOVACÍ MENU
   3 =  MENU TISK
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Stisknutím odpovídajících tla ítek („1“, „2“ nebo „3“) je možno vyvolat submenu.

1= SVA OVÁNÍ: pro vstup do sva ovacího postupu (viz. kapitola 7.5)
2= PROGRAMOVACÍ MENU: pro vstup do programovací sekce (viz. kapitola 7.4)
3= MENU TISK: pro vstup do sekce tisku (viz. kapitola 7.6)

7.4 Programovací menu

Stisknutím tla ítka „2“ v hlavním menu zvolíte vstup do programovací ásti.

Obr. 3

V submenu je na výb r ze 6 možností stisknutím odpovídajícího tla ítka „1“, „2“, „3“, „4“, „5“
nebo „6“.
Stisknutím tla ítka „ESC“ se vrátíte zp t do hlavního menu.

Programovací
menu

Data
stavby

Konfigurace Jazyk Kalibrace Datum / as Revize

Heslo pro vstup
Zp t do programovacího menu
Zobrazeno odpovídající tla ítko

PROGRAMOVACÍ MENU

   1 =  DATA STAVBY
   2 =  KONFIGURACE
   3 =  JAZYK
   4 =  KALIBRACE
   5 =  DATUM / AS
   6 =  REVIZE
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7.4.1    Data stavby

Stisknutím tla ítka „1“ v programovacím menu (Obr. 3) vstoupíte do sekce Data stavby.

Tato funkce slouží k vložení identifika ního kódu (nebo jména) obsluhy, identifika ního ísla
(nebo místa) stavby a k vložení ísla zakázky. K tomu slouží alfanumerická klávesnice (Obr. 3).

Obr. 4

Vkládání dat odpovídá klávesnici na mobilním telefonu. Stisknutím jednou nebo víckrát ur ité
klávesy se m ní hodnota znaku. Horizontální posun kurzoru je možný stiskem tla ítek “nebo

“. Pro vymazání konkrétního znaku stiskn te „0“, dokud se místo znaku neobjeví mezera.
Vložená data potvr te tla ítkem „    “. Použijte klávesu „ESC“ pro exit z okna a návrat zp t do
programovacího menu (Obr. 3).

Pro vkládání dat je k dispozici 10 alfanumerických znak .

Jakmile jednou zadáte data stavby, budou platná i pro další sváry, dokud data nezm níte nebo
nevymažete. Tato data budou zobrazena ve sva ovacím protokolu.

7.4.2    Konfigurace

Stisknutím tla ítka „2“ v programovacím menu (Obr. 3) vstoupíte do sekce Konfigurace. P ístup je
povolen i bez zadání hesla.

Tato funkce se používá pro konfiguraci WR100 k p ipojené svá ce.
WR100 je z výroby nakonfigurována podle p ipojené svá ky.

DATA STAVBY

OBSLUHA     : A B C D E F G H
ÍSLO STAVBY: A B C D E F G H
ÍSLO ZAK.  : A B C D E F G H

E S C
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Obr. 5

Pro výb r typu svá ky použijte tla ítka „ “ nebo „ “. Volbu potvr te tla ítkem „     “. Kurzor
se p emístí na položku sériového ísla.

Stiskn te jednou nebo víckrát odpovídající tla ítko na alfanumerické klávesnici a zadejte
odpovídající sériové íslo. Pro sériové íslo je k dispozici 10 alfanumerických znak . Sériové íslo
potvr te klávesou „    “.

Menu konfigurace je možné chránit heslem. Kdykoliv, když není heslo vyžadováno
(volný p ístup ke konfiguraci), musejí být zadány následující symboly: „----“
(standardní nastavení od výrobce!)

Pro vložení hesla jsou k dispozici 4 alfanumerické znaky.

Pro vložení individuálního hesla použijte tla ítka na alfanumerické klávesnici, jak je
popsáno v kapitole 7.4.1. Potvr te vložené heslo klávesou „    “, p ístup do
konfigura ního menu je nyní chrán no individuálním heslem!

Použijte klávesu „ESC“ pro exit z okna a návrat zp t do programovacího menu (Obr. 3).

KONFIGURACE

MODEL : K L  2 5 0
s / N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
HESLO : 2 0 0 5

E S C
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7.4.3    Jazyk

Tato funkce slouží pro výb r komunika ního jazyka WR100 s obsluhou.
WR100 je z výroby nakonfigurována sadou jazyk , obecn  má jednotka kapacitu 4 r zných jazyk .

Stisknutím tla ítka „3“ v programovacím menu (Obr. 3) vstoupíte do sekce Jazyk.

Obr. 6

Pro výb r požadovaného jazyka použijte klávesy „ “ nebo „ “. Pro potvrzení výb ru (a exit
z této funkce) použijte klávesu „ESC“.

Na p ání lze nainstalovat jinou sadu 4 jazyk .

JAZYK : U K

E S C
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7.4.4    Kalibrace

Tato funkce se používá pro modifikaci vyrovnání topného zrcadla.

Vyrovnání topného zrcadla je z výroby nastaveno na ur itou svá ku. V p ípad  že
jednotka bude ke svá ce instalována v servisním centru dodate , kalibrace
topného za ízení je povinná!

Stisknutím tla ítka „4“ v programovacím menu (Obr. 3) vstoupíte do sekce Kalibrace.

Obr. 7

Pro dosažení správného vyrovnání topného zrcadla je nutná p edchozí kalibrace mezi topným
zrcadlem a regulátorem teploty na svá ce. Kalibrace se provádí p i nastavené teplot  regulátoru
na 210 °C. Dbejte prosím na rady v manuálu pro svá ku.

