
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení přátelé, 
 

Tato dokumentace je nedílnou součástí zakoupené laserové řezačky Eagle. Osoby používající 

laserovou řezačku by měly mít trvalý přístup k této dokumentaci. 

 

Obsahuje všechny informace nezbytné pro správnou funkci ovládacího panelu se softwarem 

HMI. Software byl navržen a realizován v souladu s platnými normami, dokumenty a právními předpisy, 

které jsou v současné době v platnosti, za účelem dosažení nejvyšší úrovně bezpečnosti během používání. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že tato příručka je kompletní, pouze pokud jsou do ní zahrnuty 

všechny části uvedené v následujícím Obsahu kapitol. Nedodržení postupů uvedených v dokumentaci 

vylučuje záruční odpovědnost výrobce stroje. Před zahájením údržby si přečtěte následující pokyny. Tím 

bude zaručen bezporuchový provoz a bezpečnost při práci. 

 

Společnost Power - Tech si vyhrazuje všechna práva k této dokumentaci, zejména právo na 

změny, duplikování a překlady. 

 

Tato příručka je součástí níže popsaného produktu a nesmí být zpracována a reprodukována 

uživatelem produktu pro žádné jiné než pro interní účely (používání produktu). Společnost Power - Tech 

nepřebírá žádnou odpovědnost za výsledky takového zpracování nebo kopírování. 

 

Veškerá poskytnutí informací v příručce uvedených třetím stranám, vyžadují písemný souhlas 

společnosti Power - Tech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorská práva Power-Tech.  
Všechna práva vyhrazena.  
Technické změny a chyby jsou vyhrazeny. 
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Pozor! 

Pokud se během práce laserového stroje vyskytne poruchový stav, musí 

operátor okamžitě stisknout červené tlačítko STOP, nacházející se na 

ovládacím panelu stroje (stop programu). 

Pokud není možno poruchový stav odblokovat pomocí tlačítek na řídícím 

panelu, je zapotřebí stisknout bezpečnostní tlačítko E-STOP (havarijní stop). 

Před vstupem do nebezpečné pracovní oblasti kabiny stroje, se operátor 

zavazuje k následujícím opatřením: 

− Zastavit program (STOP) 

− Vypnout motory (VYPNOUT MOTORY na řídícím panelu) 

− Na panelu stroje přepnout klíč do pozice  ,,0” 

Teprve po provedení všech výše uvedených opatření, je možný vstup do 

nebezpečné pracovní oblasti stroje.  

 

  



7  

1. Aplikace 

1.1 Start programu 

Program se spouští dvojklikem na ikonu Eagle eSoft Eris. Pokud je aktivní automatické spuštění, 

aplikace se spustí sama po startu řízení.  

 

  

Obr. 1 Ikona Eagle eSoft 

Eris 

Obr. 2 Okno panelu 
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Před spuštěním aplikace se načítají komponenty, které jsou třeba pro její správnou funkci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Start programu 
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Označení jednotlivých etap spouštění aplikace: 

 

Spuštění 

 

Načítání konfigurace 

 

Inicializace komunikace se servopohony 

 

Inicializace modulu eSoft eNgine 

 

Test spojení s lokalní databází 

 

Spuštění aplikace 

 

Ikony jednotlivých etap jsou šedé, po dokončení etapy se barva ikony změní na modrou. 
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1.2 Přihlašování  

Spuštění programu je možné pouze po přihlášení se do HMI. K tomuto slouží buď přihlašovací 

obrazec (sestává minimálně z 5-ti bodů) nebo loginu a hesla. 

  

  

Obr. 4 Přihlašovací okno 
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Přihlašování za pomocí loginu a hesla se používá pro uživatele s právy servisu a vyššími. 

 

Po vložení loginu a hesla je možný výběr přihlášení. Možnosti jsou buď jako operátor, nebo s právy 

pro servis stroje.

Obr. 5 Přihlašovací okno –Login a heslo 
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1.3 Startovní obrazovka 

1.3.1 Manuální režim  

 

Náhled startovní obrazovky v manuálním režimu: 

 

1. Aktuální hodina, datum a informace o přihlášeném operátorovi 

 

 

 

Obr. 6 Startovní okno v režimu Manual 
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2. Tlačítka „Rychlého přístupu” 

 

 

 

Plánování produkce 

 

 

Technologické tabulky 

 

 

 

Simulace 

 

 

 

Stav hlavy 

 

 

 

Analýza práce stroje 

 

 

 

Online náhled parametrů 
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3. Manuální ovládání stroje v osách X, Y a Z 

 

Náhled řízení ve skokovém režimu 
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4. Aktuální osové souřadnice X, Y a Z 

 

 

5. Ikona menu 

 

 

6. Ikona okna Kondice stroje 

 

V případě chyby nebo výstrahy, začne ikona červeně blikat.  

 

 

 

 

 

Pozor ! 

Tlačítko Kondice stroje v případě chyby nebo výstrahy, začne blikat červeně. 

Následně je zapotřebí přejít do záložky Kondice stroje, pro diagnostiku problému. 
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1.3.2 Automatický režim   

 

 

 

 

1. Tlačítko Pokračovat 

 

Obr. 7 Startovní okno režimu Auto 
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2. Tlačítko Start/Stop 

 

Po spuštění programu se kolem tlačítka zobrazí zelený prstenec. Tento přibývá s postupem 

provádění programu. 

 

 

 

Pokud dojde k pozastavení programu, barva prstence se změní na oranžovou. 
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3. Tlačítko Restart 

 

4. Náhled plánování produkční řady 

 

Dodatečně se u jednotlivých programů zobrazuje: 

• Technologická tabulka  

 

• Název programu 
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1.4 Náhled 

  

Obr. 8 Náhled okna aplikace 
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1. Boční panel 

Vlevo je zobrazený panel v minimalizovaném stavu, vpravo rozvinutý. Pro rozvinutí panelu je 

třeba potáhnout panel prstem vpravo. Při použití myši stačí klik na pravé tlačítko. 

 

 

 

 

 

Nahoře je zobrazený aktuální čas, po rozvinutí i datum.  

i

 

Uprostřed panelu je zobrazena informace o aktuálně 

přihlášeném  uživateli: 

• Avatar uživatele 

• Přístupová práva - skupina 

Po rozvinutí panelu se zobrazí i jméno operátora a název 

příslušné skupiny. 

V  dolní části panelu jsou tlačítka pro přepnutí režimu práce: 

• Manualní režim 

• Automatický režim 

• MDI režim 

Aktuálně zvolený režim je modře podsvětlený. Po rozvinutí 

panelu se zobrazí i popisky záložek. 
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2. Panel zobrazujující stav kontrolních signálů.  

 

Signál je aktivní  

 

Signál není aktivní  

 

Zobrazené signály: 

▪ Stav světelných bariér 

▪ Stav bezpečnostního okruhu 

▪ Stav dveří 

▪ Stav odtahové jednotky 

▪ Stav dopravníku 

▪ Stav laserové jednotky 

▪ Aktivní emise laseru 

▪ Aktivní spojení s PLC 

 

Na panelu se také nachází tlačítko pro otevření okna komunikačních hlášení.   

 

3. Ukazatel aktuální rychlosti stroje 
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Barva vyplnění ukazatele je závislá na aktuálně nastavené rychlosti stroje. Tabulka zobrazuje 

vztah mezi procenty rychlosti a barvou ukazatele. 

 

0% 
 

 

 

 

 

1% - 33% 

 

 34% - 66% 
 

 

67% - 97% 

 

 98% - 99% 
 

 

100% 
 

 

101% - 102% 
 

 

103% - 108% 

 

 109% - 114% 

 

 115% - 120% 
 

 
 

 

Dodatečně se na panelu zobrazuje aktuální stav stroje: 

• Připraveno k práci 

 

• Probíhá práce 
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• Pozastavení práce stroje 

 

• Chyba 

 

 

4. Tlačítka 

▪ Start – spuštění aktuálního programu 

▪ Stop – zastavení aktuálního programu 

▪ Reset – přerušení chodu aktuálního programu 

▪ Pokračování – pokračování přerušeného programu 

 

 

Tlačítko Start po stisku změní svou barvu na zelenou 

 

Tlačítko Stop po zastavení programu změní svou barvu na červenou 

 

Tlačítko Reset po stisku změní svou barvu na oranžovou 

 

 

 

Tlačítko Pokračovat po stisku změní svou barvu na bledě modrou 
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Pokud nebyl program přerušený, tlačítko Pokračovat není aktivní 

 

 

 

5. Tlačítka pro 

• Spuštění motorů 

• Vypnutí HMI 

• Minimalizaci HMI 

 

Tlačítko Spustit motory je podsvětlené, pokud jsou motory aktivní. 
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6. Panel menu 

Obsahuje následující záložky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánování produkce 

 

Rychlé programy 

Technologické Tabulky  

Simulace 

Stav hlavy 

Analýza práce stroje 

Kondice stroje 

Náhled parametrů online 

Servisní rozhraní 

Konfigurace 

Další 
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Po rozvinutí panelu se dodatečně zobrazí popisky záložek. Pro jeho rozvinutí je třeba potáhnout panel 

prstem vlevo. Při použití myši stačí klik na pravé tlačítko. Aktuálně zvolená záložka je podsvětlená.  

 

 

 

 

Pozor ! 

Tlačítko Kondice stroje bude blikat červeně v případě chyby nebo výstrahy stroje. 
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1.5 Vypínání 

Po kliku na ikonu se zobrazí okno:  

 

Dostupné volby: 

• Odhlášení – odhlášení aktuálního uživatele 

• Zavření – zavření aplikace 

• Restart – restart počítače 

• Vypnutí – vypnutí stroje a počítače 

• Vypnout počítač po dokončení programu – vypnutí počítače po dokončení aktuálního programu 

Obr. 9 Náhled okna pro vypnutí 
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2. Režimy práce stroje a jejich funkce 

 

 

2.1  Automatický režim 

 

 

 

1.  Aktuální osové souřadnice X, Y a Z 

 

Obr. 10 Okno panelu HMI v automatickém režimu 
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2. Startovní parametry:  

 

Dostupné volby: 

• Výchozí pozice – dovoluje zvolit startovní osové souřadnice programu: 

o Pozice (0.0) 

o Od aktuální pozice hlavy 

• Od pozice vložené operátorem. Pro vložení pozice stiskněte tlačítko 

• Měření tabule – aktivuje měření tabule plechu před startem programu 

 

Po minimalizaci záložky se vedle volby zobrazí podrobnosti  
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3. Parametry pro pokračování programu: 

 

Volba výběru pozice, od které bude program pokračovat. 

 

Program je možno opětovně spustit od: 

• Přerušené kontury 

• Přerušené pozice 

• Dílu nebo kontury zvolené operátorem 

 

Po minimalizaci záložky se vedle volby zobrazí podrobnosti 
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4.  Tlačítka v bloku Rychlé programy 

 

Po přidržení každého tlačítka se zobrazí okno, ve kterém je možno editovat funkce 

tlačítka. Zde si uživatel může změnit program přiřazený k tlačítku. 
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Klikem na jedno z tlačítek, v režimu editace, se rychlý program odstraní z tlačítka a 

objeví se v seznamu pro výběr.  

 

 

 

 

 

Obr. 11 Náhled okna editace tlačítek Rychlé programy 
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Klikem na zvolený program se tento přesune na volnou pozici tlačítka. Výstup z 

režimu editace se provede klikem myši na prázdné místo.  

 

 

 

 

 

Obr. 12 Okno editace tlačítek Rychlé programy 
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5. Pole zobrazení aktuálního programu a otevření jeho NC souboru 

 

 

Pro editaci NC programu klikněte na tlačítko  
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6. Zobrazení aktuálních informací:  

 

 

▪ Laser 

o Aktuální/nastavený výkon [W] 

o Cyklus práce laseru [%] 

o Frekvence [Hz] 
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▪ Plyn 

o Typ plynu – O2 nebo N2 

o Aktuální/nastavený tlak [bar] 

 

▪ Další 

o Aktuální díl a kontura 

o Technologická tabulka  

o Aktuální/nastavená výška trysky [mm] 

o Čas trvání programu [mm:ss:ff (ss)] 

o Aktuální/nastavené ohnisko (fokus) [mm] 

o Kompenzace [mm] 

o Aktuální/nastavená rychlost [mm/min] 
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7. Pole zobrazení aktuálně vybraného programu. Během práce stroje zobrazuje 

aktuální díl a konturu 
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Po kliku na záložku Kód NC, se zobrazí NC kód aktuálního programu  
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Aktuálně prováděný řádek je podsvětlený. 
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2.1.1 TcNcEdit 

 

TcNcEdit je jednoduchý editor NC programů. Je v něm možná editace G-kódu programu. 

 

Obr. 13 Otevření NC souboru pro editaci programu 
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2.2 Manuální režim 

 

 

1.  Aktuální osové souřednice X, Y a Z  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Náhled panelu HMI v manuálním režimu 
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2. Řízení pohybu řezací hlavy – v režimu Jog-Mode 

 

Režim Jog-Mode: hlava se pohybuje kontinuálně. Dokud je zmáčknutý joystick operátorem ve 

směru (+) nebo (– ). Tento pohyb bude aktivní, dokud hlava nedojede do limitní pozice. 
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3. Režim Krokový: v tomto režimu se bude hlava posouvat o nastavenou hodnotu kroku. Každý stisk 

tlačítka (+) nebo (-) posune hlavu o nastavenou hodnotu. 
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Řízení pohybu v krokovém režimu. 
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4. Režim TeachIn: umožňuje vygenerovat program z pozic vložených operátorem. Řezání 

bude provedeno podle pořadí bodů zadaných v tabulce. Všechny pohyby hlavy v programu 

budou po linii z bodu do následujícího bodu.  



47  

Tlačítka: 

▪ Zápis aktuální pozice hlavy jako nového bodu v tabulce  

 

▪ Smazání označeného bodu z tabulky  

 

▪ Smazání všech pozic z tabulky  

 

▪ Vygenerování NC programu z aktuálně vložených pozic 

 

▪ Vygenerování programu ořezání tabule. Při tomto je senzor výšky v zamraženém režimu 

 

▪ Volba redukovaného najetí  

 

▪ Volba pro vaporizaci fólie
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2.3 MDI režim 

 

 

1. Aktuální osové souřadnice X, Y a Z  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Okno HMI v režimu MDI 
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2. Pole pro vložení G-kodů příkazů k vykonání strojem 
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3. Popis vybraných funkcí G-kódu 
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4. Pole pro vložení požadované pozice dojezdu hlavy  
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Pole pro vložení bodu a zobrazení aktuální pozice hlavy
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3. Menu 

3.1 Plánování produkce 

Okno editace produkční řady a zobrazení tlačítek, je závislé na konfiguraci a uživatelských 

nastavení. 

 

1. Tlačítko pro přidání NC souboru do řady 

 

2. Tlačítko pro zobrazení historie programů 

 

3. Volby automatické výměny stolů a startu programu 

 

Obr. 16 Náhled okna Plánování produkce 
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4. Tlačítko pro smazání všech programů z produkční řady 

 

 

5. Zobrazení NC souborů produkční řady  

 

Zobrazené parametry u NC souborů: 

▪ Název 

▪ Rozměry tabule 

▪ Technologická tabulka 

▪ Typ trysky 

▪ Počet tabulí ke zpracování 

 

Klikem na tlačítko Více parametrů u programu, se zobrazí dodatečné volby: 

• Měření vložené tabule plechu 

• Startovní pozice 

• Výběr pracovního stolu 

 

Pro aktivaci měření tabule a výběru startovní pozice, je třeba aktivovat volbu Rozšířené 

parametry 
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Tlačítko výběru Technologické tabulky 

 

 

 

 

Tlačítko smazání NC souboru z produkční řady 

 

 

 

 

Tlačítko pro manuální posun souboru nahoru nebo dolů v řadě 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor ! 

Po stisku tlačítka Smazání souboru, má uživatel 2 sekundy na stornování procesu 

mazání. Tlačítko postupně mění svou barvu na červenou, dokud je možné storno. 
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3.1.1 Výběr NC programů 

 

Okno pro přidání NC programů do produkční řady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Náhled okna výběru NC programů 
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1. Průzkumník souborů 

Aktuálně otevřený adresář se zvýrazní podsvětlením. 

