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1 Všeobecně 
Tento návod k obsluze umožňuje bezpečnou a efektivní manipulaci  
s vysokovýkonným vláknovým laserem (v následujícím uveden také 
jako produkt). Je součástí produktu a pro obslužný personál se musí 
uchovávat kdykoliv přístupný v jeho bezprostředním okolí.  

Návod k obsluze obsahuje veškeré podstatní informace o montáži, 
uvedením do provozu, obsluze a údržbě produktu.  

Obslužný personál a personál údržby si tento návod k obsluze musí 
pečlivě přečíst vždy na začátku všech prací a musí mu rozumět.  

Je třeba se řídit bezpečnostními upozorněními, uvedenými v tomto 
návodu k obsluze. Nedodržení bezpečnostních upozornění může vést 
ke zranění osob, ohrožení životního prostředí nebo poškození 
výrobku. 
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1.1 Výrobce 
IPG Laser GmbH 

Siemensstraße 7 

57299 Burbach 

 

Telefon: +49 (0)2736 4420 8100 

Fax:  +49 (0)2736 4420 8160 

Internet: www.ipgphotonics.com 
 

Telefon: +49 (0)2736 4420 8340 

E-mail: sales.europe@ipgphotonics.com 
 

Telefon: +49 (0)2736 4420 8451 

E-mail: support.europe@ipgphotonics.com 
 
  

Firemní sídlo  
v Německu 

Prodej 

Servis 

file://ipgl-bu-ctd/CTD/3_Technical_Documentation/laser/documents/draft/HPL/YLS_CT/www.ipgphotonics.com
file://ipgl-bu-ctd/CTD/3_Technical_Documentation/laser/documents/draft/HPL/YLS_CT/sales.europe@ipgphotonics.com
file://ipgl-bu-ctd/CTD/3_Technical_Documentation/laser/documents/draft/HPL/YLS_CT/support.europe@ipgphotonics.com
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1.2 ES prohlášení o shodě 
Prohlášení o shodě výrobku je přiloženo jako příloha k tomuto 
návodu k obsluze. 

 

1.3 Cílové skupiny tohoto návodu k obsluze 
Originální návod k obsluze byl sepsán společností IPG Laser GmbH 
pro obslužný personál a personál údržby provozovatele. 

Obslužný personál má odpovídající odborné vzdělání v kovoobrábění 
a byl zaškolen do obsluhy produktu. 

Personál údržby je zodpovědný za montáž/instalaci, údržbu  
a opravu. Tento byl zaškolen do údržby produktu společností IPG 
Laser GmbH nebo jinou příslušnou pobočkou IPG. Úspěšná účast na 
školení je potvrzena certifikátem. 

 

1.4 Záruka 
Společnost IPG Laser GmbH poskytuje na časový úsek uvedený  
v uplatitelné kupní smlouvě nebo ve specifikaci záruku na všechny 
své produkty, z hlediska závad materiálu a zpracování; záruční doba 
začíná běžet datem, uvedeným v kupní smlouvě.  

Navíc společnost IPG Laser GmbH zaručuje, že tento produkt splňuje 
všechny uplatnitelné specifikace v průběhu normálního provozu.  

Je na uvážení společnosti IPG Laser GmbH, zda produkt opraví nebo 
vymění, což závisí na tom, zda dle názoru společnosti IPG Laser 
GmbH produkt vykazuje z hlediska závad materiálu a zpracování  
v průběhu záruční doby určitou závadu. 

Záruční doba pro všechny produkty opravené nebo vyměněné 
během záruční doby se omezuje na zbývající dobu původní záruční 
doby a je poskytována pouze na samotný vadný produkt.  

Společnost IPG Laser GmbH si vyhrazuje právo vystavit dobropis na 
všechny vadné produkty, u nichž se prokáže během normálního 
provozu závada. 

Þ V případě údržbářských prací se obraťte na kvalifikovaný 
personál IPG. Všechny dotazy týkající se opravy nebo výměny  
v rámci této záruky musí být vzneseny bez prodlení poté, co 
byla zjištěna chyba; tyto dotazy musí být adresovány přímo 
společnosti IPG Laser GmbH nebo jejímu místnímu zástupci. 

Aktuální a budoucí software podléhá neexkluzivním licenčním 
podmínkám společnosti IPG Laser GmbH. Při používání tohoto 
softwaru automaticky souhlasíte s licenčními podmínkami.  

Záruční doba 

Ovládací 
software 
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Při zaslání komponent/produktů zpět dodržujte následující pokyny: 

§ Nikdy neposílejte produkt zpět na adresu IPG Laser GmbH, aniž 
byste nepřiložili platné číslo RMA1. Číslo RMA je k dostání 
prostřednictvím servisního oddělení společnosti IPG Laser 
GmbH. 

§ Zákazníkovi budou účtovány náklady za opravu produktu, 
pokud produkt nebo opravu nepokryje záruka. 

§ Položky, které mohou být na požádání zaslány zpět společnosti 
IPG Laser GmbH, musí být vráceny ve vhodném 
kontejneru/balení. 

 

Zánik záruky 
Uvedené typy ochrany platí pouze pro uzavřené 
pláště a při použití dodaných přípojů a spojení. 

Þ Při provozu mějte plášť vždy zavřený. 

Þ Neprovádějte žádné mechanické změny na 
spojení. 

 

Pro elektrické nebo elektronické komponenty produktu platí typy 
ochrany IP uvedeny ve specifikacích. Mechanické změny mohou vést 
k nižšímu stupni typu ochrany, čímž zaniká záruka. 

Společnost IPG Laser GmbH si vyhrazuje právo kdykoli provést 
změny provedení nebo konstrukce svých produktů, aniž by tím 
vznikla povinnost uskutečnit resp. začlenit takové změny u jednotek, 
které byly zakoupené v dřívější době. 

 

1.5 Formální k návodu k obsluze 
Společnost IPG Laser GmbH neuděluje žádná práva na používání, a to 
buď přímo nebo nepřímo, v rámci patentu nebo jiných práv na 
ochranu průmyslového vlastnictví nebo autorského práva vyplývající 
z používání informací, jež jsou uvedeny v tomto dokumentu. 

Copyright 2015 IPG Laser GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všemi 
způsoby je bez výslovného písemného souhlasu společnosti IPG 
Laser GmbH zakázáno, reprodukovat publikace, předávat třetím 
osobám, ukládat ve vyhledávacích systémech, nebo je jinak 
upravovat. 

 

V případě poruch, které nelze odstranit pomocí tohoto návodu  
k obsluze, se obraťte na příslušný servis IPG (viz odstavec 9.4.1). 

Společnost IPG Laser GmbH předpokládá, že poskytnuté informace 
jsou přesné a spolehlivé. Společnost IPG Laser GmbH neposkytuje 
                                                
1 Return Material Authorization 

Servis a opravy 

Typy ochrany 

Změny 

Servis 



Všeobecně 

  5 

 

záruku jakéhokoliv druhu, s výjimkou informací v této dokumentaci, 
včetně zajištění všeobecné a speciální provozuschopnosti. Kromě 
toho společnost IPG Laser GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za 
použití informací, uvedených v této dokumentaci, ohledně porušení 
patentů nebo práv třetích stran, které vyplývají z použití těchto 
informací. 

Ke kompletní uživatelské dokumentaci patří kromě předloženého 
návodu k obsluze: 

Protokol o uvedení do provozu 

Schéma zapojení 

Konstrukční plán montážní desky 

Seznam příslušenství 

Technické údaje 

Další podklady k systému podle smluvních dohod. 

  

Související 
dokumentace 
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1.6 Znázornění bezpečnostních upozornění 
§ Chrání při jejich dodržování před možnými zraněními osob  

a hmotnými škodami. 

§ Signálním slovem klasifikují velikost nebezpečí. 

§ Znakem nebezpečí označují nebezpečí zranění osob. 

§ Označení typu a zdrojů nebezpečí. 

§ Uvádí rizika a potenciální důsledky. 

§ Ukazují opatření k zamezení nebezpečí a zakazují určité 
chování. 

 

VÝSTRAHA (=signální slovo) 

 

 

 

Zdroje nebezpečí 
Příčiny a možné následky při nedodržování 

Þ Opatření k odvrácení nebezpečí /  zákazy 
Výsledek opatření (volitelně) 

 

Bezpečnostní značky 

V levém sloupci výstražného upozornění jsou uvedeny bezpečnostní 
značky: 

§  Výstražnou značkou je označeno výstražné upozornění, které 
varuje před zraněním osob.  

§ Značkou zákazu je označen úkon, který se nesmí provést. 

§ Značkou příkazu je označen nutný úkon, který se musí 
provést, aby se zabránilo nebezpečí. 

Signální slovo 

Volba signálního slova vyjadřuje závažnost potenciálního nebezpečí 
a pravděpodobnost jejich výskytu. 

Zdroje nebezpečí 

Zde jsou uvedeny druh a příčina nebezpečí. 

 

Výstražná 
upozornění 

Obecná 
výstražná 
upozornění 
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Možné důsledky při nedodržení 

Možné následky nedodržování výstražného upozornění jsou např. 
pohmožděniny, popáleniny nebo jiná vážná zranění. Na tomto místě 
mohou být také uvedena dodatečná vysvětlení. 

Opatření/zákazy 

Pod opatřeními/zákazy jsou uvedené úkony, které se musí provést  
k zabránění ohrožení, nebo které jsou k zabránění ohrožení 
zakázané. 

 

NEBEZPEČÍ 

 

Toto signální slovo označuje bezprostředně hrozící 
nebezpečí. V případě, že se tomuto nebezpečí 
nezabrání, vede toto k usmrcení nebo těžkým 
zraněním. 

 

VÝSTRAHA 

 

Toto signální slovo označuje možné nebezpečí. Pokud 
se tomuto nebezpečí nezabrání, může to mít za 
následek smrt nebo vážné zranění. 

 

POZOR 

 

Toto signální slovo označuje možnou nebezpečnou 
situaci. Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, 
může to mít za následek lehké nebo středně těžké 
zranění. 

 

UPOZORNĚNÍ 
 Při nedodržení pokynu hrozí nebezpečí poškození 

produktu nebo jiné hmotné škody. 

 
  

Signální slova 
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Důležité upozornění: je třeba dodržovat bezpečnou  
a bezchybnou práci. 

 

 

Dodatečná informace o přístroji nebo pracovním 
postupu resp. k obecnému upozornění. 

 

1.7 Konvence znázornění 
V tomto návodu k obsluze jsou použity symboly a číslování  
k označení návodů k obsluze, seznamů, popisů stavu atd. 
Nejdůležitější konvence zobrazení jsou uvedeny níže. 

Obsah Znázornění v textu 
Manipulační příkazy v určitém 
pořadí 

 Manipulační krok 1 1.

 Manipulační krok 2 2.

Jednotlivý pokyn, návod k 
obsluze bez určitého pořadí a 
uvedení výsledku  

Þ Manipulační krok 
Stav/výsledek po provedení 
úkonu nebo dodatečné 
vysvětlení 

Uvedení bez určitého pořadí § Bod uvedení 

Uvedení s pevným pořadím (1) První bod uvedení 

(2) Druhý bod uvedení 

Tlačítka nebo klávesnice  Tlačítko  

Název menu Název menu 

Cesta menu  \Menu-1 \Menu-2 \Povel 

Systémová hlášení, názvy signálů Text hlášení 

Provozní režimy ROBOT 

 

  

Další 
upozornění 



Všeobecně 

  9 

 

1.8 Seznam zkratek 
Zkratka Význam 

DI Deionizovaná (DI voda) 

dH Německá tvrdost (míra tvrdosti vody) 

Δpmax Maximální tlakový rozdíl 

FBUS Field Bus, provozní sběrnice 

IP Internet Protocol 

LAN Local Area Network (místní síť) 

LED 
kontrolka 

Světelná dioda 

MPI Multi-Port Interface 

PE Ochranný vodič (protection earth) 

PF Procesní vlákno 

QD Connector Standard (laser) 

RMA Return Material Authorization (dovolení zpětného 
zaslání) 

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

VAC Volt střídavé napětí 

VDC Volt stejnoměrné napětí 

VDE Sdružení německých elektrotechniků 

YLS Yterbiový laserový systém 
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1.9 Licenční dohody 
 

Licenční dohody týkající se softwaru pro LaserNet 

IPG Laser GmbH® 

Licence pro jednotlivého uživatele 

LICENČNÍ DOHODA TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU 

Před použitím softwaru si pečlivě přečtěte podmínky této 
licenční dohody týkající se softwaru. IPG Photonics a/nebo její 
dceřiné společnosti IPG Laser GmbH (dále jako "IPG") Vám, 
jakožto koncovému uživateli, uděluje jednu licenci k užívání 
pouze pod podmínkou, že souhlasíte se všemi podmínkami této 
licenční dohody. 

Tím vzniká právní a soudně vymahatelná smlouva mezi Vámi  
a společností IPG. Písemným vyjádřením souhlasu souhlasíte  
s podmínkami této smlouvy. 