Vyrovnání p izp sobte tla ítkem „ “ nebo „ “. Tato operace je nutná, pokud je nam ená teplota
(používejte kalibrovaný teplom r) na topném zrcadle rozdílná oproti teplot  „REÁLNÉ“ zobrazené
na displeji WR100. V tom p ípad  zm te teplotu „T(°C) P IZP SOBENOU“ na nam enou
hodnotu na zrcadle, použijte klávesy „ “ nebo „ “.

V p íkladu je nam ená teplota zrcadla 210°C , reálná teplota ukazuje 212°C, vyrovnání tedy musí
být nastaveno na +2°C (Obr. 7). Nam ená teplota a p izp sobená teplota musí mít stejnou
hodnotu.

Kalibrace je nutná v následujících p ípadech:
-  pokud instalujete WR100 ke svá ce poprvé
-  pokaždé když dojde k vým  p ipojené svá ky
- obecn  po 200 svárech

KALIBRACE

VYROVNÁNÍ (°C) : 2

T (°C) REÁLNÁ : 212
T (°C) P IZP SOBENÁ: 210

E S C
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7.4.5    Datum / as

Tato funkce slouží pro nastavení data a asu.

Stisknutím tla ítka „5“ v programovacím menu (Obr. 3) vstoupíte do sekce Datum / as.

Obr. 8

Systém ukáže údaje v po adí „minuty“, „hodiny“, „dny“, „m síc“ a „rok“ (Obr. 8). Každý z t chto
parametr  m že být p izp soben použitím alfanumerické klávesnice a potvrzen stisknutím tla ítka
„    “. Data budou uloženy do pam ti stisknutím klávesy „ESC“.

Jemné dolad ní lze provést také klávesami „ “ nebo „ “.

7.4.6    Revize

ístup k této funkci je umožn n pouze autorizovaným servisním centr m Georg Fischer.

DATUM / AS

MINUTY        : 50
HODINY : 15
DEN : 06

SÍC : 09
ROK : 2005

                      E S C
E S C
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7.5 Sva ovací proces

Sva ovací postup je rozd len do t í ástí:

-  Výb r parametr
-  P íprava sva ování
-  Sva ování

7.5.1    Výb r parametr

Výb r
parametr

Výb r materiálu

Výb r dimenze

Výb r SDR

íprava

tla ítko „ “ nebo „ “

tla ítko „ESC“– zp t do
hlavního menu
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Stisknutím tla ítka „1“ v hlavním menu (Obr. 3) vstoupíte do sekce Výb r parametr .

Obr. 9

První parametr je výb r materiálu. Materiál je kombinace aplikovatelných standard  a materiálu
trubky (viz. kapitola 10 pro materiály a standardy implementované do systému).

Poslední vybraný materiál je zobrazen na displeji. Všechny parametry, jako tlaková
ada, pr r a materiál z stávají nastavené z minulého nastavení.

Výb r parametr  materiálu je provád n tla ítky „ “ a „ “.

Použijte klávesu „ “ pro postoupení do dalšího okna. Použijte klávesu „ESC“ pro exit do
hlavního menu. (Obr. 2).

Obr. 10

Druhý parametr je výb r pr ru trubky. Seznam dostupných pr  závisí na konfiguraci
svá ky. Výb r se provádí tla ítky „ “ a „ “.

Použijte klávesu „ “ pro postoupení do dalšího okna. Použijte klávesu „ “ pro návrat zp t do
edchozího okna. Použijte klávesu „ESC“ pro exit do hlavního menu. (Obr. 2).

VÝB R
PARAMETR
MATERIÁLU

DVS2207_1    PE100

E S C

VÝB R
PR RU
TRUBKY

mm 160

     E S C
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Obr. 11

Poslední výb r parametru je SDR („Standard Dimension Ratio“). Jinými slovy výb r pom ru
pr ru trubky k její tloušce st ny. Výb r provedete tla ítky „ “ a „ “.

Použijte klávesu „ “ pro postoupení do dalšího okna. Použijte klávesu „ “ pro návrat zp t do
edchozího okna. Použijte klávesu „ESC“ pro exit do hlavního menu (Obr. 2).

Obr. 12

Po výb ru se objeví na displeji souhrn všech vybraných parametr . Na této stránce je
též možné zkontrolovat správnost zvolené svá ky. Na této stránce je také
zobrazena tlouška st ny i v p ípad , že tlaková ada na trubce není dostate
itelná.

Tisk navolených sva ovacích dat je možné na této stran  stisknutím tla ítka „1“.

Použijte klávesu „ “ pro postoupení do dalšího okna. Použijte klávesu „ “ pro návrat zp t do
edchozího okna. Použijte klávesu „ESC“ pro exit do hlavního menu (Obr. 2).

VÝB R SDR

SDR 17.6

SOUHRN VÝB RU

MODEL SVÁ KY: KL250
OPERÁTOR: ABCDEFG
MATERIÁL: DVS2207_1 PE100
PR R TRUBKY: 160 mm
SDR: 17.6
TLOUŠ KA ST NY: 9.0 mm

1 = TISK      E S C



Návod pro obsluhu jednotky WR100

 28

7.5.2    P íprava sva ování

íprava

izp sobení
teploty zrcadla

ení
pohybového tlaku

Lícování elních
st n

Lícování
OK?

Ne = „ “

Ano = „ “

Nastavení
sva ovacího tlaku

Sva ování

tla ítko „ “ nebo „ “

tla ítko „ESC“– zp t do
hlavního menu
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Stiskn te tla ítko „ “ z okna souhrnu výb ru (Obr. 12) k postupu do p ípravy sva ování.

