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Veškeré technické a technologické informace obsažené v této příručce, stejně 
jako námi případně poskytnuté výkresy a technické popisy, zůstávají naším 
majetkem a nesmí být použity jinak než pro účely obsluhy tohoto výrobku, 
kopírovány, reprodukovány, předávány ani sdělovány třetím osobám bez našeho 
předchozího písemného souhlasu. 
 
 
 
 
SafanDarley B.V. 
Kwinkweerd 11 
Postbus 96 
7240 AB Lochem 
Nizozemsko 
 
 
Telefon +31(0)573 222222 
Fax +31(0)573 252057 
E-mail info@safandarley.com 
Webové stránky www.safandarley.com 
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1.1. PROVEDENÍ A ÚDAJE 

Ohraňovací lisy SafanDarley se dodávají v několika provedeních. 
Tento ohraňovací lis se dodává v následujícím provedení: 
 
Typ stroje: 

SafanDarley E-Brake 100-3100 Standard 
Technologická verze: 

MPB-RD100/101 
Číslo stroje: 

M7041 
Rok výroby: 

2022 
Rám: 

Standard 
Ovládání: 

EC 20 
 
Zabezpečení: 

Safety light guard, programmable, fixed, vertical, with 28,5 mm-blanking, 
max bending speed 10  mm/sec. 

 
Zadní doraz: 

SafanDarley Type G with X-axis, R-axis and Z1/Z2-axis independently 
adjustable, fully programmable,  
Přídavné zadní dorazové kolíky: Option not exploited 

 
Řízení procesu 

Option not exploited 
Upínač horního nástroje: 

NSCL I+ with hydraulic upper tool clamping, 80 mm 
 
Upínač spodního nástroje: 

OB-S-3, Bottom tool holder table 
 
Podpěrná ramena: 

Standard design. 
Zarážky: Option not exploited 

 
Razník: 

Option not exploited 
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Ohýbací pomůcka: 
Option not exploited 

 
Různé: 

Option not exploited  
Option not exploited……………………………… 

 

 

V této příručce jsou kromě obchodních názvů často uváděna čísla (číslo 
SafanDarley), která jsou registrována u společnosti SafanDarley B.V. 
prostřednictvím počítače. Toto číslo používejte pokud možno při objednávání 
náhradních dílů (viz kapitola 9 – Údržba). 
 
 

1.1.1. HLAVNÍ ROZMĚRY A ROZMĚRY ZÁKLADŮ 

 

 

 
 

 2845 

 590 
2510 1700-1850 
 
 930 
 
 
 3100 1775 
 4080 

 
Obrázek 2-1 Hlavní rozměry a rozměry základů SafanDarley E-Brake 100-3100 Standard 
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1.2. TECHNICKÉ ÚDAJE 

Max. tonáž: 1000 KN 
Max. pracovní délka: 3100 mm 
Q: 590 mm 
Max. délka zdvihu horní čelisti: 300 mm 
Rychlost pádu horní čelisti: 75 mm/s 
Lisovací rychlost horní čelisti: 10 mm/s 
Max. vzdálenost bezpečnostní světelné závory: 185 mm 
Rychlost návratu horní čelisti: 75 mm/s 
Rozsah zadního dorazu: 550 mm 
Spotřeba stlačeného vzduchu při měření tloušťky plechu: 0,0002 nm3 za 
min./6 barů 
Napájecí napětí*:  3 x 400V/50/60Hz/N/PE 
Průměr kabelu*: 4 mm2 
Pojistka pomalá:: 35 A 
Výkon: 11 KW 
Hmotnost: 6400 kg 
 
*Viz také kapitola 5.2.5 – „Elektrická připojení“. 
Tyto technické údaje mají pouze informativní charakter, nelze je proto považovat 
za závazné. 
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1.3. ÚVOD 

1.3.1. TATO PŘÍRUČKA 

Kompletní příručka k tomuto stroji je na USB flash disku. 
 

Součástí této příručky je stručná příručka, bezpečnostní 
předpisy, pokyny pro přepravu/uvedení do provozu, 
elektrické schéma a mechanické schéma. 
 

Tato příručka se týká: 
 
Název: SafanDarley E-Brake 
 

Označení ES :  
 
Rok výroby: 2022 
 
 
 

1.3.2. OBLAST POUŽITÍ 

Typové označení, číslo stroje a rok výroby jsou uvedeny v § 1.2 této příručky. 
 
Tato příručka obsahuje užitečné a důležité informace pro správnou funkci a 
údržbu tohoto výrobku. Obsahuje také důležité pokyny, jak předejít možným 
nehodám a vážným škodám před uvedením výrobku do provozu a během 
provozu a jak zajistit, aby výrobek fungoval co nejbezpečněji a bez problémů. 
Před uvedením výrobku do provozu si pozorně přečtěte tuto příručku, seznamte 
se s tím, jak výrobek funguje a jak se s ním zachází, a důsledně dodržujte 
uvedené pokyny. 
Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li další vysvětlení ke konkrétním 
tématům týkajícím se tohoto výrobku, neváhejte se obrátit na některého z 
našich zaměstnanců. 
 
V závislosti na provedení mají autorizovaní servisní pracovníci k dispozici kromě 
této publikace také příručky od společností Lenze, Pilz atd. 
 