 

Software, který je licencován touto dohodou (souhrnně „software“) 
je majetkem společnosti IPG a je chráněn autorskými právy. Jakmile 
přijmete tuto licenční smlouvu, obdržíte určitá práva k užívání 
softwaru. Tato licence se vztahuje na všechny verze, přepracování či 
zdokonalení softwaru, které Vám společnost IPG může dát  
k dispozici. S výjimkou předcházejících nebo následujících úprav 
stanovených licenčním certifikátem, licenčním osvědčením nebo 
licenčním klíčem společnosti IPG, jež jsou přikládány k této licenci, 
jsou Vaše práva a povinnosti s ohledem na používání tohoto 
softwaru tato: 
 

§ Používat software na jednom samotném počítači (operační 
systém Windows). 

§ Pro účely archivace vyhotovit kopii softwaru resp. zkopírovat 
software na pevný disk Vašeho počítače a originál si ponechat 
pro účely archivace. 

 

§ Propůjčit podlicenci pro jakoukoliv část softwaru, tuto 
podlicenci pronajímat či propůjčovat; dále nesmíte software 
rozepisovat, dekompilovat, demontovat, upravovat, překládat 
nebo se pokoušet rozluštit kód softwaru resp. vytvářet díla 
odvozené od softwaru; 

§ Používat předchozí verzi software poté, co jste již obdrželi 
náhradní sadu na CD nebo aktualizovanou verzi. Po aktualizaci 
softwaru musí být veškeré kopie předchozích verzí zničeny; 

§ Používat novější verzi softwaru než jaká Vám byla udělena 
prostřednictvím této licenční smlouvy, s výjimkou případů, že 

 

Licence 

Smíte: 

Nesmíte: 
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máte oprávnění k aktualizaci nebo jinak jste v samostatné 
podobě jinak získali právo takovou novější verzi používat; 

§ Používat IPG software na nosičích dat, pro které jste obdrželi 
povolení na základě licenčního modulu. 

§ Používat software způsobem, který tato licence nepovoluje. 

 

Společnost IPG dává k dispozici software pouze ve spojení  
s vláknovým laserem společnosti IPG. 

Určité softwarové produkty IPG používají obsahy, které se čas od 
času aktualizují. Aktualizace obsahu můžete obdržet pro každé 
období, za které jste si předplatili aktualizace obsahu (včetně 
každého předplatného, které je součástí nákupu softwaru), získali 
oprávnění k aktualizacím softwaru nebo uzavřeli dohodu o údržbě, 
které zahrnují aktualizace obsahu, resp. jste jinak získali právo na to, 
abyste obdrželi aktualizace obsahu. Tato licence Vám neumožňuje 
získat a používat aktualizace obsahu v jiné podobě. 
 

Společnost IPG nepřejímá žádnou záruku za to, že jsou nosiče dat, na 
nichž je distribuován software, bezvadné. Vaším jediným opravným 
prostředkem v případě porušení této záruky je to, že společnost IPG 
po vlastním zvážení vymění vadné nosiče dat, které byly zaslány zpět 
společnosti IPG, během záruční doby. Společnost IPG nedává žádnou 
záruku v tom smyslu, že software bude splňovat Vaše požadavky 
resp. že provoz softwaru probíhá bezporuchově resp. že software je 
bezvadný. 

Výše uvedená záruka platí výhradně a nahrazuje všechny ostatní 
záruky, nezávisle na tom, zda výslovně nebo implicitně, včetně 
implicitních záruk s ohledem na všeobecnou vhodnost pro použití, 
způsobilost pro konkrétní účel a s ohledem na neporušení práv 
duševního vlastnictví. 
 

IPG nepřipouští žádné stížnosti nebo uvedení škod, vyplývající  
z používání softwaru. 

Společnost IPG není v žádném případě odpovědnou, tak jak je to  
v maximální podobě přípustné aplikovatelnými zákony a nezávisle 
na tom, zda řešení popsané v tomto dokumentu nesplní svůj 
podstatný účel, za zvláštní následky, nepřímé či podobné škody, 
včetně ztrát nebo ztracených dat, a to i v případě, že společnost IPG 
byla na možnost takovýchto škod upozorněna. 

V žádném případě ručení IPG nebo jejích poskytovatelů licence 
nepřevýší pořizovací hodnotu softwaru.  
 

Použití 
softwaru a 
aktualizace 

Záruka 

Vyloučení 
ručení v 
případě škod 
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Všechny produkty a dokumentace společnosti IPG jsou komerčního 
charakteru. Software a softwarová dokumentace jsou „průmyslovým 
zbožím“. 

 

Vývoz resp. opakovaný vývoz tohoto softwaru se řídí místně 
příslušnými zákony a předpisy. Vývoz resp. opakovaný vývoz 
softwaru právnické osobě na seznamu zakázaných prodejních 
partnerů a jiných černých seznamech, které jsou zveřejňovány 
různými orgány, je přísně zakázán. 

Tato dohoda a každý s ní související licenční modul představuje 
úplnou dohodu mezi Vámi a společností IPG, co se týče softwaru a: 
nahrazuje všechny předchozí nebo současné učiněná ústní či 
písemná ujednání, návrhy a interpretace s ohledem na tuto 
záležitost; má přednost vůči všem protichůdným a dalším 
podmínkám každé nabídky, každé objednávky, potvrzení či 
podobného ujednání mezi stranami. 

Tato smlouva se ukončí porušením některou ze zde uvedených 
podmínek; v takovém případě musíte přestat používat software  
a zničit všechny kopie softwaru. Vyloučení ručení, co se týče záruk  
a škod, jakož i omezení ručení, jsou nadále v platnosti i po ukončení 
této dohody. Tato dohoda může být změněna pouze licenčním 
modulem, který doprovází tuto licenci resp. dokladem v písemné 
formě podepsaným Vámi a společností IPG. Pokud máte jakékoli 
dotazy týkající se této dohody nebo nás chcete jiným způsobem 
kontaktovat, pak pište na adresu společnosti IPG. 
  

Omezená 
práva 

Vývoz 

Všeobecně 
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2  Bezpečnost 
Produkt byl konstruován, zhotoven a testován z hlediska bezpečnosti 
v souladu s platnými bezpečnostními pravidly a podle stavu 
techniky. Produkt je technicky v bezchybném stavu. 

Z produktu však mohou vycházet nebezpečí, pokud tento 

§ obsluhuje neodborně kvalifikovaný personál. 

§ je používán nesprávně nebo ne podle určeného účelu. 

§ není z hlediska technické bezpečnosti v bezchybném stavu. 

 

2.1 Bezpečnostní upozornění 
Provoz produktu je povolen pouze, když jsou v provozu všechna 
bezpečnostní zařízení.  

Přístup do zóny obrábění musí být zajištěn bezpečnostně 
uzamykatelným dělicím ochranným zařízením (laserová buňka), tak, 
aby oblast mimo zóny obrábění splňovala požadavky třídy laseru 1.  

Plášť laseru musí být během provozu vždy uzavřen.  

Údržbářské práce smí provádět pouze zaškolený kvalifikovaný 
personál. 

Produkt se nesmí provozovat s vadnými nebo nefunkčními 
elektrickými přípojkami. 

Plášť laseru se po údržbářských pracích musí vždy uzavřít. Přístup se 
smí dovolit pouze oprávněnému personálu s odpovídající odbornou 
kvalifikací a instruktáží o bezpečnosti. Při poruchách napájení 
energií se produkt musí okamžitě vypnout. 

Výrobci zadané intervaly revize a údržby elektrických  
a mechanických částí se musí dodržovat. 

 

2.2 Použití v souladu s určením 
Produkt je určen výhradně pro zpracování materiálů, speciálně pro 
řezání a svařování kovů a kovových slitin. 
 

2.3 Použití ne v souladu s určením 
Provozní bezpečnost dodávaného produktu lze zaručit pouze při 
použití v souladu s určením. Mezní hodnoty uvedené ve 
specifikacích, se v žádném případě nesmí překročit ani se nesmí 
nedosáhnout. Na použití optik (např. spojka optických vláken, 
procesní vlákno, procesní optika), které nejsou autorizovány 
společností IPG, se nevztahuje záruka. 

Normální 
provoz 

Údržba 
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2.4 Povinnosti provozovatele 
Provozovatel musí zajistit, že při používání produktu je vždy 
zaručená bezpečnost a ochrana zdraví obslužného personálu.  

Provozovatel musí zejména zajistit, že 

§ se produkt používá pouze v souladu s jeho určením (viz část 
2.2). 

§ produkt je provozován v technicky bezvadném, fungující stavu. 

§ na výrobku jsou namontované bezpečnostní a výstražné 
pokyny, a že jsou čitelné. 

§ na místě instalace je k dispozici vhodná protipožární ochrana. 

§ bezpečnostní zařízení jsou vždy volně přístupné a pravidelně 
kontrolovány. 

§ produkt obsluhuje, udržuje a opravuje odborně kvalifikovaný 
nebo zaškolený personál. 

§ jsou stanoveny a dodržovány kompetence nasazených osob. 

§ obslužný personál si kompletně přečetl návod k obsluze a zná  
v něm obsažené bezpečnostní pokyny a zbytková rizika, a že 
mu také rozuměl. 

§ je obslužnému personálu je umožněna první pomoc (např. 
prostřednictvím školení o poskytnutí první pomoci  
a odpovídající vybavení první pomoci). 

§ osobní ochranné prostředky pro obslužný a údržbářský 
personál je k dispozici a se správně používají.  

§ obslužný personál není pod vlivem drog, alkoholu nebo léků 
ovlivňující schopnost reakce. 

§ se pravidelně kontroluje bezpečnost a nebezpečí vědomá práce 
personálu. 

§ se předepsané údržbářské a inspekční práce provedou včas. 

§ kromě upozornění, uvedených v této příručce se musí 
dodržovat i pravidla a předpisy, platné pro prevenci nehod, 
státní bezpečnostní předpisy a předpisy sdružení pro ochranu 
životního prostředí a bezpečnosti při práci. 

§ elektrické práce provádí pouze elektrikáři. 

§ návod k použití je kdykoli, kompletně a v čitelném stavu  
k dispozici na místě instalace produktu. 
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2.5 Odpovědnost obslužného personálu 
Každý operátor produktu 

§ musí dodržovat základní pravidla, týkající se vědomé práci  
s ohledem na bezpečnost, prevence nehod a obsluhy produktu. 

§ musí znát aktuálně platná zákonná ustanovení týkající se 
bezpečnosti při práci s laserem. 

 

2.6 Kvalifikace personálu 
Personál vybraný pro montáž, opravu, obsluhu a inspekci, musí 
vykazovat potřebnou kvalifikaci pro vykonávání těchto činností.  

Provozovatel musí přesně řídit vymezení odpovědnosti, kompetence 
a dohled. 

Neznalosti personálu se musí odstranit školením a instruktáží. 

Obslužný personál má odpovídající odborné vzdělání v kovoobrábění 
a byl zaškolen do obsluhy produktu. Při provozu s průmyslovým 
robotem je obslužný personál schopen ovládat použitý robot 
(zaškolení zpravidla výrobcem robota). 

Obslužný personál smí výhradně: 

§ Obsluhovat produkt 

§ Provést čisticí práce (výjimku tvoří čištění vláknového 
konektoru) 

 

Personál údržby je zodpovědný za montáž/instalaci, údržbu  
a opravu. Byl zaškolen do údržby produktu společností IPG Laser 
GmbH nebo jinou příslušnou pobočkou společnosti IPG, pokud tyto 
práce neprovádí pracovníci společnosti IPG Laser GmbH. 

K údržbářskému personálu patří odborníci, kteří mají odpovídající 
kvalifikaci k provádění níže uvedených prací.  

Personál údržby smí po příslušném školení IPG: 

§ čistit vláknové konektory  

§ vyměnit komponenty  

§ provádět seřizovací práce 

Všechny ostatní práce smí provádět pouze sami pracovníci 
příslušného servisu IPG nebo po konzultaci s tímto servisem 
kvalifikovaný personál. 

Obslužný 
personál 

Personál 
údržby 
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Kvalifikovaný personál jsou osoby, které byly provozovatelem 
konečného výrobku, do kterého je popsaný produkt nainstalován, 
zaškoleny, pověřeny a instruovány. 

Tyto osoby jsou na základě své kvalifikace, svých zkušeností  
a zaškolení obeznámeni s příslušnými normami, předpisy, 
bezpečnostními předpisy a provozními poměry. 

Jsou oprávněni, provádět požadované činnosti a rozpoznají a zabrání 
přitom možnému vzniknutí nebezpečí. 

 

2.7 Vědomě bezpečná práce 
Je třeba dodržovat stávající národní předpisy pro prevenci nehod  
a případné interních pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy 
provozovatele. Dostupná ochrana před dotykem pohybujících se 
částí se nesmí odstraňovat u produktů, která jsou v provozu. Je třeba 
vyloučit nebezpečí, která může způsobit elektrická energie.  

Produkt může být provozován pouze v souladu s jeho určením  
a v bezporuchovém stavu. 
 

2.8 Osobní ochranné prostředky 
Provozovatel musí připravit následující osobní ochranné prostředky. 
§ Laserové ochranné brýle (900…1200nm) 

§ Bezpečnostní obuv 

§ Ochranné rukavice 

 

2.9 Specifická nebezpečí 
Při provozu produktu se mohou vyskytovat specifická nebezpečí: 

§ Nebezpečí v důsledku laserového záření 

§ Nebezpečí v důsledku elektrické energie 

§ Nebezpečí v důsledku emise plynu a částic 

 

Kvalifikovaný 
odborný 
personál 
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2.9.1 Laserové záření 
Produkt emituje energeticky intenzivní záření o výkonu v rozsahu 
kW při vlnové délce 1070nm. Přesný údaj o výkonu laseru naleznete 
v dodaných specifikacích. 

