
 
 

 
                    

 

Název procedury: 
Kontrola funkce bezpečnostního obvodu a 

optických bariér 

Oddělení: Servis  

Číslo procedury: IN/KON/001 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 
Před započetím práce (po startu stroje nebo 
při změně operátora, nejméně co 8 hodin) 

Předpokládaný čas 
práce: 

5 minut 

Platnost od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

I. Účel procedury 
• Cílem testu je kontrola správné funkce bezpečnostního 

obvodu a optických bariér stroje. 

 

I. Teorie  
• Správná funkce bezpečnostního obvodu omezuje pracovní 

riziko pro obsluhu stroje. Operátor musí po spuštění stroje a 
před zahájením práce zkontrolovat bezvadnou funkci 
bezpečnostního okruhu a optických bariér. Nesprávná funkce 
bezpečnostního okruhu může ohrozit zdraví a život osob.  

 
 
 

 



 
 

 
                    

II. Pracovní postup 
• Kontrola správné funkce bezpečnostního obvodu: 

A. zkontrolujte zda se nikdo nenachází v nebezpečné oblasti 
stroje. Ověřte nejen případnou přítomnost osob, ale také 
případné překážky v této pracovní oblasti, 

B. zavřete dveře kabiny stroje, 
C. zavřete revizní dvířka podélného dopravníku, 
D. zavřete zadní klapu,  
E. resetujte bezpečnostní tlačítka E-STOP (do pozice kdy 

není stlačené): 
I. na panelu operátora, 

II. na panelu výměníku stolů, 
F. zapněte motory. Pokud se motory zapnuly, je 

bezpečnostní okruh aktivní, 

G. Otevřete dveře kabiny stroje, bezpečnostní okruh se musí 
přerušit a signalizační tlačítko musí svítit v pozici OFF 
(Obr. 1).  

 
Pokud po otevření dveří kabiny 

stroje, nebo po stisku 
bezpečnostního tlačítka nebyl 
bezpečnostní obvod přerušen, 

neprodleně vypněte stroj a 
kontaktujte servis! 

Stroj nesmí být používán! 

 

 

  



 
 

 
                    

 
 

 

 

• Kontrola správné funkce optických bariér: 
A. zkontrolujte zda se nikdo nenachází v nebezpečné oblasti 

stroje jištěné optickými bariérami, 
B. ověřte, že dioda na příjimači (Obr. 2) svítí zeleně nebo 

žlutě. Pokud tato svítí červeně, seřiďte pozici vysílací 
bariéry oproti přijímající. 

Obr. 1. Panel operátora, signalizace ON/OFF motorů. 



 
 

 
                    

 
 

 

C. stiskem tlačítka potvrďte aktivaci bariér (dioda na 

příjimači musí svítit zeleně), 

 
 

 

 

D.  Zastiňte rukou vysílač optické bariéry (dioda na přijímači 

musí svítit červeně). 

Obr. 2. Označení přijímače optických závor. 

Obr. 3. Přijímač optických bariér, zobrazení po stisku tlačítka aktivace 
nebezpečné oblasti.  



 
 

 
                    

 

Pokud dioda po přerušení 

optických bariér nesvítí červeně, 

kontaktujte servis. 

Stroj nesmí být používán! 
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Název procedury: 
Vizuální kontrola řídícího panelu odtahu a 

stav zaplnění sběrné nádoby 

Oddělení:  Servis 

Číslo procedury: IN/KON/002 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 7 dnů (týden)  

Předpokládaný čas 
práce: 

10 minut 

Platnost od: 01.12.2019 

Vytvořil:  MKO 

Schválil:   

  

 

I. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola funkce odtahového agregátu, 

kontrola stavu znečištění filtrů a stav zaplnění sběrné nádoby. 

• Znečištěné filtry a plná sběrná nádoba neumožňují správnou 

funkci laserové řezačky. Pokud je odtahová jednotka ve stavu 

chyby, není možná laserová emise. 

 

 

 

 

 

II. Pracovní postup 



 
 

 
                    

• Obeznamte se s Manuálem instalace, obsluhy a údržby 

odtahové jednotky Donaldson DFPRO 4-16. 

• Kontrola sběrné nádoby: 

A. Vypněte odtah hlavním vypínačem na jeho řídícím panelu 

(Obr. 1), 

 

Obr. 1. Řídící panel a hlavní vypínač jednotky odtahu. 
  



 
 

 
                    

 

B. Odepněte spony sběrné nádoby (Obr. 2), 

Obr. 2. Sběrná nádoba prachových částic 

 

C. Zkontrolujte stav zaplnění nádoby. Pokud je plný z 1/3, 

nádobu vyprázdněte, 

D. Upevněte nádobu zpět pomocí spon a ověřte její těsnost 

vůči horní části, 

E. Zapněte odtah hlavním vypínačem. 

 
 
 
  
 



 
 

 
                    

• Kontrola řídícího panelu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Popis řídícího panelu. 

 

A. Vizuální zkontrolujte panel, 

B. Pokud svítí LED dioda „Servis” přeruště práci stroje a 

kontaktujte servisní organizaci, 

C. Pokud pruh stavu filtrů zobrazuje jejich znečištění, 

přerušte práci stroje a filtry Torit DCE vyměňte, 

D. Pokud svítí LED dioda „Alarm” přerušte práci stroje a stav 

konzultujte s manuálem odtahu, sekce Údržba, 

E. Pokud máte podezření na poškozenou odtahovou 

jednotku, kontaktujte servisní organizaci.  
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Název procedury: 
Kontrola hladiny vody v chladícím agregátu a 

detekce případné netěsnosti 

Oddělení: Servis 

Číslo procedury: IN/KON/003 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 7 dnů (týden) 

Předpokládaný čas 
práce: 

20 minut 

Platnost od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

II. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola hladiny vody v chladícím 

agregátu a kontrola těsnosti rozvodu vody. 

 

 

III. Pracovní postup 
• Kontrola hladiny vody v chladícím agregátu: 

A. Otevřete revizní dvířka chladícího agregátu, 

B. Zkontrolujte hladinu demineralizované vody DI water, 

(obr. 1),  

C. Pokud je hladina ve vodoznaku (A) nižší než ½ dolejte 

destilovanou vodu přes otvor (B), 

D. Zkontrolujte hladinu vody TAP water, 



 
 

 
                    

E.  Pokud je hladina ve vodoznaku (C) nižší než ½ dolejte 

destilovanou vodu přes otvor (D).   