Uchovejte tuto příručku se všemi schématy, diagramy atd. u stroje po celou 
dobu jeho používání a zajistěte, aby byla k dispozici autorizovaným servisním 
technikům. 
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1.3.3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ 

 

Funkční klávesy na ovládání se zobrazí v rámečku. 
 

 

Tipy v textu se zobrazí se „smajlíkem“. 
 

” “ Doslovný text na obrazovce nebo na výrobku se zobrazí ve 
dvojitých uvozovkách. 

 

 
Ukazující prst na okraji naznačuje, že tato poznámka je 
důležitá. 
 

 

! 

Nebezpečí poškození zařízení nebo výrobku se zobrazí 
pomocí vykřičníku. 

 

 

Nebezpečí ohrožení osob se zobrazí pomocí trojúhelníku s 
vykřičníkem. 

 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým napětím. 

 

Používejte ochranu sluchu.  
 

 

  

 
 
 
Používejte ochranný oděv: bezpečnostní obuv, rukavice atd. 
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1.3.4. BEZPEČNOST 

Ujistěte se, že rozumíte piktogramům. Zařízení je vybaveno bezpečnostními a 
ochrannými prvky. Přesto je důležité být při provádění operací na stroji opatrný. 
Výstražné piktogramy v jednotlivých kapitolách upozorňují na možná nebezpečí. 
Tyto piktogramy se nacházejí vedle textu pojednávajícího o rizikových úkonech. 
Stejné piktogramy jsou umístěny na výrobku ve formě samolepek. 
  
Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny výstražné piktogramy na stroji stále na 
správném místě. Pokud se výstražné piktogramy ztratí nebo poškodí, nalepte 
nové, a to na správné místo. Viz také kapitola 9 – Údržba.  

1.3.5. ODPOVĚDNOST 

Údaje zveřejněné v této příručce vycházejí z nejnovějších informací. Jsou 
poskytovány s výhradou následných změn. 
 
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit konstrukci nebo provedení našich výrobků, 
aniž bychom byli povinni odpovídajícím způsobem upravit dříve uskutečněné 
dodávky. 
 
 

1.3.6. ZÁRUKA 

Na výrobek se vztahují záruční ustanovení z našich dodacích podmínek, které 
máte k dispozici. 
Záruka na vaše zařízení zaniká, pokud: 
 

• nejsou servis a údržba prováděny přesně v souladu s pokyny, opravy 
nejsou prováděny našimi pracovníky nebo byly provedeny bez našeho 
předchozího písemného souhlasu; 

• byly na zařízení provedeny úpravy bez našeho předchozího písemného 
souhlasu; 

• nejsou použity originální díly nebo jsou použita jiná než předepsaná 
maziva; 

• je zařízení používáno nerozumně, nesprávně, nedbale nebo v rozporu s 
jeho povahou či účelem. 

 

1.3.7. ZAŘÍZENÍ MIMO PROVOZ? 

Pokud bude zařízení na delší dobu vyřazeno z provozu nebo pokud bude 
sešrotováno, odstraňte všechny díly a kapaliny, které mohou být nebezpečné 
nebo ohrožovat životní prostředí. 

1.3.8. HLAVNÍ ČINNOST 

Hlavní činností společnosti SafanDarley B.V. je vývoj a výroba strojů pro průmysl 
zpracování plechu. Tyto stroje lze rozdělit do dvou hlavních skupin: 
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• gilotinové nůžky, 
• ohraňovací lisy. 

Tyto stroje jsou k dispozici od standardního provedení až po kompletní, plně 
automatické provedení. 
 

1.3.9. PRACUJTE BEZPEČNĚ! 

Společnost SafanDarley B.V. vynaložila veškeré úsilí, aby vás co nejsprávněji a 
nejúplněji informovala o případných nebezpečích při manipulaci se strojem. 
 

• Na dodržování těchto pravidel chování musíte dohlížet a sami za to také 
nesete zodpovědnost. 

• Kupující/uživatel je povinen seznámit s těmito pokyny pracovníky obsluhy, 
úklidu a údržby. 

 
Ihned po doručení zásilky zkontrolujte: 

1. zda nejeví známky poškození nebo závad vzniklých v důsledku přepravy. 
Nechte si od dopravce na místě sepsat protokol o poškození při přepravě; 

2. správnost dodávky/dodávek, absenci toho, co bylo objednáno (navíc). 

 
V případě jakýchkoli nedostatků se obraťte na společnost SafanDarley 
B.V. nebo na zástupce, který stroj dodal. 
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2. BEZPEČNOST 
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2.1. PRACUJTE BEZPEČNĚ 

Společnost SafanDarley B.V. vynaložila veškeré úsilí, aby vás co nejsprávněji a 
nejúplněji informovala o nebezpečích, která mohou vzniknout při používání 
tohoto stroje. Za dodržování těchto pravidel chování jste zodpovědní vy.  
Kupující/uživatel je povinen seznámit s těmito pokyny všechny pracovníky 
obsluhy, úklidu a údržby. 
 