Obr. 13

Nastavení teploty zrcadla musí být provedeno ješt  p ed postoupením do sva ovací sekce.
Nastavená hodnota je hodnota nastavená na regulátoru teploty na svá ce.

V p ípad , že se hodnota teploty zrcadla liší od hodnoty teploty nastavené, b hem
sva ovací sekvence se na displeji objeví alarm (viz. také kapitola 8.4).

íslo záznamu zobrazené v okn  p edstavuje po adové íslo sváru uložené v jednotce. Hodnota
ísla se vždy s každým dalším svárem zvyšuje o 1.

Stav baterie v % p edstavuje nabití baterie. V p ípad  p ipojení do elektrické sít  je tato hodnota
vždy 100%.

Použijte klávesu „ “ pro postoupení do dalšího okna. Použijte klávesu „ “ pro návrat zp t do
edchozího okna. Použijte klávesu „ESC“ pro exit do hlavního menu (Obr. 2).

Obr. 14

aktuální hodnota tlaku nam ený pohybový tlak

ení pohybové tlaku musí být provedeno p ed každým sva ováním.

TLAK             : 000.0 bar
OKOLNÍ TEPLOTA   : 015 °C
ZRCADLO          : 210 °C
NASTAVENÁ HODNOTA: 210 °C

ÍSLO ZÁZNAMU: 005
STAV BATERIE : 90 %

       E S C

ENÍ POHYBOVÉHO TLAKU

TLAK     : 005.6 bar
Stiskn te Enter
pro potvrzení

POHYBOVÝ TLAK: 005.6 bar

       E S C
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Postup p i m ení pohybového tlaku:

1.   Otev ete svá ku (odje te se san mi) až do kone né pozice (zcela otev eno).
2.   Vypus te tlak z hydraulické jednotky (otá ejte tlakovým ventilem proti sm ru hodinových
      ru ek).
3.   Pohybujte san mi až do uzav ené pozice sou asným otá ením tlakového ventilu (po sm ru
      hodinových ru ek).
4.   Jakmile se san  svá ky za nou rovnom rn  pohybovat, stiskn te tla ítko „    “ pro potvrzení
      pohybového tlaku. Pohybový tlak bude zobrazen na displeji (Obr. 14).
5.   Pokud to bude nutné, tento postup lze kdykoliv opakovat bez opušt ní tohoto menu (Obr. 14).

Obr. 15

6.   Otev ete svá ku. Okno se automaticky zm ní ze zobrazení obr. 15 na zobrazení na obr. 16.
Použijte tla ítko „ “ ke zopakování m ení pohybového tlaku. Použijte klávesu „ESC“ pro exit do
hlavního menu (Obr. 2).

Obr. 16

OTEV ETE SVÁ KU
A VLOŽTE HOBLÍK

  E S C

HOBLOVÁNÍ

  E S C
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Postup p i hoblování elních st n trubek:

1.   Vložte hoblík do svá ky.
2.   Spus te motor hoblíku.
3.   Pohybujte san mi svá ky až do uzav ené pozice sou asným otá ením ovládacího ventilu
      tlaku (otá ejte po sm ru hodinových ru ek). Minimální hoblovací tlak musí být v tší než
      pohybový tlak.

Dlouhotrvající nadm rný tlak p i hoblování poškodí motor hoblíku. Používejte
proto tlak takový, jaký je uvedený v návodu pro obsluhu svá ky.

4.   Hoblujte trubky/tvarovky tak dlouho, dokud se na obou koncích nevytvo í souvislá špona o
      minimální délce dvojnásobku obvodu trubky/tvarovky a dokud její ší ka neodpovídá tloušce
      st ny trubky/tvarovky.
5.   Jakmile je hoblování dokon eno, vypus te tlak a otev ete svá ku. Okno na displeji se
      automaticky zm ní (Obr. 17).
6.   Vypn te motor hoblíku.

Obr. 17

7.   Použijte tla ítko „ “ k potvrzení správného hoblování a postupujte v dalších krocích
      sva ování. Použijte tla ítko „ “ pro zopakování hoblování z obr. 15. Klávesou „ESC“ se
      vrátíte zp t do hlavního menu.

HOBLOVÁNÍ OK ?

ANO =
NE  =

E S C
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Obr. 18

aktuální hodnota tlaku hodnota tlaku pro nastavení aktuální hodnoty

Postup p i nastavení sva ovacího tlaku:

1.   Posu te san  do uzav ené polohy.
2.   Otá ením ovládání ventilu (to te po sm ru hodinových ru ek) nastavte sva ovací tlak, jakmile
      jsou konce trubek v kontaktu.
3.   Jakmile aktuální hodnota tlaku odpovídá nastavenému tlaku (a z stane na této hodnot  p ibližn
      5 sekund), hodnota bude automaticky uložena. Objeví se následující okno.

Obr. 19

4.   Otev ete svá ku (odje te san mi) až do koncové pozice.
5.   Automaticky se objeví následující okno (Obr. 20). Použijte tla ítko „ “ pro opakování
      nastavení sva ovacího tlaku z Obr. 18. Klávesou „ESC“ se vrátíte zp t do hlavního menu.

Sva ovací tlak je sou et „tabulkové hodnoty + pohybového tlaku“ a jednotka
WR100 jej vypo ítává automaticky!

