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1. Biztonsági útmutató 

A gépen megjelenő biztonsági szimbólumok:


Figyelem! 
Ez az alkatrész sérülést okozhat ha leejtik.


 
Figyelmeztetés 
A személyi sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az ujjait.


Biztonsági Információ: 

    



Figyelem 
A sérülések elkerülése érdekében ne emelje meg a gépet a 
kirakóasztalnál fogva.


Viseljen biztonságos ruházatot 
Kössön le minden laza ruházatot vagy hosszú hajat a gép 
használata közben. Viseljen biztonságos lábbelit.


Tartsa a biztonsági feliratokat tisztán 
Tartsa a biztonsági feliratokat tisztán és ne távolítsa azokat 
el a gépről.


 



 
 
 

Készüljön fel vészhelyzetre 
Tartsa az elsősegély csomagot és a tűzoltó készüléket a gép 
közelében.


Tájékoztassa a munkavégzőket 
Ismertesse a munkavégzőkkel a gép biztonságos 
működtetését. Használat előtt győződjön meg a gép megfelelő 
állapotáról.


Tartsa a kezelési utasítást a gép közelében 
A kezelési utasítás a gép fontos része, tartsa azt elérhető 
helyen.



 

Azonosító tábla

Állítható talp



2. A kötőgép üzembehelyezése 
A kötőgép üzembe helyezése a felhasználási módtól és az üzemben rendelkezésre álló 
erőforrásoktól függ. 

Ezért a telepítési információkat iránymutatásnak és ajánlásnak kell tekinteni, nem pedig 
pontos utasításoknak. Ha bármilyen kérdése van a gép telepítésével kapcsolatban, 
forduljon a James Burn International céghez. 

A kötőgép helyének kiválasztása 
Olyan helyet válasszon az irodán belül, amely elég szilárd, vízszintes és merev ahhoz, 
hogy a gépet futás közben is pontosan beállítsa, és olyan helyzetbe kell helyeznie, amely 
biztosítja a leghatékonyabb munkafolyamatot. 

Alaprajz 
A kötözőgép hozzávetőleges alapterülete 3,0 x 1,0 méter. 

Hálózati csatlakozás 
Gondoskodjon arról, hogy a közelben 16 amperes elektromos csatlakozási pontok 
legyenek földelve. 

FIGYELEM 
Győződjön meg arról, hogy a kötőgép feszültségbeállítása megfelel a névleges 
tápfeszültségnek. Lásd: Elektromos szerelési megjegyzések a szakasz végén. 

A kötőgép faládába van csomagolva. 

Kicsomagolás: 

Csavarozza ki a ház tetejét és oldalait, és távolítsa el őket. 
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép a szállítás során. Azonnal értesítse a James 
Burn Internationalt és a szállítót a sérült alkatrészekről. 
Tekerje le a védőfóliát. 
Ellenőrizze a mennyiséget a listán. 
1 kezelési utasítás. 
1 lábkapcsoló. 

FIGYELEM 
A gép mozgatásakor kerülje az erőszakos vagy hirtelen mozgást, különben leeshet anyagi 
kárt és/vagy személyi sérülést okozva. Ezért a gép mozgatásakor ellenőrizze, hogy az 
stabil-e. A gép súlya 320 kg. 
Csavarozza ki a rögzítőhevedereket, amelyek a gép lábait az alaphoz rögzítik. Legalább 4 
személy szükséges a gép levételéhez a raklapról. A raklap megfelelő végén lévő összes 
csavart el kell távolítani. Az alap alatti támasz most óvatosan eltávolítható, és a raklap 
megdönthető, hogy a gép lassan legördüljön az immár ferde alapról. A raklapot meg kell 
őrizni későbbi használatra. 
Helyezze el a Wire-O Bind-et a helyére 



Csatlakoztassa az hálózati kábelt és a lábkapcsolót. Kapcsolja be a WOB5000 ER-t a gép 
jobb oldalán található fekete leválasztó kapcsolóval. A képernyőnek világítania kell, és 
meg kell jelennie a nyitóképernyőnek. 