Nebezpečí vyplývající z laserového záření vzniká: 

§ přímým laserovým zářením 

§ odráženým laserovým zářením 

§ rozptýleným laserovým zářením 

Informace o důležitých ochranných opatřeních týkajících se 
manipulace s laserovým zářením naleznete ve Vašich místních 
bezpečnostních předpisech. Tyto předpisy se vztahují na 
harmonizované normy EN 60825-1, která je k dispozici jako 
mezinárodní norma IEC 60825-1. 

Lasery jsou rozděleny do různých tříd v závislosti na jejich 
potenciálu ohrožení. Následně je stručně popsán význam tříd laseru. 
Přesnou definici s uvedením mezních hodnot obsahuje norma EN 
60825-1. 

Laserová zařízení, která jsou bezpečná i při dlouhodobém přímém 
pozorování laserového paprsku během normálního provozu, a to  
i v případě, že záření se provádí za použití optických přístrojů (lupy 
nebo dalekohledy). 

Laserová zařízení, která vyzařují viditelné záření, která jsou pro 
volné oko bezpečná pouze při krátkodobém záření. Ke zranění zraku 
může dojít po záření zaměřením optických přístrojů (lupa, 
dalekohled, mikroskop, etc.). 

Laserová zařízení, u kterých jsou nebezpečné přímý pohled do 
paprsku a ozáření pokožky, a také u kterých může být nebezpečné  
i sledování difúzních reflexí. Tyto lasery představují také často 
nebezpečí požáru. 

Tento produkt splňuje vhodnými ochrannými kryty a ochrannými 
plášti požadavky třídy laseru 1. Při otevřeném ochranném plášti  
a přemostěných bezpečnostní spínačích (pokud jsou k dispozici), 
jakož i přímo na výstupu paprsku z procesního vlákna se na produkt 
vztahuje třída laseru 4.  

Naváděcí laser produktu ve viditelné oblasti spektra od 600 nm do 
700 nm splňuje požadavky třídy laseru 2M tak dlouho, dokud průřez 
není snížen optickými přístroji (lupy, čočky, telskopy). 

 

Třídy laseru 

Třída 1 

Třída 2M 

Třída 4 

Klasifikace 
produktu do 
tříd laseru 
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2.9.2 Elektrická energie 
Produkt je provozován při napájení 400 resp. 460 VAC. Provozovatel 
musí zajistit, že napájení napětím je v perfektním stavu. 

Izolace a přípoje všech elektrických napájecích kabelů musí být 
nepoškozené. 

Zejména ochranný vodič (PE) nesmí být nikde přerušen. 

Práce na elektrických provozních zařízeních smí provádět pouze 
kvalifikovaný elektrikář. Při jakékoliv práci na elektrických 
komponentech se musí dodržet pět bezpečnostních pravidel: 

§ odpojení 

§ zajištění proti opětovnému zapnutí 

§ zjištění odpojení napětí 

§ uzemnění a zkratování 

§ zakrytí nebo ohrazení sousedících částí pod napětím 
 

2.9.3 Emise plynu a částic 
Použití produktu v souladu s určením stanoví, že se tento používá při 
svařování. Při svařování některých materiálů se mohou vytvářet 
toxické plyny v průběhu svařování v důsledku interakce mezi 
laserovým paprskem a materiálem. Toto provozovatel musí 
zohlednit. Produkt sám o sobě neemituje nebezpečné látky. 
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2.10 Bezpečnostní zařízení 
Laser je vybaven s následujícími bezpečnostními zařízeními: 

§ Tlačítko nouzového zastavení  

§ Externí nouzové vypnutí 

§ Monitorování přerušení vlákna 

§ Snímače těsnosti 

Na následujícím obrázku je zobrazená pozice bezpečnostních 
zařízení na laseru.  

 
Obrázek 2-1: Bezpečnostní zařízení 

Pol. Označení 

1 Monitorování přerušení vlákna (senzorymv modulu slučovače) 

2 Bezpečnostní rozhraní (externí nouzové vypnutí) 

3 Tlačítko nouzového zastavení 

4 Snímače těsnosti 
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Stav jednotlivých bezpečnostních zařízení se zobrazí v software 
LaserNet v záložkách Stav a Poruchy (viz odstavce 11.8.1 a 11.8.2). 

Spuštění bezpečnostního zařízení způsobí následující: 

(1) otevře se příslušný bezpečnostní okruh 

(2) zdroj napájení laseru se vypne 

(3) emise laseru se vypne 

 

Pro zapnutí zdroje napájení laseru musí být všechny bezpečnostní 
okruhy uzavřeny a bezpečnostní řízení laseru musí být vynulováno.  

Þ Uzavřete všechny bezpečnostní okruhy 
Žluté světlo světelného tlačítka Interlock na přední straně laseru zhasne, 
jakmile všechny bezpečnostní okruhy jsou uzavřeny. 

Světelné tlačítko svítí žlutě, pokud je aktivováno napětí. 

Když jsou uzavřeny všechny bezpečnostní okruhy, bezpečnostní 
řízení laseru se může manuálně resetovat.  

Následující možnosti jsou Vám k dispozici pro manuální reset (viz 
část 7.3): 

§ LaserNet  

§ Spouštěcí světelné tlačítko 

§ Bezpečnostní rozhraní 

Další možností pro resetování bezpečnostního řízení je přes systém 
sběrnice, pokud je k dispozici (viz odpovídající protokoly v dodaných 
specifikacích). 

Þ Použijte jednu z možností pro resetování bezpečnostního řízení 
a zapnutí zdroje napájení laseru. 
Zelené světlo světelného tlačítka Start na přední straně laseru se rozsvítí, 
jakmile bezpečnostní řízení laseru je resetováno a aktivováno. 

 

Stav laseru lze monitorovat bezpečnostním rozhraním. Když je 
zapnutý zdroj napájení laseru, kontakty jsou sepnuty. Tyto lze kromě 
jiného použít k ovládání externích výstražných světel.  

Signál pro stav tlačítka nouzového vypnutí se aktivuje na 
bezpečnostním rozhraní (stav tlačítka nouzového vypnutí, 2-
kanálový bezpečnostní výstup) a lze jej integrovat do 
bezpečnostního okruhu provozovatele. 

 

2.10.1 Tlačítko nouzového zastavení 
Tlačítko nouzového vypnutí se nachází na přední straně laseru. 
Stisknutí tlačítka nouzového vypnutí vede k okamžitému vypnutí 
zdroje napájení laseru a tím i emise laseru. Po spuštění tlačítka 
nouzového vypnutí není možná emise laseru.  

Zapnutí zdroje 
napájení 
laseru 

Kontrola stavu 
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K opětovnému zapnutí zdroje napájení laseru se tlačítko nouzového 
vypnutí musí resetovat ručně. 

 

2.10.2 Externí bezpečnostní rozhraní 
Externí 2kanálový bezpečnostní signál nouzového vypnutí. Není-li 
tento vstup zapojen, nelze emisi laseru uvolnit. 

§ Charakteristiky týkající se technické bezpečnosti v souladu  
s EN 13849-1 

§ Performance Level d, kategorie 3 

§ Prostřednictvím bezpečného dvoukanálového odnětí signálu na 
tomto rozhraní se může dosáhnout bezpečné vypnutí 
nouzového zastavení emise laseru. Systémový integrátor může 
tyto údaje pro subsystém souvisejících s technickou 
bezpečností použít v rámci svého celkového bezpečnostního 
řetězce (senzorika - logika - aktorika). 

Obsazení kontaktů je podrobně popsáno v dodaných specifikacích. 

 

2.10.3 Monitorování přerušení vlákna 
Napájecí vlákno laseru je nepřetržitě monitorováno (elektrický 
kontakt). V případě poruchy se emise laseru vypne. 

 

2.10.4 Snímače těsnosti 
Na dně pláště laseru (uvnitř) se nachází senzory netěsnosti. Pokud se 
v laseru nachází voda, vede toto k ok amžitému vypnutí zdroje 
napájení laseru a tím i emise laseru. 
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2.11 Informační a výstražné štítky 
V této části jsou znázorněny informační a výstražné štítky, které jsou 
namontované na laseru. 

 

Výstražné štítky Popis 

 

Výstražný štítek 
Nebezpečné laserové záření 
Umístěn na všech dveřích, 
průchodkách vláken a výstupních 
otvorech záření 

 

Výstražný štítek 
Nebezpečné elektrické 
napětí 
Umístěn na všech zdrojích 
případného nebezpečí 
způsobeného elektrickým 
napětím 

Tabulka 2-1: Výstražné štítky 

 

Informační štítky Popis 

 

Informační štítek Laserové 
záření 
Umístěn na vláknovém 
konektoru, který se zastrčí do 
procesní optiky, nebo na 
samotné procesní optice. 

 

Informační štítek Laserová 
třída 4 
Umístěn na laseru. V závislosti na 
objednané konfiguraci se změní 
maximální průměrný výstupní 
výkon laseru. Hodnota 
maximálního průměrného 
výstupního výkonu byla zapsána 
v souladu se specifikací vašeho 
výrobku na informační štítek na 
produktu. 

 

Informační štítek Laserová 
třída 4 
Umístěn na laseru 
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Informační štítky Popis 

 

Informační štítek Naváděcí 
laser 
Umístěn na laseru  

Tabulka 2-2: Informační štítky 

 

2.12 Svévolná přestavba a obstarání náhradních dílů 
Přestavba nebo změny produktu jsou přípustné pouze po písemné 
dohodě s výrobcem. Originální náhradní díly a příslušenství 
autorizované výrobcem slouží k zajištění bezpečnosti. Nedodržení 
těchto bodů vylučuje veškerou záruku. 
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3 Popis přístroje 
Série CUT vysokovýkonných vláknových laserů, popsané v tomto 
návodu k obsluze, byla vyvinuta pro zpracování materiálu, speciálně 
pro svařování a řezání kovů a kovových slitin. V závislosti na 
konfiguraci se rozměry pláště a výkon laseru (1,0 až 8,0 kW) mohou 
lišit. Pozice skupinových ovládacích prvků a rozhraní zůstává však 
beze změny. 

 

3.1 Přehled 
Následující obrázek poskytuje přehled nejdůležitějších vnějších 
prvků vysokovýkonného vláknového laseru na příkladu laseru YLS-
4000-CUT. 

 
Obrázek 3-1: Přehled laseru 

Pol. Označení Popis 

1 Napájecí vlákno Odvádí laserový paprsek do procesní 
optiky. 

2 Kabelová průchodka 
/ Síťové připojení 

Kabelovou průchodkou se kabel napájení 
napětím provede až k bodu zapojení na 
hlavním spínači. 

3 Rozhraní a síťové 
připojení 

Komunikační a bezpečnostní rozhraní 
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Pol. Označení Popis 

4 Vláknový konektor Spojí laserové záření do procesní optiky. 

5 Ovládací prvky Prvky pro obsluhu a kontrolu laseru  

6 Napájecí vláknový 
výstup 

Výstup napájecích vláken 

7 Přípojky Vodní přípojky 
 

Ovládací prvky laseru se nachází vpravo na jeho přední straně. Na 
zadní straně se vlevo nachází rozhraní a kabelová průchodka pro 
kabel napájení napětím, vpravo přípoje a v horním pravém rohu 
výstup napájecího vlákna. Vláknový konektor na konci napájecího 
vlákna se zastrčí do procesní optiky provozovatele. 

 

3.1.1 Ovládací prvky 
Následně jsou popsány ovládací prvky vysokovýkonného vláknového 
laseru YLS-6000-CT. V závislosti na konfiguraci laseru se počet  
a uspořádání ovládacích prvků může lišit. Pro bližší informace  
o Vašem produktu viz spolu dodané specifikace. 

 
Obrázek 3-2: Ovládací prvky 

 

Pol. Označení Popis 

1 Spouštěcí světelné 
tlačítko 

Stisknutím světelného tlačítka Start se zapne 
zdroj napájení laseru. Světelné tlačítko svítí 
zeleně, jakmile je zapnutý zdroj napájení 
laseru.  

2 Světelné tlačítko 
Interlock 

Světelné tlačítko svítí žlutě, jakmile je otevřen 
bezpečnostní okruh.  
Stisknutím světelného tlačítka můžete 
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Pol. Označení Popis 
zkontrolovat jeho svíticí funkci. 

3 Hlavní spínač Odpojí laser od napájení napětím. 

4 Tlačítko 
nouzového 
zastavení 

Stisknutím tlačítka nouzového vypnutí v 
nouzové situaci vypnete zdroj napájení laseru 
a emisi laseru.  

5 Světelné tlačítko  
Emise ZAP. 

Světelné tlačítko svítí červeně, když laser 
emituje. 
Stisknutím světelného tlačítka můžete 
zkontrolovat jeho svíticí funkci. 

6 Klíčový spínač Tímto klíčovým spínačem můžete zvolit 
provozní režimy TEST a ROBOT a vypnout 
(VYP) laser. 

 

3.1.2 Rozhraní a přípojky 
Na zadní straně laseru jsou vlevo přiřazena rozhraní (1), přípoje se 
nachází ve spodní části (2). 

Bližší informace o Vašem produktu naleznete ve spolu dodaných 
specifikacích. 