 

• Wykonaj kontrole szczelności połączeń układu wodnego: 

• Zkontrolujte těsnost hadic rozvodu vody: 

A. Otevřete revizní dvířka chladící jednotky, 

B. Proveďte vizuální kontrolu těsnosti všech hadic, přírub. 

Zaměřte se na případný únik vody,  

C. Zkontrolujte zda není uprostřed chladničky voda,  

D. V případě nálezu vody uvnitř chladničky nebo netěsnosti 

hadic (obr. 2): 

I. Lokalizujte místo výtoku, 

II. Kontaktujte servis. 

 

A 

B 

C 

D 

Obr. 1. Zásobník vody. 
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Obr. 2. Připojení okruhů vody.  



 
 

 
                    

Název 
procedury: 

Kontrola a čištění pásu podélného dopravníku 

Oddělení: Servis  

Číslo 
procedury: 

IN/KON/004 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj:  iNspire, eVision 

Perioda: 7 dnů (týden) 

Předpokládaný 
čas práce: 

60 minut 

Platnost od: 01.12.2019 

Vytvořil:  MKO 

Schválil:   

 

 

IV. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola a čištění pásu podélného 

dopravníku. 

 

I. Teorie 
• Laserové řezačky série iNspire a eVision  jsou vybaveny 

podélným dopravníkem. Tento přemisťuje ven malé díly v 
ose X z pracovní části stroje. Během práce stroje se pás 
pohybuje rovnoměrně vpřed. Znečištění pásu může 
způsobit problémy při práci stroje a ve vyjímečných 
případech poškození dopravníku.  

 
 

II. Bezpečnostní opatření 



 
 

 
                    

• Před započetím práce na dopravníku: 

A. Vypněte pohony, 

B. Přerušte bezpečnostní obvod stroje stiskem tlačítka E-

Stop na panelu operátora, 

C. Vyjměte klíč z panelu operátora a zajistěte jej.  

 

III. Pracovní postup 
• Kontrola a čištění pásu podélného dopravníku: 

A. Ujistěte se, že byly splněny všechny body z 

Bezpečnostních opatření, 

B. Vyměňte stoly v režimu Manual tak, aby stůl (A) byl nad 

stolem (B), 

C. Vstupte do pracovního prostoru stroje po splnění  všech 

podmínek uvedených v sekci Bezpečnostní opatření, 

D. Odstraňte z pásu všechny nánosy znečištění, 

E. Vizuálně kontrolujte stav článků pásu. Případné 

poškození oznamte servisní organizaci, 

F. Zavřete dveře kabiny stroje, 

G. Zapněte motory, 

H. V režimu Manual, záložka Rychlé programy spusťte 
podélný dopravník, 

I. Posuňte pás tak, aby jste měli přístup k dosud neočištěné 

části pásu. Opakujte body (C) až (I) do kompletního 

očištění pásu,  

J. Vyčistěte odpadní kuvetu. Pokud je stroj vybaven 

příčným dopravníkem, spusťte jej aby se odstranily 

nahromaděné nečistoty.  
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Název 
procedury: 

Kontrola a čištění pásu příčného dopravníku 

Oddělení: Servis  

Číslo 
procedury: 

IN/KON/004A 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj:  iNspire, eVsion 

Perioda: 7 dnů (týden) 

Předpokládaný 
čas práce: 

60 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil:  MKO 

Schválil:   

 

 

I. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola a čištění pásů příčného dopravníku. 

 

IV. Teorie  
• Laserové řezačky série iNspire a eVision jsou volitelně 

vybaveny příčným dopravníkem. Tento slouží k 
přemisťování malých dílů ven ze stroje. Pás dopravníku se 
rovnoměrně posouvá během práce stroje. Znečištění pásu 
dopravníku může vést k nesprávné funkci stroje a ve 
výjímečných případech k poškození příčného dopravníku.  
 

 
 

V. Bezpečnostní opatření 



 
 

 
                    

• Před započetím práce uvnitř stroje: 

D. Vypněte motory, 

E. Přerušte bezpečnostní obvod stroje stiskem tlačítka E-

Stop na panelu operátora, 

F. Vyjměte klíč z panelu operátora a zajistěte jej.  

 

VI. Pracovní postup 
• Kontrola a čištění pásu příčného dopravníku: 

A. V režimu Auto v záložce Rychlé programy zvolte Výměnu 
stolů, 

B. Zdvihněte zadní klapu nahoru, 
C. Po splnění podmínek Bezpečnostních opatření vstupte 

zezadu do stroje, 

D. Očistěte viditelný úsek pásu dopravníku, 

E. Zvolte Rychlé programy, 
F. Zapněte pohon příčného dopravníku, aby jste jej mohli 

posunout na dosud neočistěnou část, 

G. Po splnění podmínek Bezpečnostních opatření vstupte 
zezadu do stroje, 

H. Očištěte viditelný úsek pásu dopravníku, 
I. Opakujte body (D) až (I) do kompletního očištění pásu 

dopravníku. 
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Název procedury: Kontrola filtrů přívodu stlačeného vzduchu 

Oddělení: Servis  

Číslo procedury: IN/KON/005 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 30 dnů (měsíc)  

Předpokládaný čas 
práce: 

20 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

I. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola stavu filtrů v jednotce přívodu 

stlačeného vzduchu do stroje. 

• Znečištění jako jsou voda nebo olej, mohou mít vliv na 

správnou funkci celého stroje. 

 

II. Teorie  
• Jednotka přípravy stlačeného vzduchu se využívá pro tyto 

části stroje: 

A. Zadní klapa výměníku stolů, 

B. Pohon osy Z, 

C. Pohony řízení klapek odtahu nad dopravníkem, 

D. Odtahová jednotka Donaldson, 

E. Ofuk jisker při průpalu, 

F. Chlazení trysky. 



 
 

 
                    

• Před připojením stroje do rozvodu zákazníka, by měl být 

nainstalovaný vysoušeč stlačeného vzduchu. Tento slouží k 

eliminaci rizika vniku kondenzované vody do rozvodu stroje. 

 

III. Pracovní postup 
• Kontrola filtrů v rozvaděči přívodu stlačeného vzduchu: 

A. Otevřete boční dveře stroje, 

B. Zkontrolujte filtr odlučující vodu v hlavním reduktoru (3). 

Pokud je v něm voda, povolte na spodní straně filtru 

modrý šroub a vodu vypusťte. Šroub opět dotáhněte, 

C. Zkontrolujte filtr oleje (4). Pokud se v něm nachází olej, 

povolte modrý šroub na spodní straně filtru a olej 

vypusťte. Šroub opět utáhněte, 

D. Zkontrolujte těsnost hlavního přívodu stlačeného 

vzduchu (1). 