 

Dvouklikem na adresář se zobrazí jeho obsah a podadresáře. 
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2. Panel průzkumníka souborů  

 

Tlačítko opětovného načtení obsahu adresářů 

 

Pole pro vyhledávání 

 

Tlačítko volby sortování obsahu adresáře 

 

Možné metody sortování: 

• Podle data přidání – od nejnovějšího nebo nejstaršího 

• Podle abecedy 

• Podle abecedy – v opačném pořadí 

 

Tlačítko výběru metody zobrazení obsahu katalogu 
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Metody zobrazení: 

• Standardní ikony 

 

• Malé ikony 
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• Podrobnosti souboru 
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3. Obsah zvoleného adresáře 

 

Označené NC soubory, jsou zvýrazněny podsvětlením. 

Na dolním okraji panelu se zobrazuje počet souborů v adresáři. 
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4. Data aktuálně zvoleného programu: 

• název programu a cesta k jeho souboru 

• datum vytvoření 

• zvolený materiál 

• velikost tabule 

• typ kompenzace: strojní nebo systémová 

• typ trysky 
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Tlačítka: 

• Přidání označených souborů na začátek řady 

 

• Přidání označených souborů na konec řady 

 

• Smazání označených souborů 

 

• Editace vybraného souboru   

 

Dodatečně tlačítka zobrazují počet označených souborů. 
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3.1.2 Přesun souborů 

Přesun souborů zahrnuje importování NC programů do stroje.  

 

1. Pro zahájení importu souborů je třeba zvolit Importované soubory v okně přidání programů. 

2. Následně pokračovat stiskem tlačítka Import. 

 

Obr. 18 Okno obsahu adresáře pro importování souborů 
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Výběr datového zdroje 

 

Tlačítko opětovného načtení obsahu 

 

Označení všech souborů ve zdrojovém médiu 

 

Import označených souborů 

 

Obr. 19 Okno pro import souborů 
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3.1.3 Historie 

Historie zobrazuje seznam již vykonaných programů. Programy označené oranžově byly 

přerušeny během provádění strojem. 

 

Zobrazené parametry u programů: 

• Jméno programu  

• Info o zahájení [yyyy-mm-dd hh:mm:ss] 

• Info o ukončení [yyyy-mm-dd hh:mm:ss] 

• Startovní pozice v ose X [mm] 

• Startovní pozice v ose Y [mm] 

• Úhel naložení tabule plechu [deg] 

• Přerušený díl nebo kontura 

• Nastavený čas programu [hh:mm:ss:ff] 

• Čas trvání programu [hh:mm:ss:ff] 

• Celkový čas trvání programu [hh:mm:ss:ff] 

• Odhadovaný čas trvání programu [mm:ss] 

• Operátor 

• Procentní průměr nastavené rychlosti stroje [%] 

• Technologická tabulka 

• Rozměr tabule v ose X [mm] 

Obr. 20 Okno zobrazení historie 
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• Rozměr tabule v ose Y [mm] 

• Počet opakování 

 

Po dvoukliku na program v seznamu, se zobrazí okno s volbami pro znovunačtení nebo 

pokračování přerušeného programu. 

 

 

Stisk tlačítka  umožní výběr dílu nebo kontury, od které má program pokračovat. 

 

Tlačítka: 

• Načtení s spuštění programu 

 

• Načtení programu do řady 

 

• Storno okna

Obr. 21 Okno volby pokračování programu 
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3.2 Rychlé Programy 

 

Rychlé programy – jsou operace nejčastěji používané obsluhou stroje. Tato volba se liší 

podle aktuálního pracovního režimu stroje. 

 

3.2.1 Automatický režim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Okno Rychlé programy v automatickém režimu 
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Příjezd hlavy na pozici (0,0) 

 

Příjezd hlavy do parkovací pozice 

 

 

Spuštění výměny stolů 

 

Aktivace laserového zdroje 

 

 

Aktivace / deaktivace bodu zaměření LaserPilot 
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Příjezd hlavy na pozici pro výměnu trysky 

 

 

Start programu zařezání tabule 

 

Start programu kalibrace osy Z 

 

Start programu centrování trysky  

 

 

Start programu automatického centrování trysky  
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Start programu Tape Shot, pro kontrolu seřízení 

paprsku vůči trysce na pásce 

 

Spuštění hlavního dopravníku 

 

 

Spuštění příčného dopravníku 

 

Spuštění odtahu 
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3.2.1.1 Výměna stolů 

 

 

Pro zahájená výměny stolů, musí být všechny níže zobrazené signály aktivní. 

 

 

 

Automatická výměna stolů 

 

 

Manuální výměna stolů 

Obr. 23 Okno volby Výměna stolů 
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Manuální výměna stolů (nutno držet tlačítko) 

 

Otevření zadní klapy 

 

Zavření zadní klapy 

 

Příjezd hlavy do pozice pro výměnu stolů 
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3.2.1.2 Ořezání tabule 

 

Pro ořezání tabule je nutno zvolit odpovídající Technologickou tabulku a dále pomocí šipek 

vybrat požadovanou osu a směr ořezu. 

 

Obr. 24 Okno volby Ořezání tabule 
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3.2.1.3 Centrování trysky 

  

Obr. 25 Okno volby Centrování trysky 
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1. Pole zobrazení nastavení středu paprsku vůči trysce. Po stranách tlačítka pro centrování. 

 

2. Tlačítka: 

 

• Obnovení výchozí pozice 

 

• Zápis aktuální pozice 

 

• Uložení aktuální pozice jako výchozí 
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3. Výchozí pozice středu 

 

4. Tlačítka 

  

• Tlačítko zobrazení infografiky 

 

• Automatické centrování 

 

• Zavření okna centrování trysky 

 

 

 

Pozor ! 

 Procedura centrování paprsku se nachází v jiné části dokumentace. 

Obr. 26 Infografika zobrazující referenční systém centrování paprsku 
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3.2.2 Manuální režim 

 

 

 

 

Aktivace laserového zdroje 

 

Aktivace / deaktivace bodu LaserPilot 

 

Obr. 27 Okno Rychlé programy v manuálním režimu 
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Zapnutí / vypnutí osvětlení kabiny stroje 

 

Zapnutí / vypnutí odtahu 

 

Manuální spuštění procesního plynu (Kyslík) 

 

Manuální spuštění procesního plynu (Dusík) 

 

Aktivace / deaktivace ZPP (ofuk jisker při piercingu) 
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Aktivace / deaktivace chlazení trysky 
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3.2.2.1 Manuální obsłuha procesních plynů 

Kapitola se týká plynů: 

▪ Kyslík - O2  

▪ Dusík - N2 

 

Aktuální tlak 

 

Nastavený tlak, po kliknutí se zobrazí klávesnice pro manuální zadání hodnoty 

 

Zmenšení / zvětšení tlaku o 1 bar 

 

Obr. 28 Okno obsluhy procesních plynů 
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Spouštění a zastavení procesního plynu 

 

Po zavření okna se automaticky zastaví spuštěný plyn 
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3.3 Technologické tabulky  

 

Technologické tabulky popisují parametry stroje v závislosti na síle a typu řezaného materiálu. 

Obsluha může vytvářet nové tabulky, případně editovat parametry tabulek stávajících.  

 

 

1. Horní panel 

Pole zobrazující aktuální tabulku. Po stisku tlačítka  je možný výběr jiné tabulky.  

  

Obr. 29 Okno Technologických tabulek 
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Na panelu se rovněž nachází: 

• Typ materiálu 

• Síla materiálu (v mm) 

• Popis 

 

Popis tabulky je možno editovat po kliku do okna popisu 

 

2. Tlačítka: 

• Vytvoření nové Technologické tabulky 

 

• Vytvoření šablony pro všechny tabulky 

 

• Vytvoření šablony pro aktuální tabulku 

 

• Obnovení tabulky do původní verze 

 

• Smazání aktuální tabulky 
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3. Výběr záložky dat pro zvolenou tabulku 

 

Dostupné záložky: 

▪ Řezání 

▪ Piercing 

▪ Signál kolize (Tip Touch) 

▪ Procesní plyny 

▪ Redukce 

▪ Mikromůstky 

▪ Kalibrace 

▪ Konfigurace trysky 

 

Aktuálně otevřená záložka je podsvětlená 

 

4. Technologická data  
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3.3.1 Formát nazvů Technologických tabulek 

 

XXYYY–00.00M–O2–S0 

 

XX – Typ materiálu 

• AL – Hliník 

• AC – Hliník s fólií 

• ST – Konstrukční ocel 

• SS – Nerezová ocel 

• SC – Nerezová ocel s fólií 

• ES – Konstrukční ocel elektrolyticky pokovená 

• HS – Konstrukční ocel žárově pokovená 

• CO – Měď 

• BR – Mosaz 

YYY – Kód materiálu (jakost) 

00.00 – Síla materiálu 

M – Jednotka (M – milimetry, I – palce) 

O2 – Typ plynu (O2, N2) 

S – Typ řezání (S – std., C – CATLine, F – FastLine, Z – CATLineFast) 

0 – Typ tabulky (0 – std., 1-4 – přidané, 5-9 – uživatele) 

 

 

Příklad tabulky:  

 

ST235-10.00M-O2-S0 

Ocel jakosti 235, 10mm, řezaná kyslíkem, standardní jakost
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3.3.2 Vytvoření nové Technologické tabulky 

 

Po stisku tlačítka Vytvoření tabulky se zobrazí okno.  

 

 

Před vytvořením nové tabulky je nutno vybrat jednu ze šablon a dále nastavit odpovídající parametry: 

• Typ materiálu 

• Síla materiálu 

• Procesní plyn 

• Technologie řezání 

• Typ řezací hlavy 

• Použití technologie FlyCut 

• Popis 

Vytvoření nové tabulky se potvrdí klikem na zelené tlačítko. 

Obr. 30 Okno pro vytvoření nové Technologické tabulky 
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3.3.3 Vkládání hodnot do Technologických tabulek  

Pro modifikaci hodnot tabulky, klikněte dvakrát na zvolený parametr. Tímto se otevře okno pro vložení 

alternativní hodnoty. 

 

Pomocí klávesníce změňte hodnotu parametru a tuto následně uložte. V případě změny hodnoty 

průpalu můžete také tlačítkem změnit typ hodnoty (skokově nebo lineárně). 

 

 

Obr. 31 Okno Editace hodnoty ve zvoleném parametru tabulky 
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3.3.4 Obnovení hodnot 

Pokud v tabulce již byly některé hodnoty změněny, tato pole jsou zvýrazněna jinou barvou. 

 

 

Obr. 32 Náhled okna tabulky se změněnými hodnotami 
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3.3.4.1 Obnovení celé tabulky 

 

Tlačítko   slouží k obnově tabulky do původního stavu   

(uloženého v šabloně). 

 

  Po potvrzení se hodnoty tabulky obnoví do původního stavu. 

Obr. 33 Okno potvrzení obnovy tabulky 

Obr. 34 Informační okno potvrzující obnovení původních 

hodnot tabulky 
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3.3.4.2 Obnovení jedné hodnoty 

 

Navrácení původní hodnoty pole se aktivuje stiskem tlačítka Návrat a dále potvrzením této změny. 

Nad tlačítkem je zobrazena implicitní hodnota parametru, tato bude do pole navrácena. 

Obr. 35 Okno obnovení jedné hodnoty tabulky 
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3.3.5 Řezání 

 

Zobrazení parametrů podle zvolené tabulky. 

 

Typy řezání: 

• Kontura: dlouhá – střední - malá 

• Gravírování 

• Vaporizace 

• Redukované najetí do kontury  

• FlyCut 

• FastLine 

  

Obr. 36 Okno záložky Řezání 
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Parametry: 

• Výkon laseru [W] 

• Cyklus práce laseru - střída [%] 

• Frekvence [Hz] 

• Tlak plynu [bar] 

• Rychlost [mm/min] 

• Fokus [mm] 

• Výška trysky nad materiálem [mm] 

• Řezná spára [mm] 

• Dynamika [%] 
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3.3.6 Průpal 

Nastavení pro průpal materiálu podle zvolené tabulky. 

Druhy průpalu: 

• normální 

• jemný 

• rychlý 

• speciální 

 

Parametry: 

• Aktivní – zobrazuje aktivní/ neaktivní řádek tabulky  

• Výkon [W] – výkon laseru v daném rozsahu 

• Cyklus práce [%] – střída v daném rozsahu 

• Frekvence [Hz] – frekvence laserového paprsku v daném rozsahu  

• Tlak plynu [bar] – tlak plynu v daném rozsahu 

• Fokus [mm] – ohnisková vzdálenost v daném rozsahu 

• Výška trysky [mm] – výška trysky v daném rozsahu 

• Čas průpalu [ms] – čas průpalu v daném rozsahu 

• Aktivní senzor – volba aktivace senzoru během průpalu  

• ZPP – aktivace ZPP (ofuk jisker během průpalu) 

Obr. 37 Okno záložky Průpal 
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• Prodleva [ms] – hodnota časové prodlevy mezi jednotlivými kroky průpalu 
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3.3.7 Signál Kolize trysky 

 

Nastavení týkající se signálu kolize trysky s materiálem. 

 

Typy řezání: 

• Průpal: normální – jemný – rychlý - speciální 

• Kontura: dlouhá – střední - malá 

• Gravírování 

• Vaporizace 

• Redukované najetí 

• FastLine 

• FlyCut 

 

 

Parametry: 

• Čas prodlevy [ms] – reakční čas po kolizním signálu  

• Aktivace couvání – aktivace couvání hlavy od kolizní pozice  

• Počet pokusů – počet pokusů o nový průchod kolizní pozicí než se stroj zastaví 

• Vzdálenost couvání [mm] – vzdálenost o kterou se hlava vrátí před pozici, na které došlo ke 

Obr. 38 Okno záložky Signál kolize 
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kolizi 

• Aktivace zvednutí trysky po zastavení – stroj zvedne hlavu s tryskou po zastavení programu z 

důvodu kolize 

• Přechod na následující konturu – program bude pokračovat následující konturou 

• Přechod na následující díl – program bude pokračovat následujícím dílem 
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3.3.8 Procesní plyny 

Nastavení procesních plynů pro zvolenou tabulku. 

 

Typy řezání: 

• Průpal: normální – jemný – rychlý - speciální 

• Kontura: dlouhá – střední - malá 

• Gravírování 

• Odpařování fólie 

• Redukované najetí do kontury 

• FastLine 

• FlyCut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 Okno záložky Procesní plyny 
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Kontrola plynů: 

• Průplach – zda má nastat 

o Čas průplachu 

o Tlak plynu během průplachu 

• Pokračování programu – spuštění plynu: 

o Po dosažení tlaku pro řezání 

o Po ustáleném čase 

• Kontrola tlaku – aktivuje kontrolu procesních plynů  

• Čas prodlevy [ms] 

• Čas stabilizace [ms] 

• Kladná odchylka [bar] – maximální kladná odchylka tlaku, která může nastat během 

řezání 

• Záporná odchylka [bar] – maximální záporná odchylka tlaku, která může nastat 

během řezání 
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3.3.9 Funkce redukce 

Nastavení redukce parametrů ve funkci rychlosti stroje. 

 

Typy řezání: 

• Dlouhá kontura + FastLine 

• Střední kontura 

• Malá kontura 

• Gravírování 

• Vaporizace 

Volby pro redukci: 

• Vypnuté – žádné redukce 

• Proporční – nastavení maximální hodnoty redukce, redukce pro menší hodnoty bude 

proporcionálně menší 

• Intervalově - možnost nastavit počet intervalů a pro každý z nich nastavit hodnotu 

redukce zvlášť 

Volba typů redukce: 

• Redukce výkonu podle rychlosti 

• Redukce frekvence podle rychlosti 

• Redukce programu laseru podle rychlosti 

Obr. 40 Okno záložky Redukce 
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3.3.10 Mikromůstky 

Volba nastavení délky mikromůstku na konci každého dílu a kontury.  

 

Pro aktivaci volby automatických mikromůstků, je zapotřebí v záložce Parametry online 

aktivovat tlačítka:  

Obr. 41 Okno záložky Mikromůstky 
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3.3.11 Kalibrace 

Automatická kalibrace senzoru výšky po nastaveném čase řezání nebo počtu průpalů.