 
Obrázek 3-3 rozhraní 

Pol. Označení 

1 Rozhraní  

2 Připojení 
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3.1.3 Hlavní složky  

 
Obrázek 3-4: Složení laseru 

Pol. Označení Popis 

1 Rozdělovač a 
průtokoměr vodního 
systému 

Rozdělovač rozdělí chladicí vodu do 
existujících chladicích okruhů. 
Průtokoměry měří objemové proudy 
jednotlivých chladicích okruhů. 

2 Napájení laseru Se z pravidla skládá z více jednotlivých 
zdrojů napájení, jejichž počet je závislý na 
výkonu laseru. Dodává potřebné napětí  
a intenzitu proudu laserovým modulům. 

3 Kabelová spojka Spojí vlákno z modulu slučovače s 
napájecím vláknem. 

4 Laserové moduly  Vytvoří laserové záření. 

5 Modul slučovače Sjednotí vlákna jednotlivých laserových 
modulů do jednoho vlákna. 

 

Laser má modulární strukturu. V pravé části pláště se nachází 
laserové moduly, z toho vlevo je uložen modul slučovače. V levé části 
pláště lze nalézt zdroj napájení laseru a rozdělovač a průtokoměr 
vodního systému. Počet laserových modulů a zdrojů napájení laseru 
závisí na požadovaném výkonu laseru a příslušné konfiguraci laseru. 
Kabelová spojka je umístěna nad laserovými moduly a zdrojem 
napájení laseru. 
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3.1.4 Elektrická montážní deska 
Na níže uvedeném obrázku je jako příklad zobrazená elektrická 
montážní deska vysokovýkonného vláknového laseru YLS-3000-CUT. 
V závislosti na konfiguraci laseru se mohou lišit součásti a jejich 
uspořádání na montážní desce.  

Přesná struktura montážní desky vašeho laseru a informace  
o použitých součástí naleznete v dodaných schématech zapojení  
a konstrukce montážní desky. 

 
Obrázek 3-5 Elektrická montážní deska 

 

Pol. Označení Pol. Označení 

1 Jemné pojistky 6 Bezpečnostní relé 

2 Řadové svorkovnice 7 Pojistky 

3 Bezpečnostní řízení 8 Teplotní čidlo 

4 Reléové bloky 9 Elektronické ovládání 
laseru 

5 24V napájecí zdroj   
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3.2 Princip fungování 
 

 
Obrázek 3-6: Princip fungování vláknového laseru 

Označení Popis 

CCU (combiner control unit) Modulové ovládání slučovače 

Combiner module Modul slučovače 

Splice box Kabelová spojka 

Main Controller Unit (MCU) Ovládání laseru  

Laser module 1 to n Laserový modul 1 až n 

LCU (laser module control unit) Ovládání laserového modulu 

Interfaces Rozhraní 

Ethernet Ethernet 

Analogue control Analogové ovládání 

Safety Bezpečnostní rozhraní 

Pevné zapojení Pevné zapojení 

Laser chiller Chladič laseru 

Power supply Zdroje napájení laserových modulů  
a ovládání laseru a chladiče 

PS 1 to m Jednotlivé síťové zdroje od 1 až do m 
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Laserové záření se vytváří v laserových modulech, které jsou 
integrovány v laseru. Každý laserový modul lze chápat jako 
samostatný laser. V závislosti na typu má laserový modul výstupní 
výkon mezi 700 a 1800W. Počet modulů závisí na jmenovitém 
výstupním výkonu laseru. 

Pro generování laserového záření laserové moduly vyžadují 
stejnosměrné napětí. Stejnoměrné napětí je generováno zdrojem 
napájení laseru, který je integrován v laseru. Zdroj napájení laseru se 
z pravidla skládá z více jednotlivých zdrojů napájení, jejichž počet je 
závislý na výkonu laseru. 

Záření, generované v laserových modulech, se prostřednictvím 
příslušných vláken odvede do modulu slučovače, kde se spojí do 
jediného vlákna. V kabelové spojce se vlákno z modulu slučovače 
spojí do napájecího vlákno, laserové záření se zde spojí do 
napájecího vlákna. Napájecím vláknem se laserové záření dostane do 
externí procesní optiky provozovatele, která laserový paprsek 
zaměří na místo obrábění materiálu. 

V závislosti na zvolené konfiguraci se napájecí vlákna mohou lišit  
v jejich průměru jádra a jejich délce. 
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4 Dodávka a doprava 
Při nesprávné manipulaci během dopravy může dojít k poškození 
produktu, které mohou mít za následek ohrožení osob. 

Þ Noste při nakládce a vykládce produktu a během dopravy vaše 
předepsané osobní ochranné prostředky. 

 

4.1 Rozsah dodávky 
Dodávka se skládá z: 

§ Laseru YLS-XXXX-CUT  

§ CD se software LaserNet a návodem k obsluze laseru  

§ Příslušenství (viz spolu dodaný seznam příslušenství) 

 

4.2 Dodávka a doprava 
Produkt je dodáván v balení, které zajišťuje maximální ochranu. 
Balení je vybaveno monitorovacím zařízením proti nárazu  
a naklopení, které varuje před chybnou manipulací. V případě, že 
obal vykazuje známky vnějšího poškození, nebo pokud bylo 
aktivováno sledování nárazu nebo převrácení, upozorněte na to 
okamžitě přepravní společnost a vašeho zástupce společnosti IPG 
Laser GmbH. 

  
 

nepřevrácen převrácen úhel převrácení 
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doprava bez nárazu doprava s nárazem 
Obrázek 4-1: Kontrola dopravy 

 

 

Červené zbarvení indikátorů upozorňuje na možné 
poškození, způsobené při dopravě. 

Þ Okamžitě po dodání zkontrolujte náklad na 
výskyt poškození. 

Þ V případě poškození písemně informujte 
společnost IPG Laser GmbH a dopravce. 

Þ Vždy uveďte sériové číslo aktivovaného 
sledování nárazu nebo převrácení. 

 

4.2.1 Vyložení 
Produkt se dodává v dřevěné přepravní bedně. Produkt  
a příslušenství se dodávají na přepravních paletách. Provozovatel je 
zodpovědný za vyložení komponent a jejich dopravu do konečného 
místa pro instalaci produktu.  

 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpečí těžkého zranění v důsledku 
převrácení produktu 
Při nesprávné manipulaci hrozí nebezpečí vážných 
zranění (např. pohmožděniny) převrácením 
produktu. 

Þ Vykládejte produkt výhradně pomocí 
vysokozdvižného vozíku. 
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UPOZORNĚNÍ 
 Poškození při dopravě 

Při nesprávné manipulaci hrozí nebezpečí poškození 
produktu. 

Þ Přepravujte produkt vždy ve vzpřímené poloze 
na stojato. 

 

4.2.2 Vybalení produktu 
Þ Vyjměte produkt a veškeré příslušenství z balení.  

Þ Uschovejte obalový materiál a vsazené částky pro budoucí 
potřebnou přepravu nebo skladování. 

Þ Na základě dodacích dokladů zkontrolujte, zda jsou všechny 
části kompletní. Pokud nějaké části chybí nebo je-li produkt 
poškozen, neprodleně o tom informujte společnost IPG Laser 
GmbH. 

 

UPOZORNĚNÍ 
 Další poškození produktu 

Je-li výrobek provozován v poškozeném stavu, může 
to způsobit další poškození produktu. 

Þ Pokud je jakékoliv poškození produktu zřejmé 
nebo se předpokládá, v žádném případě se 
nepokoušejte produkt provozovat. 

 

Þ Uschovejte obalový materiál tak dlouho, dokud nejsou 
vyjasněny případné nesrovnalosti. 

 

UPOZORNĚNÍ 
 Poškození optických komponent 

Vlákna, zejména vláknový konektor, jsou citlivé 
optické komponenty. Při nesprávné manipulaci hrozí 
nebezpečí poškození. 

Þ Při dopravě a vybalování dbejte na to, aby 
nedošlo k poškození vláken. 

 

  

Úplnost 

Obalový 
materiál 
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4.2.3 Doprava na místo instalace 
Þ Během přepravy pomocí vysokozdvižného vozíku vždy 

používejte paletu.  

Þ Zajistěte, aby produkt byl dostatečně zajištěn během přepravy. 

 
Obrázek 4-2: Doprava paletou 

 

V horní části pláště laseru jsou namontované šrouby s okem, na 
kterých se produkt může zvednout vhodným zvedacím zařízením  
z přepravního obalu a uvést na místo pro instalaci. 
 

 
 

Přeprava 
vysokozdvižný
m vozíkem 

Doprava 
jeřábem 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpečí zranění v důsledku pádu 
produktu 
Nesprávné použití šroubů s okem může při dopravě 
laseru způsobit pád břemena. 

Dbejte na to, aby: 

§ úhel lanovodu při zvedání pomocí jeřábu byl 
minimálně 60° (Obrázek 4-3) 

§ šroub s okem byl úplně zašroubován a doléhal 
rovně a celou plochou na nosnou plochu 

§ šroub s okem byl zatížen v rovině oka a ne 
bočním tahem (Obrázek 4-4) 
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Obrázek 4-3: Úhel lanovodu při dopravě jeřábem 

 

 
Obrázek 4-4: Zatížení tahem šroubu s okem 

 

Produkty, které jsou vybaveny robustními kolečky, se smí přesouvat 
na krátké vzdálenosti bez dalších pomocných prostředků na jejich 
konečné místo pro instalaci.  

Þ Pro přesun produktu vytočte stavěč (1) na jeho kolečkách 
směrem nahoru (Obrázek 4-5). 

Þ Přesouvejte produkt na jeho kolečkách pouze na krátké 
vzdálenosti a jen na hladkých, rovných podlahách. 

Þ Nainstalujte produkt na rovný podklad. 

Þ Upevněte produkt proti samočinnému pojíždění otočením 
stavěče na kolečkách směrem dolů. 

 
Obrázek 4-5: Kolečko se stavěčem 

  

Doprava na 
kolečkách 
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5 Montáž a instalace 

 

 

Laser byl vyvinut speciálně pro integraci do jiných 
přístrojů nebo strojů. Všechny výstupy vláken 
laserového systému jsou produkty třídy laseru 4. Je 
odpovědností uživatele, aby zajistil, že výstupní 
vlákno nebo procesní optika mají ochranný plášť, pro 
zaručení třídy laseru 1 podle normy EN 60825-
1:2007. Plášť laseru a napájecí resp. procesní vlákna 
odpovídají třídě laseru 1. 

 

 

Montážní personál musí nosit při montážních  
a instalačních pracích vhodné osobní ochranné 
prostředky. 

 

 

5.1 Potřeba místa a prostorové podmínky 

UPOZORNĚNÍ 
 Nebezpečí poškození mrazem 

Mrznoucí voda ve vodovodním potrubí může vést  
k poškození produktu. 

Þ Neinstalujte laser v oblastech vystavených 
mrazu. 

 

 

Rozměry a údaje o hmotnosti a klimatu naleznete  
v dodaných specifikacích.  

  

UPOZORNĚNÍ 
 Nebezpečí poškození produktu 

Při nesprávné montáži / instalaci může dojít  
k poškození částí produktu. 

Þ Dbejte na to, aby práce, popsané v návodu  
k instalaci, prováděl pouze kvalifikovaný 
personál. 
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Před instalací produktu je třeba dodržovat následující body. 

Þ Zvolte polohu instalace tak, aby přístup k produktu byl zaručen 
ze všech stran.  

o Na všech stranách musí být dodržena minimální 
vzdálenost 1 m.  

Þ Při výběru místa pro instalaci dbejte na hmotnost produktu, 
stejně jako na mezní hodnoty teploty a vlhkosti. 

 

5.2 Napájecí přípoje 
Tento produkt vyžaduje napájení napětím a přípojku chladicí vody. 

Þ Zabezpečte, aby byly k dispozici a použitelné všechny potřebné 
zásobovací přípoje. 

 

5.2.1 Síťové napětí 
Þ Zapojte produkt do napájení napětím 3 x 400 VAC resp. 3 x 460 

VAC. 

Přesné údaje o napájení napětím naleznete v dodaných specifikacích. 

Přípojka je čtyřpólová (L1, L2, L3, a PE). 

 

Laser Dimenzování Jednot
ka 

Max. odchylka 

Provozní napětí 400 / 3P + PE nebo 
460 / 3P + PE 

VAC ± 10% 

Frekvence 50 (400 VAC ) 
60 (460 VAC) 

Hz ± 1% 

Tabulka 5-1: Potřebné síťové napětí 

 

Elektrické zapojení se provádí v laseru (přívod pomocí šroubového 
spoje na zadní straně). Rozdělení na řízení a laser se provádí interně. 

  

Instalace 

Elektrické 
zapojení 
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5.2.2 Napájení chladicí vodou 
Normální voda slouží ke chlazení laserových modulů. Měla by 
splňovat následující požadavky: 

§ Tvrdost vody smí být maximálně 0,25 °dH. 

§ Elektrická vodivost by neměla překročit 50 µS/cm. 

 

Částečně odsolená voda (dále označená jen jako DI voda) se používá 
pro chlazení optických prvků. V závislosti na konfiguraci produktu se 
může také používat pro chlazení laserových modulů. DI voda by měla 
splňovat následující specifikace: 

§ Tvrdost vody smí být maximálně 0,25 °dH.  