• Kontrola nastavení výstupních tlaků na reduktorech: 
A. Zkontrolujte nastavení hlavního reduktoru (Obr. 1)  

Nastavte hodnotu 6 bar (2), 

B. Zkontrolujte nastavení reduktoru ofuku jisker při průpalu 

(5). Nastavte hodnotu 5 bar, 

C. Zkontrolujte nastavení reduktoru chlazení trysky (6). 

Nastavte hodnotu 5,5 bar. 
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Obr. 1. Vstupní jednotka stlačeného vzduchu.  
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Název 
procedury: 

Kontrola těsnosti odtahové jednotky a jejího 
připojení ke stroji 

Oddělení:  Servis  

Číslo 
procedury: 

IN/KON/006 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj:  iNspire, eVision 

Perioda: 30 dnů (měsíc)  

Předpokládaný 
čas procedury: 

20 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:   

 

 

II. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola těsnosti odtahové jednotky a jejich 

přívodních rour. 

 

I. Teorie 
• Laserové řezačky série iNspire a eVision jsou vybaveny 

odtahovou jednotkou odvádějící spaliny a prach vznikající 
během procesu řezání. Odtahový agregát je hlavní část 
systému, která je odpovědná za odvod spalin z pracovního 
prostoru stroje a jejich následné filtrace. Všechny netěsnosti 
v systému mohou vést k nízké efektivitě provozu odtahové 
jednotky a znečištění pracovního prostředí v okolí stroje.   

 

II. Bezpečnostní opatření 



 
 

 
                    

• Před započetím práce na odtahové jednotce:  

G. Vypněte odtahovou jednotku hlavním vypínačem na 

jejím rozvaděči, 

H. Práce na zapnuté jednotce je zakázána.  

 

III. Pracovní postup 
• Kontrola těsnosti odtahové jednotky: 

A. Vypněte jednotku hlavním vypínačem na řídícím panelu 

(Obr. 1), 

 

 
 

 

 

 

Obr.1. Hlavní vypínač odtahové jednotky. 



 
 

 
                    

B. Pomocí speciálního klíče otevřete komoru filtrů, 

C. Zkontrolujte stav těsnění dveří. Zaměřte se na případná 

mechanická poškození a stav opotřebení, 

D. Pokud stav těsnění nezaručuje těsnost, vyměňte jej, 

E. Očistěte dveře a těsnění od prachu, 

F. Těsně zavřete dveře komory filtrů pomocí klíče, 

G. Zkontrolujte stav přívodních rour a hadice:  

I. Odtahového systému, 

II. Přívodu stlačeného vzduchu. 

H.  V případě detekce netěsnosti, tuto odstraňte případně 

vyměňte vadné části, 

I. Zapněte odtahovou jednotku hlavním vypínačem. 
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Název 
procedury: 

Kontrola nebo výměna filtračních rohoží chladiče a 
filtrů rozvaděče chladničky 

Oddělení: Servis  

Číslo 
procedury: 

IN/KON/007 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 30 dnů (měsíc) 

Předpokládaný 
čas práce: 

60 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

III. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola nebo výměna filtračních rohoží 

výměníku tepla chladícího agragátu a skříně jeho rozvaděče. 

 

I. Teorie  
• Znečištění filtrů výměníku tepla zhoršuje chladící vlastnosti 

jednotky a může být příčinou chybové hlášky "High 

refrigerant pressure fault" která zablokuje chladící agregát.  

• Znečištěné filtry rozvaděče chladničky zhoršují průtok 

vzduchu. To může vést k přehřívání elektronických součástek 

rozvaděče a jejich poškození. 

 

  

II. Pracovní postup 



 
 

 
                    

• Výměna filtrů chladícího agregátu: 

A. Demontujte boční kryty filtračních rohoží (Obr. 1), 

B. Vyměňte filtrační rohože, 

C. Namontujte zpět boční kryty. Pokud je to nutné, resetujte 

chybovou hlášku "High refrigerant pressure fault" 

pomocí červeného tlačítka nacházejícího se v jednotce 

(Obr. 2). 

 

 

 

• Výměna filtrů rozvaděče chladničky (2 ks)(Obr. 3): 

Obr. 2. Tlačítko resetu chyby High refrigerant pressure fault. 

Obr. 1. Filtr a jeho fixační kryt. 



 
 

 
                    

A.  Pomocí zámku uvolněte klec filtru, 

B. Filtr vyčistěte případně vyměňte (velké znečištění), 

C. Vložte filtr a klec opět zavřete až do zaskočení zámku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   -KONEC PROCEDURY- 
 
 
 
 

 

 

Obr. 3. Filtry rozvaděče chladničky: 1. Zámek klece filtru;  2. Klec filtru;  3. 
Ochranný kryt;  4. Klec filtru; 5. Zámek klece filtru;  6. Vedení ochranného 

plechu. 



 
 

 
                    

Název 
procedury: 

Mazání ložisek výměníku stolů 

Oddělení: Servis 

Číslo 
procedury: 

IN/KON/008 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 30 dnů (měsíc) 

Předpokládaný 
čas práce: 

60 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

 

IV. Účel procedury 
• Cílem procedury je promazání ložisek hřídele výměníku stolů.  

 

I. Teorie 
• Laserové řezačky série iNspire a eVision jsou vybaveny 

výměníkem stolů. Tento umožňuje naložení tabulí plechu do 
stroje a zároveň vyložení tabulí už zpracovaných. Stoly 
výměníku jsou poháněny motorem s převodovkou, kde tato 
pomocí hřídele s ozubenými koly přenáší silový moment na 
řetězy stolů. Na hřídeli jsou osazeny dva mazací niple ložisek.  
 

 

 

II. Bezpečnostní opatření 



 
 

 
                    

• Před zahájením práce se stoly: 

I. Vypněte pohony, 

J. Přerušte bezpečnostní obvod stroje stiskem tlačítka E-

Stop na panelu operátora, 

K. Vyjměte klíč z panelu operátora zajistěte jej.  

 

III. Pracovní postup 
• Postup mazání ložisek: 

K. Ujistěte se, že jsou splněna všechna vyžadovaná 

bezpečnostní opatření, 

L. Pomocí ruční výměny stolů najeďte stoly do pozice tak, 

aby stůl (A) byl nad stolem (B), 

M. Pomocí maznice doplňte mazivo v množství cca 2 cm³ 

na ložisko, 

N. Očistěte staré mazivo.  
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Název 
procedury: 

Kontrola a čištění klapek odtahu a kontrola 
napnutí pásu a řetězu podélného dopravníku 

Oddělení: Servis  

Číslo 
procedury: 

IN/KON/009 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 30 dnů (měsíc) 

Předpokládaný 
čas práce: 

120 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

 

V. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola stavu a čištění klapek odtahu a 

podélného dopravníku. Dále kontrola napnutí pásu a řetězu 
pohonu dopravníku. 
 