TLAK             : 000.0 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 018.1 bar
VÝRONEK          : 01.5 mm
ZRCADLO          : 210 °C
NASTAVENÁ HODNOTA: 210 °C

Snižte hodnotu tlaku na
nastavenou hodnotu

  E S C

TLAK             : 018.1 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 018.1 bar
VÝRONEK          : 01.5 mm
ZRCADLO          : 210 °C
NASTAVENÁ HODNOTA: 210 °C

Otev ete svá ku

  E S C
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7.5.3    Sva ování

Sva ování

Vložení zrcadla

Orovnávací fáze
(tvorba výronku)

Fáze oh ívání
(oh ev)

estav ní
(vyjmutí zrcadla)

Vytvo ení tlaku

Fáze chladnutí
(sva ování)

Fáze chladnutí 2
(pokud je vyžadováno)

Ozna ení
íslo sváru)

Tisk
protokolu?

Uložit
protokol?

Sva ovat
stejný

materiál?

ANO = „ “

ANO = „ “

NE = „ “

NE = „ “

NE = „ “

ANO = „ “

Enter
tla ítko „ “ nebo „ “

ESC - zp t do Hl. menu
„ “- zp t do P ípravy

„ “- zp t do Hl. menu
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Sva ovací postup:

Orovnávání:

1.   Vložte topné zrcadlo do svá ky, jak je zobrazeno na displeji v okn  (Obr. 20).

Obr. 20

výška kontrolního výronku, který se musí vytvo it

2.   Zav ete svá ku (san  / trubky k sob ) a hodnotou sva ovacího tlaku tla te trubky na zrcadlo.
      Minimální požadovaný výronek je zobrazen na displeji (Obr. 20). Další nové okno se na
      displeji objeví automaticky (Obr. 21).

Obr. 21

as pro vytvo ení výronku

3.   as pro vytvo ení výronku za íná.

4.   Po vytvo ení celistvého výronku po celém obvodu obou konc  trubek snižte tlak na 0 bar. Další
      nové okno se na displeji objeví automaticky (Obr. 22).

TLAK             : 018.1 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 018.1 bar
VÝRONEK          : 01.5 mm
ZRCADLO          : 210 °C
NASTAVENÁ HODNOTA: 210 °C

Vložte zrcadlo a uzav ete
svá ku

  E S C

F 1   OROVNÁVÁNÍ

TLAK    : 018.0 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 018.1 bar
VÝRONEK          : 01.5 mm
ZRCADLO          : 210 °C
NASTAVENÁ HODNOTA: 210 °C

T 1 VÝRONEK    : 0008 sec
Vytvo te výronek a snižte tlak

  E S C
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Nah átí:

Obr. 22

odpo ítávání asu oh evu

5.   ekejte, dokud nevyprší as nutný pro nah átí trubek.

Nepohybujte se san mi!
Trubky musí z stat v kontaktu se zrcadlem. Hodnota tlaku musí být mezi 0 bar a
„nastaveným tlakem“ zobrazeným na displeji!

6.   P ed ukon ením doby nah ívání se ozve zvukový signál. Po uplynutí asu oh evu otev ete
      svá ku (odje te se san mi) a co nejrychleji odstra te zrcadlo. Další nové okno se na displeji
      objeví automaticky (Obr. 23).

estav ní a vytvo ení tlaku (vyjmutí zrcadla):

Obr. 23

odpo ítávání asu p estav ní

F 2   NAH ÁTÍ

TLAK    : 000.3 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 001.6 bar

T 2 NAH ÁTÍ      : 0090  sec

Po uplynutí doby nah ívání
otev ete svá ku

  E S C

F 3   P ESTAV NÍ

TLAK    : 000.3 bar

T 3 P ESTAV NÍ   : 0008  sec

Odstra te zrcadlo a zav ete
svá ku

  E S C
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7.   V ase zobrazeném na displeji znovu zav ete svá ku (Obr. 23). Další nové okno se na displeji
      objeví automaticky (Obr. 24).

as p estav ní musí být co možná nejkratší.

Obr. 24

8.   Spojte trubky p ednastaveným sva ovacím tlakem. Udržujte pumpu tlakového erpadla v chodu
      p ibližn  10 sekund po dosažení sva ovacího tlaku. Další nové okno se na displeji objeví
      automaticky (Obr. 25).

Po celém obvodu trubek se bude formovat jednolitý dvojitý výronek

Chladnutí sváru:

Obr. 25

odpo ítávání asu chladnutí

F 4   VYTVO ENÍ TLAKU

TLAK    : 007.3 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 018.1  bar

T 4 PRODLEVA     : 0008  sec

Zvyšte tlak na hodnotu
nastaveného tlaku

  E S C

F 5   CHLADNUTÍ

TLAK    : 018.0 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 018.1  bar

T 5 CHLADNUTÍ    : 508  sec

Udržujte tlak po dobu T 5

  E S C
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9.   Po kejte, dokud nevyprší doba chladnutí. B hem této doby kontrolujte tlak na m áku, pokud to
      bude nutné, dotlakujte na požadovanou hodnotu.

Pokud je zvoleným sva ovacím standardem vyžadován dvojí tlak, po 10 sekundách
po dob  chladnutí 1 se objeví další okno (chladnutí 2).

10.   Po ukon ení doby chladnutí zvukový signál oznámí konec.

Obr. 26

11.   Po ukon ení doby chladnutí vypus te tlak na nulu (Obr. 26). Další nové okno se na
        displeji objeví automaticky.

Záznam (ozna ení, tisk a uložení sváru):

Obr. 27

F 5   CHLADNUTÍ

TLAK    : 018.0 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 018.1  bar

T 5 CHLADNUTÍ    : 000  sec

Vypus te tlak

  E S C

ÍSLO SVÁRU

0 0 0 1 _ _ _ _ _ _

ENTER
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12.   Ozna te svár na trubce a zadejte stejné íslo pomocí alfanumerické klávesnice, potvr te
stisknutím tla ítka „ENTER“. Další nové okno se na displeji objeví automaticky (Obr. 28).