§ Pokud je to možné, by elektrická vodivost vody měla být 35 až 
45 µS/cm. V případě vyšší vodivosti deionizuje DI patrona, 
zabudovaná v chladiči laseru IPG vodu, dokud se nedosáhne 
požadovaná hodnota, ale to může trvat jistou dobu. 

 

5.3 Instalace laseru 
Þ Pokud se produkt nenachází na svém konečném místě pro 

instalaci, pak postupujte podle pokynu, popsaného v odstavci 
4.2.3 pro instalaci produktu na jeho konečnou pozici. 

  

Normální voda 

DI voda 
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5.4 Položení vedení a vláken 
 

UPOZORNĚNÍ 
 Poškození vedení 

Nesprávným položením vedení se tato mohou 
poškodit nebo na může být narušen signál dopravy. 

Þ Při pokládání v přízemí chraňte kabel rozhraní, 
vlákna, vodní hadice a napájení napětím pomocí 
vhodného kabelového kanálu. 

Þ Zabraňte nebezpečí zakopnutí. 

Þ Nepokládejte elektronické signální kabely spolu 
s již existujícími výkonovými kabely. 

 

 UPOZORNĚNÍ 
 Poškození vláken  

Mechanickým namáháním může dojít k poškození 
vlákna. 

Minimální poloměr ohybu nezatíženého vlákna je 
100 mm. V oblastech přesunu je minimální poloměr 
ohybu 200 mm. 

Þ Zabraňte mechanickému namáhání (nárazy, 
údery, zkroucení, atd.) na vlákno a vláknové 
konektory. 

Þ Při pokládání vlákna dbejte na to, aby nedošlo  
k nedosažení předepsaného minimálního 
poloměru ohybu. 

 

 

Pokládání připojovacích kabelů a vlákna k produktu 
provádí technik zařízení.  
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 Odstraňte plastový sáček na konci vlákna. 1.

 Odstraňte stahovací pásky resp. lepicí pásky, kterými je vlákno 2.
upevněno na produktu resp. v přepravním boxu. 

 Vezměte vláknový konektor do ruky a vykruťte vlákno bez 3.
kroucení ven.  

 Položte vlákno do vhodného kabelového kanálu. 4.

 

5.5 Zapojení vláken 
 

UPOZORNĚNÍ 
 Poškození elektronických sestav 

Mechanické změny plášťů, zástrčkových konektorů 
nebo průchodek může snížit typ ochrany IP. V případě 
nižšího typu ochrany může špína nebo vlhkost 
proniknout do vnitřku pláště a způsobit škodu. 

Þ Bezpodmínečně dodržujte následující pokyny. 

 

Þ Používejte pouze určený elektrický zástrčkový konektor. 

Þ Uzavřete všechny nepoužívaná rozhraní určenými ochrannými 
kryty. 

Þ Slaďte konfekcionování odchylujících se propojení (zejména 
kabel rozhraní) s IPG Laser GmbH. 

Þ Nepřidělávejte žádná dodatečná otevření pláště. 

Þ Po instalaci pečlivě uzavřete kryty elektrických nebo 
elektronických částí zařízení. 

 

  

Vybalení 
vláken 

Položení 
vláken 

Typy ochrany 
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5.5.1 Zapojení zásobování vodou 
 

UPOZORNĚNÍ 
 Nebezpečí poškození na produktu 

Nebezpečí poškození laseru, vláknového konektoru  
a optik nesprávným zapojením chlazení. 

Þ Před uvedením do provozu a při údržbářských 
pracích dodržujte následující pokyny. 

 

 

§ Práce na rozvodech chladicí vody smí provádět pouze servisní 
personál společnosti IPG nebo speciálně zaškolený 
kvalifikovaný personál. 

§ Nedostatečný napájení chladicí vodou může způsobit 
poškození laseru nebo optik.  

§ Není povoleno vytvářet můstky, obtoková vedení atd., neboť 
tato zmanipulují chladicí systém. 

 

Produkt je model bez integrovaného vodního chlazení, chlazení 
laserových a optických okruhů musí být provedeno přes externí 
chladicí systém. Rozvod chladicí vody do laserových a optických částí 
se provádí uvnitř produktu. Přípojky vody (normální voda pro 
laserový okruh, DI voda pro optické okruhy) se nachází na zadní 
straně produktu. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny přípojky 
vody. 

 

 

Při potrubí dbejte na následující body: 

Doporučené materiály 

§ Konstrukční chladicí okruh: měď nebo ušlechtilá 
ocel (1.4301) 

Nevhodné materiály 

§ Normální ocel 

§ pozinkovaná ocel 

Doporučení pro dimenzování potrubí: 

§ Konstrukční chladicí okruh: 5 m³/h při Δpmax = 
0,5 bar 
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Obrázek 5-1: Přípojky vody na laseru 

Pol. Označení 

1 procesní optika (externí optika) zpětného chodu 

2 chod vpřed laserového okruhu 

3 procesní optika (externí optika) chodu vpřed 

4 zpětný chod laserového okruhu 

5 tok vpřed DI vody 

6 zpětný tok DI vody 

 

  Zapojte hadice napájení normální vodou do přípojů na 1.
normální vodu podle příslušného označení. Dbejte na směr 
proudění vody. 

 Zapojte hadice napájení vodou DI do přípojek na DI vodu podle 2.
příslušného označení. Dbejte na směr proudění vody. 

 Zapojte přípojky vody externí optiky podle označení. 3.
  

Zapojení 
zásobování 
vodou 
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UPOZORNĚNÍ 
 Nebezpečí poškození na vláknovém 

konektoru a optice 
Nesprávné zapojení hadic chladicí vody může 
způsobit přehřátí a poškození procesní optiky. 

Þ Zapojte hadice chladicí vody v pořadí, aby bylo 
zaručeno chlazení vláknového konektoru. 

 

Za vláknovým konektorem mohou být připojeny jednotlivé složky 
optiky rovněž paralelně. 

 
Obrázek 5-2: Přípojka vody na vláknovém konektoru 

 

  

Zapojení hadic 
chladicí vody 
do procesní 
optiky 
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5.5.2 Zapojení napájení napětím 

NEBEZPEČÍ 

 

Ohrožení života síťovým napětím 
Kontakt s vedením a částmi pod napětím vede  
k těžkým zraněním nebo usmrcení.  

Þ Zajistěte, aby všechny práce na 
částech/vedeních pod napětím prováděl pouze 
kvalifikovaný personál. 

Þ Ujistěte se, že napájecí kabel je při zapojení do 
produktu odpojen a není zapojen do síťové 
přípojky.  

Þ Ujistěte se, že je produkt uzemněn ochranným 
vodičem napájecího kabelu. 
Každé přerušení zemnění může vést ke zranění osob. 

 

 Odšroubujte šrouby 1.
pravého bočního plechu 
šroubovákem Torx T30. 

 Pro přístup k montážní 2.
desce sejměte pravý boční 
plech laseru.  

 Provlečte napájecí kabel 3.
přes kabelovou průchodku 
(2) na zadní straně laseru. 

 
Obrázek 5-3: Přípojka napájení 
napětím 

 Zapojte ochranný vodič PE (zeleno/žlutý). 4.

 Zkontrolujte pole otáčení (pravotočivé) napájecího napětí. 5.

 Zapojte tři vodiče napájecího kabelu přímo do přípojů hlavního 6.
spínače QCE (1). Přípoje se nachází na elektrické montážní 
desce uvnitř pláště laseru. 

 Zajistěte napájecí kabel šroubovým spojem (3) proti zatížení  7.
v tahu. 
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5.5.3 Zapojení externích rozhraní 

 
Obrázek 5-4: Externí rozhraní laseru 

Pol. Označení 

1 Pevné zapojení 

2 Rozhraní ke chladiči laseru 

3 Bezpečnostní rozhraní 

4 Ethernetové rozhraní 

5 Analogové rozhraní 

 

Þ Zapojte kabel rozhraní podle dodaných Technických údajů. 

Þ Dbejte na to, aby zablokování zástrčkových konektorů 
zaskočilo. 
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5.5.4 Zastrčení vláknového konektoru do procesní optiky 

UPOZORNĚNÍ 
 Poškození vláken v důsledku znečištění 

koncové plochy křemenné koncovky 
Znečištění na koncové ploše křemenné koncovky 
vláknového konektoru mohou vést při emisi laseru  
k vysokým hodnotám rozptýleného světla a ztrátě 
výstupního výkonu laseru. Kromě toho mohou 
zapříčinit vypálení na koncové ploše křemenné 
koncovky a přehřátí a poškození optiky. Na tyto škody 
se NEVZTAHUJE záruka. 

Þ Před zastrčením vláknového konektoru do 
optiky zkontrolujte koncovou plochu křemenné 
koncovky na výskyt znečištění. 

Þ Podle potřeby vyčistěte koncovou plochu 
křemenné koncovky. 

 

 

Vláknový konektor se dodává s ochranným krytem, 
který ho chrání před prachem a mechanickým 
poškozením. 

Þ Uzavřete vláknový konektor v případě 
nepoužívání vždy s dodaným ochranným krytem 
(viz Obrázek 5-5). 

 

 
Obrázek 5-5: Vláknový konektor bez ochranného krytu (nahoře)  
a s ochranným krytem (dole) 

 

Před zastrčením vláknového konektoru do procesní optiky se musí 
zkontrolovat jeho koncová plocha křemenné koncovky na výskyt 
znečištění a podle potřeby vyčistit. K tomuto účelu postupujte tak, 
jak je popsáno v odstavci 8.1.1. Tento odstavec obsahuje také 
pokyny, jak vláknový konektor správně zastrčit do optiky. 
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5.6 Instalace softwaru 
Součástí dodávky produktu je software LaserNet. Pomocí tohoto 
software můžete laser a jeho pomocné komponenty sledovat a podle 
potřeby i obsluhovat. Jako rozhraní mezi počítačem a laserem se 
používá Fast Ethernet 100 Mbit/s.  

Informace o systémových požadavcích a instalaci softwaru, naleznete 
v kapitole 11. 
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6 Schválení a uvedení do provozu 
 

UPOZORNĚNÍ 
 Poškození komponent produktu 

Produkt se nesmí uvést do provozu ještě před tím, než 
byly provedeny úplné přejímací zkoušky. 

Þ Proveďte veškeré přejímací zkoušky společně  
s příslušným servisem IPG podle protokolu 
uvedení do provozu. 

 

6.1 Vizuální kontrola 
Vizuální kontrola poskytuje první přehled o stavu instalace. 

Þ Ujistěte se, že: 

§ je zaručená vzdálenost 1 m na všech stranách produktu. 

§ kolečka produktu (pokud jsou k dispozici) jsou zaaretovaná. 

§ všechny zástrčkové konektory na produktu jsou zablokované 
resp. zašroubované. 

§ plášť laseru a vlákno neprokazují viditelná poškození. 

 

6.2 Práce k uvedení do provozu 

VÝSTRAHA 

 
 

Nebezpečí v důsledku laserového záření 
Laserové záření může způsobit poranění na kůži  
a zranění očí. 

Þ Práce pro uvedení do provozu proveďte pouze 
společně s příslušným servisem IPG. 

 

Þ Proveďte veškeré přejímací zkoušky podle dodaného protokolu 
uvedení do provozu. 

Produkt je po úspěšných přejímacích zkouškách připraven  
k výrobnímu provozu. 
 



Schválení a uvedení do provozu 

  49 

 

6.3 Předání do provozu 
Odpovědný servisní technik příslušného servisu IPG podepíše 
protokol uvedení do provozu. 

Bezpečnostní technik provozovatele ověří správnost a úplnost 
protokolu uvedení do provozu a tento podepíše. 

Po podepsání protokolu uvedení do provozu se laser předán do 
uvedení do provozu výrobnímu závodu. 

 

6.4 Opětné uvedení do provozu 
Po delším odstavení se produkt před opětným uvedením do provozu 
musí úplně otestovat.  

Þ Proveďte společný proces uvedení do provozu podle odstavce 
6.2. 
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7 Obsluha a provoz 
 

VÝSTRAHA 

 
 

Nebezpečí v důsledku laserového záření 
Laserové záření může způsobit poranění na kůži  
a zranění očí. 

Þ Nikdy nevyřazujte předepsaná bezpečnostní 
zařízení mimo provoz. 

Þ Dodržujte všechny pokyny a informace  
z kapitoly o bezpečnosti. 

 

 

 

Laser byl vyvinut speciálně pro integraci do jiných 
přístrojů nebo strojů. Všechny výstupy vláken 
laserového systému jsou produkty třídy laseru 4. Je 
odpovědností uživatele, aby zajistil, že vláknový 
výstup nebo optická obráběcí hlava mají ochranný 
plášť pro zaručení třídy laseru 1 podle normy EN 
60825-1:2007. Plášť laseru a napájecí resp. procesní 
vlákna odpovídají třídě laseru 1. 

 

7.1 Provozní režimy 
Laser může být provozován ve dvou provozních režimech. 

U provozního režimu TEST se jedná o manuální provoz laseru.  
V provozním režimu TEST můžete ovládat laser pomocí softwaru 
LaserNet.  

U provozního režimu ROBOT se jedná o automatický provoz laseru. 
Režim ROBOT je standardní provozní režim pro produkční provoz. 
Laser je řízen rozhraním pevného zapojení. Software LaserNet se 
používá k monitorování laserového provozu. 