Instalace, používání, obsluha a údržba stroje podléhají zákonům platným v 
odvětví, ve kterém se stroj používá. Mechanici, údržbáři, uživatelé a pracovníci 
obsluhy smí stroj instalovat, používat, obsluhovat a udržovat pouze způsobem, 
který neporušuje platné zákony a předpisy. 
Používání stroje k jiným účelům, než pro které je určen a výslovně popsán (viz 
kapitola 1.1.1 – „Použití“), jakož i nesprávné nebo neodborné používání, obsluha 
a údržba vedou k úplnému nebo částečnému zániku odpovědnosti výrobce nebo 
jeho zplnomocněného zástupce ve vztahu k požadavkům, škodám a nehodám.  
 
 

Práce nad rámec každodenní údržby musí provádět servisní 
oddělení SafanDarley nebo servisní technik vyškolený 
společností SafanDarley. 
 
 

2.1.1. POUŽÍVÁNÍ ANTIVIROVÉHO SKENERU 

Pokud je stroj zapojen do počítačové sítě, důrazně se doporučuje používat 
antivirový skener. 

2.1.2. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ 

Používání ohraňovacího lisu je omezeno na ohýbání a děrování plechových 
materiálů. (např. kovové a poplastované plechy, pletiva atd.).   
 
Podpěrná ramena ani ohýbací pomůcky nepoužívejte jako podpěrné stoly. 
Můžete na ně položit pouze jeden výrobek. 

2.1.3. OCHRANNÝ ODĚV 

Používejte ochranný oděv, například: 
 pracovní rukavice 

 bezpečnostní obuv 

 chrániče sluchu 

! 



SafanDarley E-Brake 

Bezpečnost 

Příručka SafanDarley M7041 2022 strana 20 

2.1.4. PŘI OPRAVÁCH/ÚDRŽBĚ 

1. Vypněte přívod napětí pomocí hlavního vypínače na elektrické rozvodné 
skříni; kromě svorek T1, T2 a T3 je nyní elektrická rozvodná skříň bez 
napětí. Dotyková obrazovka je také vypnutá. 

2. Při opravách pohonu dejte horní čelist ohraňovacího lisu do nejvyšší polohy 
(přepnutím přepínače na elektrické rozvodné skříni do polohy „ESCAPE“). 

3. Okamžitě ukliďte použité nářadí. 

4. Uzavřete přívod stlačeného vzduchu (je-li přítomen) (zavřete ventil v 
přívodním potrubí nebo otočte redukční ventil zpět do polohy 0 barů). 
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2.2. KAŽDODENNÍ KONTROLA PROVOZU 
BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVORY 

Každodenní kontrola 
Každý den kontrolujte na ohraňovacím lisu následující: 

 okamžik zastavení horní čelisti, 

 bezpečnostní světelnou závoru/laserovou zábranu (pokud je 
namontována), 

 zda nedošlo k uvolnění dílů, 

 zda je v provozu funkce HTR nožního pedálu, 

 netěsnost (pokud je použita hydraulika nebo pneumatika). 

2.2.1. KONTROLA ODBORNĚ ZPŮSOBILOU OSOBOU 

Zkontrolujte funkčnost bezpečnostní světelné závory v souladu s právními 
požadavky. 
 
Funkčnost musí denně kontrolovat odborně způsobilá osoba pomocí příslušné 
kontrolní tyče. Pohybujte kontrolní tyčí v celém zabezpečeném prostoru, nikoli 
pouze podél namontovaných dílů. 
Postup kontroly je následující: 
 Otočte přepínač do polohy 1. 
 Zkontrolujte, zda se rozsvítí zelená kontrolka LED. 

Pokud zelená kontrolka LED nesvítí, je třeba nejprve znovu nainstalovat 
bezpečnostní světelnou závoru. V opačném případě je kontrola neplatná. 

 Vezměte 30mm kontrolní tyč. 
 Pomalu pohybujte kontrolní tyčí v prostoru, který má být zabezpečen, jak je 

znázorněno na obrázku 1. Poté pohybujte kontrolní tyčí podél okrajů 
zabezpečeného prostoru, jak je znázorněno na obrázku 2, aby byla 
zkontrolována i zadní část prostoru. 

 

 
Obrázek 2-1 Přehled pojmů 
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Pokud se rozsvítí zelená nebo žlutá kontrolka, byť jen na krátkou dobu, nesmí se 
ohraňovací lis dále používat. 
V takovém případě musí odborně způsobilá osoba znovu nainstalovat 
bezpečnostní světelnou závoru.  

2.2.2. BEZPEČNOSTNÍ DÍLY A POKYNY 

 Neodstraňujte ze stroje štítky s pokyny. 

 Neodstraňujte žádné díly, které jsou na stroji namontovány z 
bezpečnostních důvodů. 
(boční kryty, zadní kryty, ochranné kryty apod.). 

2.2.3. VÝMĚNA NÁSTROJŮ 

Výměna nástrojů je možná pouze při vypnutém pohonu ohraňovacího lisu nebo 
při přepnutí lisu na nožní ovládání (poloha „Escape“ přepínače na elektrické 
rozvodné skříni). 
Horní nástroj by se nikdy neměl držet tak, aby ruka (nebo její část) byla mezi 
spodní částí nástroje a horní částí spodního nástroje.  
Po výměně nástrojů Multi V-tool za standardní nástroje odstraňte z 
bezpečnostních důvodů upínací tyče upínacího boxu. 

2.2.4. VÝMĚNA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ NEBO JINÉ 
PRÁCE V ELEKTRICKÉ ROZVODNÉ SKŘÍNI 

Vypněte přívod napětí pomocí hlavního vypínače na přední straně elektrické 
rozvodné skříně. 
 