Horizontálního pohybu docílíte klávesami „ “ a „ “. Pro vymazání jednotlivých
znak  použijte klávesu „0“, dokud se neobjeví znak MEZERA.
Pro ozna ení ísla sváru je k dispozici 10 alfanumerických znak .

Obr. 28

13.   Použijte klávesu „ “ pro potvrzení tisku na vestav né tiskárn  a pro postup do dalšího okna
        (Obr. 29). Použijte klávesu „ “ pro postup do dalšího okna (Obr. 30).

Obr. 29

TISK PROTOKOLU ?

ANO =
NE  =

ULOŽIT PROTOKOL ?

ANO =
NE  =
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14.   Použijte klávesu „ “ pro potvrzení uložení protokolu a pro postup do dalšího okna (Obr. 30).
        Použijte klávesu „ “ pro postup do dalšího okna (Obr. 30).

Obr. 30

15.   Použijte klávesu „ENTER“ pro dokon ení a pro postup do dalšího okna (Obr. 31).

Obr. 31

16.   Použijte klávesu „ “ pro sva ování stejného materiálu zvoleného p edtím a pro postoupení
        p ímo do m ení pohybového tlaku (Obr. 14). Použijte klávesu „ “ pro postoupení do
        hlavního menu (Obr. 2).

KONEC ZÁZNAMU

ENTER PRO DOKON ENÍ

BUDETE SVA OVAT
STEJNÝ MATERIÁL ?

ANO =
NE  =
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7.5.4    Správa pam ti

Jednotka WR100 má kapacitu pam ti 100 kompletních sva ovacích protokol . Po 91. kompletním
sva ovacím postupu a p ed uložením relativního protokolu systém upozorní operátora na blížící se
zapln ní pam ti. Na displeji se zobrazí následující okno (Obr. 32).

Obr. 32

Operátor opustí toto okno stisknutím klávesy „ENTER“ s automatickým návratem do okna na
obr. 29 a pokra ováním v ukládání.

Pokaždé, když je sva ovací postup dokon en, systém automaticky zobrazí stejné varování (jako je
na obr. 32). íslo vyjad uje procentuální obsazení pam ti (tzn. nap . 92 protokol  uložených
v pam ti = z 92% je pam  plná).

Vždy když je již pam  zapln ná ze 100%, systém automaticky zobrazí na displeji „100% PAM
PLNÁ“ a nedovolí protokol uložit. Tato procedura se po každém sva ování opakuje do té doby,
dokud není pam  vymazána.

Je vhodné pravideln  kontrolovat kapacitu pam ti, obzvláš  pokud plánujete
zakázku v etn  sva ovacích operací. Je také dobré zvyknout si tisknout protokoly
po každém sva ovacím dnu a pam  vymazat. Obzvlášt  vhodné je vždy mazat
nejprve nejstarší protokoly. To umožní operátorovi udržet po ádek ve všech
sva ovacích operacích provedených ten den.

91 % ZAPLN NÍ PAM TI

   ENTER
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7.6  Menu Tisk

Stisknutím tla ítka „3“ v hlavním menu (Obr. 2) vstoupíte do sekce Tisk.

Obr. 33

V submenu je na výb r ze 4 možností stisknutím odpovídajícího tla ítka „1“, „2“, „3“ nebo „4“.
Stisknutím tla ítka „ESC“ se vrátíte zp t do hlavního menu (Obr. 2).

7.6.1     Tisk dat / parametr

Tato funkce se používá pro vytišt ní posledních vybraných jmenovitých dat na vestav né tiskárn
(viz. také kapitola 4.3).

Menu Tisk

Tisk dat /
parametr

Tisk
jednotlivých

report

Tisk
souhrnného

reportu

Výmaz všech
report

zp t do hlavního menu
zobrazeno odpovídající tla ítko

MENU TISK

1 = TISK DAT / PARAMETR
2 = TISK JEDNOTLIVÝCH REPORT
3 = TISK SOUHRNNÉHO REPORTU
4 = VÝMAZ VŠECH REPORT

 E S C



Návod pro obsluhu jednotky WR100

 42

7.6.2    Vytišt ní jednotlivého reportu

Tato funkce slouží k vytišt ní jednotlivých report  z pam ti WR100 (viz. také kapitola 4.4).
Stisknutím tla ítka „2“ v menu Tisk (Obr. 33) se na displeji objeví náhled tisku (Obr. 34).

Obr. 34

Tla ítky „ “ a  „ “ vyberte požadovaný záznam, který má být vytišt n. Stiskn te tla ítko „1“ pro
tisk na vestav né tiskárn . Pokud je p ipojena externí tiskárna (sériový / paralelní) kabel, systém
automaticky toto p ipojení rozpozná a tisk bude proveden na externí tiskárn . B hem tisku se na
displeji do asn  objeví zpráva, že je protokol práv  tisknut. Po dokon ení tisku se na displeji
automaticky op t objeví p vodní zobrazení náhledu tisku (Obr. 34).

Stisknutím tla ítka „ESC“ se vrátíte zp t do hlavního menu (Obr. 2).