 

VÝSTRAHA 

 

 

Nebezpečí popálení 
Bezprostředně po obrábění laserem jsou obrobené 
povrchy obrobků velmi horké. 

Þ Při práci s obrobky noste ochranné rukavice. 

TEST 

ROBOT 
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7.2 Zapnutí/vypnutí 
 Zabezpečte, aby byla k dispozici a zapojená veškerá napájecí 1.

vedení: 

 Voda 2.

 Napájení 3.

 Zapněte laser hlavním spínačem. 4.

 Zapněte externí chladič laseru.  5.

 Otočte klíčový spínač na přední straně laseru na TEST nebo 6.
ROBOT. 

 

 

Po skončení prací vypněte laser podle následujícího postupu. 

 Otočte klíčový spínač na přední straně laseru do polohy VYP. 1.

 Vypněte externí chladič laseru. 2.

 Vypněte laser hlavním spínačem. 3.

  

Zapnutí 

Vypnutí  UPOZORNĚNÍ 
 Nebezpečí poškození mrazem 

Pokud laser stojí v oblasti, ohrožené mrazem nebo 
chladem, může zamrzlá voda způsobit poškození  
v laseru a ve vodním potrubí. 

Þ Pokud nechcete používat laser na delší dobu, 
postupujte podle kroků, uvedených v části 10.1. 

Þ Při krátkodobém vypnutí laseru nechte hlavní 
spínač v poloze ON.   Kromě toho se také 
ujistěte, zda je zaručeno napájení chladicí vodou. 
Temperovaná chladicí voda chrání produkt před 
poškozením způsobeným chladem. 
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7.3 Zapnutí zdroje napájení laseru 
 

 

Zvýšení elektrický svod 
Zvýšený elektrický svod při zapnutí zdroje napájení 
laseru může vést k vypnutí zdroje napájení laseru. 
Jeho typický elektrický svod je v ustáleném stavu při 
400 VAC cca 60 mA. 

Þ Během spouštěcí fáze používejte proudový 
chránič se zpožděním.  

 

Níže jsou popsány různé možnosti, jak lze zapnout zdroj napájení 
laseru. 

 

Na přední straně laseru se nachází světelné tlačítko Start (viz 
odstavec 3.1.1). Pokud se toto stiskne, zdroj napájení laseru se zapne, 
dokud je uzavřen interní a externí bezpečnostní okruh. Pokud je 
zdroj napájení laseru zapnutý, světelné tlačítko Start svítí zeleně.
  

 

Na zadní straně laseru se nachází bezpečnostní rozhraní. Uzavřením 
bezpotenciálových kontaktů na tomto bezpečnostním rozhraní se 
zapne zdroj napájení laseru (viz také odstavec 7.4.3). Pro zapnutí 
zdroje napájení laseru, např. po poruše, se kontakty musí nejprve 
otevřít (pro osazení kolíků bezpečnostního rozhraní viz dodané 
specifikace). 

 

V provozním režimu TEST (manuální režim) lze zdroj napájení 
laseru zapnout pomocí softwaru LaserNet. 

 

V provozním režimu ROBOT se zdroj napájení laseru může zapnout 
rozhraním pevného zapojení (řízení na straně provozovatele) (viz 
dodané specifikace). 

 

7.4 Provozní režim TEST 
V provozním režimu TEST potřebujete externí počítač, na kterém je 
nainstalován software LaserNet pro naladění laseru. Komunikace 
mezi počítačem a laserem se provádí přes rozhraní Ethernet (viz 
dodané specifikace).  

Světelné 
tlačítko Start 

Bezpečnostní 
rozhraní 

Software 
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Rozhraní 
pevného 
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Software LaserNet je podrobně popsáno v kapitole 11. 

 Pro zapnutí laseru v provozním režimu TEST postupujte podle 1.
kroků, popsaných v části 7.2. 

 Navažte spojení s laserem, jestli-že se tak ještě nestalo (viz část 2.
11.3).  

 Spusťte software LaserNet (viz část 11.4). 3.

 Otevřete záložku Hlavní menu. 4.

Zde se nachází tlačítka pro řízení laseru (Obrázek 7-1). Tlačítka (5) 
až (9) vždy zobrazí aktuální stav zapojení. Stisknutí tlačítka vede ke 
změně provozního stavu laseru. 

 

 
Obrázek 7-1: Záložka Hlavní menu 

 

Po ukončení údržbářských prací a delším odstavení laseru se dráha 
paprsku musí zkontrolovat pomocí naváděcího laseru. 

 Klepněte na tlačítko naváděcího laseru (3). 5.
Naváděcí laser se zapne. Aktivuje se LED indikace vedle tlačítka. Na 
záložce Stavu svítí stavová LED indikace Naváděcí laser ZAP. zeleně. 

 Zkontrolujte, zda naváděcí laser je vidět na výstupu procesní 6.
optiky. 
Když je viditelný laserový paprsek na výstupu procesní optiky, pak dráha 
paprsku je v pořádku. 
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Pokud je dráha paprsku v pořádku, můžete zapnout zdroj napájení 
laseru. Pokud ne, tak se ujistěte, zda dráha paprsku je volná ještě 
před zapnutím zdroje napájení laseru. 

6. Klepněte na tlačítko Laser  VYP  (5). 
Zdroj napájení laseru se zapne. Stav tlačítka se změní na ZAP. Na záložce 
Stavu se aktivuje stavová LED indikace Zdroj napájení laseru ZAP. Spodní 
segmenty výstražných kontrolek laseru svítí trvale. Pokud nejsou žádné 
poruchy, se laser přepne do provozního stavu Laser připraven.  

Po zapnutí zdroje napájení laseru můžete dál pracovat s nebo bez 
programu laseru. 

 

7.4.1 Práce bez programu laseru 
 Ujistěte se, že zdroj napájení laseru je zapnutý. 1.

 V polích možností (1) zvolte, zda chcete zadat výkon laseru v 2.
procentech proudu na přečerpávání nebo přímo jako výkon ve 
Wattech. 

 Nastavte výkon laseru pojezdovou lištou (2) nebo přímým 3.
zadáním hodnoty do vstupního pole vpravo vedle pojezdové 
lišty. 

 

Přípustný rozsah nastavení výkonu laseru je mezi 
10% a 105% jmenovitého výkonu laseru (viz dodané 
specifikace). 

Þ Zadejte vždy minimálně 10% výkonu k zajištění 
stabilního a bezporuchového provozu laseru. 

 

 Klepněte na tlačítko Emise  VYP  (6). 4.

Jakmile laser emituje, zaktivují se stavová hlášení Uvolnění laserového 
záření a Emise ZAP. Horní segmenty výstražných kontrolek na plášti 
laseru blikají. Emitovaný výkon laseru se zobrazí v indikaci výkonu ve 
výstupním poli výkonu (kW). Výkon laseru lze kdykoliv změnit pomocí 
pojezdové lišty. 

 Klepněte na tlačítko Emise  ZAP  (6) k vypnutí emise. 5.

 Klepněte na tlačítko Laser  ZAP  (5) k vypnutí zdroje napájení 6.
laseru. 

Stavy Laser ZAP a Laser připraven se deaktivují. 
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7.4.2 Práce s programy laseru 
 Ujistěte se, že zdroj napájení laseru je zapnutý. 1.

 Vyberte číslo programu laseru (5), se kterým chcete pracovat. 2.
Informace o vytvoření programu naleznete v části 11.9. 

 Stiskněte tlačítko  Start programu  (4). 3.

Během chodu programu laseru se změní tlačítko  Start programu  
na  STOP . Kromě toho se aktivuje stavové hlášení Program aktivní. 
Po skončení laserového programu se aktivuje stavové 
hlášení Program ukončen. Stavové hlášení Program aktivní se 
deaktivuje. 

Přerušení průběhu laserového programu se znázorní 
poruchou Přerušení programu. Přesný důvod pro přerušení 
programu laseru se zobrazí v záložce Události. 

Program laseru můžete také přerušit klepnutím na tlačítko  STOP . V 
tomto případě se vydá poruchové hlášení Program přerušen. 

 

7.4.3 Externí naladění 
Externí naladění lze v laseru konfigurovat jako další podmínku pro 
zapnutí laserového záření. 

 

Pro zapnutí a vypnutí emise laseru pomocí externího naladění se 
použije signál Emise ZAP na bezpečnostním rozhraní. 

Signál HIGH (+4 … 30 VDAC) – Emise ZAP 

Signál LOW (-3 … + 2 VDC) – Emise VYP 

Tento signál lze používat k modulování laserového záření. K tomu 
účelu potřebujete generátor signálu, který generuje obdélníkové 
impulsy. Laserové záření lze modulovat s frekvencí maximálně do 
5 000 Hz. 

Pro bližší informace o bezpečnostním rozhraní viz dodané 
specifikace. 

 

Externí naladění v režimu ROBOTA 
Funkce externího naladění se aktivuje v provozním 
režimu TEST tlačítkem Externí naladění  VYP  v 
záložce Hlavní menu v LaserNet. Tato funkce zůstává 
aktivovaná i po přepnutí do provozního režimu 
ROBOT. 
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Externí naladění a funkce rampy 
Není možné použít doby nájezdu společně s externím 
naladěním. 

 

Aby bylo možné provozovat laser pomocí externího naladění, 
postupujte následovně: 

 Navažte spojení s LaserNet, pokud se tak ještě nestalo (viz 1.
odstavec 7.4, pokyn Navázání spojení s LaserNet). 

 Zapojte externí naladění do bezpečnostního rozhraní (k obsazení 2.
pinů bezpečnostního rozhraní viz dodané specifikace). 

 

V případě aktivovaného tlačítka Emise  ZAP  může 
dojít při aktivaci externího stejnoměrného napětí na 
externím naladění k emisi laseru.  

Þ Zapněte řídicí napětí externího naladění. 

 

 Otevřete záložku Hlavní menu (viz Obrázek 7-1). 3.

 Klepněte na tlačítko Externí naladění  VYP  (8). 4.

Tlačítko změní svůj stav na  ZAP . Externí naladění se aktivuje. 

 Klepněte na tlačítko Laser  VYP . 5.

Tlačítko změní svůj stav na  ZAP . Zdroj napájení laseru se zapne. 

 Nastavte výkon laseru (viz část 7.4, pokyn Nastavení výkonu 6.
laseru). 

 Klepněte na tlačítko Emise  VYP . 7.

 Nastavte signál Emise ZAP externího naladění na HIGH. 8.
Laserové záření se uvolní. Laser vysílá vybraný výkon laseru. Výkon 
můžete kdykoliv změnit pomocí pojezdové lišty (1) resp. přímým 
zadáním nové hodnoty. 

 Nastavte signál Emise ZAP externího naladění na LOW. 9.

 Klepněte na tlačítko Emise  ZAP . 10.
Emise laseru se zastaví. 

 Klepněte na tlačítko Laser  ZAP . 11.
Zdroj napájení laseru se vypne. 

Aktivovat 
externí 
naladění 

Deaktivovat 
externí 
naladění 
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7.4.4 Analogové naladění 
Pomocí funkce analogového naladění můžete vykonat předvolbu 
výkonu analogovým rozhraním. Tato funkce je také k dispozici  
v provozním režimu ROBOT (viz popis rozhraní v dodaných 
specifikacích). 

K použití funkce analogového naladění musíte vytvořit signál 
stejnoměrného napětí 0...10 VDC na analogovém rozhraní (viz 
dodané specifikace). Tento signál lze používat k modulování výkonu 
laseru. K tomu účelu potřebujete generátor signálu. 

Aby bylo možné vykonat předvolbu výkonu pomocí analogového 
rozhraní, tak postupujte následovně: 

 Navažte spojení s LaserNet, pokud se tak ještě nestalo (viz část 1.
7.4, pokyn Navázání spojení s LaserNet). 

 Otevřete záložku Hlavní menu (viz Obrázek 7-1). 2.

 Stiskněte tlačítko Analogové naladění  VYP  (9). 3.

Tlačítko změní svůj stav na  ZAP . Analogové naladění se aktivuje. 

 Klepněte na tlačítko Laser  VYP . 4.

Tlačítko změní svůj stav na  ZAP . Zdroj napájení laseru se zapne. 

 Zvolte výstupní výkon laseru pomocí analogového rozhraní (viz 5.
dodané specifikace). 

Vstupní napětí 0 VDC odpovídá výkonu laseru 0 W, 10 VDC odpovídá 
jmenovitému výstupnímu výkonu. Výkon laseru lze nastavit 
signálem Analogové naladění. Přesný rozsah nastavení výkonu laseru 
naleznete v dodaných specifikacích. 

 Klepněte na tlačítko Emise  VYP .  6.

Tlačítko změní svůj stav na  ZAP . Laserové záření se uvolní. Laser vysílá 
vybraný výkon laseru. Výkon můžete kdykoliv změnit pomocí 
vytvořeného vstupního napětí na analogovém rozhraní. 

 Klepněte na tlačítko Emise  ZAP . 7.
Emise laseru se zastaví. 

 Klepněte na tlačítko Laser  ZAP . 8.
Zdroj napájení laseru se vypne. 