Kromě svorek T1, T2 a T3 jsou všechny živé části v elektrické skříni bez napětí. 
 

Pozor! 
Při instalaci zesilovačů pohonu čelisti je třeba dodržet čekací dobu 
nejméně 5 minut. 
 
Na některých živých částech těchto zesilovačů totiž zůstává 
zbytkové napětí. 

2.2.4.1. OKAMŽIK ZASTAVENÍ 

Denně kontrolujte okamžik zastavení horní čelisti. Sešlápněte nožní pedál a 
ihned poté stiskněte tlačítko NOUZOVÉ VYPNUTÍ. Vizuálně zkontrolujte, zda se 
horní čelist okamžitě zastaví. 

2.2.4.2. NOŽNÍ PEDÁL S FUNKCÍ HTR 

Zkontrolujte, zda je funkce HTR nožního pedálu v provozu. Poloha 3 pedálu 
slouží jako funkce resetování. Před zahájením práce zkontrolujte, zda se pod 
pedálem nenacházejí nečistoty. 
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2.3. ZBYTKOVÁ RIZIKA 
 

2.3.1. PROVOZNÍ POKYNY 

Ohraňovací lis může být vybaven dvěma různými možnostmi ovládání: 
 nožní pedál bez světelné závory, 

 nožní pedál v kombinaci se světelnou závorou. 

 
Pokud se používá nožní ovládání (bez světelné závory), musí být rychlost 
zavírání horní čelisti nižší než 10 mm/s. 
 
Pokud je použita světelná závora, může rychlost zavírání horní čelisti překročit 
10 mm/s. 
 

POZOR 
Pokud je zpracováván lesklý plech, může dojít ke zhoršení funkce 
světelné závory v důsledku odrazu světla. 
 

 

2.3.2. VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM SEVŘENÍ 

 
Při ohýbání hrozí nebezpečí sevření mezi ovládacím panelem a 
plechem, který se zvedá. 
 
 

 
Při použití ohýbací pomůcky hrozí nebezpečí sevření mezi ohýbací 
pomůckou a ovládacím panelem, když se ohýbací pomůcka posune 
do horní polohy. 
 

 
Při použití ohýbací pomůcky hrozí nebezpečí zranění, 
když se ohýbací pomůcka z horní polohy vrací zpět do 
klidové polohy. 
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Několik příkladů nebezpečí sevření: 
 

 
Obrázek 2-2 Příklady míst, kde hrozí nebezpečí sevření 

2.3.3. VÝMĚNA NÁSTROJE PŘES BOČNÍ RÁM 

Ujistěte se, že nástroj je na konci v jedné rovině s upínačem horního nástroje. 
Vyčnívající nástroj způsobí nebezpečí sevření nebo poškození zařízení. 
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Dokud není nástroj správně umístěn, nezasahujte rukama ani 
nohama mezi rám a nástroj. 

             
  

Obrázek 2-3 Výměna nástroje přes boční rám 

2.3.4. NEBEZPEČÍ SEVŘENÍ V MÍSTĚ PODPĚRNÉHO 
RAMENE 

U ohraňovacího lisu v provedení s razníkem a měřením úhlu E-BendL může za 
určitých okolností při nejnižší poloze podpěrných ramen hrozit nebezpečí sevření 
mezi podpěrnými rameny a pohyblivým snímačem E-BendL. Dávejte si na to 
pozor. Viz ilustrace.  
 

 
Obrázek 2-4 Nebezpečí sevření v místě podpěrného ramene 
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3. PŘEPRAVA, INSTALACE, UVEDENÍ DO 
PROVOZU 
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3.1. PŘEPRAVA 

Ohraňovací lis SafanDarley E-Brake je řádně zabalen pro silniční nebo námořní 
přepravu. 

3.1.1. INTERNÍ PŘEPRAVA VE VAŠEM AREÁLU 

Dodržujte následující pravidla pro přepravu v rámci vaší společnosti: 
 hmotnost: viz technické údaje, § 1.2.1, 

 rozměry: viz hlavní rozměry a rozměry základů § 1.2.2. 

3.1.2. ZVEDÁNÍ 

Použijte otvory ve zvedacích okách, která jsou k dispozici na horní straně 
ohraňovacího lisu vedle elektrické rozvodné skříně, a poté třetí otvor.. U stroje 
se skříní na nástroje: použijte otvory vedle elektrické rozvodné skříně a skříně 
na nástroje.  
 
Úhel mezi oběma částmi řetězu nebo lana používaného ke zvedání ohraňovacího 
lisu nesmí přesáhnout 90°. 
Důvodem jsou horizontální reakční síly na rám lisu. 
Při přepravě ohraňovacího lisu umístěte zadní dorazový nosník vždy do zadní 
polohy.  
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Obrázek 3-1 Pokyny pro přepravu a zvedání ohraňovacího lisu, viz také nákres , 346-0-
M100-# 

K zajištění stroje použijte háky na přední a zadní straně rámů. 
1. Horní zvedací oka 
2. Háky pro zajištění ohraňovacího lisu při přepravě. 
Po přepravě je třeba odstranit zajišťovací háky a uložit je do elektrické rozvodné 
skříně. 
 