ÍSLO ZÁZNAMU: 005
PR R TRUBKY (mm): 160
SDR: 17.6
DATUM: 06/09/2005
AS: 13:20
OPERÁTOR: ABCDEFGH
MÍSTO STAVBY: ABCDEFGH
ÍSLO SVÁRU: ABCDEFGH

1 = TISK  E S C
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Obr. 35
Jednotka WR100 má pam  100 kompletních
sva ovacích protokol . Údaje jsou se azené tak,
jak skute  b hem sva ovacího postupu
prob hly. Obr. 35 p edstavuje p íklad výtisku p i
úsp šném sva ení.
(protokol je zde v návodu uveden v anglickém jazyce,
erven  ozna ené pole „WELDING OK“ =

SVA OVÁNÍ OK)

sva ování OK (sva ování prob hlo bez chyby)
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Obr. 36
         V p ípad  že se ve sva ování vyskytla

 chyba, je v protokolu vytišt no varování „prov it
 sva ování“. U odpovídajícího údaje, ve kterém
 se objevila chyba, se objeví hv zdi ka „*“ (Obr.
 36). Pokud se varování zobrazí na displeji ješt
 b hem sva ovacího postupu, operátor má
 možnost tuto chybu napravit (nap . pokud je tlak
 nebo teplota mimo toleranci apod.). Varování
 bude zobrazeno na konci vytišt ného protokolu.
 Zobrazena je také minimální a maximální
 hodnota údaje a délka trvání, po kterou byl proces
 mimo toleranci a také fáze, ve které byla chyba
detekována.
(protokol je zde v návodu uveden v anglickém jazyce,
fyzicky je pak tišt n v eském jazyce)

detekovaná chyba

zaznamenané varování

sva ování s chybou

7.6.3    Vytišt ní souhrnného reportu

Tato funkce slouží k vytišt ní všech report  uložených v pam ti (viz. kapitola 4.5). Vytišt ní
souhrnného reportu m že být provedeno pouze na externí tiskárn  (viz. kapitola 6.3).
Stiskn te tla ítko „3“ v menu Tisk (Obr. 33) pro vytišt ní souhrnného reportu.

Obr. 37



Návod pro obsluhu jednotky WR100

 45

7.6.4    Výmaz všech report

Tato funkce slouží k vymazání všech report  uložených v pam ti jednotky. Stiskn te tla ítko „4“
v menu Tisk (Obr. 33) pro vymazání.

Obr. 38

Stiskn te tla ítko „ “ k postoupení do dalšího okna. Stiskn te tla ítko „ “ nebo „ESC“ pro
návrat do hlavního menu (Obr. 2).

Systém vás znovu požádá o potvrzení, zda skute  chcete všechny reporty vymazat.

Obr. 39

Stiskn te tla ítko „ENTER“ pro vymazání všech report  uložených v pam ti. Stiskn te tla ítko
“ nebo „ESC“ pro návrat do hlavního menu (Obr. 2).

Po vymazání všech záznam  bude íslování nových záznam  za ínat znovu
od „001“ (Obr. 13).

VYMAZAT VŠECHNY REPORTY ?

ANO = 
 NE = 

 E S C

VYMAZAT VŠECHNY REPORTY ?

Jste si jisti ?

ANO = ENTER
           NE = 

 E S C



Návod pro obsluhu jednotky WR100

 46

8  P ENOS DAT DO PC
Jednotlivé nebo souhrnné protokoly lze p evád t do databáze v PC použitím komunika ního
programu Windows - Hyper terminálu. Vygenerovaný soubor bude ve formátu „*.txt“.

ed stahováním dat do PC je nutné nakonfigurovat komunika ní program Hyper terminál. Tato
operace se provádí pouze jednou.

8.1  Konfigurace Hyper terminálu

V menu Windows spus te program Hyper terminál (Obr. 40).

Obr. 40

ipojení pojmenujte „WR100“ a stiskn te „OK“ (Obr. 41).

Obr. 41
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Vyberte vhodný port (nap . COM1 nebo USB) a stiskn te „OK“ (Obr. 42).

Obr. 42

Vyberte správné nastavení portu a stiskn te „OK“ (Obr. 43).

Obr. 43
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Uložte nastavení, p ipojení je nyní p ipraveno ke stahování report  (viz. další kapitola 8.2).
Pro start p ipojení klikn te na spojení WR100 (Obr. 44)

Obr. 44

8.2  Stažení report

Jakmile byla jednou konfigurace dokon ena, je již nyní možné stahovat reporty (jednotlivé nebo
kolektivní) do databáze v PC.

ipojte sériový kabel (viz. kapitola 5.2.4) mezi WR100 a PC (kapitola 6.5).
Otev ete WR100 komunika ní program na PC, jak je zobrazeno na Obr. 44.
Nyní vyberte „P enos“ a „Zachytávat text“ (viz. Obr. 45)

Obr. 45
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Vytvo te novou složku v PC, nap . „WR databáze“.
Vyberte novou složku (viz. Obr. 46).

Obr. 46

Pojmenujte soubor *.txt (nap . „WR_test.txt“) (viz. Obr. 47), potvr te tla ítkem „Uložit“.

Obr. 47
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Stiskn te „Spustit“ pro start komunikace (Obr. 48).

Obr. 48

Zapn te jednotku WR100.
Stisknutím tla ítka „3“ v hlavním menu (Obr. 2) vstoupíte do sekce Tisk.

Obr. 49

Stiskn te tla ítko „2“ nebo „3“ v menu Tisk pro stažení požadovaných report  (jednotlivých nebo
souhrnných). Jakmile je PC p ipojeno (p es sériový kabel), systém automaticky toto p ipojení
rozpozná a stažení dat bude provedeno.

MENU TISK

1 = TISK DAT / PARAMETR
2 = TISK JEDNOTLIVÝCH REPORT
3 = TISK SOUHRNNÉHO REPORTU
4 = VÝMAZ VŠECH REPORT

 E S C
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Otev ete uložený soubor *.txt (nap . „WR_test.txt“).