Elektromos szerelés FONTOS megjegyzések 

Személyek védelme 
A kezelők biztonsága RCCB-kkel, RCD-kkel és megszakítókkal. 
Definíciók – A következő szövegben az „RCCB” a „maradékáram-megszakító”, az RCD a 
maradékáram-eszköz, a CB pedig az áramkör-megszakító. 

Személyek és állatok védelme – 
Az inverteres meghajtók, a programozható logikai vezérlők és a kapcsolóüzemű 
tápegységek mind nagy értékű kondenzátorokat használnak belső áramkörükben. Ez a 
tény téves kioldást okozhat bekapcsoláskor. Erősen ajánlott „impulzusáram-érzékeny 
RCCD” és „C típusú” megszakítókat szerelni a hálózati áramelosztó panelekbe a gép, a 
kezelők és a szervizszemélyzet védelme, valamint a téves kioldások minimálisra 
csökkentése érdekében. 

Műszaki adatok

CE megfelelőség Machine directive EMC directive

Rezgésállóság 2g

Nedvességállóság 85%

Csomagolás Porálló

Hőmérséklet t = -10ºC….+40ºC

Telepítési 
magasság

h = <1000m tengerszint felett

Elektromos 
adatok

Zaj EN 61800-3

Szigetelés 3. kategória VDE 0110

Kisütőáram a föld 
felé

>3.5mA

Védelem Rövidzár, túlfeszültség, motor 
túlmelegedés

IP kategória IP20



3. A fémikerspirál méretének megválasztása 

A Wob5000 bármilyen méretű fémikerspirált le tud zárni 1/4”-től 9/16”-ig (3:1 
osztástávolság) és 5/8”-tól 1-1/4”-ig (2:1-es osztás). 

A fémikerspirálok méretei 
A fémikerspirálok méretük szerint tizenhatod hüvelykben vannak számozva, pl. A 9-es 
vezetékméret a 9/16”-nak, a 6-os vezetékméret pedig a 3/8”-nak felel meg. 
A szükséges fémikerspirál méretét a következő módon kapjuk meg. 

A következő képletek használata: 
Colos méretek: 
Mind 3:1 osztású fémikerspirál méret = könyvvastagság hüvelykben + 1/16” 
(és 5/8 vezeték) 

Mind 2:1 osztású fémikerspirál méret = könyvvastagság hüvelykben + 1/8” 
(kivéve 5/8 vezeték) 
vagy 
Mutató: 
Mind 3:1 osztású fémikerspirál méret = könyvvastagság mm-ben + 1,6 mm 
(és 5/8 vezeték) 25.4 

Mind 2:1 osztású fémikerspirál méret = könyvvastagság mm-ben + 3,2 mm 
(kivéve 5/8 vezeték) 25.4 
Ahol a pontos méret nem áll rendelkezésre, a legközelebbi túlméretes huzal használható. 

Példa: 
Egy könyv teljes vastagsága 6 mm, ha hozzáadunk 1,6 mm-t és elosztunk 25,4-gyel 
0,3 hüvelyk. Ezért No.5 - 5/16” - (8mm) fémikerspirál használható. (lásd az alábbi 
táblázatot). 



Ajánlott lyukaszámok: 

  

No.

Spirál méret Spirál méret
Spirál 
osztás 

(Inches)

Ajánlott 
Maximum 

Könyvvastagság

Mm ins Mm ins

4 6.4 ¼ 3:1 4.6 3/16

5 7.9 5/16 3:1 6.2 ¼

6 9.5 3/8 3:1 7.8 5/16

7 11.1 7/16 3:1 9.5 3/8

8 12.7 ½ 3:1 11.0 7/16

9 14.3 9/16 3:1 12.5 ½

10 16.0 5/8 2:1 14 9/16

12 19.0 ¾ 2:1 16.0 5/8

14 22.0 7/8 2:1 19.0 ¾

16 25.4 1 2:1 22.0 7/8

18 28.57 11/18 2:1 25.3 1

20 31.8 1¼ 2:1 28.0 1 1/8

Maximum lyukszám

Papír 
méret

3:1 2:1

Hosszú oldal Rövid oldal Hosszú oldal Rövid oldal

A6 17 12 11 8

A5 24 17 16 11

A4 34 24 23 16

A3 48 34 32 23



4. A fémikerspirál kötő gép használata 
Erősen ajánlott, hogy csak eredeti James Burn International Wire-O® orsót használjon a Wob5000 
kötőgéppel.