 
Těžiště se nachází přímo za horní čelistí stroje. Tím vzniká riziko, 
že se stroj při přepravě nakloní dopředu. 
 
 

Ohraňovací lis se proto nikdy nesmí zvedat zespodu pomocí 
vysokozdvižného vozíku. 
 

 
Obrázek 3-2 Žádný vysokozdvižný vozík 

 
 

3.1.3. DODÁNÍ 

Předávací protokol 

Ihned po doručení zásilky zkontrolujte: 
zda nejeví známky poškození nebo závad. 

V případě potřeby požádejte dopravce při příjezdu o protokol o poškození při 
přepravě; 

zda dodávka obsahuje všechny objednané díly a příslušenství.  
 
V případě poškození nebo závady vždy neprodleně kontaktujte společnost 
SafanDarley B.V. 
 
 

! 
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3.2. INSTALACE 

3.2.1. ČIŠTĚNÍ 

Pokud byl stroj ošetřen ochranným prostředkem, odstraňte ho měkkým 
hadříkem namočeným v alkalickém čisticím prostředku. Plastovou fólii – pokud je 
přítomna – lze opatrně stáhnout. Nepoužívejte jiná rozpouštědla.  
 

3.2.2. ZAPOJENÍ 

 
Elektrickou rozvodnou skříň by měl zapojit certifikovaný 
elektrikář. 
 

 

Místní podmínky mohou vyžadovat použití proudového chrániče  
typu RCCB typu B, 
Idn = 300 mA.  
 
Elektrické zapojení 
Průchodka pro přívodní kabel se nachází ve spodní části na pravé straně 
elektrické skříně. 

 
Pokud je přívodní kabel veden ze stropu, může být veden vyrážecím otvorem ve 
stropě elektrické rozvodné skříně. Otvor ve spodní části je pak třeba utěsnit 
přiloženým uzávěrem.  
Viz také kapitola 1.2.1 – „Hlavní rozměry a rozměry základů“. 
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Technické údaje o napájecím napětí, pojistkách a průměru kabelu naleznete v 
kapitole 1.2.2 – „Technické údaje“. 
 
Otáčení pole ve směru hodinových ručiček 

 
 
Svorky jsou následující: T1, T2, T3, N a uzemnění. 

 T1, T2 a T3: viz spodní strana hlavního vypínače v elektrické rozvodné 
skříni; 

 uzemnění: viz zemnicí svorka M6 na zemnicí desce; 

 nulová svorka: viz svorkovnice vedle hlavního vypínače. 

Průřez kabelu platí pro vícežilové, izolované měděné vedení (3 fáze + N + 
zemnicí svorka). 
Kabel je dimenzován na maximální proud, který mohou hlavní motory odebírat. 
Uvedená pojistka (pomalé provedení) je maximální pojistka, kterou lze 
dimenzovaný kabel pojistit. 
Maximální délka kabelu podle výše uvedené tabulky nesmí překročit 20 
metrů. 
Pokud je nutné použít delší kabel, obraťte se na náš zákaznický servis. 
 

Napájecí napětí ohraňovacího lisu se nesmí odchýlit od 
jmenovitého napětí o více než + nebo - 10 %. 
 
Na škody vzniklé v důsledku nesprávného elektrického 
zapojení se nevztahuje záruka! 
 

Kontrolní body: 
 
Transformátory: Odpovídá vstupní napětí (TRAFO – IN) síťovému napětí? 
 
Pneumatické přípojky (volitelné) 
(Volitelná) přípojka – hadicový trn R¼ x 10 mm – pro přívod stlačeného vzduchu 
je umístěna na bočním rámu, vlevo nahoře na elektrické rozvodné skříni, za 
ochranným krytem. 
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3.2.3. POŽADOVANÝ PROSTOR PRO PRÁCI A ÚDRŽBU A 
POŽADOVANÉ OSVĚTLENÍ 

Maximální prostor potřebný k provozu a údržbě stroje je uveden na nákresu 
346-0-M100-# 
Stroj je třeba postavit na vodorovnou a jednotnou pracovní plochu. 
Povrch této plochy by měl být hladký a bez překážek. 
 
Zajistěte na pracovišti dostatek světla. Přirozené světlo je vhodnější než umělé. 
V obou případech by intenzita světla měla být alespoň 500 luxů. 
 
Stínovaná část obrázku výše označuje požadované pracoviště v okolí lisu. 
 

 

Na levé nebo pravé straně ohraňovacího lisu by měl zůstat 
volný prostor, jehož minimální délka je asi o 1 metr větší než 
pracovní délka stroje. 
Tento prostor je nutný pro zasunutí vložky/nástroje do stroje ze 
strany. 
Od této hodnoty se lze odchýlit, pokud se používají pouze 
dělené nástroje. 
 

 

3.2.4. VÝPOČET ULOŽENÍ  

Při výpočtu uložení ohraňovacího lisu lze předpokládat, že 100 % celkové 
hmotnosti spočívá na obou předních podpěrách. 
V praxi tato hodnota bohatě vyhovuje součtu statického a dynamického zatížení. 
 

Tloušťka základu závisí výhradně na prostředí (podloží), 
ve kterém se nachází. 
 

V případě nejasností se obraťte na svého stavebního poradce. 
 