Obr. 50

Sou asné kompatibilní programy jsou schopné bez problém  soubory *.txt otev ít
(nap . „Word pad“ nebo „Poznámkový blok“ apod.).
Pro nejlepší p ehlednost a viditelnost protokolu použijte následující nastavení textu:

Font:        Lucida console
Styl:          Normal
Velikost:   8
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9  ALARMY A HLÁŠENÍ OBSLUZE

Jednotka WR100 je vybavena interním diagnostickým softwarem, který automaticky provádí
následující kontrolu:

-  okolní teploty
-  p ipojení datového kabelu
-  p ipojení kabelu termo lánku
-  správnost provedení b hem sva ovacího postupu
-  teplotu topného zrcadla

9.1  Okolní teplota mimo rozsah

Tato hlášení indikují automatické uzam ení systému, pokud okolní teplota není mezi -10°C a
+50°C (pracovní rozmezí teplot pro WR100).
Toto je automatický ochranný systém, který p edchází p ípadným funk ním poruchám, které
mohou být zap in ny abnormálními okolními podmínkami. Bezpe nostní zámek je automaticky
deaktivován, jakmile se okolní teplota vrátí do pracovního rozsahu.
Tato zpráva se automaticky objeví, jakmile stisknete tla ítko „1“ v hlavním menu.

idlo okolní teploty je umíst no uvnit  hydraulické jednotky, tedy tam, kde všechny
vnit ní komponenty (motor, pumpa, elektrická za ízení) mohou produkovat teplo, které
je rozvád no st nami a cirkulací oleje. Toto teplo tedy samoz ejm  ovliv uje teplotu

     uvnit  jednotky. Proto, v rámci zabrán ní bezpe nostního zámku b hem operace, je
                doporu eno chránit jednotku p ed p ímým slune ním zá ením a / nebo p ímým
                zdrojem tepla.

OKOLNÍ TEPLOTA P ÍLIŠ
VYSOKÁ !

E S C

OKOLNÍ TEPLOTA P ÍLIŠ
NÍZKÁ !

E S C
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9.2  Správné p ipojení datového kabelu

Toto zobrazení na displeji indikuje nesprávné p ipojení nebo absenci datového kabelu.
Tato zpráva se automaticky objeví, jakmile stisknete tla ítko „1“ v hlavním menu.

vody pro to mohou být následující:
   poškozené dráty v datovém kabelu
   vadný magnetický spína  uvnit  hydraulické jednotky
   vadný tlakový sníma  uvnit  jednotky
   vadné idlo okolní teploty

9.3  Správné p ipojení kabelu termoelektrického lánku

Toto zobrazení na displeji indikuje nesprávné p ipojení nebo absenci kabelu termoelektrického
lánku.

Tato zpráva se automaticky objeví, jakmile stisknete tla ítko „1“ v hlavním menu.
Hlášení se také m že objevit v p ípad , když dva dráty (uvnit  termoelektrického kabelu) jsou
zni eny nebo p erušeny.

PROV TE DATOVÝ KABEL !

 E S C

PROV TE KABEL SONDY !

 E S C
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vody pro toto hlášení m žou být následující:
   poškozené dráty v termoelektrickém kabelu
   poškozený kabel topného zrcadla
   vadná termoelektrická sonda (typ „J“) uvnit  topného zrcadla

9.4  Správný postup b hem sva ování

hem sva ovacího postupu se mohou na displeji objevit dv  následující výstrahy:

   nyn jší tlak mimo toleranci
   sou asná teplota zrcadla mimo toleranci

V obou p ípadech má operátor b hem sva ovacího postupu možnost p izp sobit hodnoty hodnotám
správným. Výstraha bude zaznamenána v jednotlivém protokolu (viz. kapitola 7.6.2).

íklad výstrahy nesprávného tlaku (v tomto p ípad  v pr hu fáze chladnutí):

edtím než se zobrazí varovné hlášení, ozve se akustický signál. V tomto p ípad  má
operátor možnost opravit hodnoty a vyhnout se chybovému záznamu v protokolu.

F 5   CHLADNUTÍ

TLAK    : 013.6 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 018.1  bar

VAROVÁNÍ – TLAK !
T 5 CHLADNUTÍ    : 000  sec
Snižte tlak

  E S C
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9.5  Správná teplota topného zrcadla

Dodate né varování o teplot  zrcadla se m že objevit p ed vložením zrcadla do svá ky (viz. Obr.
níže a Obr. 20).

Pokud se zobrazí tato zpráva, topné zrcadlo nedosáhlo požadované teploty. Operátor je vyzván
k po kání, dokud se teplota neustálí na nastavené hodnot .

TLAK             : 018.1 bar
NASTAVENÝ TLAK   : 018.1 bar
VÝRONEK          : 01.5 mm
ZRCADLO          : 210 °C
NASTAVENÁ HODNOTA: 210 °C

EKEJTE – TEPLOTA!
Vložte zrcadlo a zav ete
svá ku

  E S C
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10  TECHNICKÁ DATA

Sí ové nap tí edepsané nap tí: 230 V AC (-15%, +10%)
Sí ový kmito et edepsaná frekvence: 50 Hz
Spot eba energie 50 W
Výkon baterie 10 hodin, dobíjecí baterie
Typ ochrany IP65, uzav ený box
Provozní teplota -10  –  +50 °C
Rozm ry Délka 350 mm

Hloubka 300 mm
Výška 150 mm

Hmotnost 5 kg
Sí ový kabel 3x1 mm2 se zásuvkou Schuko
RS-232 rozhraní 9600 baud; 8 data bit ; 1 stop bit; potla ená parita
Záznamová pam kapacita 100 protokol
Displej grafický displej 20x10 znak
Senzory Tlak: 4..20 mA