 

Aktivovat 
analogové 
naladění 
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Kombinovat analogové a externí naladění 
Je možné, kombinovat provoz laseru prostřednictvím 
analogového naladění s externím naladěním. V tomto 
případě potřebujete další externí signál stejnoměrného 
proudu a funkci externí naladění musíte aktivovat v 
LaserNet (viz odstavec 7.4.3 týkající se provozu laseru 
externím naladěním) 

 

7.5 Provozní režim ROBOT  
V provozním režimu ROBOT je laser řízen pomocí rozhraní pevného 
zapojení nebo externím rozhraním provozní sběrnice, pokud je  
k dispozici. Komunikace mezi řídicí jednotkou provozovatele (robot) 
a laserem se provádí podle popisu rozhraní resp. podle 
nainstalovaného protokolu provozní sběrnice (viz dodané 
specifikace).  

Abyste mohli vytvářet výstupní signály přes rozhraní pevného 
zapojení, musíte vytvořit napájecí napětí mezi odpovídajícími 
kontakty (viz dodané specifikace). 

Signál HIGH +4…30VDC 

Signál LOW -3V…+2VDC  

 

 Pro zapnutí laseru v provozním režimu ROBOT postupujte 1.
podle kroků, popsaných v části 7.2. 

 Navažte spojení s laserem, jestli-že se tak ještě nestalo (viz 2.
odstavec 11.3). 

 Spusťte software LaserNet (viz část 11.4). 3.

Software LaserNet se používá k monitorování laserového provozu. 
Všechna tlačítka LaserNet s výjimkou tlačítka  Resetovat  jsou 
deaktivována. Podle potřeby lze tlačítko  Reset  také deaktivovat.  

Kompletní informace o software LaserNet naleznete v kapitole 11. 

 

Externí naladění v režimu ROBOTA 
V provozním režimu ROBOT lze emisi laseru řídit 
funkcí externí naladění. Tato se aktivuje v provozním 
režimu TEST tlačítkem Externí naladění  VYP   
v záložce Hlavní menu v LaserNet. Po přepnutí do 
provozního režimu ROBOT zůstane funkce 
aktivovaná. 
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Po ukončení údržbářských prací a delším odstavení laseru se dráha 
paprsku musí zkontrolovat pomocí naváděcího laseru. 

 Zapněte naváděcí laser odpovídajícím signálem přes rozhraní 4.
pevného zapojení resp. rozhraní provozní sběrnice (popis 
rozhraní resp. protokol provozní sběrnice, viz dodané 
specifikace). 
Naváděcí laser se zapne. Příslušný signál se jako potvrzení odešle zpět od 
laseru k robotu. 

 Zkontrolujte, zda naváděcí laser je vidět na výstupu procesní 5.
optiky. 
Když je viditelný laserový paprsek na výstupu procesní optiky, pak dráha 
paprsku je v pořádku. 

 

K uvolnění laserového záření v provozním režimu ROBOT musí být 
zadán program laseru. Můžete zadat samostatně vytvořený program 
laseru (č. programu 1-50) (popis rozhraní resp. protokol provozní 
sběrnice viz dodané specifikace) nebo pracovat s programem laseru 
0. Program laseru 0 se automaticky aktivuje, jakmile zapnete emisi 
laseru a pokud jste nezadali samostatně vytvořený program laseru. V 
tomto případě laser emituje tak dlouho, dokud emisi laseru opět 
nevypnete odpovídajícím signálem. 

Þ Spusťte program laseru podle popisu rozhraní resp. podle 
nainstalovaného protokolu provozní sběrnice. 

 

Níže je popsán typický chod programu.  Tento chod se může lišit v 
závislosti na nastavení rozhraní provozovatele resp. nainstalované 
provozní sběrnice. 

 Vstupní signál Vyžádání laseru se odešle z robota do laseru. Bez 1.
tohoto signálu budou všechny případně nastavené vstupní 
signály ignorovány.  
Jako výstup se laserem nastaví signál Laser přidělen.  

 Vstupní signál Laser Zap zapne zdroj napájení laseru.  2.
Jako výstupní signál se odešle Laser ZAP., když byl úspěšně zapnutý zdroj 
napájení laseru a dosáhl své jmenovité výstupní napětí.  

Pokud se nevyskytují žádné poruchy, vydá laser signál Laser připraven. 

 Vstupní signál Č. programu zvolí program laseru. 3.
Jako výstupní signál se jako potvrzení odešle Č.programu. 

 Vstupní signál Start programu uvolní emisi laseru. 4.

Není-li stanoveno žádné číslo programu, laser pracuje s číslem 
programu 0. V takovém případě se musí zadat výstupní výkon 
prostřednictvím LaserNet nebo externího rozhraní (analogové 
rozhraní nebo provozní sběrnice). Emise zůstane tak dlouho 
uvolněná, dokud zůstane nastaven signál Start programu nebo dokud 

Kontrola 
chodu paprsku 

Program 
laseru 

Zásadní chod 
programu 
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se neodešle signál Stop programu. Tak dlouho, dokud je program 
aktivní, vysílá laser výstupní signál Program aktivní. Je-li program 
odpracován, vysílá laser výstupní signál Program ukončen. Pokud byl 
program náhle přerušen poruchou, vysílá laser výstupní 
signál Program přerušen. 

 

 
Obrázek 7-2: Příklad chodu programu 

 

Externe Steuerung / Roboter Externí aktiv. / robot 

Eingänge Vstupy 

Laser anfordern Vyžádání laseru 

Laser AN Laser ZAP. 

Programm Start Start programu 

Programmnummer Číslo programu 

Optischer Kanal Optický kanál 

Ausgänge Výstupy 

Laser zugeteilt Laser přidělen 

Laser AN Laser ZAP. 

Laser bereit Laser připraven 

Programm aktiv Program laseru aktivní 

Programm beendet Konec programu 

   

Příklad chodu 
programu 
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8 Údržba 
 

VÝSTRAHA 

 
 

Nebezpečí v důsledku laserového záření 
Laserové záření může způsobit poranění na kůži  
a zranění očí. 

Þ Nikdy nevyřazujte předepsaná bezpečnostní 
zařízení mimo provoz. 

Þ Pokud je to nutné, zabezpečte dodatečně oblast 
nebezpečí. 

 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpečí těžkých zranění 
Při údržbářských pracích hrozí riziko různých 
zranění, pokud nebyla přijata všechna bezpečnostní 
opatření. 

Þ Nechte provádět údržbářské práce pouze 
zaškoleným personálem údržby nebo 
příslušným servisem IPG. 

 

Þ Ihned po dokončení údržbářských prací opět namontujte 
všechny bezpečnostní a ochranná zařízení resp. je opět uveďte 
do funkčnosti. 

Þ Zkontrolujte správné zapojení všech komponent souvisejících  
s bezpečností. 

Společnost IPG Laser GmbH doporučuje provádět níže uvedené 
údržbářské práce v zadaných časových intervalech. 
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8.1 Práce týkající se údržby 
8.1.1 Čištění optických konektorů 
Před zastrčením vlákna (instalace, výměna optiky) se musí vyčistit 
vláknový konektor. 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpečí zranění navaděcím laserem 
Naváděcí laser třídy 2M může způsobit vážné zranění 
očí při pohledu do optických přístrojů (mikroskopů). 

Čištění vláknového konektoru smí provádět pouze 
zaškolený personál údržby. 

Þ Čištění vláknového konektoru provádějte pouze 
u vypnutého produktu. K tomu účelu postupujte 
podle postupu vypnutí, popsaného v části 7.2. 

Þ Zajistěte produkt během čištění proti jeho znovu 
zapnutí (klíčový spínač VYP/OFF., klíč 
vytáhnout, hlavní spínač VYP/OFF). 

Þ Informujte všechny dotyčné osoby o tom, že 
právě probíhá čištění. 

 

UPOZORNĚNÍ 
 Poškození vláken v důsledku znečištění 

koncové plochy křemenné koncovky 
Znečištění na koncové ploše křemenné koncovky 
vláknového konektoru mohou vést při emisi laseru  
k vysokým hodnotám rozptýleného světla a ztrátě 
výstupního výkonu laseru. Kromě toho mohou 
zapříčinit vypálení na koncové ploše křemenné 
koncovky a přehřátí a poškození optiky. Na tyto škody 
se NEVZTAHUJE záruka. 

Þ Před zastrčením vláknového konektoru do 
optiky zkontrolujte koncovou plochu křemenné 
koncovky na výskyt znečištění. 

Þ Podle potřeby vyčistěte koncovou plochu 
křemenné koncovky. 
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Þ Používejte výhradně čistící prostředky popsané v tomto 
návodu k obsluze.  

Þ Dodržujte výhradně proces čištění popsaný v tomto návodu  
k obsluze. 

Þ Koncové plochy křemenné koncovky resp. plochy skla 
šroubovací ochranné objímky se nikdy nedotýkejte prsty. 

 

Þ Nepoužívejte nikdy stlačený vzduch v blízkosti 
vláknového konektoru, protože to může vést ke 
kontaminaci koncové plochy křemenné 
koncovky. 

 

K čištění potřebujete následující materiály: 

§ Čisticí tyčinky, nepouštící chlupy 

§ Isopropylalkohol (bezvodý) 

§ Aceton (bezvodý) 

§ Stlačený vzduch (bez oleje, bezvodý) 

§ Mikroskop, model IPG se světelným zdrojem (Obrázek 8-2)  

Čisticí tyčinky jsou součástí rozsahu dodávky. Mikroskop a stlačený 
vzduch se dodají při objednávce. 
 

 V blízkosti procesní optiky resp. v blízkosti laseru udržujte 1.
pracoviště vždy v čistotě. Tím minimalizujete riziko nové 
kontaminace vláknového konektoru po čištění. 

 Mějte připravený čistý ochranný kryt pro procesní optiku. 2.

 Před použitím preventivně stlačeným vzduchem odstraňte 3.
nečistoty uvnitř ochranného krytu.  

 Položte ochranný kryt po čištění otevřenou stranou dolů na 4.
čistou odkládací plochu. 

 Postavte mikroskop na rovnou plochu v blízkosti optiky pro 5.
zaručení bezpečné stability mikroskopu. 

 Setřete vlhkým hadříkem hrubé nečistoty na vláknovém 6.
konektoru a optice, ve které se vláknový konektor nachází. 

  

Upozornění k 
čištění 

Potřebné 
materiály 

Příprava 
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 Odpojte vláknový konektor od optiky. K tomu účelu otočte 7.
bajonetový uzávěr až na doraz proti směru hodinových ručiček 
(1) a vytáhněte vláknový konektor (2). 

 
Obrázek 8-1 Odpojení vláknového konektoru od optiky 

 Ihned utěsněte optiku vyčištěným ochranným krytem. 8.

 Umístěte vláknový konektor v držáku na mikroskopu (Obrázek 9.
8-2). 

 Zapněte zdroj světla na mikroskopu a nasměrujte ho na povrch, 10.
který se má vyčistit. 

 
Obrázek 8-2: Mikroskop s vláknovým konektorem 

Pol. Označení 

1 přenosný světelný zdroj 
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Pol. Označení 

2 mikroskop 

3 otočná hlava 

4 křemenná koncovka 

5 držák pro konektor vláken 

6 Vláknový konektor 
 

V závislosti na zvolené opci vláknového konektoru (Obrázek 8-3) se 
liší jednotlivé kroky čištění. U vláknových konektorů s ochrannou 
trubkou se vyčistí koncová plocha křemenné koncovky, u vláknových 
konektorů s ochranným skle se vyčistí pouze ochranné sklo, pokud je 
koncová plocha křemenné koncovky bez nečistot. V případě 
neústupných nečistot se ochranné sklo může nahradit novým. 

 
Obrázek 8-3: Vláknový konektor s příslušenstvím 

Pol. Označení 

1 Procesní vlákno 

2 Křemenná koncovka 

3 Ochranná trubka 

4 Ochranné sklo 
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VÝSTRAHA 

 

 

Nebezpečí zranění v důsledku zápalných  
a dráždivých pomocných látek 
Isopropylalkohol a aceton jsou vysoce těkavé a lehce 
zápalné látky. Způsobují vážné podráždění očí. 
Opakovaný kontakt s nimi může způsobit vysušení 
nebo popraskání kůže. Výpary mohou způsobit 
ospalost a malátnost. 

Þ Chraňte isopropylalkohol a aceton před teplem, 
jiskrami, otevřeným plamenem a horkými 
povrchy. Nekuřte. 

Þ Zabraňte vniknutí do očí a kontaktu s kůží. 

Þ Noste ochranné rukavice. 

Þ Výpary nevdechujte. 

Þ Dodržujte bezpečnostní listy. 

 

Možnost ochranné trubky 

 Odstraňte našroubovanou ochrannou trubku. 1.

 Nastavte ohnisko mikroskopu na koncovou plochu křemenné 2.
koncovky.  

 Zkontrolujte koncovou plochu křemenné koncovky na výskyt 3.
nečistot (např. tmavé body). Pokud zjistíte nečistoty na 
koncové ploše křemenné koncovky, pak proveďte následující 
kroky. 

 Vyjměte z balení čisticí tyčinku bez toho, že byste se dotkli 4.
vatové vycpávky. 

 Navlhčete čisticí tyčinku kapkou isopropylalkoholu.  5.

 Otřeste přebytečný isopropylalkohol z čisticí tyčinky. 6.

  

Čištění 
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Aceton může způsobit šmouhy na koncové ploše 
křemenné koncovky. 