3.2.5. NASTAVENÍ A UKOTVENÍ 

Omdat het frame van de kantpers een stabiele uitvoering heeft, is het mede 
doordat het frame is uitgevoerd met een vierpunts- opstelling niet noodzakelijk 
de framedelen evenwijdig te stellen.  
 
De machine dient aan de achterzijde aan de vloer te worden verankerd met twee 
ankerstangen en aan de voorzijde staat de machine op stelplaten 
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Nr. Aantal Omschrijving Afmetingen Artikelnummer 
1 4 Stelbouten   
2 2 Voetplaat - - 
3 2 Fundatieplaat 150 x 130 x 10 663 000 170 

4 
2 Ankerstang M 12 x 160 210 650 172 
1 Injectiemortel - 210 650.012 

 

FUNDATIEVOORBEELD 

Bij een SafanDarley E-Brake kantpers is het noodzakelijk het achterste 
steunpunt van de machine aan de vloer te verankeren. 
Met de stelbout in deze voetplaat kan de machine in dwarsrichting waterpas 
gesteld worden. 
 

 
Figuur 3-3 Verankering 

Alleen aan de achterzijde op twee plaatsen verankeren 
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Figuur 3-4 Voetplaten aan de voorzijde 

Aan de voorzijde de kantpers op de voetplaten zetten, let op dat het steunpunt 
op de voetplaat staat 

 
Figuur 3-5 Steunpunt gezien vanaf de voorzijde 

 

 
Figuur 3-6  Steunpunt gezien met de beschermkap open 
 
1. Zorg ervoor dat de kantpers direct op de juiste plaats neergezet wordt, 

zodat deze later niet verplaatst hoeft te worden; Denk aan de stelplaten 
onder de voorste steunpunten. 
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2. Boor de fundatiegaten aan de achterzijde van de machine en veranker de 
machine aan de vloer. 

3. Zorg ervoor dat de gereedschapopname bovenbalk evenwijdig loopt aan de 
gereedschapopname onderbalk; 

4. Zorg ervoor dat de achteraanslagbalk evenwijdig loopt aan de 
gereedschapopname; 

5. Monteer de besturing aan de zwaaiarm van de kantpers  

6. Pas de hanghoogte van de kantpersbesturing aan zodat de bediener er 
makkelijk bij kan. 

7. Monteer vervolgens (indien aanwezig) de diverse accessoires. 

8. Laat de kantpers door een erkend installateur aansluiten. 

9. Schakel de hoofdspanning van de kantpers in. 

10. Start de kantpers. 

11. Controleer of alles goed werkt. 

12. Controleer de werking van diverse accessoires (indien aanwezig) 

13. Maak een image back-up and restore system. 
 
. 
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3.3. UVEDENÍ DO PROVOZU 

3.3.1. PRŮMYSLOVÝ POČÍTAČ 

Průmyslový počítač má následující specifikace: 
Komponenta Popis 
Šasi Vestavěné šasi Mini-ITX, černé. 
Napájecí zdroj Napájecí zdroj ACE-A627A-RS 270W ATX 
Základní 
deska  

Mini-ITX SBC s podporou 6. generace, HDMI 
2.0/HDMI/DP/VGA, SATA 6Gb/s, Dual Gb Ethernet, USB 3.0, 
PCle Mini, HD Audio a RoHS 

Procesor Procesor Intel Core i5-6500 (6M Cache, až 3,60 GHz) 6. 
generace Intel Core i5 

Paměť 8 GB DDR3 RAM (2x4 GB) 
Úložiště 64 GB průmyslový SSD 2,5" MLC flash 
V/V 3 x port RS232, 1 x port PS/2 
Software W10 Pro 64 bitů 
USB klíč Sandisk 64Gb USB 2.0 klíč + obraz 

Připojení HDMI se nepoužívá. 
 
Operační software: 
Windows 10 Iot Enterprise 2019 LTSC Value 
 
Software: 
Dodávaná verze softwaru E-Control je 1.1.2.1 nebo novější. 
 
Softwarová licence Windows: 
Na každé počítačové skříni je nalepena jedinečná licenční nálepka. 
 

 
Obrázek 3-7 Licenční nálepka 

Periferní zařízení: 
Pro načítání softwaru a vytváření záloh jsou zapotřebí periferní zařízení USB, 
například paměťové karty a USB flash disky.  
Hardwarový klíč: USB klíč. 
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HDD/Flash LED 
červená 
 
 
 
ZAP/VYP LED 
zelená 
 

3.3.2. FUNGOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO POČÍTAČE 

Fungování 
Počítač je založen na mobilním procesoru, což znamená, že byla zohledněna 
spotřeba energie. 
Vypnutí počítače je možné přímo z aplikace. 
Nízká spotřeba energie znamená, že trvá déle, než je počítač skutečně odpojen 
od napájení. 
Znamená to také, že je třeba počkat delší dobu, než se síťové napájení znovu 
zapne. 



SafanDarley E-Brake 

Přeprava, instalace, uvedení do provozu 

Příručka SafanDarley M7041 2022 strana 39 

Pokud je odpojení příliš krátké, počítač se nemusí automaticky restartovat, ale 
zůstane vypnutý. Proto po vypnutí vyčkejte alespoň 30 sekund, než bude možné 
síťové napájení znovu zapnout. 
 
Poté se počítač automaticky restartuje, aniž byste museli stisknout tlačítko pro 
spuštění počítače. 
Toto tlačítko není třeba za normálních okolností používat. 
 