Teplota: Pt100 / Fe-CuNi

Aplikovatelný na: KL 160, KL 250, KL 315, KL 500, KL 630 (verze TOP1 a
TOP2)
GF 160, GF 250, GF 315, GF 400, GF 500, GF 630, GF 800,
GF 1000, GF 1200

Výrobce: Georg Fischer Omikron S.r.L.
Via E. Fermi, 12

I 35030 Caselle di Selvazzano
Padova (Italy)

Tel.:  +39 049 8971411
Fax:  +39 049 633324
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10.1  Materiály a aplikovatelné standardy

Standard / Materiál Poznámky

UNI10520 PE80
Jednoduchý tlak

Dvojitý tlak pouze u tloušky st ny nad 20 mm

UNI10520 PE100
Jednoduchý tlak

Dvojitý tlak pouze u tloušky st ny nad 20 mm

DVS2207_1 PE-80 Jednoduchý tlak

DVS2207_1 PE100 Jednoduchý tlak

DVS2207_11 PP Jednoduchý tlak

WIS_1 PE 80 Jednoduchý tlak

WIS_2 PE 80 Dvojitý tlak (tlouška st ny 20 mm)

WIS_1 PE 100 Jednoduchý tlak

WIS_2 PE 100 Dvojitý tlak (tlouška st ny 20 mm)

Jednoduchý tlak = pouze 1 hodnota tlaku b hem chladnutí
Dvojitý tlak = 2 rozdílné hodnoty tlaku b hem chladnutí
(viz. také kapitola 5.2.2 a diagram asu/tlaku na WR100)
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11  ÚDRŽBA

11.1    Materiály a aplikovatelné standardy

Pokud se používá správn  a s maximální opatrností, nevyžaduje jednotka WR100
žádnou zvláštní údržbu. U všeobecné údržby se operace omezují na išt ní pouze
jemným hadrem a vodou. Nikdy nepoužívejte pro išt ní jednotky tlaková vodní
za ízení apod. Nepoužívejte ani rozpoušt dla a cokoliv podobného (rozpoušt dla ani

        Trichlor). P i išt ní dbejte velké opatrnosti, abyste nepoškodili kontrolní panel.

11.2    Materiály a aplikovatelné standardy

Pro kontrolu funk nosti a se izování musí být za ízení zasláno do autorizovaného servisu +GF+.

Každých 3500 provozních hodin nebo p ibližn  každé 2 roky by m ly být všechny elektrické
komponenty v jednotce kontrolovány.

V souladu s n kterými standardy by m la být jednotka každé 2 roky p ekalibrována a náležit
ezkoušena.

Mimo ádná údržba smí být provedena pouze u výrobce nebo u autorizovaného +GF+ servisního
centra.

Re-kalibra ní certifikáty mohou být vystaveny pouze výrobcem nebo +GF+ servisním centrem.

Pravidelné zkoušky funk nosti a nastavení jsou nezbytné. Toto smí provád t pouze
autorizované +GF+ servisní centrum. Jednotka WR100 je vždy propojena se
svá kou, proto musí být oba systémy mezi sebou vyrovnány. Toto vyrovnání musí být

                 pravideln  kontrolováno (nap . teplota, tlak apod.).

11.3    Zákaznický servis

K jednotce je p iložen seznam náhradních díl  pro objednání náhradních sou ástek.

Pokud jsou nutné opravy, prosím kontaktujte výrobce nebo autorizovaný servis.
Uve te prosím následující informace:

   Jméno zákazníka
   Popis výrobku
   íslo za ízení (viz. typový štítek)
   íslo náhradního dílu (viz. seznam náhradních díl )
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11.4    Prevence poruchy – na ízení

    Držte za ízení mimo dosah neoprávn ných osob, nevyškolených osob a d tí.

    Chra te za ízení p ed vodou a dešt m.

Chra te sí ový kabel p ed ostrými rohy.

Poškozené kabely musí být ihned vym ny.

Nevystavujte za ízení extrémní mechanické zát ži. Poškozená pouzdra nebo další
díly musí být ihned vym ny autorizovaným +GF+ servisním centrem.

Za ízení, které se nepoužívá, musí být chrán no p ed neoprávn ným použitím a
uchováno v suché a uzav ené místnosti.

Noste pouze vhodné pracovní od vy.

Pokud pracujete venku, doporu ujeme používat gumové rukavice a gumové boty.
Zvlášt  p i práci ve vlhkém nebo mokrém prost edí je to nutností.

Vždy p ed prací zkontrolujte, zda za ízení funguje správn . Všechny ásti musí být
správn  namontovány, aby za ízení mohlo správn  pracovat.

Vadné díly musí být odstran ny nebo opraveny autorizovaným +GF+ servisem.

Za ízení smí být otev eno pouze autorizovaným +GF+ servisem.

Pokud za ízení nefunguje, musí být okamžit  staženo z provozu a opraveno
autorizovaným servisem +GF+.
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12  SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
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13  VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ / SERVIS

Výhradní zastoupení pro R:

Titan-Metalplast, s.r.o.
Belgická 4861 – areál bývalého LIAZu
466 01   Jablonec nad Nisou

Tel.:   483 312 464
Fax:  483 312 489
GSM: 777 300 683
E-mail: obchod@titan-metalplast.cz
Internet: www.titan-metalplast.cz

Autorizovaný servis v R:

MERETECH – Ing. Aleš Urválek
Nad Školkou 237
468 04   Prose  nad Nisou

Tel.:  483 310 475
Fax:  483 310 476