IV. Teorie  

• Klapky odtahu jsou řízeny automaticky tak, aby se otevírala 

pouze příslušná klapka podle aktuální pozice traverzy v ose 

X. To má vliv na zmenšení množství odtahovaného vzduchu, 

což podstatně zvyšuje účinnost odtahu. Případné poškození 

nebo vadná funkce klapek, má za následek větší znečištění 

vnitřního prostoru stroje což může vést k nahromadění 

prachu a poškození stroje.  



 
 

 
                    

• Nahromadění znečištění v pracovní oblasti podélného 

dopravníku může vést k jeho poškození a v extrémních 

případech i ke vzplanutí nečistot.  

• Špatné seřízení napnutí řetězu a pásu dopravníku může 

vést k rychlejšímu opotřebení mechanických částí pásu a 

tímto k zastavení dopravníku.  

 

V. Bezpečnostní opatření 
• Před započetím práce na stroji: 

L. Vypněte pohony, 

M. Přerušte bezpečnostní obvod stroje stiskem tlačítka 

E-Stop na panelu operátora, 

N. Vyjměte klíč z panelu operátora a zajistěte jej.  

  

 

VI. Pracovní postup 
• Kontrola a čištění klapek odtahu: 

O. V režimu Manual v záložce Rychlé programy vypněte 
jednotku odtahu, 

P. Přejděte do režimu Manual, 

Q.  Verifikujte správné otevírání jednotlivých odtahových 

klapek pomocí přejezdu traverzy od  minimální do 

maximální pozice v ose X: 

➢  Verze iNspire 1530 a eVision 1530 – 6 odtahových 

klapek, 

➢  Verze iNspire 2040 a eVision 2040 – 8 odtahových 

klapek. 

➢ Verze iNspire 2060 a eVision 2060 – 12 odtahových 

klapek 



 
 

 
                    

R. Zkontrolujte zda se každá klapka správně otevírá a 

zavírá.  

S. Pokud některá klapka vykazuje nepravidelný chod, 

kontaktujte servis, 

T. Ujistěte se, že byly splněny všechny podmínky pro 

výměnu stolů, 

U. Spusťte výměnu stolů v režimu Manual do pozice kdy 

jsou stoly nad sebou, 

V. Vstupte do pracovní oblasti stroje po splnění všech 

Bezpečnostních opatření, 

W. Sejměte skluzové desky, které jsou nad klapkami 

odtahu, 

X. Proveďte vizuální kontrolu stavu skluzových desek a 

odtahových klapek na případná mechanická poškození, 

Y. Klapky odtahu musí mít volný chod v rozsahu cca 90º, 

Z. Očištěte klapky a jejich okolí od nápeků strusky a 

prachu, 

AA. Namontujte zpět skluzové desky. 

 

• Kontrola a čištění podélného dopravníku: 
A. Během provádění níže uvedených bodů věnujte 

pozornost případnému poškození částí dopravníku, 

klapek odtahu a skluzových desek. Odstraňte veškeré 

nápeky strusky, vypálené díly a další nečistoty, které 

mohou způsobit poškození stroje. 

B. V případě poškozených částí dopravníku nebo klapek 

odtahu, případně skluzových desek kontaktujte servisní 

organizaci, 

C. Ujistěte se, že byly splněny všechny podmínky pro 

výměnu stolů, 



 
 

 
                    

D. Spusťte výměnu stolů v režimu Manual do pozice kdy jsou 

stoly nad sebou, 

E. Otevřete revizní dvířka dopravníku, 

F. Odstraňte všechny nečistoty v oblasti kolem pásu 

podélného dopravníku,  

POZOR: věnujte zvýšenou pozornost oblasti 

bezprostředně pod dopravníkem.  

G. Pomocí maznice doplňte do mazacích niplů zhruba        2 

cm ³ maziva LT 4 nebo obdobného (Obr. 1), 

 

H. Zavřete revizní dvířka dopravníku, 

I. Po splnění všech bodů Bezpečnostních opatření vstupte 

do stroje, 

J. Odstraňte veškeré znečištění z prostoru dopravníku ve 

směru od předu stroje dozadu, 

K. Po splnění všech bodů Bezpečnostních opatření proveďte 

výměnu stolů, 

L. Vysuňte odpadní kuvetu, případě příčný dopravník pokud 

je jím stroj vybaven, 

Obr.1. Mazací niply ložisek, pohled z přední 

strany stroje. 



 
 

 
                    

M. Po splnění všech bodů Bezpečnostních opatření 

vstupte do zadní části stroje, 

N. Pomocí maznice doplňte do mazacích niplů  zhruba           

2 cm ³ maziva LT 4 nebo obdobného (Obr. 2), 

 

 

 

O. Vyčištěte zadní část stroje a okolí dopravníku, 

P. Vsuňte zpět kuvetu na odpad, případně příčný 

dopravník. 

• Kontrola napnutí pásu a řetězu pohonu dopravníku: 
A. Ujistěte se, že byly splněny všechny podmínky pro 

výměnu stolů, 

B. Spusťte výměnu stolů v režimu Manual do pozice kdy 

jsou stoly nad sebou, 

C. Demontujte ochranný plech pohonu dopravníku, 

D. Zkontrolujte stav napnutí řetězu dopravníku. POZOR: 

správně napnutý řetěz se musí vytáhnout o 20-30 mm 

po aplikaci síly 150 N (zhruba 15 kg), 

E. Vizuálně zkontrolujte promazání řetězu dopravníku. 

Pokud není dostatečné, namažte řetěz mazivem Mobilux 

EP 004 nebo obdobným, 

Obr. 2. Mazací niply ložisek, pohled ze zadní strany 
stroje. 



 
 

 
                    

F. Namontujte zpět ochranný plech pohonu dopravníku, 

G. Posuďte stav napnutí pásu jeho vyhnutím směrem k 

zemi. Pás musí pružit a po vyhnutí se musí vracet zpět do 

původní polohy.  

 

-KONEC PROCEDURY- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                    

Název 
procedury: 

Kontrola hladiny a doplnění maziva v jednotce 
centrálního mazání, čištění a kontrola promazání 

kolejnic lineárních ložisek osy X, Y a Z 

Oddělení: Servis  

Číslo 
procedury: 

IN/KON/010 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 30 dnů (měsíc) 

Předpokládaný 
čas práce: 

120 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

 

VI. Účel procedury 

• Cílem procedury je kontrola množství a doplnění maziva v jednotce 
centrálního mazání, kontrola promazání lineárních kolejnic osy X, Y, 
Z a jejich čištění. 

 

I. Teorie  
• Jednotka centrálního mazání zásobuje mazivem: 

➢ Řetěz výměníku palet, 

➢ Řetěz podélného dopravníku, 

➢ Lineární ložiska na všech osách. 