Periferní zařízení: 
Pro načítání softwaru a vytváření záloh jsou zapotřebí periferní zařízení USB, 
například paměťové karty a USB flash disky.  
Hardwarový klíč: USB klíč. 
 

 

 
Během spouštění by v počítači neměla být žádná paměťová karta. 

 
Systém zálohování a obnovy bitové kopie 
Při používání počítačového systému může dojít k situacím, které poškodí paměť 
systému (HDD nebo SSD). Z tohoto důvodu je počítač vybaven USB flash diskem 
se zálohou bitové kopie. Disk je k počítači připojen drátem, aby se neztratil. 
Tento systém umožňuje obnovit počítač do předchozího dobrého funkčního stavu 
(např. situace při uvedení stroje do provozu). 
 

 

 
Při provedení akce obnovy bitové kopie se ztratí všechny soubory 
– systémové, konfigurační, parametrické, aplikační i produkční. 

 
Aplikační a produkční soubory se při obnově bitové kopie neobnoví. Provádějte 
proto denní zálohování produkčních souborů. 
 
Aplikační soubory SafanDarley lze obvykle snadno obnovit. 
Parametrické a konfigurační soubory jsou uloženy na USB flash disku. Ten je 
součástí příručky při dodání. (ve stavu nastavení v době převzetí stroje). 
POZOR: 

Ujistěte se, že záloha bitové kopie zůstává vždy u tohoto počítače, 
jedná se o jedinečnou kopii, kterou nelze přiobjednat. 
 
Na tomto paměťovém zařízení je nálepka s jedinečným číslem, 
které náleží tomuto počítači, a licencí na operační software 
Windows. 
To také znamená, že zálohu bitové kopie lze použít pouze s tímto 
počítačem. 

 
Vypnutí 
Počítač musí být řádně vypnut. Pokud dojde k nekontrolovanému vypnutí, 
nemusí systém E-Control při opětovném spuštění fungovat správně. 
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Používání antivirového skeneru a aktualizací 
Pokud je počítač součástí počítačové sítě, důrazně se doporučuje používat 
antivirový skener. 
Rozhodně se nedoporučuje instalovat aktualizace systému WINDOWS. 
 
Rozšíření o softwarové aplikace 
Počítač je možné rozšířit o software pro antivirovou kontrolu a zálohovací 
software. 
Vzhledem k tomu, že v této oblasti existuje velké množství programů, nemůže 
společnost SafanDarley vyloučit, že některý z nich bude mít negativní vliv na 
provoz stroje. 
Počítač může být pomalejší, může hůře reagovat na dotyky/stisky kláves a může 
se snížit rychlost obnovení obrazu. 
Pokud se po instalaci objeví „neobvyklé poruchy“, a to i z dlouhodobého 
hlediska, servisní technik společnosti SafanDarley tento software odinstaluje, aby 
problémovou oblast oddělil. 

3.3.3. PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU 

Vyplňte úplný protokol o uvedení do provozu (viz § 4.8). 
 
PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU 
Při uvedení stroje do provozu musí společnost SafanDarley B.V. nebo její 
zástupce vyplnit tento formulář. 
Při předání stroje zákazníkovi musí být protokol podepsán zástupcem pro 
uvedení do provozu i zákazníkem. 
Originál si ponechá společnost SafanDarley B.V., kopie je určena pro zákazníka. 
Zákazník potvrzuje, že stroj byl správně nainstalován a že plně porozuměl 
návodu k obsluze, bezpečnosti a údržbě. 
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4.1. OVLÁDÁNÍ OHRAŇOVACÍHO LISU 

Ohraňovací lisy SafanDarley E-Brake se vyznačují mimo jiné tím, že se snadno a 
bezpečně ovládají. 
 
Provozní pokyny jsou popsány v samostatné příručce a v příručce k ovládání E-
Control. 
 
Tyto provozní pokyny jsou založeny na specifických vlastnostech ovládání 
ohraňovacího lisu. 
 
Příručka se zabývá následujícími typy ovládání ohraňovacího lisu: 
 
 SafanDarley EC 10, 
 SafanDarley EC 20, 
 SafanDarley EC 3. 
 
Je třeba důsledně dodržovat všechny bezpečnostní pokyny popsané v kapitole 4 
– „Bezpečnost“. 
 
Proto by ohraňovací lis neměly obsluhovat nepovolané osoby, ale pouze obsluha, 
která je seznámena s provozními a bezpečnostními předpisy. 
Kromě toho musí mít obsluha potřebné znalosti v oblasti zpracování plechu. 
 

Když je stroj v provozu, nesmí se v ochranných 
krytech v zadní části stroje nacházet žádné 
osoby. 
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4.2. SPUŠTĚNÍ OHRAŇOVACÍHO LISU 

1. Zapněte přívod napětí pomocí hlavního vypínače na elektrické rozvodné 
skříni. 
 

2. Nastavte přepínač režimů na 1. 
 

3. Spustí se systém E-Control. 
(Pokud je ovládání nakonfigurováno v síti, je třeba zadat heslo.) 
 

4. Stiskněte tlačítko RESET na konzole (po stisknutí tlačítka RESET přestane 
blikat kontrolka RESET). 
 

5. Pohon stroje spustíte stisknutím tlačítka pro zapnutí pohonu. 
 

6. Přihlaste se do systému E-Control. 
 

7. Otevřete projekt v systému E-Control. 
 

8. Lis je nyní připraven k použití. 
 

Vysvětlení ke konfiguraci programu pro ohýbání naleznete v příručce k 
ovládání E-Control. 
 