Kapcsolja be a Wob5000-et. A nyitóképernyőn a „módosítás kapcsoló” segítségével válassza ki a 
„spool” lehetőséget.





MEGJEGYZÉS: A „change” gomb megnyomásával válthat a „Spool” és a „Cut Lengths” 
(tekercses v. darabolt spirálok) között.


A „Cut Lengths” beállítást csak akkor kell kiválasztani, ha a Wire-O-t a James Burn International 
által szállított darabolt spirállal használja.


Válassza ki a vezeték méretét (lásd az előző lévő táblázatot)


3/1-es spiráloknál 6-tól 60 hurokig vágja le a spirálokat az ugráshossz 2-52 hurok

2/1-es spiráloknál 4-től 28-ig, vágja le a hosszokat az ugráshossz 2-20 hurok


A kiválasztás után erősítse meg választását az adatbevitel gombbal.


Tekercses/darabolt

Szerviz menu

Adatbevitel

Hurokszám

Rés a levágott darabok köztLevágandó darabszám



Ha az alábbi szimbólumot látja (csengővel), távolítsa el a gépből a fémikerspirált.

Ha szükséges, cserélje ki a spirált, nyomja meg a folytatáshoz és a gép inicializálásához a jelzett 
gombot.





  
 
 
Képernyőkép 

 
 

Képernyőkép 

 
 

Az inicializálás

leállítása

Az inicializálás leállítása

Vissza az előző képernyőre

A következő képernyőre



                          

In case of spool without 
hanger option

4 
L

eh
et
ős

ég
In case of spool with hanger 
option
1. Tekercses spirállal, 
akasztó opció nélkül

2. Tekercses spirállal, akasztó 
opcióval

3. Darabolt spirál, akasztó 
opció nélkül

4. Darabolt spirál akasztó 
opcióval



A tekercses fémikerspirál betöltése 

Emelje fel az orsót, és helyezze az orsótartó tengelyre úgy, hogy a laza huzalvég a gép 
hátulja felé nézzen.


Helyezze az orsót a gép elé úgy, hogy a Wire-O-t az óramutató járásával megegyező 
irányban felcsavarjuk, majd óvatosan emelje fel az orsót az orsótartó tengelyre.


Ezután óvatosan távolítsa el a műanyag kapcsokat az orsóról. Óvatosan forgassa el az 
orsót, és hagyja, hogy a bemetszett papír a padlóra vagy a szemetesbe hulljon, így 
könnyebb lesz összegyűjteni.


Nyissa ki a spirálmeghajtó és kés szerelvény fedelét, majd fogja meg a fémikerspirál 
végét, és vezesse be a meghajtó kerékbe, miközben az orsót kézzel forgatja, hogy 
elkerülje a huzal deformálódását.







A kijelzőn az előző oldalon leírt ábra jelenik meg.









A fémikerspirál behelyezésekor a spirálnak a kép szerint kell állnia. 

Meghajtó kerék

Üllő

Vágó

A kis hurok mindig felfelé álljon.

A spirálszorítás finomállítása.  Minden  – vagy + 
nyomás 0.2mm finomállítást eredményez.

Hurokszám 
(tekercs esetén)

Számláló 0 - 99999

Számláló törlés

Munkamenet vége

Vissza az előző képernyőreAkasztó be/kiSzorító be/kiSzerviz 
menü



A lábkapcsoló vagy a vezérlőpanel zöld gombjának megnyomásával a kívánt hosszúságú 
vágott hossz átkerül a beillesztési területre (ha az orsót választotta).