Obr. 42 Okno záložky Kalibrace 
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3.3.12 Konfigurace trysky 

 

Nastavení pro zvolenou trysku. 

 

 

Nastavení: 

• Výběr trysky  

 

• Aktivace časového limitu 

 

• Aktivace počtu průpalů 

 

Obr. 43 Okno záložky Konfigurace trysky 
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3.4 Simulace 

 

Okno vizualizace aktuálního programu. 

   

Obr. 44 Okno Simulace 
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Tlačítko Zobrazit číslo dílu, zobrazí na dílech jejich pořadové číslo v rámci tabule. 

 

 

 

Obr. 45 Okno Simulace se zobrazením čísla dílu 
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3.5 Stav hlavy 

 

Zobrazuje informacje týkající se řezací hlavy stroje. 

  
Obr. 46 Okno Stav hlavy 
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1. Tabelka konverze hodnot napětí sezoru, vzhledem k výšce trysky nad materiálem.  
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2. Vizualizace výšky trysky od kalibračního nástavce 
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3. Informace osy Z: 

• Pozice osy Z  

 

 

• Aktuální a nastavená hodnota výšky trysky od materiálu 

 

 

• Aktuální hodnota senzorů centrování hlavy v ose X a Y 
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4. Aktuální hodnoty tlaku plynu a teploty ochranného sklíčka hlavy 

 

 



111  

5. Informační pole – Otevřený kryt hlavy a výstraha kolize trysky s materiálem. 

 

Ukázka okna v případě otevřených dvířek hlavy 

 

Ukázka okna v případě kolize trysky s materiálem 

 

6. Tlačítka 

 

Zobrazení hodnot senzorů přesunu hlavy 

 

Restart pohonu fokusu 

 

Kalibrace senzoru výšky 

 

Analýza ochranného sklíčka  
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   Okno zobrazení aktuálních hodnot senzorů přesunu v ose X a Y 

  

Obr. 47 Okno zobrazení aktuálních hodnot senzorů přesunu 
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Okno během probíhající kalibrace senzoru výšky 

Obr. 48 Okno Kalibrace senzoru výšky 



114  

 

 

3.6 Statistiky práce stroje 

 

Okno zobrazení statistik práce stroje. 

 

3.6.1 Obecné 

V této záložce se nachází statistiky týkající se pracovních časů stroje.  

 

1. Výběr zobrazení času  

• Celkový 

• Z aktuálního dne  

 

Obr. 49 Okno záložky Statisktika práce stroje 
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2. Graf pracovního času 

Graf zobrazuje čas emise laseru vůči celkovému času práce stroje. 
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3. Graf pracovního režimu 

Graf porovnává pracovní čas stroje v režimu Auto a Manual. 
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3.6.2 Laser 

Záložka grafu zobrazující čas práce stroje vzhledem k emitovanému výkonu laserového zdroje. 

   

Obr. 50 Okno záložky Laser 
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3.6.3 Počítadla 

Záložka zobrazuje statistické počítadla: 

• Celková dráha osy X 

• Celková dráha osy Y 

• Celková dráha osy Z 

• Celková dráha pohonu fokusu 

• Počet výměn stolů 

   

Obr. 51 Okno záložky Počítadla 
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3.6.4 Stroj 

Záložka grafů popisujících práci stroje. 

 

1. Režim zobrazení údajů: 

• Aktuální den 

• Aktuální týden 

• Aktuální měsíc 

 

2. Graf zobrazení času zapnutého stroje a poměru vypnutého času 

Obr. 52 Okno záložky Stroj 
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3. Časový graf poměru stavů stroje 

 

 

 

4.  Graf času řezání podle zpracovávaného materiálu 
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5. Graf produktivity stroje (poměr času řezání vůči ostatním časům) 
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3.6.5 Operátor 

Záložka zobrazující statistiku aktuálně přihlášeného uživatele.  

 

1. Režim zobrazení údajů: 

• aktualní den 

• aktualní týden 

• aktualní měsíc 

  

Obr. 53 Okno záložky Operátor 
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2. Graf zobrazující poměr času přihlášení aktuálního uživatele pro zvolené časové období 
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3. Graf střední nastavené rychlosti stroje v procentech 
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4. Graf zobrazení stavů práce stroje 
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3.6.6 Kontrola ochranného sklíčka 

Záložka zobrazuje informace a statistiky týkající se ochranného sklíčka.  

 

1. Informace o datu výměny a stavu sklíčka spolu s časem emise laseru .  

 

Stavy ochranného sklíčka: 

• Sklíčko vyčištěno 

• Instalace nového sklíčka 

• Instalace nových těsnících prvků sklíčka 

Obr. 54 Okno záložky Kontrola ochranného sklíčka 
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• Nebyly vyměněny těsnící prvky sklíčka 

2. Informace o aktuálně instalovaném ochranném sklíčku  

 

3. Tabulka prací spojených s kazetou  ochranného sklíčka 

 

4. Tlačítko pro archivaci dat tabulky kazety ochranného sklíčka 

 

Okno pro potvrzení procesu archivace dat 
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3.6.7 Kontrola těsnosti hlavy 

Záložka umožňující provedení testu těsnosti v systému kolimátoru a kontrola výsledků předchozích 

testů. 

 

1. Panel testů těsnosti 

 

• Vložení hodnoty přípustného úbytku tlaku v hlavě 

 

Obr. 55 Okno záložky testu těsnosti 



129  

• Tlačítko pro zápis změn 

 

• Zvolení počtu zobrazených testů v grafu 

 

• Tlačítko spuštění testu těsnosti 

 

• Tlačítko pro provední testu těsnosti se zápisem hodnot jako výrobních 

 

• Tlačítko pro opětovné načtení obsahu grafu 

 

 

 

2. Záložky 

• Porovnání výsledků posledních testů s výrobními hodnotami 

• Seznam výsledků posledních 100 testů 
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3. Obsah záložky 

• Graf porovnávající výsledky testů těsnosti s testy při výrobě stroje 

 

• Seznam výsledků posledních 100 testů
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3.6.8 Průtok plynu 

 

Obr. 56 Okno záložky Průtok plynu 
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3.7 Kondice stroje  

 

Obsahuje informace týkající se kondice stroje. 

 

3.7.1 Údržba 

Informace o stavu servisních prací na stroji.  

  

Obr. 57 Okno Kondice stroje 
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1. Časový graf zobrazující stav servisních prací 

 

Graf obsahuje počet prací: 

• které nevyžadují servisní práci 

• ve stavu údržby 

• které mají překročený servisní interval 
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2. Souhrn informací  

 

• Následující servisní práce 

• Termín příští servisní práce 

• Odhadovaný čas na servisní práce v následujícím týdnu 

 

 

3. Tlačítko pro otevření seznamu servisních prací  
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3.7.1.1 Seznam servisních prací na stroji 

 

V tabulce se zobrazují následující informace: 

• Status 

o Není třeba provádět žádné práce 

 

o Probíhající práce 

 

o Překročený termín provedení servisní práce 

 

 

• Název servisní práce 

• Interval 

• Termín následující práce 

Obr. 58 Okno seznamu Servisních práce 
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• Tlačítko pro zobrazení instrukcí pro danou práci 

 

 Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno popisu dané servisní práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59 Okno zobrazení instrukcí pro servisní práci 
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 Po minimalizaci okna je možno pokračovat v práci na stroji a případně okno přesunout 

nebo opět maximalizovat. 

 

• Tlačítko Vykonat 

 

• Tlačítko Ukončit 

  

Obr. 60  Okno Servisních činností po jeho minimalizaci 



138  

Dvouklikem na konkrétní činnost se zobrazí historie této servisní práce.  

 

 

Tabulka obsahuje tyto informace: 

• Stav činnosti 

• Operátor který činnost provedl 

• Čas zahájení a ukončení servisní činnosti 

• Plánovaný termín práce 

• Čas trvání servisní činnosti 

  

Obr. 61 Okno historie jednotlivé servisní činnosti 
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    Číslo: Název servisní práce Interval 

Předpokládaný čas              

práce 

Kritický 

čas 

1 

Kontrola bezvadné funkce 

bezpečnostních okruhů a funkce 

optozávor stroje 

Před zahájením 

práce, při změně 

operátora nebo 

co 8 hodin práce 5 min týden 

2 

Vizuální kontrola řídícího 

panelu odtahu a kontrola 

naplnění sběrné nádoby týdně 10 min 2 týdny 

3 

Kontrola hladiny vody a těsnosti  

chladící jednotky týdně 20 min  2 týdny 

       4a 

Kontrola a čištění pásu 

podélného dopravníku týdně 60 min 2 týdny 

      4b 

Kontrola a čištění pásů příčného 

dopravníku (volitelně) týdně 60 min 2 týdny 

5 

Kontrola filtrů a odkalení 

jednotky přívodu stlačeného 

vzduchu. Měsíčně 20 min  2 měsíce 

6 

Kontrola těsnosti odtahové 

jednotky a jejího potrubí Měsíčně 20 min 2 měsíce 

7 

Čištění nebo výměna filtrů 

ventilátoru rozváděče stroje a 

chladící jednotky Měsíčně 60 min 2 měsíce 

8 Mazání ložisek výměníku stolů Měsíčně 60 min 2 měsíce 

9 

Kontrola a čištění klapek 

odtahu. 

Podélný dopravník: kontrola 

napnutí pásu a řetězu, kontrola 

promazání řetezu Měsíčně 120 min 2 měsíce 

10 

Kontrola stavu a doplnění oleje 

v jednotce centr. mazání, 

kontrola mazání a čištění 

lineárních kolejnic os X, Y a Z Měsíčně 120 min 2 měsíce 

11 

Kontrola a čištění magnetů 

motorů a měřících pravítek na 

osách X a Y, kontrola signálů 

enkodérů Měsíčně 90 min 2 měsíce 

12 

Kontrola znečištění čisté 

komory odtahové jednotky 

(ověření funkce filtrů) dva měsíce 40 min 3 měsíce 

13 

Kontrola a čištění drah 

výměníku stolů dva měsíce 60 min 3 měsíce 

14 

Kontrola, čištění a mazání 

lineárních ložisek stołu A a 

dopnutí řetězu pohonu tři měsíce 120 min půl roku 
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15 

Kontrola hladiny oleje v 

převodovce dopravníku a 

výměníku stolů půl roku 60 min rok 

16 

Výměna vody a deionizační 

patrony v jednotce chlazení  půl roku 4 h rok 

17 

Výměna mazací patrony řetězu 

příčného dopravníku 11 měsíců 30 min rok 

      18a 

Výměna oleje v převodovce 

výměníku stolů a podélného 

dopravníku dva roky 4 h 2,5 roku 

       18b 

Výměna oleje v převodovce 

výměníku stolů, podélného a 

příčného dopravníku dva roky 4 h 2,5 roku 
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Záložka Historie - Graf obsahující časovou osu představující termíny vykonání jednotlivých servisních 

prací. 

    

Obr. 62 Okno grafu Historie servisních prací 
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Záložka Historie - Tabulka obsahuje historii servisních prací na stroji. 

  

 

 

Tabulka Historie zobrazuje následující informace: 

• Stav práce 

• Název práce 

• Operátor který práci vykonal 

• Čas zahájení a ukončení práce 

• Čas trvání práce 

• Plánovaný čas trvání práce 

 

Obr. 63 Okno Historie servisních prací 
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3.7.2 Bezpečnost a části stroje 

Okno obsahuje informace o stavu bezpečnostních okruhů a částech stroje. 

 

 

Okno informací o bezpečnostních okruzích a stavech částí stroje: 

• bezpečnostní tlačítko na panelu 

• bezpečnostní tlačítko na panelu výměny stolů 

• bezpečnostní tlačítko na laserovém zdroji 

• otevřené dveře kabiny stroje 

• otevřená zadní klapa stroje 

• přerušené bezpečnostní optozávory 

• vypnutý hlavní a nebo příčný dopravník 

• výpadek napájecího napětí : hlavního, laseru, chladničky, odtahu a pohonů  

 

Obr. 64 Okno záložky Bezpečnost a  části stroje 
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3.7.3 Stav pohonů 

Informační okno stavu servopohonů. 

 

Parametry: 

• Čas práce [dd:hh:mm] 

• Napájecí napětí [V] 

• Napětí na sběrnici DC [V] 

• Teplota motoru [C°] 

U jednotlivých pohonů lze tlačítkem zobrazit okno detailních informací. 

 

Obr. 65 Okno záložky Stav pohonů 
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Parametry: 

• Název servopohonu 

• Stav servopohonu 

• Napájecí napětí [V] 

• Napětí na sběrnici DC [V] 

• Odpor motoru [Ω] 

• Proud motoru [%] 

• Teplota motoru [C°] 

• Teplota servopohonu [C°] 

• Čas práce [dd:hh:mm] 

• Pozice enkodéru [otáček] 

• Seriové číslo 

• Datum kompilace 

• SW verze firmware 

 

Obr. 66 Okno detailních informací servopohonu 
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Okno chybových hlášek. Sloupce ozačují: 

 

• Číslo chyby 

• Čas servopohonu kdy došlo k výskytu chyby 

• Popis chybové hlášky 

První řádek tabulky označuje aktuální chybu nebo stav, ve kterém je aktuálně servopohon. 
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3.7.4 Stav topologie sítě EtherCAT 

 

Obr. 67 Okno Stav topologie sítě EtherCAT 
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3.8 Náhled aktuálních parametrů 

 

Zobrazení informací o aktuálních řezných parametrech. Okno umožňuje online změny hodnot během 

vykonávání programu. 

  

Obr. 68 Okno Parametry online 
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1. Změna dynamiky práce stroje 

 

2. Změna tlaku procesního plynu 
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3. Změna hodnoty ohniska 

 

 

 

 

Pozor ! 

Hodnoty lze měnit třemi způsoby: 

• pomocí tlačítek +  a  – 

• klikem na číslo ve středu ukazatele 

• potažením pruhu na vnějším okraji ukazatele 

 

4. Tlačítka: 

•  Zastavení programu po dokončení aktuálního dílu 

 

• Zastavení programu po dokončení aktuální kontury 

 

•  Aktivace mikromůstků na dílech 
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• Aktivace mikromůstků na konturách 

 

 

• Aktivace volby přesunu hlavy po zastavení programu. Po aktivaci volby je možné nastavit 

vzdálenost o kterou se hlava posune. 

 

 

5. Pole pro nastavení výšky hlavy během přejezdu mezi díly a konturami. 

Pokud je volba aktivní, je možné nastavení výšky přejezdu hlavy nezávisle na příkazech v NC 

souboru programu. Jsou možná tato nastavení přejezdu hlavy: 

• Bez zvednutí hlavy 

• Ping Pong 

• Střední 

• Vysoká 
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3.9 Opcje serwisowe (SRW) 

 

Opcje serwisowe są dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników. W przeciwnym razie zakładka 

jest niewidoczna. 

Obr. 69 Widok ekranu opcje serwisowe 
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3.9.1 Referowanie i kompensacja 

 

 

Zawiera opcje do ustawienia pozycji osi X, X1, Y oraz Z wraz z ustawieniem programowego zakresu 

roboczego poszczególnych osi. 

 

Zakładki: 

 

• Referowanie 

• Cross kompensacja 

• SSFK kompensacja 

Rys. 70 Widok ekranu referowanie i kompensacja 
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3.9.1.1 Referowanie 

 

1. Aktualne pozycje osi X, X1, Y oraz Z 

 

2. Autoreferowanie – ustawia zerowe pozycje dla osi X, X1, Y oraz Z w obecnym położeniu 

głowicy. Po wykonaniu autoreferowania należy wcisnąć przycisk „Zapisz i zrestartuj 

TwinCAT” w celu ustawienia nowych wartości 

 

Rys. 71 Widok zakładki referowanie 
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3. Manualne wprowadzenie negatywnych i pozytywnych limitów zakresów poszczególnych osi 

oraz ustawienie przesunięcia punktów referencyjnych 

 

 

4. Ustawienie punktów referencyjnych dla poszczególnych osi 
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3.9.1.2 Cross kompensacja 

Zawiera opcje do ustawienia prostopadłości osi Y względem osi X 

 

 

1. Aktywacja opcji cross kompensacji 

  

Rys. 72 Widok zakładki cross kompensacja 



157  

2. Numer oraz nazwa osi 
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3. Pozycja osi Y oraz wartość korekcji w osi X 

 

 

 

 

 

Ważne ! 

