
 KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI

ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU

KULLANIM :

ENTERENTER

Kullanýcý menüsüne girmek için tuþuna basýnýz. bu tuþa basýldýðýnda aþaðýdaki ekranlardan biri

gelecektir.
MENUMENU

tuþuna basýlarak aþaðýdaki istenilen lerden biri seçilir,parametre

veya 

  

BICAK SECIMI temizleme yapýlacak profilin cinsine göre býçak seçimi yapýlmasýný saðlar. Örneðin KAPI

profili temizlencekse  

BICAK SECIMI
KAPI

ISLEM SECIMI
FULLMENUMENU MENUMENU

Bu  deðerleriparametre

tuþlarý yardýmýyla istenilen profil cinsi seçilir. 

KAPI          FULL
calismaya hazir

ENTERENTER

MENUMENU

GENEL GÖRÜNÜM:

ENTERENTER

MENUMENU

Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne,
uzun sürelibasýldýðýnda ise ince ayarlar menüsüne girilir.

Menu Tuþu leri deðiþtirmek için kullanýlýr. Basýldýðýnda displayde 1.satýrdaki 
deðer deðiþir.

parametre

Yukarý OK Tuþu parametre deðerlerini  deðiþtirmek için kullanýlýr. Basýldýðýnda displayde
2. satýrdaki deðer deðiþir.

Aþaðý OK Tuþu parametre deðerlerini deðiþtirmek için kullanýlýr. Basýldýðýnda displayde
2.satýrdaki deðer deðiþir.

KULLANICI MENÜSÜ :
Parametreler :

BICAK SECIMI
KAPI

ISLEM SECIMI
FULL

1.Satýrda yazýlan deðerler BICAK SECIMI , ISLEM SECIMI, deðiþtirilebilen kullanýcý leridir.
 2. Satýrda yazan deðer ise bu nin deðeridir ve deðiþtirilebilir.

parametre
parametre

  

ISLEM SECIMI yapýlacak iþlemin KAZIMA iþlemimi yoksa KERTME iþlemimi yoksa FULL olarak her iki iþlem

birdenmi yapýlacak iþlemi seçmeye yarar. 



onaylandýðýnda ekrana 

kadar basýnýz. Þifre 0 için deðer  0 dýr onaylamak için tekrar
ENTERENTER

tuþuna basýnýz, þifre 0 deðeri 

SIFRE1
0

deðeri gelir. tuþu ile 0 deðerini 1 yapýnýz.

SIFRE1
1

olduðunda onaylamak için 
ENTERENTER

tuþuna basýnýz bu tuþa basýldýðýnda

SIFRE2
0 deðeri gelir. tuþu ile 0 deðerini 2 yapýnýz. SIFRE2

2

olduðunda onaylamak için 
ENTERENTER

tuþuna basýnýz bu tuþa basýldýðýnda SIFRE3
0

deðeri gelir. tuþu ile 0 deðerini 3 yapýnýz.
SIFRE3
3

olduðunda onaylamak için 

ENTERENTER

tuþuna basýnýz bu tuþa basýldýðýnda alt menü parametrelerine ulaþýlýr, bu iþlemler yapýlýrken
herbir iþlem için 5 sn süre vardýr bu süre içinde herhangi bir iþlem yapýlmaz deðer girilmez veya
doðru deðer girilmez ise iþleme yeni baþtan baþlamak gerekir.

ENTERENTER

KULLANIM :

SIFRE0
0 ENTERENTER

SIFRE1
0

SIFRE1
1

ENTERENTER

SIFRE2
0

SIFRE2
2 ENTERENTER

SIFRE3
0

min 5 sn.
basýnýz

ENTERENTER

SIFRE3
3

ÝNCE AYAR  PARAMETRELERÝNE GÝRÝLÝR

ÝNCE AYARLAR MENÜSÜ :
SIFRE0
0Ýnce ayarlar menüsüne girebilmek için

ENTERENTER
tuþuna displayde görünene



ÝNCE AYARLAR PARAMETRE AÇIKLAMALARI 

:BICAK1

KAPI

Bu parametre seçildiðinde makina hareket eder bu seviyedeki takýlan býçaða
uygun tanýmlama yapýlýr. Örneðin bu çýkýþ seçildiðinde bu çýkýþta kanat býçaðý
takýlýysa býçak KANAT olarak tanýmlanabilir. Bu seviyede býçak yoksa býçak 
yok seçeneði seçilir. 

BASLAMA ZAMANI

1
Makina start microswitch  lerine basýldýktan sonraki bekleme zamaný.
Birimi 1/10 sn. Örneðin 1 sn girmek için 10 deðeri giriniz.

PRES GIRIS

1

KAZIMA GIRIS

1

KAZIMA CIKIS

10

MOTOR START

1
Motorun start alma zamaný. Birimi 1/10 sn . Örneðin
1 sn girmek için 10 deðeri giriniz.

KERTME ILERI

10
Motor devreye girdikten nekadar süre sonra kertmenin hareket edeceðini
belirler. Birimi1/10 sn. Örneðin 1 sn girmek için 10 deðerini giriniz.