A lábkapcsoló másodszori megnyomásával a könyvblokk a zárófejbe kerül, ahol be lesz 
kötve. A lábkapcsoló harmadszori megnyomásával a könyvblokk a rakodóegységre kerül.

A lábkapcsoló minden egyes megnyomása után új vágott huzalt vezetünk be a könyv 
kézzel történő behelyezéséhez.


A fémikerspirál hosszának megváltoztatásához nyomja meg a vissza gombot, és térjen 
vissza a kiválasztási képernyőre. A + és – gombokkal állítsa be a számlálót a kívánt 
hurkok számára. Ha végzett, nyomja meg az előre gombot, hogy visszatérjen a fenti 
képernyőre.


MEGJEGYZÉS: ha megváltoztatja a fémikerspirál méretét a – vagy + gomb 
megnyomásával, akkor a gép újra inicializálódik.

A szorító mindig BE van kapcsolva, a  gép bekapcsolása után.




6. Akasztó egység 

 

 
 

 

 

- Az előző oldalon látható képernyőn válassza ki az akasztó adagolás opciót. 

 

- Lépjen vissza a “selection” képernyőre a            lenyomásával 

- Válassza ki a hurokszámot  

- Válassza ki a spiráldarabok számát 

- Válassza ki a spirálok közti távolságot (hurokszámban) 
 
- Vigye be az adatot  

- Indítson egy ciklust a pedal vagy a zöld gomb lenyomásával 

Megjegyzés: A jó kötéshez célszerű a könyvet a spiral felé tolni. 

A gép kikapcsolt állapotában 
csatlakozassa az akasztó egységet.

Rögzítse az akasztó adagoló egységet 
két csavarral.



7. Általános karbantartás 
Bár csak korlátozott karbantartásra van szükség, ez fontos a folyamatos biztonságos és jó 
gépteljesítmény érdekében.


VIGYÁZAT

Minden karbantartási munkát csak szakképzett karbantartó mérnökök, szervizmérnökök 
vagy villanyszerelők végezhetnek.


Bármilyen karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja KI a gépet, és válassza le az 
elektromos tápellátást a hálózatról.


Napi karbantartás

A következő napi karbantartás szükséges:

Kefével távolítsa el a meglazult huzalbevonatokat és lerakódásokat a vágó, a huzalszállító és 
-kötő mechanizmusok környékéről.

Ellenőrizze, hogy a kapcsolók, jelzőlámpák és a leállító kapcsolók megfelelően működnek-e.

Ellenőrizze, hogy minden biztonsági kapcsoló megfelelően működik-e.


Éves karbantartás

A James Burn International azt javasolja, hogy szervizmérnökeink évente járjanak szervizbe.


Folyamatos karbantartás Cserélje ki a vágót és az üllőblokkot egy párban, szükség szerint.


8.1 A gép eladása vagy átruházása 

Ha eladja vagy átadja lyukasztógépét, gondoskodnia kell arról, hogy a gép működőképes 
legyen, és hogy a címkék és a jelen kézikönyv olvasható állapotban legyenek. Ennek 
elmulasztása azt eredményezheti, hogy Ön lesz a felelős, akinek eladja vagy átadja a 
lyukasztógépet, ha az személyi sérülést vagy anyagi kárt okoz. 

8.2 A gép ártalmatlanítása 

Ha kidobja a lyukasztógépet, az alábbiak szerint semmisítse meg, mielőtt kidobná: 

Távolítsa el a lyukasztószerszámot 

Távolítsa el az elektromos modul szerelvényt. 

Távolítsa el a konfettitálcát. 

Vágja el az összekötő kábeleket. 

Távolítsa el a frekvenciaváltót és az elektromos egység PLC-jét. 

6.2.6 A lyukasztószerszámot, az elektromos szerelvényt, a konfettitálcát, az összekötő 
kábeleket, a frekvenciaváltót és a PLC-t a gép többi részétől külön helyen dobja el. 



9. Hibaelhárítás 

A könyv továbbító szalag 
nem működik

Nincs motor meghajtás Ellenőrizze az F3 biztosítékot 
az  M5 Inverteren

A vágókés nem működik v 
nem jő helyzetben áll.