 Aby zmiany zostały zapisane należy wcisnąć przycisk „Zapisz i zrestartuj TwinCAT” 
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3.9.1.3 SSFK kompensacja 

Zawiera opcje do ustawienia korekcji pozycji poszczególnych osi. W sytuacji kiedy dana oś nie 

znajduje się na zadanej pozycji, możemy dokonać korekty. Opcja ta najczęściej wykorzystywana jest 

do ustawienia korekty pozycji osi X1 względem osi X. 

 

 

1. Aktywacja opcji ssfk kompensacji 

  

Rys. 73 Widok zakładki SSFK kompensacja 
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2. Punkt rozpoczęcia oraz interwał pozycji z jaką wykonywana będzie korekta dla 

poszczególnych osi 
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3. Korekty pozycji w interwałach pozycji dla poszczególnych osi. 

 

 

 

 

 

 

Ważne ! 

 Aby zmiany zostały zapisane należy wcisnąć przycisk „Zapisz i zrestartuj TwinCAT” 
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3.9.2 Kopia zapasowa 

 

Zawiera opcje do tworzenia oraz przywracania kopii zapasowej. 

  

Rys. 74 Widok ekranu kopia zapasowa 
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1. Okno tworzenia kopii zapasowej 

Pozwala wybrać elementy jakie będą zawarte w kopii zapasowej. 

 

2. Przyciski: 

• Dodanie pliku 

• Dodanie folderu 
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3. Przycisk tworzenia pliku kopii zapasowej 

 

Komunikat informujący o postępie w tworzeniu kopii zapasowej. 

 

Komunikat informujący o zakończeniu tworzenia kopii zapasowej. 
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4. Okno przywracania kopii zapasowej 

Okno zawiera informacje o obecnie wybranym pliku kopii zapasowej. Plik kopii zapasowej można 

wybrać za pomocą przycisku 
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5. Przycisk przywracanie kopii zapasowej 

 

Komunikat potwierdzenia przywracania kopii zapasowej 
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3.9.3 Sygnały 

 

Zakładka sygnały umożliwia użytkownikowi sprawdzenie stanu sygnału i w razie potrzeby 

wymuszenie odpowiedniego stanu. 

 

 

 

Zakładki: 

• Wejścia 

• Wyjścia 

• Klapy odciągowe 

  

Rys. 75 Widok ekranu sygnały 
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Przy każdym sygnale znajduje się dioda informująca o stanie tego sygnału 

 

Aby wymusić odpowiedni stan sygnału należy aktywować taką możliwość, a następnie zmienić jego 

wartość za pomocą przycisku „Wymuś wartość”. 
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3.9.3.1 Wejścia 

 

 

Dostępne sygnały: 

• Stół A – czujnik informujący o obecności stołu A wewnątrz maszyny 

• Stół B - czujnik informujący o obecności stołu B wewnątrz maszyny 

• Trawersa na pozycji wymiany - Czujnik informujący o trawersie na pozycji umożliwiającej 

wymianę stołów 

• Klapa dół - Czujnik informujący o opuszczonej tylnej klapie 

• Klapa góra - Czujnik informujący o podniesionej tylnej klapie 

• Pozycja kluczyka (Serwis) – Pozycja kluczyka ustawiona na tryb serwisowy 

• Pozycja kluczyka (Operator) - Pozycja kluczyka ustawiona na tryb operatora 

• Zasilanie chłodnicy - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu chłodnicy 

• Zasilanie lasera - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu lasera 

• Zasilanie V1 - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu serwonapędu V1 

• Zasilanie V2 - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu serwonapędu V2 

• Zasilanie V3 - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu serwonapędu V3 

• Zasilanie V4 - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu serwonapędu V4 

• Zasilanie V5 - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu serwonapędu V5 

Rys. 76 Widok zakładki wejścia 
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• Zasilanie 24V - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu 24V 

• Zasilanie odciągu - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu odciągu 

• Zasilanie przenośnik wzdłużny - Czujnik informujący o włączonym zasilaniu przenośnika 

wzdłużnego 

• Rewizja konwojera - Czujnik informujący o otwarciu klapy rewizyjnej przenośnika 

wzdłużnego 

• Włączony odciąg - Czujnik informujący o włączonym odciągu 

• Błąd układu smarowania - Czujnik informujący o błędzie smarowania 

• Kolizja dyszy - Czujnik informujący o kolizji dyszy 

• Klimatyzator - Czujnik informujący o poprawności działania klimatyzatora szafy sterowniczej 

• Rotacja faz - Czujnik informujący o poprawnej rotacji faz 

• Zabezpieczenie przepięciowe - Czujnik informujący o włączonym zabezpieczeniu przed 

przepięciem 

• Sprężone powietrze - Czujnik informujący o włączeniu dostarczania sprężonego powietrza do 

maszyny 

• Gotowość lasera - Czujnik informujący o gotowości lasera do pracy 

• Emisja wiązki - Czujnik informujący o emisji wiązki lasera 

• Błąd chłodnicy - Czujnik informujący o błędzie chłodnicy 

• Ostrzeżenie chłodnicy - Czujnik informujący o ostrzeżeniu chłodnicy 
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3.9.3.2 Wyjścia 

 

 

Dostępne sygnały: 

• Klapa góra – sygnał podniesienia klapy 

• Klapa dół – sygnał opuszczenia klapy  

• Włączony przenośnik wzdłużnego -  sygnał włączenia przenośnika wzdłużnego 

• Włączony poprzeczny przenośnik wzdłużny - sygnał włączenia poprzecznego przenośnika 

wzdłużnego 

• Włączony odciąg – sygnał włączenia odciągu 

• Wyłączony odciąg – sygnał wyłączenia odciągu 

• Włączone światło – sygnał włączenia światła 

• Typ gazu – tlen – sygnał wykorzystywanego gazu – tlenu 

• Typ gazu – azot - sygnał wykorzystywanego gazu – azotu 

• Włączone chłodzenie dyszy – sygnał włączenia chłodzenia dyszy 

• Włączony przedmuch poprzeczny – sygnał włączenia przedmuchu poprzecznego 

• Włączone smarowanie – sygnał włączenia smarowania 

• Włączona rejestracja temperatury i wilgotności – sygnał włączenia rejestracji temperatury i 

wilgotności 

Rys. 77 Widok zakładki wyjścia 



172  

• Włączona czerwona dioda LED – Sygnał włączenia czerwonej diody LED 

• Włączona żółta dioda LED - Sygnał włączenia żółtej diody LED 

• Włączona zielona dioda LED - Sygnał włączenia zielonej diody LED 
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3.9.3.3 Klapy odciągowe  

 

Dostępne sygnały: 

• Klapa 1 (-50 – 550mm) 

• Klapa 2 (450 – 1050mm) 

• Klapa 3 (950 – 1550mm) 

• Klapa 4 (1450 – 2050mm) 

• Klapa 5 (1950 – 2550mm) 

• Klapa 6 (2450 – 3050mm) 

• Klapa 7 (2950 – 3550mm) 

• Klapa 8 (3450 – 4050mm) 

• Klapa 9 (3950 – 4550mm) 

• Klapa 10 (4450 – 5050mm) 

• Klapa 11 (4950 – 5550mm) 

• Klapa 12 (5450 – 6050mm) 

Rys. 78 Widok zakładki klapy odciągowe 
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3.9.4 Użytkownicy 

 

Zakładka użytkownicy umożliwia zarządzanie użytkownikami oraz ich uprawnieniami.   

Rys. 79 Widok ekranu użytkownicy 
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1. Lista użytkowników 

 

Obecnie wybrany użytkownik jest podświetlony.   
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2. Przyciski: 

• Zapisanie zmian 

 

• Przywrócenie zmian 

 

• Dodanie nowego użytkownika 

 

• Usunięcie wybranego użytkownika 
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3. Dane wybranego użytkownika 

 

• Pole do edycji nazwy użytkownika 
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• Wybór avatara użytkownika 

Avatar powinien mieć wymiary 32x32 px. Obsługiwane formaty plików to .jpg, .png i .gif 

• Wybór loginu i hasła użytkownika 

 

Zmianę hasła należy potwierdzić dwukrotnym wpisaniem 

• Wybór grupy uprawnień 
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4. Wybór wzoru użytkownika 
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3.9.5 Poziomy dostępu 

 

W tej zakładce można tworzyć i edytować grupy użytkowników oraz zmieniać ich uprawnienia.  

  

Rys. 80 Widok ekranu poziomy dostępu 
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1. Wybór grupy użytkowników 
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Przyciski: 

• Zapisanie zmian 

 

• Utworzenie nowej grupy 

 

• Usunięcie zaznaczonej grupy 

 



183  

2. Wybór grup konfiguracyjnych do których dana grupa będzie miała dostęp 
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3. Wybór opcji konfiguracyjnych do których dana grupa będzie miała dostęp 
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3.9.6 Wymiana stołów 

 

Zakładka zawiera konfiguracje parametrów wymiany stołów.  

 

1. Panel sygnałów kontrolnych  

 

2. Status falownika wymiany stołów 

 

  

Rys. 81 Widok ekranu wymiana stołów 
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3. Przyciski: 

• Reset błędów 

 

• Podniesienie tylnej klapy 

 

• Opuszczenie tylnej klapy 

 

• Zapis ustawień 

 

4. Zakładki: 

• Podstawowe 

• Zaawansowane 
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3.9.6.1 Podstawowe 

 

1. Pozycja poszczególnych stołów obróbczych 

 

2. Prędkość przejazdu stołów obróbczych w trybie manualnym i automatycznym 

Rys. 82 Widok zakładki podstawowe 
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3. Ręczne ustawienie zadanej pozycji dojazdu 

 

4. Aktualna i zadana prędkość przejazdu stołów roboczych. Zadana prędkość nadpisywana jest 

przez wartość procentową posuwu maszyny 
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5. Przyciski: 

• Przejazd stołów (należy przytrzymać przycisk) 

 

• Reset pozycji enkodera 

 

• Gotowość falownika  

 

 

• Szybkie zatrzymanie falownika 
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3.9.6.2 Zaawansowane 

 

1. Pozycje progów najazdowych i zjazdowych 

 

2. Próg najazdowy – wartość momentu pracy silnika w którym ma być zredukowana prędkość  

 

3. Próg zjazdowy – wartość momentu pracy silnika w którym ma być zredukowana prędkość  

 

Rys. 83 Widok zakładki zaawansowane 
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4. Aktywacja siły docisku stołów obróbczych 

 

5. Siła docisku 

 

6. Okno pozycjonowania 

 

7. Aktywacja redukcji parametrów pracy silnika w progu najazdowym i zjazdowym 
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3.9.7 Głowica eVa 

 

Zakładka zawiera konfiguracje parametrów głowicy eVa.  

  

Rys. 84 Widok ekranu głowica eVa 
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1. Grupa ustawień – ogniskowa 

 

• Aktualna pozycja siłownika ogniskowej [mm] 

• Aktualna wartość ogniskowej  

• Minimalna długość ogniskowej 

• Maksymalna długość ogniskowej 

• Punkt zerowy siłownika ogniskowej [mm] 

• Minimalne położenie siłownika ogniskowej [mm] 

• Maksymalne położenie siłownika ogniskowej [mm] 
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• Przyciski 

o Reset błędów siłownika ogniskowej 

 

o Referowanie siłownika ogniskowej 

 

o Włączenie silnika ogniskowej 
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o Wyłączenie silnika ogniskowej 

 

o Ruch manualny siłownika ogniskowej 

 

2. Grupa ustawień – temperatura 
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• Maksymalna temperatura szkła ochronnego 

• Temperatura wzrostu 

• Czas wzrostu 

• Aktywacja czujnika temperatury szkła ochronnego 

3. Grupa ustawień – gazy 

 

• Aktualne oraz maksymalne ciśnienie pomiędzy szkłem ochronnym a soczewką skupiającą 

• Aktualne oraz minimalne i maksymalne ciśnienie w układzie soczewki skupiającej 

• Aktywacja czujnika gazu pomiędzy szkłem ochronnym a soczewką skupiającą 

• Aktywacja kontroli nieszczelności w układzie soczewki skupiającej 

• Potwierdzenie wykrycia nieszczelności 
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4. Grupa ustawień – centrowanie dyszy 

 

• Zapisana pozycja centrowania dyszy w osi X, Y oraz Z 

• Dopuszczalna wartość przesunięcia poszczególnych osi w trakcie centrowania dyszy 

• Precyzja centrowania dyszy w opcji autocentrowania 

• Aktualne pozycje osi X,Y oraz Z 
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5. Grupa ustawień – sensory przesunięcia 

 

• Aktywacja sensorów przesunięcia w osi X i Y 

• Aktualna wartość sensorów przesunięcia w osi X i Y  

• Wartość przesunięcia układu centrowania dyszy w osi X i osi Y względem ostatnich ustawień 

• Maksymalna wartość przesunięcia 

• Przyciski 

o Ustawienie nowych wartości 

 

o Reset ostatnich ustawień 
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3.9.8 Smarowanie 

 

Przycisk umożliwia włączenie lub wyłączenie smarowania w maszynie. 

Rys. 85 Przycisk smarowanie 
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3.9.9 Narzędzia 

 

Zakładka zawierająca skróty do przydatnych programów 

Rys. 86 Widok ekranu narzędzia 
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3.9.9.1 Nord 

 

Przycisk uruchamia program do obsługi falowników firmy Nord, które wykorzystywane jest do 

obsługi stołów obróbczych maszyny i systemów załadunkowo-rozładunkowych. Po kliknięciu pojawia 

się oprogramowanie NordCon. 

  

Rys. 87 Widok programu Nord 
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Konfiguracja NordCon 

1. Wybór typu komunikacji 

 

2. Wybór wariantu komunikacji (EtherCAT) 
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3. Ustawienia komunikacji 

 

 

4. Ustanawianie połączenia 
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3.9.9.2 Easy Builder 

 

Przycisk uruchamia program do obsługi paneli dotykowych Weintec. Program służy do podglądu 

panelu dotykowego współpracującego z systemami załadowczymi bezpośrednio na głównym 

kontrolerze HMI.  Po kliknięciu pojawia się oprogramowanie EasyAccess. 

 

 

1. Wybór panelu dotykowego 

2. Przycisk do połączenia z panelem dotykowym 

 

 

Rys. 88 Widok programu Easy Builder 
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3.9.9.3 Variable viewer 

 

Przycisk uruchamia program do podglądu zmiennych CNC. 

Rys. 89 Widok programu Variable viewer 
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3.9.9.4 Scope viewer  

 

Przycisk otwiera eksploratora systemu Windows w celu uruchomienia wykresów. 

 

Rys. 90 Widok programu Scope viewer 
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3.9.9.5 C:/  

 

Przycisk służy do otwierania eksploratora systemu Windows 

 

Rys. 91 Widok eksploratora systemu Windows 
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3.9.9.6 Temperatura  

 

Przycisk uruchamia poniższe okno. 

 

  

Rys. 92 Widok okna temperatura 
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1. ARsoft 

Oprogramowanie które służy do konfiguracji rejestratora temperatury i wilgotności. 

 

2. Tryb odczytu 

Uruchomienie trybu odczytu z rejestratora temperatury i wilgotności 

 

3. Tryb zapisu 

Uruchomienie trybu autorejestracji temperatury i wilgotności w urządzeniu 

Rys. 93 Wygląd programu ARsoft 
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3.10 Konfiguracja (SRW) 

 

 

Dostęp do poszczególnych opcji konfiguracyjnych zależny jest od posiadanych uprawnień 

użytkownika.  