• Nesprávná funkce centrálního mazání vede k nadměrnému 

opotřebení dílů stroje a v extrémních případech k zastavení a 

poškození stroje. 



 
 

 
                    

 

II. Pracovní postup 
• Kontrola promazání lineárních ložisek: 

A. Demontujte prachové harmoniky na osách, 

B. Zkontrolujte zda se na lineárních kolejnicích osy X, X1 a Y 

nachází jemný film maziva. Pokud jsou kolejnice suché, 

znamená to nesprávnou funkci centrálního mazání, 

případně poškozená lineární ložiska. V tom případě 

kontaktujte servisní organizaci, 

C. Očistěte osové kolejnice od prachu a starého maziva 

pomocí suché hadry (neprašné). Během čištění 

kontrolujte stav kolejnic (viditelná poškození, 

opotřebení atd). Tyto poškození nahlašte servisní 

organizaci.  

D. Pomocí papírku na čištění optiky (např. Tiffen), naneste 

na kolejnice jemný film maziva, 

E. Namontujte zpět prachové harmoniky na osách. 

• Kontrola a doplnění maziva do jednotky centrálního mazání: 

A. Otevřete boční dveře stroje pro přístup k jednotce    

(Obr. 1). 

B. Zkontrolujte hladinu maziva v zásobníku,  

C. Pokud je hladina maziva menší než 1/3 doplňte zásobník 

mazivem Mobilux EP 004  



 
 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-KONEC PROCEDURY- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 1. Jednotka centrálního mazání se zásobníkem maziva. 



 
 

 
                    

Název procedury: 

Kontrola a čištění magnetů lineárních 

motorů, měřících snímačů a kvality signálu 

enkodérů. 

Oddělení: Servis  

Číslo procedury: IN/KON/011 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 30 dnů (měsíc) 

Předpokládaný čas 

práce: 
90 minut 

Platnost od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:   

 

I. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola a čištění magnetů lineárních motorů, 

měřících snímačů odměřování a kvality signálů z enkodérů. 

 

II. Teorie  
• Znečištěním měřících senzorů dochází ke ztrátám pozic 

traverzy v osách. To může vést až k poškození stroje.  

• Během řezacího procesu stroje se mohou dostat drobné 

částečky znečištění mezi lineární motor a jeho magnety. 

Mezera mezi motorem a magnety je menší než 1 mm. Z toho 



 
 

 
                    

důvodu je zapotřebí dbát na čistotu magnetů, jinak může dojít 

k poškození motoru a jeho magnetů.  

 

III. Pracovní postup 
• Kontrola a čištění magnetů, měřících pravítek a kontrola signálu ze 

senzorů: 

A. Vypněte motory, 

B. Stiskněte bezpečnostní tlačítko, 

C. Demontujte ochranné harmoniky na osách X, X1 a Y,  

D. Odstraňte z magnetů drobné částečky znečištění, 

E. Vyčištěte magnety pomocí izopropyl alkoholu (Obr. 2) a 

papírků Tiffen (Obr. 1), 

 

F. Zkontrolujte stav magnetů, pokud se objeví viditelné 

poškození jejich povrchu kontaktujte servisní organizaci, 

G. Pomocí izopropyl alkoholu a papírků Tiffen, opatrně 

vyčistěte odměřovací pravítka, 

Obr. 1. Čistící papírky Tiffen 

Obr. 2, Izopropyl alkohol 



 
 

 
                    

H. Zkontrolujte stav odměřovacích pravítek vzhledem k 

jejich znečištění a případnému poškození povrchu,  

I. Po celém rozsahu osy zkontrolujte barvu, kterou svítí 

dioda na senzoru. Traverzu posouvejte pomalu ručně od 

minimální do maximální pozice pracovního rozsahu.  

Pokud se na senzoru rozsvítí dioda oranžově nebo 

červeně, je zapotřebí opět vyčistit měřící pravítko. Změna 

barvy znamená zhoršený signál v místě změny barvy. 

Pokud dioda svítí celý rozsah modře a přesto stroj ztrácí 

pozici, kontaktujte servisní organizaci. 

 

 

-KONEC PROCEDURY- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
                    

Název procedury: 
Kontrola stavu čisté komory odtahové 

jednotky (správná funkce filtrů) 

Oddělení: Servis  

Číslo procedury: IN/KON/012 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 60 dnů (2 měsíce) 

Předpokládaný čas 
práce: 

40 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

I. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola správné funkce filtrů odtahu 

pomocí kontroly stavu znečištění čisté komory odtahu. 

 

II. Nářadí pro provedení procedury 
• Plochý nebo nástrčkový klíč 17mm. 

 

III. Pracovní postup 
• Kontrola stavu čisté komory odtahu: 

A. Vypněte odtahovou jednotku hlavním vypínačem na jeho 

panelu (Obr. 1), 



 
 

 
                    

 
 

 

 

B. Demontujte kryt komory čistého vzduchu (Obr. 2), 

 

Obr. 1. Řídící panel a hlavní vypínač. 



 
 

 
                    

 
 

 

C. Zkontrolujte stav znečištění čisté komory. Známkou 

vadných filtrů je přítomnost prachu v komoře čistého 

vzduchu. V tomto případě filtry Torit DCE vyměňte za 

nové, 

D. Očištěte komoru od veškerého prachu, 

E. Zkontrolujte těsnění dvířek komory,  

Obr. 2. Kryt komory čistého vzduchu. 



 
 

 
                    

F. Zpět namontujte dveře komory, dbejte na těsnost vůči 

hlavní skříni odtahu. Případná netěsnosti způsobují: 

I. špatné hodnoty měření senzoru tlaku v komoře, 

II. špatnou funkci ukazatele znečištění filtrů, 

III. nesprávné parametry pro práci odtahu, 

IV. nízkou účinnost odtahu ze stroje. 

G. Zapněte odtahovou jednotku hlavním vypínačem. 

 

 

-KONEC PROCEDURY- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
                    

Název procedury: Kontrola stavu a čištění kolejnic a kol stolů PCH 

Oddělení: Servis  

Číslo procedury: IN/KON/013 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 60 dnů (2 měsíce) 

Předpokládaný čas 

práce: 
60 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

I. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola a čištění pojezdných kolejnic stolů a kol 

PCH. 
 

II. Teorie  
• Kolejnice zajišťují pozice stolů během jejich výměny, 

konstrukce kolejnic umožňují aby se stoly navzájem míjely 

během procesu výměny stolů. 

• Případné znečištění nebo poškození kolejnic může způsobit 

poškození vodících kol, což může vést k poškození celého 

výměníku stolů PCH.  



 
 

 
                    

• Poškozená kola mohou způsobit zastavení výměny stolů a v 

extrémním případě i vypadnutí stolů z kolejnic. To může vést 

k vážnému poškození stroje.  