 Ohnutý profil není dovoleno ohýbat zpět (zplošťovat). Při 
zpětném ohýbání může dojít k naklonění rovnaného 
materiálu, čímž hrozí nebezpečí sevření. 
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4.3. NEJJEDNODUŠŠÍ OVLÁDACÍ REŽIM 

Pomocí přepínače režimů může obsluha zvolit nejrychlejší a nejjednodušší 
ovládací režim. Jednotlivé možnosti jsou podrobně popsány v kapitole 3 – 
„Fungování“.  
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4.4. VYPNUTÍ OHRAŇOVACÍHO LISU 

 

1. Po poslední výrobní operaci stiskněte na dotykovém displeji tlačítko  a 
zavřete ovládání. 
 

2. Stiskněte tlačítko vypnutí pohonu. 
 

3. Vypněte přívod napětí pomocí hlavního vypínače. 
 

4. Vyčistěte stroj a jeho okolí. 
 
 

Nepoužívejte podpěrná ramena ani ohýbací pomůcky pro 
skladování materiálu. Můžete na ně položit pouze jeden výrobek. 
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4.5. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU 

Na následujících stránkách jsou stručně vysvětleny ovládací prvky stroje. 
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5.1. ELEKTRICKÉ SCHÉMA 

Schéma elektrického zapojení 
 
 





SafanDarley E-Brake 

Údržba 

Příručka SafanDarley M7041 2022 strana 53 

5.2. MECHANICKÉ SCHÉMA 

 
 
Přehled náhradních dílů 
 

Objednávka náhradních dílů: 
 
VAŠE OBJEDNÁVKY MUSÍ OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE: 
 
1. Typ stroje 
2. Sériové číslo stroje + rok výroby 
3. Strana, na které je díl v příručce uveden, a datum vydání příručky 
4. Číslo nebo čísla dílu podle SafanDarley a pokud možno název dílu. 
5. Požadovaný počet dílů 
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PŘÍLOHA 
 
 
Vydání dokumentu 
Prohlášení o shodě 
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VYDÁNÍ DOKUMENTU  

SERVO-MECHATRONICKÝ OHRAŇOVACÍ 
LIS 

 
 

Typ stroje: SafanDarley E-Brake 100-3100 Standard 
Číslo stroje: M7041 
Rok výroby: 2022 

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený stroj splňuje 
specifikace popsané v potvrzení objednávky. 

Toho bylo dosaženo pomocí: 

• POKYNŮ K MONTÁŽI 
• POSTUPŮ NASTAVENÍ 
• KONTROLNÍCH SEZNAMŮ PODEPSANÝCH MECHANIKEM 
• DRUHÉ KONTROLY PROVEDENÉ KONTROLOREM KVALITY 

 
JMÉNO KONTROLORA  

 

 

 

PODPIS KONTROLORA 

 

 

 

 

DATUM  
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 
(původní prohlášení podle přílohy II části A oddílu 1 směrnice o 
strojních zařízeních 2006/42/EG) 
 
My,  

společnost SafanDarley Lochem B.V. 
Kwinkweerd 11 
7241 CW LOCHEM, Nizozemsko, 
 

prohlašujeme, že strojní zařízení: 
servo-elektronický ohraňovací lis SafanDarley E-Brake 
technologická verze MPB-RD100/101 
stroj na ohýbání plechů 
číslo strojního zařízení M7041 

kterého se týká toto prohlášení, je v souladu s ustanoveními následujících 
směrnic: 

směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG 
směrnice EMC 2014/30/EU 

a splňuje následující harmonizované normy: 
EN 349:1993-A1:2008, EN 614-1:2006-A1:2009, EN 894-1:1997-A1:2008, EN 
894-2:1997-A1:2008, EN ISO 12100 – 2010,  EN-ISO 13849-1:2015, EN ISO 
13857:2008, EN-ISO 14120:2015, EN 60204-1:2006-A1:2009, EN 61000-6-
2:2005, EN 61000-6-4:2007-A1:2011. 
Norma EN 12622:2009+A1:2013 pro hydraulické ohraňovací lisy platí s výjimkou 
odstavců o hydraulice. 
 
Zároveň byly splněny povinnosti vyplývající z přílohy IV a přílohy IX směrnice o 
strojních zařízeních. ES přezkoušení typu provedl: 

AIB Vincotte International N.V. (Notified body No.0026) 
Jan Olieslagerslaan 35 
1800 Vilvoorde,  
België.  
referenční číslo certifikátu ES přezkoušení typu: Z14-271-090-B 
 

a byla přijata veškerá nezbytná opatření, aby dodané strojní zařízení splňovalo 
požadavky přílohy VII části A oddílu 1 písmene b této směrnice. 
 
Společnost SafanDarley Lochem B.V. pověřila sestavením technické 
dokumentace pana Hermana Rooskena, manažera výzkumu a vývoje. 
 
Lochem 17 ledna 2023 
 
 
 
společnost SafanDarley Lochem B.V. 
Herman Roosken, manažer výzkumu a vývoje 
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