 

Rys. 94 Wygląd ekranu konfiguracja 
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3.10.1 HMI  

 

W zakładce HMI znajdują się ustawienia dotyczące aplikacji  

 

 

Nazwa  Opis Typ danych 

Show Home screen after start 
When switched on, Home 

screen will apear after login 
Zmienna logiczna 

Jobshop: Automatic jobshop lock 
Deny editing jobshop when 

remote queue is present 
Zmienna logiczna 

Jobshop: Disable 'Clear all' Deny clearing job queue Zmienna logiczna 

Jobshop: Disable reorder Deny reordering job queue Zmienna logiczna 

Jobshop: Disable adding 
Deny adding jobs from 

queue 
Zmienna logiczna 

Jobshop: Disable removing 
Deny removing job from 

queue 
Zmienna logiczna 

Language Interface langauge Lista opcji 

Lite mode 

Turn off animations and 

visual effects to improve 

performance 

Zmienna logiczna 

Auto start from PLC 

If true, HMI is started 

automatically when PLC 

initializes 

Zmienna logiczna 

Override from HMI Defines if override is from Zmienna logiczna 

Rys. 95 Widok ekranu konfiguracji HMI 
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HMI or from panel 

Simulation mode 
Defines if simulation mode 

is enabled 
Zmienna logiczna 

No logic protections If true, logic protection is off Zmienna logiczna 

Ignored messages in Log viewer 
List of LogID ignored in 

Log Viewer 
Łańcuch znaków 

Ignored messages in Log bar 
List of LogID ignored in 

Log bar 
Łańcuch znaków 

Show errors in Log bar 
Log Viewer - Show or hide 

errors in Log bar 
Zmienna logiczna 

Show warnings in Log bar 
Log Viewer - Show or hide 

warnings in Log bar 
Zmienna logiczna 

Show informations in Log bar 
Log Viewer - Show or hide 

informations in Log bar 
Zmienna logiczna 

Key is locking panel 
Key is locking panel in 

position 0 
Zmienna logiczna 
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3.10.2 Maszyna 

 

 W zakładce maszyna znajdują się ustawienia dotyczące maszyny  

 

Nazwa Opis Typ danych 

TwoHardwareLimitSwitchZAxis Two hardware limit switch 

sensors on Z axis 

Zmienna logiczna 

Laser power Nominal laser power [W] Liczba całkowita 

Laser type Laser source type installed 

in machine 

Łańcuch znaków 

Machine working area - X axis [mm] Liczba całkowita 

Machine working area - Y axis [mm] Liczba całkowita 

Axis Z block XY When axis Z reaches given 

point, X and Y movement 

is blocked [mm] 

LIczba rzeczywista 

Ladder potentiometer If true, ladder 

potentiometer pattern is 

used, otherwise logarithmic 

Zmienna logiczna 

Rys. 96 Widok ekranu konfiguracji maszyny 
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NC Start Auto Calibration Auto calibration on 

program start 

Zmienna logiczna 

NC Start Block Calibration Block program execution if 

not calibrated 

Zmienna logiczna 

NC Start Block Rear Hatch Block program execution if 

rear hatch is open 

Zmienna logiczna 

Start block air Start block air Zmienna logiczna 

NC Start Block PCH Block program execution if 

tables not in position 

Zmienna logiczna 

Start Block Dust Collector Conveyor Block start of dust collector Zmienna logiczna 

Enable production reporting Defines if production 

reporting is enabled 

Zmienna logiczna 

Enable fume feedback Defines if fume feedback is 

enabled 

Zmienna logiczna 

Fume delay to off [ms] Liczba całkowita 

Conveyor revision If true, conveyor revision 

hatch blocks program 

execution when open 

Zmienna logiczna 

Conveyor transverse Defines if transverse 

conveyor is enabled 

Zmienna logiczna 

Phase rotation Defines if phase rotation is 

enabled 

Zmienna logiczna 

Air conditioning Defines if air conditioning 

is enabled 

Zmienna logiczna 

Surge protection Defines if surge protection 

is enabled 

Zmienna logiczna 

Edge machining Defines if Egde Machining 

is enabled 

Zmienna logiczna 

Cross compensation SSFK Defines if Cross 

Compensation is enabled 

Zmienna logiczna 

Eco power time Time delay to automatic 

turn off engines when not 

used [s] 

Liczba całkowita 

Piercing distance control Enable control of nozzle Zmienna logiczna 
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distance on piercing 

ReCalibration Nozzle re calibration Zmienna logiczna 

Proportional Valve over EtherCAT bus Proportional Valve over 

EtherCat bus 

Zmienna logiczna 

Gas correction Gas correction value on 

cutting head [bar] 

LIczba rzeczywista 

Flaps delay Flap close delay [ms] Liczba całkowita 

FlapsPosition[0] Position of head on X axis 

from which flap 1 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[1] Position of head on X axis 

to which flap 1 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[2] Position of head on X axis 

from which flap 2 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[3] Position of head on X axis 

to which flap 2 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[4] Position of head on X axis 

from which flap 3 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[5] Position of head on X axis 

to which flap 3 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[6] Position of head on X axis 

from which flap 4 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[7] Position of head on X axis 

to which flap 4 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[8] Position of head on X axis 

from which flap 5 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 
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FlapsPosition[9] Position of head on X axis 

to which flap 5 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[10] Position of head on X axis 

from which flap 6 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[11] Position of head on X axis 

to which flap 6 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[12] Position of head on X axis 

from which flap 7 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[13] Position of head on X axis 

to which flap 7 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[14] Position of head on X axis 

from which flap 8 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[15] Position of head on X axis 

to which flap 8 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[16] Position of head on X axis 

from which flap 9 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[17] Position of head on X axis 

to which flap 9 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[18] Position of head on X axis 

from which flap 10 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[19] Position of head on X axis 

to which flap 10 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[20] Position of head on X axis Liczba całkowita 
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from which flap 11 is 

opened [mm] 

FlapsPosition[21] Position of head on X axis 

to which flap 11 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[22] Position of head on X axis 

from which flap 12 is 

opened [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition[23] Position of head on X axis 

to which flap 12 is opened 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition Y axis[0] Position of head on Y axis 

from which 1 flap row is 

used [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition Y axis[1] Position of head on Y axis 

to which 1 flap row is used 

[mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition Y axis[2] Position of head on Y axis 

from which 2 flap row is 

used [mm] 

Liczba całkowita 

FlapsPosition Y axis[3] Position of head on Y axis 

to which 2 flap row is used 

[mm] 

Liczba całkowita 

Measurement sheet size - Sick sensor Enable fast measurement of 

sheet size on Sick sensor 

Zmienna logiczna 

Measurement sheet size - Sick sensor Offset X Offset on X coordinates 

between sick sensor and 

nozzle in head [mm] 

LIczba rzeczywista 

Measurement sheet size - Sick sensor Offset Y Offset on Y coordinates 

between sick sensor and 

nozzle in head [mm] 

LIczba rzeczywista 

MS_SickSensor_TestMode Test mode for Sick sensor Zmienna logiczna 

Lubrication depending on X axis distance Enable lubrication 

depending on X axis 

Zmienna logiczna 
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distance traveled 

Bumpers installed Defines if bumpers are 

installed in machine 

Zmienna logiczna 

Lubrication cycle time Time of lubrication cycle 

[ms] 

Liczba całkowita 

Lubrication cycle distance Distance on X axis to 

activate lubrication cycle  

LIczba rzeczywista 

MS_FirstGrid Position of first grid 

segment [mm] 

Liczba całkowita 

MS_GridSpace Distance between grid 

segments [mm] 

LIczba rzeczywista 

MS_Offset  Liczba całkowita 

MS_BumpX_1_From Bumper 1 X axis position 

(from) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpX_1_To Bumper 1 X axis position 

(to) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpX_2_From Bumper 2 X axis position 

(from) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpX_2_To Bumper 2 X axis position 

(to) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpX_3_From Bumper 3 X axis position 

(from) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpX_3_To Bumper 3 X axis position 

(to) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpY_1_From Bumper 1 Y axis position 

(from) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpY_1_To Bumper 1 Y axis position 

(to) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpY_2_From Bumper 2 Y axis position 

(from) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpY_2_To Bumper 2 Y axis position 

(to) [mm] 

Liczba całkowita 

MS_BumpY_3_From Bumper 3 Y axis position 

(from) [mm] 

Liczba całkowita 
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MS_BumpY_3_To Bumper 3 Y axis position 

(to) [mm] 

Liczba całkowita 

Enable FastLine option Enable FastLine option Zmienna logiczna 

FastLine Distance for 1mm thickness Sensor Distance for 

FastLine option for 1mm 

thickness  

LIczba rzeczywista 

FastLine Distance for 1.5mm thickness Sensor Distance for 

FastLine option for 1.5mm 

thickness  

LIczba rzeczywista 

FastLine Distance for 2mm thickness Sensor Distance for 

FastLine option for 2mm 

thickness  

LIczba rzeczywista 

FastLine Distance for 3mm thickness Sensor Distance for 

FastLine option for 3mm 

thickness  

LIczba rzeczywista 

FastLine Distance for 4mm thickness Sensor Distance for 

FastLine option for 4mm 

thickness  

LIczba rzeczywista 

FastLine Distance for 5mm thickness Sensor Distance for 

FastLine option for 5mm 

thickness  

LIczba rzeczywista 

FastLine Distance for 6mm thickness Sensor Distance for 

FastLine option for 6mm 

thickness  

LIczba rzeczywista 

FastLine Distance for 8mm thickness Sensor Distance for 

FastLine option for 8mm 

thickness  

LIczba rzeczywista 

Doors Safety on 2 channels Enable this option if safety 

door sensor have 2 

channels 

Zmienna logiczna 

Enable reduction parameters in speed function 

- V2 

Enable reduction 

parameters depend on 

speed feedrate V2 

Zmienna logiczna 
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3.10.3 Głowica tnąca  

 

 

W zakładce znajdują się ustawienia dotyczące głowicy tnącej.  

  

 

Nazwa Opis Typ danych 

LeakTest - Period of time when machine 

make LeakTest procedure 

Period of time [h] Liczba całkowita 

Head type Type of cutting head 

installed in machine 

Łańcuch znaków 

eVa Head version Version of eVa cutting 

head 

Łańcuch znaków 

Max gas pressure [bar] Liczba całkowita 

Focal correction Focal correction value on 

cutting head 

Liczba rzeczywista 

NC eVa Start Block Focus Block program execution 

if focus is not ready 

Zmienna logiczna 

eVa Focus confirmation If true, machine waits until 

focus is set on program 

execution 

Zmienna logiczna 

Min focal position Minimal focal position 

[mm] 

Liczba rzeczywista 

Rys. 97 Widok ekranu konfiguracji głowicy tnącej 
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Zero focal position Zero focal position [mm] Liczba rzeczywista 

Max focal position Maximal focal position 

[mm] 

Liczba rzeczywista 

Enable eVa Temp sensor - fiber glass Defines if temperature 

sensor on fiber glass is 

enabled 

Zmienna logiczna 

Max temperature - fiber glass Maximal temperature on 

fiber glass temperature 

sensor ['C] 

Liczba rzeczywista 

Enable eVa Temp sensor - top glass Defines if temperature 

sensor on top glass is 

enabled 

Zmienna logiczna 

Max temperature - top glass Maximal temperature on 

top glass temperature 

sensor ['C] 

Liczba rzeczywista 

Enable eVa Temp sensor - bottom glass Defines if temperature 

sensor on bottom glass is 

enabled 

Zmienna logiczna 

Max temperature - bottom glass Maximal temperature on 

bottom glass temperature 

sensor ['C] 

Liczba rzeczywista 

eVa Temperature increase value Temperature increase 

value needed to stop 

program execution ['C] 

Liczba rzeczywista 

eVa Temperature increase time Time value of temperature 

increase needed to stop 

program execution [ms] 

Liczba rzeczywista 

eVa Cover control Defines if head cover 

sensor is enabled 

Zmienna logiczna 

eVa Cover sensor If true, then normal open 

sensor from eVa cover is 

enabled, otherwise normal 

closed is enabled 

Zmienna logiczna 

Enable eVa gas sensor Defines if gas sensor is 

enabled 

Zmienna logiczna 

Max gas pressure on head inside lenses Maximal gas pressure 

[bar] 

Liczba rzeczywista 

Min gas pressure inside belows (v 10.5) Maximal gas pressure 

[bar] 

Liczba rzeczywista 

Max gas pressure inside belows (v 10.5) Maximal gas pressure 

[bar] 

Liczba rzeczywista 

eVa Gas leak control Defines if gas leak control 

is enabled 

Zmienna logiczna 

eVa Cable break control Defines if cable break 

control is enabled 

Zmienna logiczna 

eVa Sensor position control X Defines if head 

displacement sensor on X 

axis is enabled 

Zmienna logiczna 

eVa Sensor position control Y Defines if head 

displacement sensor on Y 

Zmienna logiczna 
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axis is enabled 

eVa Max sensor displacement Maximal displacement 

value on head 

displacement sensor [mm] 

Liczba rzeczywista 

Enable NozzleCenter_V1 Defines if Nozzle Center is 

enabled 

Zmienna logiczna 

Enable NozzleCenter_V2 Defines if Nozzle Center 

v2 is enabled 

Zmienna logiczna 

NozzleCenter Auto Search Defines if Nozzle Center 

auto search is enabled 

Zmienna logiczna 

Automatically start  NozzleCenter Automatically start  

NozzleCenter 

Zmienna logiczna 

Max number of attemps of NozzleCenter Max number of attemps of 

NozzleCenter 

Liczba rzeczywista 

NozzleCenter accuracy Accuracy of Nozzle Center 

[mm] 

Liczba rzeczywista 

NozzleCenter coordinate X X axis coordinate for 

Nozzle Center [mm] 

Liczba rzeczywista 

NozzleCenter coordinate Y Y axis coordinate for 

Nozzle Center [mm] 

Liczba rzeczywista 

NozzleCenter coordinate Z Z axis coordinate for 

Nozzle Center [mm] 

Liczba rzeczywista 

NozzleCenter offset Maximal distance possible 

to move head in head 

center socket [mm] 

Liczba rzeczywista 

Enable calibration from plate Defines if calibration from 

plate is enabled 

Zmienna logiczna 

Calibration from plate coordinate X X axis position for 

calibration from plate 

[mm] 

Liczba rzeczywista 

Calibration from plate coordinate Y Y axis position for 

calibration from plate 

[mm] 

Liczba rzeczywista 

Calibration from plate coordinate Z Z axis position for 

calibration from plate 

[mm] 

Liczba rzeczywista 

Enable nozzle cleaning Defines if nozzle cleaning 

is enabled 

Zmienna logiczna 

Nozzle cleaning position X Cleaning nozzle position X 

[mm] 

Liczba rzeczywista 

Nozzle cleaning position Y Cleaning nozzle position Y 

[mm] 

Liczba rzeczywista 

Nozzle cleaning position Z Cleaning nozzle position Z 

[mm] 

Liczba rzeczywista 

Enable focal correction energy V2 Enable focal correction 

energy V2 

Zmienna logiczna 

Focal correction energy value threshold 1 Focal energy correction 

value threshold 1 

Liczba rzeczywista 

Focal correction energy value threshold 2 Focal energy correction 

value threshold 2 

Liczba rzeczywista 
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Focal correction energy time increase 

threshold 1 

Focal energy correction 

value time increase 

threshold 1 [ms] 

Liczba rzeczywista 

Focal correction energy time decrease 

threshold 1 

Focal energy correction 

value time decrease 

threshold 1 [ms] 

Liczba rzeczywista 

Focal correction energy time increase 

threshold 2 

Focal energy correction 

value time increase 

threshold 2 [ms] 

Liczba rzeczywista 

Focal correction energy time decrease 

threshold 2 

Focal energy correction 

value time decrease 

threshold 2 [ms] 

Liczba rzeczywista 

LeakTest maximum focal position - gas 

deviation plus 

Maximum gas pressure 

[bar] 

Liczba rzeczywista 

LeakTest maximum focal position - gas 

deviation minus 

Minumum gas pressure 

[bar] 

Liczba rzeczywista 

LeakTest minimum focal position - gas 

deviation plus 

Maximum gas pressure 

[bar] 

Liczba rzeczywista 

LeakTest minimum focal position - gas 

deviation minus 

Minumum gas pressure 

[bar] 

Liczba rzeczywista 

HY_M_C HY_M_C Liczba rzeczywista 

LeakTest Pressure Decrease Limit Pressure Decrease Limit 

[bar] 

Liczba rzeczywista 

HY_MZ_Z_A HY_MZ_Z_A Liczba rzeczywista 

LeakTest Time - time of LeakTest 

procedure 

Leak test time [s] Liczba całkowita 

HY_MZ_Z_B HY_MZ_Z_B Liczba rzeczywista 

HY_MZ_M_A HY_MZ_M_A Liczba rzeczywista 

HY_MZ_M_B HY_MZ_M_B Liczba rzeczywista 

HY_M_A HY_M_A Liczba rzeczywista 

LeakTest Pressure Decrease Limit Pressure Decrease Limit 

[bar] 

Liczba rzeczywista 

HY_M_B HY_M_B Liczba rzeczywista 

HYPressureSwitch HYPressureSwitch Zmienna logiczna 
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3.10.4 Wymiana stołów 

 

Zakładka zawiera ustawienia dotyczące zmieniacza stołów.  