 

III. Pracovní postup 
• Kontrola znečištění a stavu kolejnic, zaměřte se na: 

A. zda nejsou na kolejnicích trhliny, 

B. stav opotřebení kolejnic, 

C. vizuální kontrola případného pokřivení kolejnic, 

D. kontrola hloubky, 

E. věnujte pozornost tomu, zda nejsou příliš opotřebené, 

nenachází se na nich praskliny nebo jiné vady (Obr. 1), 

  



 
 

 
                    



 
 

 
                    

 

 

Obr.  1. Příklady poškození drah PCH. 



 
 

 
                    

 

G. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte servisní organizaci. 

• Kontrola stavu kol: 

BB. Očištěte vodící (Obr. 2) a pojezdová kola (Obr. 3) od 

nanesených nečistot, 

CC. Vizuálně zkontrolujte stav kol, zaměřte se hlavně na 

tyto možné poškození: 

➢ Trhliny,  

➢ Změny a úbytky ve struktuře materiálu, 

➢ Viditelné poškození ložiska.  

V případě detekce některého z výše uvedených 
poškození, kontaktujte servisní organizaci.  

DD. Změřte šířku spáry vodícího kola. Ta má maximální 

přípustný rozměr 11.5mm (Obr.2). Pokud je spára v kole 

větší, kontaktujte servisní organizaci pro zajištění výměny 

vodících kol. 



 
 

 
                    

 

 

Obr.2. Vodící kolo stolu. 



 
 

 
                    

 

EE. Spusťte motory stroje, 

FF. Odblokujte bezpečnostní obvod pomocí uvolnění 

tlačítka E-Stop na panelu operátora, 

GG. Vložte klíč do panelu operátora, pozice II, 

HH. Vyměňte stolu v režimu Auto, 

II. Po výměně stolů opakujte body (A) až (C). 

 

 

-KONEC PROCEDURY- 

 

 

 

 

Obr. 3. Pojezdové kolo stolu. 



 
 

 
                    

Název 
procedury: 

Kontrola, čištění a mazání lineárních vedení stolu A, 
napnutí řetězu výměníku stolů 

Oddělení: Servis  

Nr procedury: IN/KON/014 

Verze: 09.2019 

Rodzaj 
procedury: 

Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 90 dnů (3 měsíce) 

Předpokládaný 
čas práce: 

120 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

I. Účel procedury 
• Kontrola, čištění a mazání lineárních vedení stolu A a kontrola 

napnutí řetězu pohonu stolů. 
 

II. Teorie  
• Lineární vedení spolu s lineárním ložiskem na stole A, 

umožňuje pohyb stolu během zdvihu a klesání při výměně 

stolů. Správná funkce mechanismu vyžaduje pravidelné 

čištění a mazání.  

• Řetěz pohonu stolů se během své životnosti může natáhnout. 

Proto je nutná pravidelná kontrola napnutí řetězu a jeho 

případné dopnutí.  

• Nesprávně napnutý řetěz může vést ke špatné funkci 

výměníku stolů, nadměrnému opotřebení jeho částí a 

případnému poškození.  



 
 

 
                    

 

III. Bezpečnostní opatření 
• Před započetím práce uvnitř stroje: 

O. Vypněte motory, 

P. Přerušte bezpečností obvod stiskem tlačítka E-Stop na 

panelu operátora, 

Q. Vyjměte klíč z panelu a zajistěte jej.  

 

IV. Pracovní postup 
• Kontrola, čištění a mazání lineárních kolejnic stolu A: 

JJ. Připravte podmínky pro výměnu stolů, 

KK. Vyměňte stoly tak, aby stůl A byl ven ze stroje, 

LL. Vyčištěte lineární vedení, 

MM. Vizuálně zkontrolujte stav vedení na případná 

mechanická poškození, 

NN. V případě poškození vedení, kontaktujte servisní 

organizaci, 

OO. Pomocí maznice dodejte do lineárního ložiska 2cm3  

maziva Mobilux EP 004, nebo jeho ekvivalentu, 

PP. Očištěte ložisko od starého maziva. 

• Kontrola napnutí řetězu pohonu výměníku: 

A. V režimu Auto z Rychlých programů zvolte výměnu stolů, 

B. Tlačítkem Klapa nahoru tuto otevřete, 

C. Po splnění všech Bezpečnostních opatření vstupte do 

kabiny stroje, 

D. Zkontrolujte stav napnutí řetězu na obou stranách zhruba 

80 cm od konce stroje (Obr. 1), 

 

 



 
 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Rozsah ve kterém je možno odtáhnout řetěz od vodící 

lišty (zelené barvy) je od 70 mm do max 90 mm, 

F. Pokud napnutí řetězu není v uvedeném rozsahu, 

pokračujte následujícím bodem, 

G. Připravte všechny podmínky pro výměnu stolů, 

H. V režimu Manual, zvolte ruční výměnu stolů. Tyto 

nastavte do pozice stůl (A) nad stolem (B), 

I. Po splnění všech Bezpečnostních opatření vstupte do 

kabiny stroje, 

J. Demontujte dva skluzové plechy (1), 

K. Pomocí klíče 19 povolte 3 šrouby konzoly (2), 

L. Pomocí klíče 24 povolte kontramatku napínacího šroubu 

(3), 

M. Pokud je zapotřebí řetěz napnout, dotahujte napínací 

šroub do správného napnutí řetězu, 

80 cm 

Obr. 1. Místo pro kontrolu napnutí řetězů. 



 
 

 
                    

N. Pokud je zapotřebí řetěz povolit, povolujte napínací 

šroub do potřebného uvolnění řetězu.  
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Obr. 2. Napínání řetězu výměníku stolů. 



 
 

 
                    

Název 
procedury: 

Kontrola hladiny oleje v převodovce motoru 
podélného dopravníku a výměníku stolů 

Oddělení: Servis  

Číslo procedury: IN/KON/015 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 180 dnů (6 měsíců) 

Przewidywany 
czas trwania 
czynności: 

60 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

I. Účel procedury 
• Cílem procedury je kontrola hladiny oleje v převodovkách motorů 

podélného dopravníku a výměníku stolů.  

 

II. Teorie  
• Laserové stroje řady iNspire a eVision jsou vybaveny 

podélným dopravníkem a výměníkem stolů. Oba tyto 
mechanismy jsou poháněny pomocí motoru s převodovkou. 
Tyto převodovky jsou naplněny olejem, proto je zapotřebí 
provádět pravidelnou kontrolu hladiny a případné doplňování 
oleje.  

