PAPERFOX AHD-2000
áttekercselő
KEZELÉSI UTASÍTÁ
Verzió: 2021-NOV-1
Utolsó módosítás: 2021-NOV-10

S


0


PAPERFOX AHD-2000 ÁTTEKERCSELŐ
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A Paperfox AHD-2000 áttekercselő alkalmas maximum 1800mm széles tekercses anyagok
áttekercselésére. Az áttekercselés iránya változtathaó, a sebessége fokozatmentesen állítható. A
gép beprogramozható, hogy adott hosszúságú anyag áttekercelése után leálljon.

Műszaki adatok
M retek: (H x Sz x M)

100x220x170 cm

Nett s ly:

55 kg

T pfesz lts g:

230V/50Hz

Teljes tm ny:

400W

Biztos t kok:

2 x 4A

zemi h m rs klet:

+5...+40 °C

T rol si h m rs klet:

-25...+55 °C (+70 °C max. 24 ra)

Zajkibocs t s:

kevesebb mint 70 dB(A)

Max. tengerszint feletti magass g:

1500m

Gy rt :

Paperfox, H-2142 Nagytarcsa, Ganz u.
3/7.

Maximális tekercsszélesség:

1800mm

Biztonsági előíráso
- Elektromos áramütés veszélye. A készülék ajtaját csak a hálózati csatlakozó kihúzása
után nyissa ki
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é

!


é
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ő

á
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ü

ú
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Rövid leírás
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A Paperfox AHD-2000 áttekercselő részei

Kapcsolódobo
digitális vezérlővel

Feltekercselő tengely

Mérőkerék

Letekercselő tengely

A felcsévélő és lecsévélő tengely szélessége az áttekercselő tekercs szélességéhez igazítható. A
letekercselt hosszt a mérőkerék méri amely szükség esetén felemelt helyzetben rögzíthető.
Lehetőség van a letekercselő tengely motor oldali felfogójának reteszes rögzítésére is, ami így
nagyobb húzóerőt biztosít és szorosabbra tekercseli a csévét.
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A kapcsolódoboz kezelőszervei

Digitális vezérlő

Képernyő váltó
gombok

Vészleállító

Motor indító gomb

Sebesség
szabályozó
potenciométer
Főkapcsoló

A hálózatra való csatlakoztatást követően a gép a főkapcsolóval kapcsolható be. Ha a
főkapcsoló bekapcsolása után a kijelző nem kezd világítani, ellenőrizze a vészleállító
gomb állapotát. A vészlealító gomb a fejének az elfordításával állítható vissza. Az
áttekercselés a motor indító gombbal indítható és állítható le. Ha a motor nem indul el,
akkor ellenőrizze a sebesség szabályozó potenciométer állapotát.
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A Paperfox AH-2000 Áttekercselő programozás
A készülék programozása a kapcsolodobozon lévő programozható vezérlőn végezhető el

Irányváltás az F5
gombbal.

Letekercselt hossz
(F1-el nullázható.)

A készülék az
beállított
elindul. A
után leáll.

indítógomb lenyomása után a
sebességgel és irányban
beállított hossz letekercselése
Áttekercselés közben is

Letekercselendő hoss
(A SET gomb lenyomása
után felülírható.)

Letekercselt tekercsek száma. (F2-vel
nullázható.)

Az áttekercselés a motor indító gomb lenyomásával indítható és állítható le. A “megállás”
mezőben beírt távolság áttekercselése után az áttekercselés automatikusan leáll. Szükség
esetén a forgásirány az F5 gomb lenyomásával változtatható meg
A letekercselt tekercsek számát egy számláló jelzi ki, amely az F2 gombbal törölhető.
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PAPERFOX AHD-2000 ÁTTEKERCSELŐ

A képernyő váltó gombbal lehet a paraméter beállító képernyőt kiválasztani
A skála faktor állításával lehet a hosszmérést pontosítani.
A “Lassítás” paraméterek az a távolság állítható be, amennyivel a letekercselni kívánt
hossz elérése előtt az áttekercselés lelassul. Ez a lassítás a túlfutás csökkentése miatt
javasolt
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Declaration of conformity
We the manufacturer
Fürcht Zoltán ev. (Trademark: “Paperfox”)
H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 3/7.
www.paperfox.eu
+36 30 948-2491
Declare that the product
Kind of product: Áttekercselő
Type of product: Paperfox AHD-200
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the
following directives:
EMC Directive
Low voltage directive

2004/108/EC
2014/35/EU

The product is compatible with the following standards:
EN 60204-1 Safety of machinery. Electrical equipment of machines
EN 1088
Interlocking devices associated with guards
MSZ EN ISO 12100:2011 Safety of machinery
Nagytarcsa, 10.NOV.2021

Fürcht Zoltán
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