  

 

 

Nazwa Opis Typ danych 

Exchange position X axis X axis coordinate for exchange position [mm] Liczba 

rzeczywista 

Exchange position Y axis Y axis coordinate for exchange position [mm] Liczba 

rzeczywista 

Table A position Table A position in machine [mm] Liczba 

rzeczywista 

Table B position Table B position in machine [mm] Liczba 

rzeczywista 

Auto frequency Pallet changer frequency value on auto mode [Hz] Liczba 

rzeczywista 

Manual frequency Pallet changer frequency value on manual mode [Hz] Liczba 

Rys. 98 Widok ekranu konfiguracji wymiany palet 
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rzeczywista 

Speed reduction Defines if speed reduction is enabled Zmienna 

logiczna 

SpeedControlTreshold1 Percentage value of torque on which speed reduction is 

enabled [%] 

Liczba 

rzeczywista 

SpeedControlTreshold2 Percentage value of torque on which speed reduction is 

enabled [%] 

Liczba 

rzeczywista 

SpeedControlFrequency1 Percentage value of speed reduction frequency [%] Liczba 

rzeczywista 

SpeedControlFrequency2 Percentage value of speed reduction frequency [%] Liczba 

rzeczywista 

SpeedControlSection2 Speed reduction in position function [%] Liczba 

rzeczywista 

SpeedControlSection3 Speed reduction in position function [%] Liczba 

rzeczywista 

SpeedControlSection4 Speed reduction in position function [%] Liczba 

rzeczywista 

SpeedControlSection5 Speed reduction in position function [%] Liczba 

rzeczywista 

Enable pressing Defines if pressing is enabled Zmienna 

logiczna 

Pressing force Percentage value of pressing force [%] Liczba 

rzeczywista 

Position window Position of pressing control window [mm] Liczba 

rzeczywista 
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3.10.5 System załadowczy 

 

Zakładka zawiera ustawienia dotyczące systemów załadowczych.   

 

 

Nazwa Opis Typ danych 

Crane Expert Defines if Crane Expert is connected Zmienna 

logiczna 

Crane Master Defines if Crane Master is connected Zmienna 

logiczna 

Linear Crane Master Crane Master Linear Zmienna 

logiczna 

Loading Unit Defines if Loading Unit is connected Zmienna 

logiczna 

Baumalog Defines if storage system from Baumalog is installed Zmienna 

logiczna 

Pallet lock Defines if pallet lock is enabled Zmienna 

Rys. 99 Widok ekranu konfiguracji systemu załadowczego 
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logiczna 

Ejectors Ejectors Liczba 

całkowita 

Suction cups Suction cups Liczba 

całkowita 

Pressure sucker up Pressure of sucker lifting up [bar] Liczba 

rzeczywista 

Pressure sucker down Pressure of sucker going down [bar] Liczba 

rzeczywista 

Confirm unload position Position on which unload confirmation is needed [rev] Liczba 

rzeczywista 

ForksPosA Crane Master forks position A [rev] Liczba 

rzeczywista 

ForksPosB Crane Master forks position B [rev] Liczba 

rzeczywista 

Forks auto frequency Crane Master forks frequency in auto mode [Hz] Liczba 

rzeczywista 

PalletePosA Crane master pallete with suction cups A position [rev] Liczba 

rzeczywista 

PalletePosB Crane master pallete with suction cups B position [rev] Liczba 

rzeczywista 

Pallete auto frequency Crane Master pallete frequency on auto mode [Hz] Liczba 

rzeczywista 

Pallete position correction Crane Master pallete position correction [rev] Liczba 

rzeczywista 

Gripper position Up Crane Master gripper up position [rev] Liczba 

rzeczywista 

Gripper position PCH Crane Master gripper position over pallete changer [rev] Liczba 

rzeczywista 

Gripper position CM Crane Master gripper over pallete with suction cups [rev] Liczba 

rzeczywista 

Gripper position PCH Speed value of gripper reaching pallet changer[Hz] Liczba 

rzeczywista 

Gripper position CM Speed value of gripper reaching Crane Master pallete Liczba 
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with suction cups [Hz] rzeczywista 

Gripper frame position A Gripper frame position A Liczba 

rzeczywista 

Gripper frame position B Gripper frame position B Liczba 

rzeczywista 

Gripper frame auto 

frequency 

Gripper frame auto freq Liczba 

rzeczywista 

Gripper frame position 

correction 

Gripper frame position correction Liczba 

rzeczywista 

Gripper position manual 

table A 

Gripper position manual table A Liczba 

rzeczywista 

Gripper position manual 

table B 

Gripper position manual table B Liczba 

rzeczywista 
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3.10.6 Serwis 

 

Zakładka zawiera ustawienia dotyczące bazy danych i ścieżek do poszczególnych katalogów.  

 

 

Nazwa Opis Typ danych 

HMI File path Path to HMI base directory Folder 

Cut directory path Cut directory path Folder 

Machine directory path Machine directory path Folder 

Templates directory path Templates directory path Folder 

Axes params directory path axes_params directory path Folder 

EAGLE directory path EAGLE directory path Folder 

TwinCAT ADS Adress 
 

Łańcuch znaków 

TwinCAT ADS Port 
 

Liczba całkowita 

TwinCAT ADS Refresh interval [ms] Łańcuch znaków 

Rys. 100 Widok ekranu serwis 
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3.10.7 Osie 

 

Zakładka zawiera ustawienia dotyczące osi.   

 

 

Nazwa Opis Typ danych 

CNC X axis offset Offset on X axis [mm] Liczba 

całkowita 

CNC X1 axis offset Offset on X1 axis [mm] Liczba 

całkowita 

CNC Y axis offset Offset on Y axis [mm] Liczba 

całkowita 

CNC Z axis offset Offset on Z axis [mm] Liczba 

całkowita 

CNC X software positive switch X axis positive software switch position [mm] Liczba 

całkowita 

CNC X software negative switch X axis negative software switch position [mm] Liczba 

Rys. 101 Widok ekranu konfiguracji osi 
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całkowita 

CNC Y software positive switch Y axis positive software switch position [mm] Liczba 

całkowita 

CNC Y software negative switch Y axis negative software switch position [mm] Liczba 

całkowita 

CNC Z software positive switch Z axis positive software switch position [mm] Liczba 

całkowita 

CNC Z software negative switch Z axis negative software switch position [mm] Liczba 

całkowita 
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3.10.8 Tabele technologiczne 

Zakładka zawiera ustawienia dotyczące tabel technologicznych. 

 

Rys. 102 Widok ekranu konfiguracji tabel technologicznych 
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3.11 Inne  

 

3.11.1 Serwis zdalny 

Okno serwis zdalny posiada możliwość uruchomienia/zamknięcia zdalnej pomocy. Po 

kliknięciu na „Uruchom serwis zdalny” zostanie uruchomiony program TeamViewer, w 

którym to trzeba podać identyfikator ID maszyny, aby pracownik serwisu mógł się 

podłączyć do maszyny.  

 

Rys. 103 Widok ekranu Serwis zdalny 
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3.11.2 LaserNet 

Program do diagnozy źródła lasera i chłodnicy 

 

Rys. 99 Widok zakładki LaserNet 

Rys. 100 Widok okna programu LaserNet 
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3.11.3 System 

Zakładka umożliwiająca restart kontrolera  

 

Rys. 104 Widok zakładki system 
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3.11.4 Dokumentacja 

Zakładka zawierająca dodatkowe dokumentacje odnośnie maszyny i jej podzespołów  

 

Rys. 105 Widok zakładki dokumentacja 
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3.11.5 O programie 

Zakładka zawierająca informacje o wersji HMI, PLC oraz listę zmian w kolejnych 

wersjach.  

 

Rys. 106 Widok zakładki o programie 
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3.11.6 Kontakt 

Zakładka umożliwiająca wysłanie wiadomości.  

 
Rys. 107 Widok zakładki kontakt 
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4. Komunikaty maszyny 

Aby otworzyć listę komunikatów należy kliknąć ikonę znajdującą się w lewym 

górnym rogu ekranu  

 

1. Zakładki 

• Aktualne komunikaty 

• Historia komunikatów 

 

2. Przyciski 

• Eksportowanie tabeli w postaci pliku .csv 

• Wyświetlenie filtrów zawartości tabeli 

 

Rys. 108 Widok okna komunikatów maszyny 
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4.1 Aktualne komunikaty 

 

3. Tabela 

W tabeli wyświetlone zostają następujące dane o komunikatach: 

▪ Rodzaj komunikatu 

▪ Informacja 

 

▪ Ostrzeżenie 

 

▪ Błąd 

  

Rys. 109 Widok zakładki aktualnych komunikatów 
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▪ ID komunikatu 

▪ Data i godzina pojawienia się komunikatu 

▪ Źródło wiadomości 

▪ Treść komunikatu 

 

4. Szczegóły 

Po kliknięciu na komunikat w tabeli pojawia się dolny panel ze szczegółowymi informacjami  
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4.2 Historia 

Okno wyświetla historię wszystkich zapisywanych informacji.  

 

1. Wybór przedziału czasu 

• Z ostatnich 24 godzin 

• Z ostatnich 7 dni 

• Z przedziału czasu wybranego przez użytkownika 

 

2. Tabela 

W tabeli wyświetlone zostają następujące dane o komunikatach: 

▪ Rodzaj komunikatu 

▪ Informacja 

 

▪ Ostrzeżenie 

 

Rys. 110 Widok zakładki historia komunikatów 
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▪ Błąd 

 

▪ ID komunikatu 

▪ Data i godzina pojawienia się komunikatu 

▪ Źródło wiadomości 

▪ Treść komunikatu 

 

3. Szczegóły 

Po kliknięciu na komunikat w tabeli pojawia się dolny panel ze szczegółowymi informacjami 

 

 

ID Rodzaj 

komunikatu 

Opis Rozwiązanie Przyczyna 

16001 Informacja Aktywny start 

programu po 

wymianie stołów 

Po wymianie 

stołów nastąpi 

automatyczny 

start programu 

NULL 

16002 Informacja Oś Z znajduje się w 

pozycji blokady ruchu 

osi X. Brak 

możliwości 

wykonywania ruchów 

osi X i Y 

Ustaw pozycję 

osi Z powyżej 

limitu  

uniemożliwiające

go ruch osi X i Y  

Wartość limitu pozycji 

blokady ruchu osi Z - 

odczytaj z okna wartość 

oczekiwana 

16003 Informacja Przepłukiwanie 

instalacji gazów 

procesowych 

Czekaj na 

zakończenie 

przepłukiwania 

NULL 

16004 Informacja Trwa wymiana stołów Czekaj na 

zakończenie 

NULL 
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wymiany stołów 

16005 Informacja Upłynal limit 50 minut 

czasu bezczynności. 

Silniki zostały 

wyłączone 

Załącz silniki, 

aby 

kontynuować 

pracę maszyny w 

trybie manual 

(JOG) lub auto 

NULL 

16006 Informacja Oczekiwanie na 

osiągnięcie zadanego 

ciśnienia podczas 

zmiany gazów 

procesowych 

Czekaj na 

osiągnięcie 

zadanego 

ciśnienia 

NULL 

16007 Informacja Stabilizacja ciśnienia 

gazu procesowego 

Czekaj na 

osiągnięcie 

zadanego 

ciśnienia 

Wartość zadanego ciśnienia  

- odczytaj z okna wartość 

oczekiwana 

16008 Informacja Brak zadanego 

ciśnienia gazu 

Sprawdź 

parametry 

ciśnienia gazu w 

tabelach 

technologicznych 

NULL 

16009 Informacja Oczekiwanie na 

osiągnięcie zadanej 

wartości ciśnienia w 

przepaleniu progowym 

Czekaj na 

osiągnięcie 

zadanego 

ciśnienia w 

przepaleniu 

progowym  

NULL 

16010 Informacja Niepoprawna 

sekwencja działań 

podczas 

automatycznego startu 

programu 

Wymianę 

materiału i 

potwierdzenie 

bariery 

bezpieczeńswa 

należy wykonać 

podczas trwania 

NULL 
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programu 

16011 Informacja Uruchomiono program NULL NULL 

16012 Informacja Uruchomiono program 

z grupy szybkich 

programów 

NULL NULL 

16013 Informacja Zakończono program 

z grupy szybkich 

programów 

NULL NULL 

16014 Informacja Zakończono program NULL NULL 

16015 Informacja Sterownik został 

poprawnie 

zainicjalizowany 

NULL NULL 

16016 Informacja Restart sterownika NULL NULL 

16017 Informacja Przerwano program  NULL NULL 

16018 Informacja Uruchomiony program 

automatycznego 

czyszczenia dyszy 

Trwa 

automatyczne 

czyszczenie 

dyszy  

NULL 

16019 Informacja Uruchomiony program 

testowania szczelności 

głowicy 

Trwa testowanie 

szczelności 

głowicy 

NULL 

16020 Informacja Cykliczny proces 

smarowania został 

wykonany 

NULL NULL 

16103 Ostrzeżenie Bariery 

bezpieczeństwa 

przerwane 

Sprawdź obszar 

zmieniacza 

stołów chroniony 

barierą 

bezpieczeństwa. 

Przed 

potwierdzeniem 

upewnij się, że 

nikt nie znajduje 

się w strefie 

NULL 
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chronionej 

16104 Ostrzeżenie Brak kalibracji sensora 

dystansu 

Wykonaj 

kalibrację 

sensora dystansu 

NULL 

16105 Ostrzeżenie Otwarta obudowa 

głowicy. Dostępny 

tylko tryb manualny 

Zamknij 

obudowę 

głowicy, aby 

uruchomić tryb 

automatyczny 

NULL 

16106 Ostrzeżenie Kolizja dyszy z 

materiałem 

Sprawdź dyszę i 

sensor dystansu 

NULL 

16107 Ostrzeżenie Tylna klapa jest 

otwarta. Brak 

możliwości ruchu w 

pełnym zakresie osi X 

Zamknij tylną 

klapę, aby 

przywrócić 

możliwość ruchu 

osi X w pełnym 

zakresie 

Przekroczono maksymalną 

wartość pozycji enkodera 

umożliwiającą ruch osi X  - 

odczytaj z okna  wartość 

oczekiwana 

16108 Ostrzeżenie Nieprawidłowe 

wartości kalibracji 

sensora dystansu 

Wykonaj 

kalibrację 

sensora dystansu 

NULL 

16109 Ostrzeżenie Otwarte drzwi. Silniki 

zostały wyłączone 

Zamknij drzwi, 

aby załączyć 

silniki 

NULL 

16110 Ostrzeżenie Za wysoka wartość 

ciśnienia gazu w 

bellowsie głowicy  

Przekroczono 

dopuszczalną 

wartość 

ciśnienia, 

sprawdź nastawy 

ciśnienia na 

reduktorze 

przepłukiwania 

głowicy 

Maksymalna wartość 

ciśnienia  - odczytaj z okna 

wartość oczekiwana 

16111 Ostrzeżenie Kolizja sensora 

dystansu z materiałem 

Sprawdź sensor 

dystansu 

Aktywny sygał Body Touch 
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- Body Touch 

16112 Ostrzeżenie Aktualna wartość 

ciśnienia gazu 

procesowego jest za 

wysoka. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź 

zasilanie gazami 

procesowymi lub 

zweryfikuj 

wartości 

odchyłek gazów 

procesowych w 

tabelach 

technologicznych 

Maksymalna wartość 

ciśnienia - odczytaj z okna 

wartość oczekiwana 

16113 Ostrzeżenie Brak zasilania 

chłodnicy źródła 

lasera 

Sprawdź 

zasilanie 

chłodnicy źróła 

lasera, sprawdź 

zabezpieczenie w 

szafie 

sterowniczej 

NULL 

16114 Ostrzeżenie Wymiana stołów 

została przerwana. 