BICAK2

KANAT

BICAK3

KASA

BICAK4

BINILI

BICAK5

S1KAPI

BICAK6

S1KANAT

BICAK7

S1KASA

BICAK8

S1BINILI

Bu parametre seçildiðinde makina hareket eder bu seviyedeki takýlan býçaða
uygun tanýmlama yapýlýr. Örneðin bu çýkýþ seçildiðinde bu çýkýþta kanat býçaðý
takýlýysa býçak KANAT olarak tanýmlanabilir. Bu seviyede býçak yoksa býçak 
yok seçeneði seçilir. 
Bu parametre seçildiðinde makina hareket eder bu seviyedeki takýlan býçaða
uygun tanýmlama yapýlýr. Örneðin bu çýkýþ seçildiðinde bu çýkýþta kanat býçaðý
takýlýysa býçak KANAT olarak tanýmlanabilir. Bu seviyede býçak yoksa býçak 
yok seçeneði seçilir. 
Bu parametre seçildiðinde makina hareket eder bu seviyedeki takýlan býçaða
uygun tanýmlama yapýlýr. Örneðin bu çýkýþ seçildiðinde bu çýkýþta kanat býçaðý
takýlýysa býçak KANAT olarak tanýmlanabilir. Bu seviyede býçak yoksa býçak 
yok seçeneði seçilir. 
Bu parametre seçildiðinde makina hareket eder bu seviyedeki takýlan býçaða
uygun tanýmlama yapýlýr. Örneðin bu çýkýþ seçildiðinde bu çýkýþta kanat býçaðý
takýlýysa býçak KANAT olarak tanýmlanabilir. Bu seviyede býçak yoksa býçak 
yok seçeneði seçilir. 

Bu parametre seçildiðinde makina hareket eder bu seviyedeki takýlan býçaða
uygun tanýmlama yapýlýr. Örneðin bu çýkýþ seçildiðinde bu çýkýþta kanat býçaðý
takýlýysa býçak KANAT olarak tanýmlanabilir. Bu seviyede býçak yoksa býçak 
yok seçeneði seçilir. 

Bu parametre seçildiðinde makina hareket eder bu seviyedeki takýlan býçaða
uygun tanýmlama yapýlýr. Örneðin bu çýkýþ seçildiðinde bu çýkýþta kanat býçaðý
takýlýysa býçak KANAT olarak tanýmlanabilir. Bu seviyede býçak yoksa býçak 
yok seçeneði seçilir. 

Bu parametre seçildiðinde makina hareket eder bu seviyedeki takýlan býçaða
uygun tanýmlama yapýlýr. Örneðin bu çýkýþ seçildiðinde bu çýkýþta kanat býçaðý
takýlýysa býçak KANAT olarak tanýmlanabilir. Bu seviyede býçak yoksa býçak 
yok seçeneði seçilir. 

Preslerin girme zamaný. 
Birimi 1/10 sn. Örneðin 1 sn girmek için 10 deðeri giriniz.

Presler basýldýktan ne kadar zaman sonra kazýmaný devreye gireceði zaman
Birimi 1/10 sn. Örneðin 1 sn girmek için 10 deðeri giriniz.

Kazýmanýn devrede kalacaðý süreyi belirler default deðer 1 sn. Eðer yeterli
deðilse bu süreyi ihtiyaca göre uzatanilirsiniz.Birimi 1/10 sn. Örneðin 1 sn 
girmek için 10 deðeri giriniz.



ACIL STOP BUTON

NO
Kullanýlan acil stop buton kontak tipine göre NO (normalde açýk) veya NC
(normalde kapalý) seçilebilir. 

MAKINA TIPI 

KOSE TEMIZLEME

Burada makina tipi Kaynak veya Köþe temizleme makinasý olarak seçilebilir.
Makina tipi seçildikten sonra eski makina tipine ait bilgilerin silinmesi için cihazý 
açýp kapamanýz gerekir.

DIL
TURKCE

Bu parametre ile dil seçilir, türkçe, ingilizce ve rusça . Dil seçimi yapýldýðýnda
tüm ayarlar ve menüler seçilen dile çevrilir.

KERTME CIKIS 

10

MOTOR STOP

10

PRES CIKIS

10

Kertme devreye girdikten sonra kertmenin devrede kalma süresi ihtiyaca göre
uzatýlabilir. Birimi 1/10 sn. 1 sn girmek için 10 deðeri giriniz.

Kertme devreden çýktýktan sonra motorun durma süresi. Birimi 1/10 sn. 
1 sn. Girmek için 10 deðerini giriniz.

Motor durduktan sonra preslerin býrakma süresi birimi 1/10 sn. Örneðin 
1 sn girmek için 10 deðeri girniz.



UYARILAR VE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKLÝ HUSULAR:

ÝPUCU: 

Ekran 2. satýrda calismaya hazýr yazdýðýnda makina çalýþmaya hazýr 
anlamýndadýr. Ayrýca 1. Satýrda  hangi profil býçaðýnýn seçili olduðu ve iþlem
türü de görülür.. 