 

 

 

 



 
 

 
                    

III. Bezpečnostní opatření 
• Před započetím kontroly hladiny oleje: 

R. Vypněte motory, 

S. Přerušte bezpečností obvod stiskem tlačítka E-Stop na 

panelu operátora, 

T. Vyjměte klíč panelu a zajistěte jej.  

 

IV. Pracovní postup 
• Kontrola hladiny oleje – podélný dopravník: 

QQ. Demontujte ochranný plech převodovky, 

RR. Vyšroubujte  šroub dle červeného označení viz (Obr. 

1), 

 

SS. Zkontrolujte hladinu oleje, 

Obr. 1.  Šroub kontroly hladiny oleje. 



 
 

 
                    

TT. Při nízké hladině doplňte olej viz tabulka (Obr. 3), do 

množství kdy začíná vytékat z otvoru šroubu, 

UU. Zašroubujte zpět šroub. 

• Kontrola hladiny oleje – výměník stolů: 

A. Demontujte ochranný plech převodovky, 

B.  Vyšroubujte šroub dle červeného označení viz (Obr. 2), 

C. Zkontrolujte hladinu oleje, 

D. Při nízké hladině doplňte olej viz tabulka (Obr. 3), do 

množství kdy začíná vytékat z otvoru šroubu, 

E. Zašroubujte zpět šroub hladiny. 

 

Obr. 2. Šroub kontroly hladiny oleje 



 
 

 
                    

 

 

-KONEC PROCEDURY- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Tabulka maziv. 



 
 

 
                    

Název procedury: 
Výměna vody chladícího agregátu a výměna 

deionizační patrony 

Oddělení: Servis  

Číslo procedury: IN/KON/016 

Verze: 11.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 180 dnů (6 měsíců) 

Předpokládaný čas 
práce: 

4 hodiny 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

I. Účel procedury 
• Cílem procedury je výměna chladící vody a výměna deionizační 

patrony v chladícím agregátu. 
 

II. Teorie  
• Chladící agregát je externí zařízení určené k chlazení zdroje 

laseru a řezací hlavy. Regulace a řízení agregátu se provádí 
automaticky pomocí integrovaného elektronického systému. 

 

III. Bezpečnostní opatření 
• Před započetím práce s chladícím agregátem: 

U. Vypněte celý stroj hlavním vypínačem, 

V. Vypněte chladící agregát hlavním vypínačem.  

 

 



 
 

 
                    

IV. Pracovní postup 
• Výměna vody a deionizační patrony (Obr. 1): 

VV. Před započetím práce splňte všechny body z 

Bezpečnostních opatření, 

WW. Otevřete dvířka chladící jednotky, 

XX. Pomocí výpustných ventilů (1), vypusťte oba vodní 

okruhy do sběrné nádoby, 

YY. Odpojte označené hadice od agregátu  (2 a 3), 

 

 

 

 

 

 

 

ZZ. Vypusťte veškerou vodu ze systému.  

AAA. Výměna patrony deionizace (Obr. 2): 

I. Povolte sponu patrony, 

II. Vyměňte patronu za nový kus, 

III. Namontujte novou patronu,  

 

1 1 2 2 
3 3 

Obr. 1. Výpustné ventily a připojení agregátu. 



 
 

 
                    

 

BBB. Připojte zpět hadice do chladničky, 

CCC. Zavřete ventily pro výpust vody, 

DDD. Naplňte nádobu DI vody destilovanou vodou do 

úrovně černé rysky na vodoznaku, 

EEE. Naplňte nádobu TAP vody destilovanou vodou do 

úrovně černé rysky na vodoznaku, 

FFF. Zapněte chladící jednotku hlavním vypínačem, 

GGG. Zapněte celý stroj, 

HHH. Počkejte 5 min až se naplní celý systém a poté dolejte 

potřebné množství vody. Hladinu doplňte do výšky 

černých rysek na vodoznacích (Obr. 3).  

 

Obr. 2. Deionizační patrona a fixační spona. 
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Obr. 3. Vodoznak a ryska. 



 
 

 
                    

Název procedury: 
Výměna automatických maznic SIMALUBE na 

příčném dopravníku 

Oddělení: Servis 

Číslo procedury: IN/KON/017 

Verze: 11.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 330 dnů (11 měsíců) 

Předpokládaný čas 
práce: 

30 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

V. Účel procedury 
• Cílem procedury je výměna automatických maznic SIMALUBE na 

příčném dopravníku.  
 

VI. Teorie  
• Příčný dopravník je vybaven automatickými maznicemi 

SIMALUBE. Tyto slouží k mazání řetězů dopravníku a jsou 

umístěny nahoře na dopravníku. Na maznici je zapotřebí 

imbusovým klíčem nastavit hodnotu 12, což je počet měsíců 

za které se maznice vyprázdní. Používají se maznice výrobce 

SIMALUBE 60, SL14 s řetězovým olejem. 

 

 



 
 

 
                    

 

VII. Bezpečnostní opatření 
VIII. Před započetím práce na výměně maznice: 

W. Vypněte motory, 

X. Přerušte bezpečnostní obvod stroje stiskem tlačítka E-

Stop na panelu operátora.  

 

 

IX. Pracovní postup 
• Výměna automatické maznice řetězu dopravníku (Obr. 1): 

III. Na prázdné patroně nastavte klíčem hodnotu 0, 

JJJ. Vyjměte maznici z objímky, 

KKK. Odpojte hadičku mezi maznicí a dopravníkem, 

LLL. Odšroubujte konektor na dolní straně maznice, 

MMM. Tento našroubujte na novou maznici, 

NNN. Připojte hadičku do maznice, 

OOO. Vložte maznici do objímky, 

PPP.  Klíčem nastavte maznici na hodnotu 12 (počet 

měsíců vyprázdnění maznice). 
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Obr. 1. Pozice automatických maznic. 



 
 

 
                    

Název 
procedury: 

Výměna oleje v převodovkách výměníku stolů a 
podélného dopravníku 

Oddělení: Servis  

Číslo procedury: IN/KON/018 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 720 dnů (2 roky) 

Předpokládaný 
čas práce: 

4 hodiny 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

 

VII. Účel procedury 
• Cílem procedury je výměna oleje v převodovce výměníku stolů a 

podélného dopravníku.  

 

VIII. Teorie  
• Laserové řezačky iNspire a eVision jsou vybaveny výměníkem 

stolú (PCH) a podélným dopravníkem. Každý z těchto je 
poháněn motorem s převodovkou. Na této převodovce je 
zapotřebí provádět periodickou kontrolu hladiny oleje a jeho 
výměnu.  
 

 

 

 

IX. Bezpečnostní opatření 



 
 

 
                    

• Před započetím práce na výměně olejů: 

Y. Vypněte motory, 

Z. Přerušte bezpečností obvod stiskem tlačítka E-Stop na 

panelu operátora, 

AA. Vyjměte klíč z panelu a zajistěte jej.  