Stoły nie osiągnęły 

zadanej pozycji 

Sprawdź czy 

pozycje stołów 

są prawidłowe, 

sprawdź czujniki 

od pozycji 

stołów A i B 

NULL 

16115 Ostrzeżenie Brak zasilania 

servodrive'a V1  (oś Z)  

Sprawdź 

zasilanie 

servodrive'a V1 

(oś Z), sprawdź 

zabezpieczenie w 

szafie 

sterowniczej 

NULL 

16116 Ostrzeżenie Brak zasilania 

servodrive'a V2  (oś 

Y)  

Sprawdź 

zasilanie 

servodrive'a V2 

(oś Y), sprawdź 

NULL 



248  

zabezpieczenie w 

szafie 

sterowniczej 

16117 Ostrzeżenie Brak zasilania 

servodrive'a V3  (oś 

X)  

Sprawdź 

zasilanie 

servodrive'a V3 

(oś X), sprawdź 

zabezpieczenie w 

szafie 

sterowniczej 

NULL 

16118 Ostrzeżenie Brak zasilania 

servodrive'a V4  (oś 

X1)  

Sprawdź 

zasilanie 

servodrive'a V4 

(oś X1), sprawdź 

zabezpieczenie w 

szafie 

sterowniczej 

NULL 

16119 Błąd Błąd odciągu, bądź 

odciąg wyłączony 

manualnie. 

Sprawdź czy 

odciąg został 

wyłączony 

manualnie, 

sterownik 

odciągu, lub 

bezpiecznik w 

szafie 

sterowniczej 

Załączona opcja 

Fumefeedback w HMI oraz 

emisja lasera załączona oraz 

odciąg nie pracuje 

16120 Ostrzeżenie Chłodnica źródła 

lasera - ostrzeżenie 

Sprawdź układ 

chłodzenia 

źródła lasera, 

oraz ostrzeżenia 

w programie 

LaserNet 

NULL 

16121 Ostrzeżenie Wpalenie przez 

materiał trwa za długo. 

Sprawdź 

poprawność 

NULL 
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Wykonywanie 

programu zatrzymane 

zamontowania 

dyszy, oraz 

sprawdź sensor 

dystansu lub 

zweryfikuj kod 

NC 

16122 Ostrzeżenie Wykryto zabrudzenie 

enkodera osi X 

Skontroluj stan 

enkodera osi X 

pod kątem 

zabrudzenia - w 

razie 

konieczności 

wykonaj 

czynności 

konserwacyjne  

Słaba jakość sygnału z 

enkodera - możliwe 

zabrudzenie na pozycji - 

odczytaj z okna wartość 

aktualna   

16123 Ostrzeżenie Sensor dystansu nie 

wykrył materiału. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź 

położenie 

arkusza w 

obszarze 

obróbczym lub 

zweryfikuj 

program NC 

NULL 

16124 Ostrzeżenie Wykryto zabrudzenie 

enkodera osi X1 

Skontroluj stan 

enkodera osi X1 

pod kątem 

zabrudzenia - w 

razie 

konieczności 

wykonaj 

czynności 

konserwacyjne  

Słaba jakość sygnału z 

enkodera - możliwe 

zabrudzenie na pozycji - 

odczytaj z okna wartość 

aktualna   

16125 Ostrzeżenie Wykryto zabrudzenie 

enkodera osi Y 

Skontroluj stan 

enkodera osi Y 

pod kątem 

Słaba jakość sygnału z 

enkodera - możliwe 

zabrudzenie na pozycji - 
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zabrudzenia - w 

razie 

konieczności 

wykonaj 

czynności 

konserwacyjne  

odczytaj z okna wartość 

aktualna   

16126 Ostrzeżenie Aktualna wartość 

ciśnienia gazu 

procesowego jest za 

niska. Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź 

zasilanie gazami 

procesowymi lub 

zweryfikuj 

wartości 

odchyłek gazów 

procesowych w 

tabelach 

technologicznych 

Minimalna wartość 

ciśnienia  - odczytaj z okna 

wartość oczekiwana 

16127 Ostrzeżenie Wykryto zabrudzenie 

enkodera osi Z 

Skontroluj stan 

enkodera osi Z 

pod kątem 

zabrudzenia - w 

razie 

konieczności 

wykonaj 

czynności 

konserwacyjne  

Słaba jakość sygnału z 

enkodera - możliwe 

zabrudzenie na pozycji - 

odczytaj z okna wartość 

aktualna   

16128 Ostrzeżenie Brak ochrony przeciw 

przepięciowej 

Wymień moduł 

przeciw 

przepięciowy 

NULL 

16129 Ostrzeżenie Wykryto 

nieszczelność gazu w 

głowicy tnącej 

Skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16130 Ostrzeżenie Uszkodzony czujnik 

temperatury szkła 

ochronnego 

światłowodu 

Wymień czujnik 

temperatury lub 

sprawdź przewód 

zasilający 

Uszkodzony czujnik 

temperatury lub przewód 
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czujnik 

temperatury 

16131 Ostrzeżenie Niepoprawna pozycja 

osi Z. Brak 

możliwości emisji 

wiązki lasera 

Ustaw 

prawidłową 

pozycję osi Z, 

aby uruchomić 

emisję wiązki 

lasera  

NULL 

16132 Błąd Wystapił błąd podczas 

procesu automatycznej 

kalibracji 

Wykonaj proces 

centrowania 

dyszy. 

Poprawność 

wykonania 

potwierdź 

procedurą 

TapeShot 

NULL 

16133 Ostrzeżenie Układ smarowania jest 

w stanie błędu 

Sprawdź czy 

układ 

smarowania jest 

uruchomiony i 

przeanalizuj 

błędy w 

sterowniku 

układu 

smarowania 

NULL 

16134 Ostrzeżenie Oś X poza 

dopuszczalnym 

zakresem ruchu 

(hardware limit 

switch) 

Przesuń 

manualnie oś X 

w obszar roboczy 

lub sprawdź 

czujnik 

krańcowy 

Brak sygnału z czujnika 

krańcowego osi X 

16135 Ostrzeżenie Oś Y poza 

dopuszczalnym 

zakresem ruchu 

Przesuń 

manualnie oś Y 

w obszar roboczy 

Brak sygnału z czujnika 

krańcowego osi Y 
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(hardware limit 

switch) 

lub sprawdź 

czujnik 

krańcowy 

16136 Ostrzeżenie Oś Z poza 

dopuszczalnym 

zakresem ruchu 

(hardware limit 

switch) 

Przesuń 

manualnie oś Z 

w obszar roboczy 

lub sprawdź 

czujnik 

krańcowy 

Brak sygnału z czujnika 

krańcowego osi Z 

16137 Ostrzeżenie Nieprawidłowe 

pozycje stołów 

obróbczych 

Skontaktuj się z 

serwisem 

Nie ustawione pozycje 

stołów w konfiguracji  

16139 Ostrzeżenie Sensor dystansu nie 

jest w trybie 

gotowości 

Sprawdź sensor 

dystansu 

Brak sygnału gotowości 

sensora dystansu 

16140 Ostrzeżenie Sensor dystansu jest w 

stanie błędu 

Sprawdź sensor 

dystansu 

Sygnał błędu ze sterownika 

sensora dystansu 

16141 Ostrzeżenie Głowica jest w stanie 

błędu 

Skontaktuj się z 

serwisem 

Sygnal błędu ze sterownika 

głowicy 

16142 Ostrzeżenie Źródło lasera nie jest 

gotowe 

Sprawdź błędy w 

aplikacji 

LaserNet 

Brak sygnału gotowości 

źródła lasera 

16144 Ostrzeżenie Brak zasilania źródła 

lasera 

Sprawdź 

zasilanie źródła 

lasera, sprawdź 

zabezpieczenie w 

szafie 

sterowniczej 

NULL 

16301 Błąd Brak zasilania 

przenośnika 

poprzecznego 

Sprawdź 

zasilanie 

przenośnika 

poprzecznego, 

sprawdź 

zabezpieczenie w 

NULL 
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szafie 

sterowniczej 

16302 Błąd  Wyłączony 

przenośnik 

poprzeczny. Emisja 

wiązki lasera 

niemożliwa 

Załącz 

przenośnik 

poprzeczny,  aby 

umożliwić 

emisję wiązki 

lasera 

Przenośnik poprzeczny jest 

wyłączony 

16303 Ostrzeżenie Laser nie jest gotowy - 

program został 

zatrzymany 

Sprawdź stan 

lasera w 

programie 

LaserNet 

NULL 

16304 Ostrzeżenie Wykryto postój 

wycinarki z 

załączonym gazem 

procesowym. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź nastawy 

gazów 

procesówych w 

tabelach 

technologicznych 

lub zweryfikuj 

kod NC 

Przekroczony czas 

załączonego gazu 

procesowego 

16305 Ostrzeżenie Brak zadanego 

ciśnienia gazu 

procesowego 

Sprawdź 

parametry 

zadanego 

ciśnienia gazu 

procesowego w 

tabelach 

technologicznych 

Wartość zadanego ciśnienia 

gazu procesowego powinna 

być większa od zera 

16306 Ostrzeżenie Zbyt mały rozmiar 

arkusza w programie 

pomiaru blachy 

Sprawdź czy 

wymiary arkusza 

na stole zgadzają 

się z wymiarami 

arkusza w 

programie NC 

NULL 

16307 Ostrzeżenie Prawdopodobnie zbyt 

mały rozmiar arkusza. 

Sprawdź czy 

wymiary arkusza 

NULL 
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Błąd obliczeń w 

programie pomiaru 

blachy   

na stole zgadzają 

się z wymiarami 

arkusza w 

programie NC 

16308 Ostrzeżenie Sensor dystansu nie 

wykrył krańca 

materiału w pomiarze 

arkusza blachy 

Sprawdź czy 

wymiary arkusza 

na stole zgadzają 

się z wymiarami 

arkusza w 

programie NC 

NULL 

16309 Ostrzeżenie Osie X lub Y lub Z 

poza dopuszczalnym 

zakresem ruchu. 

Silniki zostały 

wyłączone 

Przesuń 

manualnie osie 

X, Y lub Z w 

obszar roboczy 

lub sprawdź 

czujniki 

krańcowe 

NULL 

16310 Ostrzeżenie Tylna klapa otwarta 

podczas emisji wiązki 

lasera 

Zamknij tylną 

klapę, aby 

kontynuować 

emisję wiązki 

NULL 

16311 Ostrzeżenie Tylna klapa zamknięta 

podczas wymiany 

stołów 

Otwórz tylną 

klapę, aby 

umożliwić 

wymianę stołów 

NULL 

16312 Ostrzeżenie Brak zasilania 

zmieniacza palet 

Sprawdź 

zasilanie 

zmieniacza palet, 

sprawdź 

zabezpieczenie w 

szafie 

sterowniczej 

NULL 

16313 Ostrzeżenie Brak zasilania 

conveyor 

Sprawdź 

zasilanie 

NULL 
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przenośnika 

wzdłużnego, 

sprawdź 

zabezpieczenie w 

szafie 

sterowniczej 

16314 Ostrzeżenie Brak zasilania 

pochłaniacza dymu 

Sprawdź 

zasilanie 

pochłaniacza 

dymu, sprawdź 

zabezpieczenie w 

szafie 

sterowniczej 

NULL 

16315 Ostrzeżenie Nieprawidłowa 

pozycja trawersu do 

wymiany stołów 

Ustaw trawers w 

pozycji do 

wymiany stołów 

NULL 

16316 Błąd Klapa rewizyjna 

przenośnika 

wzdłużnego otwarta. 

Wykonywanie 

programu niemożliwe  

Zamknij klapę 

rewizyjną 

przenośnika 

wzdłużnego  

NULL 

16317 Ostrzeżenie Stół nie znajduje sie 

na swojej pozycji. 

Uruchomienie 

programu niemożliwe 

Ustaw stół w 

prawidłowej 

pozycji, aby 

uruchomić 

program 

NULL 

16318 Ostrzeżenie Niepoprawne wartości 

kalibracji. 

Uruchomienie 

programu niemożliwe  

Uruchom 

ponownie 

kalibrację 

czujnika 

dystansu, aby 

uruchomić 

program 

NULL 

16319 Ostrzeżenie Za niskie ciśnienie w Sprawdź NULL 
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układzie sprężonego 

powietrza w 

wycinarce 

zasilanie 

sprężonym 

powietrzem, 

ciśnienie 

zasilania 

powinno 

zawierać się w 

przedziale 6 - 8 

bar 

16320 Ostrzeżenie Raportowanie 

produkcji aktywne. 

Brak możliwości 

uruchomienia 

programu bez 

zalogowanego 

użytkownika 

Zaloguj się 

używając loginu 

użytkownika 

NULL 

16321 Ostrzeżenie Uszkodzony przewód 

sensora dystansu 

Sprawdź i w 

razie potrzeby 

wymień przewód 

sensora dystansu 

NULL 

16322 Ostrzeżenie Wykryto 

nieprawidłowy 

kierunek wirowania 

faz w zasilaniu 

wycinarki 

Sprawdź 

kierunek 

wirowania faz w 

zasilaniu 

wycinarki 

Brak sygnału z czujnika 

kontroli faz 

16323 Ostrzeżenie Upłynęły 72 godziny 

od pojawienia sie 

błędu na sterowniku 

smarowania. Silniki są 

wyłączone 

Sprawdź układ 

smarowania 

NULL 

16324 Ostrzeżenie Klapa rewizyjna 

przenośnika 

wzdłużnego otwarta. 

Przenośnik wzdłużny 

Zamknij klapę 

rewizyjną 

przenośnika 

wzdłużnego 

Brak sygnału z czujnika 

klapy rewizji przenośnika 

wzdłużnego 
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zatrzymany 

16325 Ostrzeżenie Klapa rewizyjna 

przenośnika 

wzdłużnego otwarta. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Zamknij klapę 

rewizyjną 

przenośnika 

wzdłużnego 

Brak sygnału z czujnika 

klapy rewizji przenośnika 

wzdłużnego 

16326 Ostrzeżenie Klimatyzator szafy 

sterowniczej nie 

działa. Praca 

wycinarki zabroniona 

Sprawdź 

działanie 

klimatyzatora 

szafy, sprawdź 

termostat lub 

sprawdź 

zabezpieczenie 

klimatyzatora w 

szafie 

sterowniczej 

Brak sygnału gotowości 

klimatyzatora 

16327 Błąd Panel operatorski 

zablokowany. Brak 

możliwośći pracy 

maszyny.Dostępny 

tylko tryb manualny 

Użyj kluczyka w 

celu wybrania 

trybu pracy 

maszyny 

NULL 

16329 Błąd Wyłączony przenośnik 

wzdłużny. Emisja 

wiązki lasera 

niemożliwa 

Załącz 

przenośnik 

wzdłużny,  aby 

umożliwić 

emisję wiązki 

lasera 

Przenośnik wzdłużny jest 

wyłączony 

16330 Błąd Wyłączony agregat 

odciągowy. Emisja 

wiązki lasera 

niemożliwa 

Zlikwiduj błędy 

agregatu 

odciągowego, 

aby umożliwić 

emisję wiązki 

lasera 

Laser włączony oraz brak 

zasilania odciągu lub odciąg 

nie pracuje 

16331 Błąd Układ bezpieczeństwa Sprawdź Wciśnięty wyłącznik 
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przerwany uderzeniowe 

wyłączniki 

bezpieczeństwa. 

Przed 

potwierdzeniem 

upewnij się, że 

nikt nie znajduje 

się wewnątrz 

maszyny. 

Wciśnij przycisk 

reset 

bezpieczeństwa 

16333 Błąd Za niskie ciśnienie w 

układzie sprężonego 

powietrza w 

wycinarce 

Sprawdź 

zasilanie 

sprężonym 

powietrzem, 

ciśnienie 

zasilania 

powinno 

zawierać się w 

przedziale 6-8 

bar 

NULL 

16334 Błąd Otwarte drzwi 

obudowy głowicy. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Zamknij drzwi 

obudowy 

głowicy, aby 

kontynuować 

wykonywanie 

programu 

NULL 

16335 Błąd Otwarta obudowa 

głowicy. 

