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             1  E-Bend L zařízení na měření úhlu



            
             1.1  Funkce

             1.2  Práce s E-Bend L





               1.3  Metody měření

               1.3.1  Aktivní měření úhlu



               Aktivní měření úhlu tříbodové



                Pozn: na jiném lisu bude rozměr rozdílný, jeho výpočet se provede obdobným způsobem.



     
               1.3.2  Databázové měření úhlu



                   Databázové měření úhlu tříbodové



               1.3.3  Naučený úhel



               1.4  Specifikace



              1.5  Údržba

Zde je popsáno, jakým způsobem je potřeba čistit laserové senzory systému E-Bend L. Senzory je nutno 
čistit pravidelně, v závislosti na na množství znečištění prostředí, ve kterém se systém nachází.
Pokud by senzory nebyly pravidelně čištěny, výsledky měření E-Bend L mohou tímto být ovlivněny.

Potřebný materiál:
 
- šestihranný inbus klíček
- vatička na špejli (uchošťour)
- kus bezvláknového hadříku
- sprej se stlačeným vzduchem na čištění optiky

Postup práce:

- najeďte s osou W (tj. pojezd Laserového měřiče) do prostředku stroje
a vypněte stroj včetně hlavního vypínače na rozvaděči

- sejměte kryty senzorů (přední i zadní) po vyšroubování 4 šroubků, jak je naznačeno na obr. 1

    obr.1



- když jsou kryty sejmuty, uvidíte kompletní sestavu měření úhlu, a sice senzor inklinace a laserový 
senzor, viz obr 2

- nyní jemně odstraňte prach a jiné znečištění ze sklíček kamery a ze skla filtru laseru pomocí spreje se 
stlačeným vzduchem. Dbejte aby všechny (kovové) částečky byly odstraněny abyste nepoškrábali čočky 
kamery nebo sklo filtru laseru, viz obr. 3



- po odstranění všech částeček opatrně otřete čočky kamery pomocí hadříku, který nepouští chlupy, až 
budou čočky dokonale zbaveny špíny a prachu. Dbejte abyste nepoškrábali sklíčko čoček, viz obr. 4

- po očištění sklíček kamery by to mělo vypadat jako na obr. 5 níže



- nyní očistěte sklíčko filtru laseru za použití vatičky na špejli. Opět dbejte abyste nepoškrábali sklo filtru, 
viz obr. 6

- nakonec nasaďte zpět kryty senzorů.