Biztosíték hiba Ellenőrizze az F4 biztosítékot 
Ellenőrizze a tápfeszültséget, 
a védőfedelet és annak 
kapcsolóit. 

Indításkor a gép nem végez 
kötési ciklust

Védőfedél kapcsoló 

Kiégett biztosíték 

Ellenőrizze az F6 biztosítékot 
az M9 inverteren. 
Ellenőrizze a motort 

Wire transport jammed Damaged wire fed into the 
Book Transport section 

Turn OFF power and removed 
damaged wire



A könyvtest deformálódik a 
spirálzáró részbe való 
továbbításkor

A könyv rossz pozíciója 

Papir deformáció 

Wire-o vezető hibás állítása 

Behelyezéskor nyomja a 
könyvet a fémikerspirál felé 

Állítsa be a spirálvezetőket

A gép nem indul A záró fej megszorult - Kapcsolja ki a gépet 
- Várjon fél percig 
- Indítsa el a gépet 
- Initcializálja a gépet 



10. Műszaki adatok 
Kötőgépe nagyon magas specifikáció szerint készült. A részletek ebben a részben 
láthatók. Ezeket az előírásokat mindenkor szigorúan be kell tartani!


Általános adatok


Gép mérete: Max hossz 2,32 m

Max magasság 1,65 m

Maximális mélység 0,86 m


Bruttó tömeg: 320 kg nettó


Alaprögzítés: Zárható forgatható görgők.


Gépbeállítás: Egyszerű érintőképernyős vezérlés teljesen automatikus beállítással (nincs 
szerszámcsere).


Gép teljesítménye


Kötési teljesítmény: max. 600 óránként non-stop (a formátumtól, a kezelői ismeretektől és a gyári 
elrendezéstől függően).


Kötési formátum : 3:1 Min. 6 hurok Max. 60 hurok.

2:1 Min. 4 hurok Max. 28 hurok.


Wire-O® vezeték: 1/4” (6,4 mm) és 1 1/4” (32 mm) között.

átmérők


Könyvvastagság: 0,19"-1,10" (3-28 mm)

A vezeték méretétől függően (lásd az alábbi táblázatot).


Elektromos adatok

200-240 V, 50 Hz egyfázisú – 16 A földdel

Teljesítményfelvétel: 1200 watt

Védelmi eszközök

Biztosítékok besorolása


Érintkező megszakító: C típusú, 16 Amper

Rövidzárlati megszakítás: 6000 Amper

túláramvédelmi berendezés

31 Hálózati csatlakozó: 13 Amperes biztosíték (Egyesült Királyság)




EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Name of the manufacturer or supplier : JAMES BURN INTERNATIONAL 

Address :      67 rue du Docteur Blaizot BP 134 
      61304 L’Aigle cedex (France) 

Description of product :    BINDING MACHINE 

Name, type or model :    Wob5000 200-240V 

Serial number no. :     

Standards used, including number, title, issue date and other relevant documentation : 

IEC/EN60204-1/A1  2009 Safety of machinery -electrical equipment of machine 
EN / ISO13857  2008 Safety distance 
EN / ISO12100-1  2004 Safety of machinery -Analysis- 
EN / ISO12100-2  2004 Safety of machinery -Estimate- 
EN / ISO13850  2008 Equipment of Emergency stop 
EN 61000-6-3   2002 Emission of electronic disturbances 
EN 61000-6-1   2001 Immunity to electromagnetic disturbances 

Place of issue :     L’AIGLE (61) 

Name of authorised representative :   Guy VATOME 
Is the authorised representative to constitute the technical records. 

Position of authorised representative :  President JBI SAS 

I declare, as the authorised representative, that the above information in relation to the supply/
manufacture of this product complies with all the essential health and safety requirements of the 
EC Machinery Directive (2006/42/CE) and EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 
2014/35/EU as amended and with the national laws and regulations adopting this Directive. 

Signature of authorised representative : 

       President JBI SAS 
Date : 