Uruchomienie 

programu niemożliwe 

Zamknij drzwi 

obudowy 

głowicy, aby 

umożliwić start 

programu 

NULL 

16336 Błąd Temperatura szkła 

ochronnego 

Sprawdź 

temperaturę 

Maksymalna wartość 

temperatury - odczytaj z 



259  

światłowodu jest za 

wysoka. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

szkła ochronnego 

światłowodu. 

Jeżeli jest za 

wysoka 

skontaktuj się z 

serwisem 

okna wartość oczekiwana 

16337 Błąd Temperatura górnego 

szkła ochronnego jest 

za wysoka. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź 

temperaturę 

górnego szkła 

ochronnego. 

Jeżeli jest za 

wysoka 

skontaktuj się z 

serwisem 

Maksymalna wartość 

temperatury - odczytaj z 

okna wartość oczekiwana 

16338 Błąd Temperatura dolnego 

szkła ochronnego jest 

za wysoka. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź 

temperaturę i 

stan dolnego 

szkła ochronnego 

i w razie 

potrzeby dokonaj 

wymiany 

Maksymalna wartość 

temperatury - odczytaj z 

okna wartość oczekiwana 

16339 Błąd Wykryto 

nieszczelność dolnego 

szkła ochronnego. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź stan 

uszczelnień 

dolnego szkła 

ochronnego oraz 

skontaktuj się z 

serwisem  

Maksymalna wartość 

temperatury - odczytaj z 

okna wartość oczekiwana 

16340 Błąd Weryfikacja licencji 

na oprogramowanie 

nie powiodła się  

Skontaktuj się z 

serwisem  

NULL 

16341 Błąd Wykryto błąd 

servodrive'a osi X 

Odczytaj błąd 

servodrive'a osi 

X w zakładce 

"Kondycja 

Błąd servodrive'a lub błąd 

enkodera osi X 
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maszyny" 

16342 Błąd Wykryto błąd 

servodrive'a osi Y 

Odczytaj błąd 

servodrive'a osi 

Y w zakładce 

"Kondycja 

maszyny" 

Błąd servodrive'a lub błąd 

enkodera osi Y 

16343 Błąd Wykryto błąd 

servodrive'a osi Z 

Odczytaj błąd 

servodrive'a osi 

Z w zakładce 

"Kondycja 

maszyny" 

Błąd servodrive'a lub błąd 

enkodera osi Z 

16344 Błąd Wykryto błąd 

servodrive'a osi X1 

Odczytaj błąd 

servodrive'a osi 

X1 w zakładce 

"Kondycja 

maszyny" 

Błąd servodrive'a lub błąd 

enkodera osi X1 

16346 Błąd Głowica znajduje się 

poza obszarem 

obróbczym. Brak 

możliwości ruchu 

osiami 

Uruchom 

program wyjazdu 

awaryjnego ze 

strefy 

niebezpieczenej 

NULL 

16347 Błąd Tylna klapa jest 

otwarta. Uruchomienie 

programu niemożliwe  

Zamknij tylną 

klapę, aby 

umożliwić start 

programu 

NULL 

16348 Błąd Chłodnica źródła 

lasera jest w stanie 

błędu  

Sprawdź czy 

chłodnica  źródła 

lasera jest 

uruchomiona i 

przeanalizuj 

zdarzenia w 

programie 

LaserNet 

Sygnał alarmowy z 

chłodnicy źródła lasera 

16349 Błąd Podczas uruchomienia Wykonaj restart NULL 
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sterowania 

konfiguracja 

wycinarki  została 

nieprawidłowo 

załadowana 

sterowania. 

Jeżeli problem 

sie powtórzy 

skontaktuj się z 

serwisem 

16350 Błąd Podczas uruchomienia 

sterowania parametry 

obszaru obróbczego 

wycinarki zostały 

nieprawidłowo 

załadowane 

Wykonaj restart 

sterowania. 

Jeżeli problem 

sie powtórzy 

skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16351 Błąd Podczas uruchomienia 

sterowania parametry 

kompensacji osi 

zostały 

niepoprawidłowo 

załadowane 

Wykonaj restart 

sterowania. 

Jeżeli problem 

sie powtórzy 

skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16352 Błąd Ogniskowa nie 

znajduje się na zadanej 

pozycji. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane  

Sprawdź 

aktualną i zadaną 

wartość 

położenia 

ogniskowej. W 

przypadku 

rozbieżności 

wykonaj restart 

siłownika 

ogniskowej  

Różnica aktualnej i  zadanej 

wartości położenia 

ogniskowej jest za duża 

16353 Błąd Wykryto błąd czujnika 

ciśnienia gazów 

procesowych w 

głowicy 

Skontaktuj się z 

serwisem 

Uszkodzony czujnik 

ciśnienia lub przewód 

16355 Błąd Gaz procesowy dostał 

się do głowicy. 

Uruchomienie 

Skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 
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programu niemożliwe 

16356 Błąd Wykryto przesunięcie 

układu centrowania 

dyszy (X). 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Wykonaj proces 

centrowania 

dyszy. 

Poprawność 

wykonania 

potwierdź 

procedurą 

TapeShot 

Przesunięcie na czujnikach 

układu centrowania dyszy 

16357 Błąd Uszkodzony czujnik 

temperatury szkła 

ochronnego 

światłowodu. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Wymień czujnik 

temperatury lub 

sprawdź przewód 

zasilający 

czujnik 

temperatury 

Uszkodzony czujnik 

temperatury lub przewód 

16358 Błąd Za duży przyrost 

temperatury szkła 

ochronnego 

światłowodu 

Skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16359 Błąd Za duży przyrost 

temperatury górnego 

szkła ochronnego 

Skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16360 Błąd Za duży przyrost 

temperatury dolnego 

szkła ochronnego 

Skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16361 Błąd Brak sygnału 

gotowości siłownika 

ogniskowej. 

Wykonywanie 

programu niemożliwe  

Wykonaj reset 

siłownika 

ogniskowej 

NULL 

16362 Błąd W wycinarce znajduje 

się stół obróbczy 

niezgodny z kolejką 

planowania produkcji. 

Wymień stół 

obróbczy na 

zadeklarowany w 

kolejce 

NULL 
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Wykonywanie 

programu niemożliwe 

planowania 

produkcji lub 

zmodyfikuj 

kolejkę 

planowania 

produkcji 

16363 Błąd Trwa czynność 

konserwacyjna. 

Wykonywanie 

programu niemożliwe  

Poczekaj na 

zakończenie prac 

konserwacyjnych 

Rozpoczęto prace 

konserwacyjne 

16364 Błąd Wykryto uszkodzenie 

przewodu sensora 

dystansu lub brak 

dyszy. Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź 

przewód sensora 

dystansu oraz 

obecność dyszy  

Brak sygnału obecności 

dyszy w sensorze dystansu 

16368 Ostrzeżenie Głowica znajduje się 

w gnieździe 

centrowania dyszy lub 

w punkcie kalibracji 

sensora dystansu. 

Uruchomienie 

programu niemożliwe  

Uruchom i 

zakończ 

poprawnie 

program 

centrowania 

wiązki lasera lub 

kalibracji sensora 

dystansu 

NULL 

16369 Błąd Emisja wiązki lasera z 

nieprawidłowej 

wysokości. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź sensor 

dystansu, 

wykonaj 

kalibrację 

sensora dystansu 

NULL 

16370 Błąd Wysokość sensora 

dystansu nie znajduje 

się w prawidłowym 

przedziale podczas 

centowania dyszy 

Sprawdź sensor 

dystansu oraz 

obecność dyszy. 

Wykonaj 

ponownie 

kalibrację 

Wysokość sensora dystansu 

powinna zawierać się w 

przedziale - odczytaj z okna 

wartość oczekiwana 
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sensora dystansu  

16371 Błąd Przekroczono czas 

trwania operacji 

centrowania dyszy. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź 

wartości 

sygnałów z 

czujników 

przesunięcia. 

Wykonaj 

ponowne 

centrowanie 

dyszy 

NULL 

16372 Błąd Przekroczono 

dopuszczalne 

przesunięcie układu 

centrowania dyszy . 

Uruchomienie 

programu niemożliwe  

Sprawdź 

wartości 

sygnałów z 

czujników 

przesunięcia. 

Wykonaj 

ponowne 

centrowanie 

dyszy 

NULL 

16373 Błąd Wykryto przesunięcie 

układu centrowania 

dyszy  w trakcie 

wyjazdu z gniazda 

centrowania. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Sprawdź gniazdo 

centrowania 

dyszy. 

Skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16374 Błąd Przekroczono 

dopuszczalną ilość 

prób autocentrowania 

dyszy. Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Uruchom 

program 

centrowania 

dyszy w trybie 

manualnym 

NULL 

16375 Błąd Brak sygnału 

gotowości siłownika 

ogniskowej. 

Wykonaj reset 

siłownika 

ogniskowej 

Brak sygnału gotowości 

siłownika ogniskowej 
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Wykonywanie 

programu niemożliwe  

16376 Błąd Stół obróbczy znajduje 

się w nieprawidłowej 

pozycji. Brak 

możliwości ruchu 

osiami w trybie 

manualnym  

Sprawdź 

ustawienie stołu 

obróbczego 

Brak sygnału z czujnika 

pozycji stołu obróbczego 

16377 Ostrzeżenie Tylna klapa jest 

otwarta, oraz osie nie 

są ustawione do 

pozycji bazowej. 

Silniki zostały 

wyłączone  

Zamknij tylną 

klapę, oraz ustaw 

osie X, Y i Z do 

pozycji bazowej, 

aby można było 

włączyć silniki 

NULL 

16378 Błąd  Błąd odczytu danych 

konfiguracyjnych z 

bazy SQL 

Uruchom 

ponownie 

system. Jeżeli 

problem się 

powtórzy 

skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16380 Błąd Nieprawidłowa nazwa 

tabeli technologicznej. 

Nie można załadować 

tabeli technologicznej 

Sprawdź 

wybraną tabelę 

technologiczną w 

kolejce 

planowania 

produkcji 

NULL 

16381 Błąd Błąd odczytu tabeli 

technologicznej. 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Uruchom 

ponowanie 

program. Jeżeli 

problem się 

powtórzy 

skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 
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16382 Błąd Wartość posuwu 

równa zero. Brak 

możliwości ruchu 

osiami w trybie 

manualnym  

Ustaw parametr 

posuwu powyżej 

wartości zero 

NULL 

16383 Błąd Oś X poza 

dopuszczalnym 

zakresem ruchu 

(software limit switch) 

Przesuń oś X w 

obszar roboczy 

oraz sprawdź 

pozycję enkodera 

osi X 

Pozycja enkodera osi poza 

zakresem (X+) - odczytaj z 

okna wartość oczekiwana 

16384 Błąd Oś X poza 

dopuszczalnym 

zakresem ruchu 

(software limit switch) 

Przesuń oś X w 

obszar roboczy 

oraz sprawdź 

pozycję enkodera 

osi X 

Pozycja enkodera osi poza 

zakresem (X-) - odczytaj z 

okna wartość oczekiwana 

16385 Błąd Oś Y poza 

dopuszczalnym 

zakresem ruchu 

(software limit switch) 

Przesuń oś Y w 

obszar roboczy 

oraz sprawdź 

pozycję enkodera 

osi Y 

Pozycja enkodera osi poza 

zakresem (Y+) - odczytaj z 

okna wartość oczekiwana 

16386 Błąd Oś Y poza 

dopuszczalnym 

zakresem ruchu 

(software limit switch) 

Przesuń oś Y w 

obszar roboczy 

oraz sprawdź 

pozycję enkodera 

osi Y 

Pozycja enkodera osi poza 

zakresem (Y-) - odczytaj z 

okna wartość oczekiwana 

16387 Błąd Oś Z poza 

dopuszczalnym 

zakresem ruchu 

(software limit switch) 

Przesuń oś Z w 

obszar roboczy 

oraz sprawdź 

pozycję enkodera 

osi Z 

Pozycja enkodera osi poza 

zakresem (Z+) - odczytaj z 

okna wartość oczekiwana 

16388 Błąd Oś Z poza 

dopuszczalnym 

zakresem ruchu 

(software limit switch) 

Przesuń oś Z w 

obszar roboczy 

oraz sprawdź 

pozycję enkodera 

Pozycja enkodera osi poza 

zakresem (Z-) - odczytaj z 

okna wartość oczekiwana 
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osi Z 

16389 Błąd Silniki są wyłączone. 

Brak możliwości 

ruchu osi X,Y oraz Z 

Uruchom silniki, 

aby umożliwić 

ruch osi w trybie 

manualnym 

NULL 

16390 Błąd Przekroczono 

maksymalną liczbę 

połączeń do bazy 

danych 

Uruchom 

ponownie 

system. Jeżeli 

problem się 

powtórzy 

skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16391 Błąd Wykryto przesunięcie 

układu centrowania 

dyszy (Y). 

Wykonywanie 

programu zatrzymane 

Wykonaj proces 

centrowania 

dyszy. 

Poprawność 

wykonania 

potwierdź 

procedurą 

TapeShot 

Przesunięcie na czujnikach 

układu centrowania dyszy 

16392 Błąd Silniki są wyłączone. 

Uruchomienie 

programu niemożliwe 

Uruchom silniki, 

aby uruchomić 

program 

NULL 

16393 Błąd Wybrano tryb 

automatyczny. Brak 

możliwości ruchu 

osiami w trybie 

manualnym 

Przełącz w tryb 

manualny, aby 

ręcznie sterować 

osiami 

NULL 

16394 Błąd Wybrano tryb 

półautomatyczny 

(MDI). Brak 

możliwości ruchu 

osiami w trybie 

manualnym 

Przełącz w tryb 

manualny, aby 

ręcznie sterować 

osiami 

NULL 
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16395 Błąd Głowica znajduje się 

poza obszarem 

roboczym. Brak 

możliwości 

uruchomienia silników 

Ustaw głowicę w 

obszarze 

roboczym, aby 

uruchomić silniki 

NULL 

16396 Błąd Nie wybrany tryb 

automatyczny.Urucho

mienie programu 

niemożliwe 

Przełącz w tryb 

automatyczny 

NULL 

16397 Błąd Nie wybrany tryb 

automatyczny. Brak 

możliwości 

opuszczenia strefy 

niebezpiecznej 

Przełącz w tryb 

automatyczny i 

uruchom 

program: "opuść 

strefę 

niebezpieczną" 

NULL 

16398 Błąd Nie wybrano 

programu 

Wybierz 

program w 

kolejce 

planowania 

produkcji 

NULL 

16399 Błąd Wystąpił błąd bazy 

danych 

Uruchom 

ponownie 

system. Jeżeli 

problem się 

powtórzy 

skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16400 Błąd Opcja Fastline nie jest 

aktywna 

Skontaktuj się z 

serwisem 

NULL 

16401 Błąd Trwa testowanie 

szczelności głowicy. 

Uruchomienie 

programu niemożliwe 

Poczekaj na 

koniec 

testowania 

szczelności 

głowicy, aby 

NULL 
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uruchomić 

program 

16402 Błąd Arkusz materiału 

przekracza obszar 

obróbczy. 

Uruchomienie 

programu niemożliwe 

Ustaw arkusz 

materiału w 

obszarze 

obróbczym i 

uruchom 

ponownie 

program 

NULL 

16403 Informacja Aktywna opcja 

automatycznych 

mikropołączeń  

NULL NULL 

16404 Informacja Aktywna opcja 

zmiany przyspieszenia 

NULL NULL 

16405 Błąd Nieprawidłowe 

wartości kalibracji 

sensora dystansu 

Sprawdź dyszę i 

sensor dystansu 

NULL 

16406 Błąd Przerwane bariery 

bezpieczeństwa. Brak 

możliwości wymiany 

stołów 

Sprawdź obszar 

bezpieczeństwa 

za maszyną, jeśli 

nie ma osób, 

potwierdź 

przyciskiem reset 

barierki 

bezpieczeństwa 

lub sprawdź 

błędy na stronie 

"COMPONENT 

STATUS"  

NULL 

16407 Błąd Silniki są wyłączone. 

Brak możliwości 

wymiany stołów 

Uruchom silniki, 

aby umożliwić 

wymianę stołów 

NULL 
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