 

X. Pracovní postup 
• Výměna oleje převodovky výměníku stolů:  

F. Připravte podmínky pro výměnu stolů, 

G. Stoly manuálně vyměňte do pozice, kdy se stůl A nachází 

nad stolem B, 

H. Před započetím práce se ujistěte, že jsou splněny všechny 

body z Bezpečnostních opatření, 

I. Odšroubujte kontrolní šroub hladiny oleje Obr.1, pozice 

1 (imbusový klíč 6mm), 

J. Odšroubujte výpustný šroub Obr.1, pozice 2 (imbusový 

klíč 6mm), 

POZOR: Připravte si vhodnou sběrnou nádobu na použitý 

olej, 

K. Vypusťte všechen olej z převodovky, 

L. Zašroubujte zpět výpustný šroub, 

M. Pomocí nálevky naplňte převodovku olejem typu 

podle tabulky (Obr. 3), 

N. Správné hladiny oleje je dosaženo v okamžiku, kdy olej 

začne vytékat z kontrolního otvoru (1), 

O. Zašroubujte zpět kontrolní šroub hladiny oleje. 

 

 



 
 

 
                    

 

 

 

• Výměna oleje převodovky podélného dopravníku: 

QQQ. Demontujte ochranný plech převodovky, 

RRR. Odšroubujte kontrolní šroub hladiny oleje Obr.2 

pozice 1 (imbusový klíč 5mm), 

SSS. Odšroubujte šroub hladiny oleje Obr.2 pozice 2 

(imbusový klíč 5mm), 

POZOR: Připravte si vhodnou sběrnou nádobu na 

použitý olej. 

 

 

Obr. 1. 1. Šrouby na převodovce: 1.Kontrola hladiny, 2.Výpustný. 

1 

2 



 
 

 
                    

 

 

TTT. Vypusťte všechen olej z převodovky, 

UUU. Zašroubujte zpět výpustný šroub, 

VVV. Pomocí nálevky naplňte převodovku olejem typu 

podle tabulky (Obr. 3), 

WWW. Správné hladiny oleje je dosaženo v okamžiku, 

kdy olej začne vytékat z kontrolního otvoru (1), 

XXX. Zašroubujte zpět kontrolní šroub hladiny oleje. 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 2. Šrouby na převodovce: 1. Kontrola hladiny, 2.Výpustný. 

1 
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Obr. 3. Seznam mazacích olejů. 



 
 

 
                    

Název 
procedury: 

Výměna oleje v převodovce motoru příčného 
dopravníku 

Oddělení: Servis  

Číslo procedury: IN/KON/018A 

Verze: 09.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 720 dnů (2 roky) 

Předpokládaný 
čas práce: 

4 hodiny 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

 

XI. Účel procedury 
• Cílem procedury je výměna oleje v převodovce motoru příčného 

dopravníku. 
 

XII. Teorie  

• Laserové stroje série iNspire a eVision mohou být volitelně 

vybaveny příčným dopravníkem. Na dopravníku je motor s 

převodovkou, na této se periodicky provádí kontrola hladiny 

oleje a jeho výměna. 
  

 

 

XIII. Bezpečnostní opatření 



 
 

 
                    

XIV. Před započetím práce na výměně oleje převodovky dopravníku: 

BB. Vypněte motory, 

CC. Přerušte bezpečností obvod stiskem tlačítka E-Stop na 

panelu operátora, 

DD. Vyjměte klíč panelu a zajistěte jej.  

 

XV. Pracovní postup 
• Postup při výměně oleje v převodovce:  

P. Odšroubujte kontrolní šroub hladiny oleje  

(Imbus 5mm, Obr. 1, pozice 1), 

Q. Odšroubujte výpustný šroub  

(Imbus 5mm, Obr. 1, pozice 2), 

POZOR: Připravte si pod výpust vhodnou sběrnou 

nádobu. 

 

 

 

Obr. 1. Šrouby na převodovce: hladinový (1) a výpustný (2). 

2 

1 
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R. Vypusťte olej z převodovky, 

S. Zašroubujte zpět výpustný šroub, 

T. Pomocí nálevky naplňte převodovku olejem typu podle 

tabulky (Obr. 2) 

U. Správné hladiny oleje je dosaženo v okamžiku, kdy olej 

začne vytékat z kontrolního otvoru (1), 

V. Zašroubujte zpět kontrolní šroub hladiny oleje. 
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Obr. 2. Seznam mazacích olejů. 



 
 

 
                    

Název procedury: Kontrola stavu chladícího média 

Oddělení: Servis 

Číslo procedury: IN/KON/019 

Verze: 11.2019 

Typ procedury: Údržba stroje 

Stroj: iNspire, eVision 

Perioda: 365 dnů (rok) 

Předpokládaný čas 
práce: 

60 minut 

Platné od: 01.12.2019 

Vytvořil: MKO 

Schválil:  

 

X. Účel procedury 
• Cílem procedury je vizuální kontrola chladícího média v chladničce 

laseru IPG. 

 

XI. Teorie  
• Chladící agregát je odpovědný za chlazení laserového zdroje 

IPG. Tento systém je složen ze dvou okruhů ve kterých 

čerpadla distribuují chladící vodu do systému (zdroj, motory, 

řazecí hlava atd.). Regulace a kontrola agregátu je prováděna 

automaticky integrovaným elektronickým řízením. Pro 

správnou funkci systému je nutná pravidelná vizuální kontrola 

stavu a množství chladícího média.  

 

 

 



 
 

 
                    

XII. Bezpečnostní opatření 

 

IV. Pracovní postup 

• Kontrola chladícího média v chladničce: 
A. Zapněte chladničku hlavním vypínačem, 
B. Otevřete revizní dvířka chladničky, 
C. V revizním sklíčku vizuálně zkontrolujte protékající 

chladící médium, pozorujte zda se v médiu nevytváří  
bublinky, 

D. Jednotlivé bublinky je možné pozorovat hlavně během 
rozběhu kompresoru, 

E. Pokud jsou zhruba po 30 sekundách na sklíčku viditelné 
bublinky, může to být příznak chybějícího nebo 
zavzdušněného chladícího média. V tom případě 
kontaktujte servisní organizaci, 

F. Zavřete dveře chladničky. 
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Pokud je detekován poškozený 
chladicí okruh, okamžitě zastavte 
práci na řezačce. Unikající chladící 

médium se může přeměnit v toxické 
kyseliny a způsobit poškození 

dýchacích cest. Nepoužívejte zdroje 
ohně v blízkosti chladničky. 

Případná poškození okamžitě 
nahlašte servisní organizaci, nebo je 

řešte se specializovanou firmou. 

 

 