KAPI              FULL

calismaya hazir

kazima ileride

Makina çalýþýrken acil stop butonuna basýlýrsa ekranda makina duruyor uyarýsý
çýkar. Makina. tamamen durduðunda ise Acil Stop Basili uyarýsý çýkar. Eðer 
kalýcý tip acil stop butonu kullanýlýyorsa çalýþmak için acil stop butonunu normal
pozisyona getiriniz. 

makina duruyor..

Makina çalýþýrken acil stop butonuna basýlýrsa makina duruyor uyarýsý ekranda
görülür ve daha sonra acil stop basýlý uyarý ekrana gelir. acil stop basili

* Her türlü çarpýlma ve hayati riske karþý makinanýzý mutlaka topraklayýn ve topraklama sisteminizin 
  doðru çalýþtýðýndan emin olun.

* Makinanýzda valfleri ve kontrol ünitesini beslemede mutlaka kaliteli besleme ünitesi (power supply)
kullanýnýz.

kazima

ÖNEMLÝ NOKTALAR:

Makina çalýþýrken tüm çýkýþlar ve yaptýðý iþlemler 2.satýrda görülebilir. Bu satýrda
görülen iþlemler ve çýkýþ süreleri her biri ayrý ayrý ince ayrlar menüsünden
deðiþtirilebilir.

Kontrol ünitenizde temel kural 1.satýrdaki deðerleri deðiþtirmek için 
MENUMENU

tuþunu kullanýnýz,

veya tuþlarýyla 2. satýdaki deðeri deðiþtiriniz.

Makinanýzda  acil stop arýza yapma durumlarýnda cihaz üzerinde tuþunu stop olarak 

Çalýþma Modunda:

Ayar  Modunda:

Kullanabilirsiniz.

KAPI              FULL

KAPI              FULL

KAPI              FULL
Makinada bu uyarý çýkýyorsa makina kertme iþlemine geçmez, kazýma geri
dönüþünü kontrol eden microswitch arýza yapmýþ olabilir veya sistem temas
etmiyor olabilir ya da mekanik olarak bir problem olabilir. Bu uyari ortadan 
kalkmadan makina bir sonraki aþamaya geçmez. 

KAPI              FULL

profili alýnýz

Makine iþlemini bitirdikten sonra profili almazsanýz ve köþe profili start
microswiitch’lerine basmaya devam ederse bu uyarý çýkar. Profili aldýðýnýzda
çalýþmaya hazýr uyarýsý görülür.

KAPI              FULL



KÖÞE TEMÝZLEME  MAKÝNASI ÇALIÞMASI:

Köþe temizleme makinasý PVC profillerin kaynak iþleminden sonra  yüzeyde ve iç kýsýmda sýcaklýk 
ve yapýþtýrma nedeniyle oluþan deformasyonlarýn yüzeyde ve iç kýsýmda temizlenmesi amacýyla
kullanýlan makinadýr. Yüzey temizlemeye kazýma iþlemi, profil iç kýsýmlarýnýn temizlenmesine kertme 
iþlemi denilir. Bu iþlemler kontrol cihazýnda ayrý ayrý seçilebilir veya her iki iþlem birden uygulanabilir.
Kazýma (yüzey temizleme) iþlemi ve býçaklarý her profil için aynýdýr. Kertme iþleminde kullanýlan býçaklar
ise profilin cinsine göre farklýdýr. Bu yüzden iþleme baþlamadan önce profil tipine uygun býçak seçimi
yapýlmalýdýr.
Kullanýcý tarafýndan iki tane parametre profil cinsine, ve yapýlacak iþleme baðlý olarak ayarlanmalýdýr. 
Bu parametreler býçak seçimi, iþlem seçimidir. Býçak seçimi temizleme yapýlacak profile uygun kertme 
býçaðýnýn seçilmesidir. Köþe temizleme makinalarýnda makina tipine baðlý olarak 1 býçaktan 8 býçaða
kadar farklý býçak bulunabilir. Ýþlem seçiminde ise sade kazýma ( yüzey temizleme) iþlemimi, veya sade
kertme iþlemimi yoksa her iki iþleminde dahil olduðu full iþleminmi yapýlmasý gerektiði seçilir. Býçaklar
makina imalatçýsý tarafýndan montajý yapýlýr ve elektronik kontrol ünitesine tanýtýlýr. Kullanýcý sadece
kullanacaðý býçaðý ve iþlemi seçer.
Makinayý çalýþtýrmak için kaynak yapýlmýþ köþe profilini makinaya yerleþtirmek yeterlidir. Makina üzerinde
bulunan microswitch ler profilin makinaya yerleþtirildiðini algýlar ve makinaya otomatik olarak start verir.
Full iþlemde makina start aldýðýnda presler (mengene) profil üstüne basar kazýma ileri hareket eder
profil yüzeyini temizler ve kazýma geri döner, kazýma geri döndüðünde bir microswitch e basar ve motor
start alýr,kertme hareket eder ve profilin içini temizler ve geri döner, motor durur ve presler (mengene)
açýlýr,iþlem tamamlanmýþtýr, profil alýnabilir makina yeni profil temizlemeye hazýrdýr.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