Þ Pro odstranění šmouh používejte 
isopropylalkohol. 

Šmouhy mohou poukazovat na nedostatečnou kvalitu 
čisticích chemikálií isopropylalkoholu a acetonu. 

Þ V případě potřeby vyměňte čisticí prostředek  
a odstraňte šmouhy. 

 

 Podívejte se do mikroskopu a přejeďte současně lehkým 7.
tlakem po koncové ploše křemenné koncovky vláknového 
konektoru. 

  
Obrázek 8-4: Čištění koncové plochy křemenné koncovky 

 Nejpozději po 20 sekundách vyměňte čisticí tyčinku, v případě, 8.
že by čištění mělo trvat déle. 

Čištění lze kdykoliv při uspokojivém výsledku přerušit.  

 Vyčistěte ochrannou trubku stlačeným vzduchem kousek od 9.
místa čištění a našroubujte ji zpět na vláknový konektor, když 
je čištění koncové plochy křemenné koncovky ukončeno. Při 
tom se nedotýkejte koncové plochy křemenné koncovky. 

 Zkontrolujte koncovou plochu křemenné koncovky opět na 10.
výskyt nečistot. Pokud je to nutné, opakujte čištění. 

 U vyčištěné koncové plochy křemenné koncovky vytáhněte 11.
vláknový konektor z mikroskopu a okamžitě ji zaveďte do 
optiky. Dbejte na to, aby koncová plocha křemenné koncovky 
přitom ukazovala směrem dolů. 

 Odstraňte ochranný kryt z optiky. 12.

 

Při delším čištění isopropanolem může dojít  
k elektrostatickému náboji na koncové ploše 
křemenné koncovky. Tím usazený prach může 
koncovou plochu křemenné koncovky silně znečistit.  

Þ Používejte aceton jako čisticí prostředek  
u elektrostatického náboje a při extrémně 
neodolných usazeninách nečistot. 
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 Zastrčte okamžitě vyčištěný vláknový konektor opatrně do 13.
optiky. Přitom navzájem vyrovnejte červená bodová značení na 
vláknovém konektoru (a) a optice (b) a vláknový konektor 
opatrně zasuňte až na doraz do optiky (Obrázek 8-5). 

 
Obrázek 8-5: Zastrčení vláknového konektoru 

 Otočte velký kolík za bajonetovým uzávěrem ve směru 14.
hodinových ručiček, dokud nezapadne (3). 

 Pro zajištění vláknového konektoru otočte rukou rýhovaný 15.
bajonetový uzávěr ve směru hodinových ručiček (4), dokud 
není tento upevněn. 

 
Obrázek 8-6: Zajištění vláknového konektoru  
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Možnost ochranného skla 

 Nastavte ohnisko mikroskopu na koncovou plochu křemenné 1.
koncovky (třetí úroveň ostrosti). 

 Pokud se na koncové ploše křemenné koncovky nachází 2.
nečistoty, odstraňte našroubované ochranné sklo a postupujte 
podle kroků k čištění, popsaných v opci pro čištění ochranné 
trubky. 

 V případě, že koncová plocha křemenné koncovky nevykazuje 3.
žádné nečistoty, nastavte ohnisko mikroskopu na povrch 
ochranného skla (první úroveň ostrosti). 

 Je-li znečištěné ochranné sklo, proveďte čištění analogicky 4.
podle čištění, popsaného v opci ochranné trubky. 

 Případně vyměňte špinavé ochranné sklo za čisté. Přitom se 5.
ujistěte, že se na koncové ploše křemenné koncovky 
nevyskytují usazeniny nečistot. Nového ochranného skla se 
nedotýkejte prsty. K našroubování nového ochranného skla na 
vláknový konektor použijte bílý ochranný obal, v níž ochranné 
sklo bylo dodané. 
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8.1.2 Měření výstupního výkonu laseru 

Zkušební bod Výstupní výkon laseru 

Zkušební metoda Měření výkonu 

Časový interval ročně 

Časové období 2 hodiny / v závislosti na provedení laseru 

Nástroje Přístroj na měření výkonu 

Popis 
Þ Kontaktujte příslušný servis společnosti IPG  

v dostatečném předstihu před měřením 
výkonnosti pro objasnění přesného postupu. 

 

8.1.3 Měření kvality paprsku 

Zkušební bod Kvalita paprsku 

Zkušební metoda Měření 

Časový interval ročně 

Časové období 2 hodiny 

Nástroje Přístroj na měření kvality paprsku 

Popis 
Þ Kontaktujte příslušný servis společnosti IPG  

v dostatečném předstihu před měřením 
výkonnosti pro objasnění přesného postupu. 
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8.2 Výměna a opravy 
8.2.1 Výměna laserového modulu 

Zkušební bod Laserové moduly 

Zkušební metoda Měření výkonu 

Časový interval V případě poruchy 

Časové období ~ 3 hodiny 

Provedení Servis IPG 

Kontakt viz část 9.4 

 

8.2.2 Výměna napájecích vláken 

Zkušební bod Napájecí vlákno 

Zkušební metoda Měření transmise a kvality paprsku 

Časový interval V případě poruchy 

Časové období ~ 5 hodiny 

Provedení Servis IPG 

Kontakt viz část 9.4 

 

 

8.3 Vodní systém (chladič IPG) 
Informace o údržbě vodního systému viz návod k obsluze chladiče 
laseru.  
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9 Hlášení a odstranění poruchy 

9.1 Informace o zobrazení hlášení 
Všechny výstrahy a poruchy, vyskytující se během provozu laseru, se 
v software LaserNet v záložkách Výstrahy a Poruchy (odstavce 
11.8.2 a 11.8.3) zobrazí jako aktivní LED indikace. 

V případě výstrahy se v záložce Výstrahy rozsvítí LED indikace. 
Laser zůstane v provozu. Pokud došlo k poruše, rozsvítí se v oblasti 
stavové indikace (viz Obrázek 11-11) LED indikace Porucha laseru 
červeně a zelená LED indikace Laser připraven zhasne. Případná 
emise laseru se okamžitě zastaví. V záložce Poruchy se červeně 
rozsvítí LED indikace příslušné poruchy. 

Þ Podrobné informace o jednotlivých hlášeních najdete v 
záložce Události (odstavec 11.8.5). 

K uvedení laseru po odstranění poruchy zpět do provozu, se 
poruchová hlášení musí resetovat. V případě některých hlášení se 
toto provede automaticky, u všech ostatních se musí klepnout na 
tlačítko Reset v záložce Hlavní menu (odstavec 11.8.4). 

 

Zaprotokolování událostí 
Všechny události týkající se produktu se archivují do 
souboru s událostmi a do log.souborů v interní paměti 
laseru a lze je vyvolat aplikací LaserNet. 

 

9.2 Stavová, výstražná a chybová hlášení 
Informace o stavových, výstražných a poruchových hlášení jsou 
shrnuty v Příloha A. 

 

9.3 Odstraňování poruch 
Podrobné informace o odstranění poruch naleznete v Příloha A. 

 

Některé opravářské práce nebo výměny komponent 
vyžadují opětné uvedení do provozu. 

Þ Proveďte potřebné kroky, popsané v kapitole 5  
a 6. 
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9.4 Servis výrobce 
9.4.1 Reakce v případě poruch 
V případě poruch, které nelze odstranit pomocí tohoto návodu  
k obsluze, se obraťte na příslušný servis IPG: 

Německo: 
Tel: +49 2736 44 20 8451 
E-mail:  support.europe@ipgphotonics.com 

USA: 
Tel: +1 508 373-1157 
E-mail:  support@ipgphotonics.com 

Itálie: 
Tel: +39 0331 1706 908 
E-mail:  support@ipgphotonics.it 

Polsko: 
Tel: +48 32 721 22 22 
E-mail:  support.poland@ipgphotonics.com 

Japonsko: 
Tel: +81-45-716-9833 
E-mail:  service@ipgphotonics.co.jp  

Jižní Korea: 
Tel: +82 42 930 2010 
E-mail:  #IPGK-CS@ipgphotonics.com 

Rusko: 
Tel: +7 (496) 255‐74‐46 
E-mail:  mail@ntoire-polus.ru 

Čína: 
Tel: +86 400‐898‐0011 
E-mail:  4008980011@ipgbeijing.com 

Indie: 
Tel: +91 80 2852 4861/4862 
E-mail:  ipgindia@vsnl.net  

Turecko: 
Tel: +90 (216) 593 3033 
E-mail:  support.eurasia@ipgphotonics.com 

Thajsko: 
Tel: +886(2)27933582 
E-mail:  Support.Taiwan@ipgphotonics.com 
 

mailto:support.europe@ipgphotonics.com
mailto:support@ipgphotonics.it?subject=Support%20IPG%20Photonics
mailto:support.poland@ipgphotonics.com
mailto:service@ipgphotonics.co.jp
mailto:ipgindia@vsnl.net
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Pro dle možnosti co nejrozsáhlejší popis problému vám 
doporučujeme, stáhnout si log.soubory, soubor událostí jako soubor 
txt a přehled konfigurace přes LaserNet a zašlete je e-mailem 
příslušnému servisu IPG.  

§ Log.soubory (odstavec 9.4.2) 

§ Soubor událostí jako .txt-soubor (odstavec 9.4.3) 

§ Přehled konfigurace (odstavec 9.4.4) 

 

9.4.2 Stažení log. souborů přes LaserNet 
Log.soubory se generují automaticky v laseru a lze je stáhnout 
pomocí softwaru LaserNet. Obsahují informace o laseru, o jeho 
provozních parametrech, všechny důležité události a případné 
poruchy. 

Log.soubor laseru Laser.dat obsahuje také informace o chladiči 
laseru. Abyste si mohli stáhnout log.soubor, tak postupujte takto: 

 Spusťte software LaserNet. 1.

 Ujistěte se, zda je navázáno síťové spojení s laserem. 2.

 Zvolte záložku Log. soubory.  3.

 
Obrázek 9-1: Stažení log.souborů 

 

Máte dvě možnosti pro uložení log. souborů: 

§ Jednotlivé log.soubory určitého dne pomocí tlačítka  Načíst  

§ Všechny log.soubory určitého období pomocí 
tlačítka  Zazipovat vše  
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 Zvolte datum, ve kterém došlo k problému. Není-li datum znám, 1.
můžete pro jeho vyhledání použít záložku Události. 
V poli Název souboru se objeví seznam s dostupnými log.soubory 
zvoleného data. Pokud laser v den zvoleného data nebyl zapnutý, tak pro 
datum nebyly vytvořeny žádné log.soubory a pole Název souboru 
zůstane prázdné. 

 

 
Obrázek 9-2: Volba data 

 

 Zvolte přes \Konfigurace\Nastavení LaserNet \Cesty… složku, do 2.
které chcete log.soubory odložit. Jako standard je předem 
nastavená složka C:\Uživatel\Vlastní dokumenty\IPG Laser 
GmbH\. 

 
Obrázek 9-3: Paměťová cesta log.souborů 

Načíst 
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 Zvolte log.soubory, které chcete stáhnout. K tomuto účelu máte 3.
dvě možnosti: 

o Navolte soubory jednotlivě pomocí levé klávesy myši. 
o Pravou klávesou myši klikněte na log.soubory a vyberte v 

okně, které se objeví, levou klávesou myši možnost Vše 
vybrat. 

 Ke stáhnutí souboru do předem stanovené složky klikněte 4.
na  Načíst . 
LaserNet vytvoří v předem nastavené složce novou složku a pojmenujte 
ji podle data, od kterého log.soubory pochází (např. 24.07.2015). 
Vybrané soubory se odloží do této složky. 

 
Obrázek 9-4: Výběr log.souboru 

 

 

 



Hlášení a odstranění poruchy 

  77 

 

 Klepněte na tlačítko Zazipovat vše. 1.
Objeví se dialogové okno Zazipovat vše. 

 
Obrázek 9-5 Dialogové okno Zazipovat vše 

 

 V kombinaci polí Od a Do určete požadované období. 2.

 Tlačítkem  …  zvolte složku, do které chcete log.soubory odložit. 3.

 Klepněte na tlačítko  OK . 4.
Všechny log.soubory vybraného období se uloží do vybrané složky. 

 

Þ Zašlete stažené log.soubory e-mailem příslušnému servisu IPG 
(viz odstavec 9.4.1). 

 

9.4.3 Stažení souboru událostí přes LaserNet 
V záložce Události se zaprotokolují veškeré události, hlášené během 
provozu laseru a zapíšou se do chronologického pořadí. Tato hlášení 
událostí mohou poskytnout užitečné informace o příčině poruchy a v 
případě poruchy by se měly zaslat spolu s log. soubory příslušnému 
servisu IPG prostřednictvím e-mailu. 

  

Zazipovat vše 
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Ke stažení událostí ve formě souboru txt, postupujte následovně: 

 Spusťte software LaserNet. 1.

 Ujistěte se, zda je navázáno síťové spojení s laserem. 2.

 Zvolte záložku Události.  3.

 Klikněte pravou klávesou myši na jedno z hlášení událostí a 4.
levou klávesou myši zvolte možnost možnost Uložít události do 
souboru. 

 
Obrázek 9-6 Uložení událostí do txt-souboru 

 

 Zvolte paměťové místo, kam se soubor má uložit a klikněte 5.
na  Uložit . 
Soubor událostí se uloží. Tento obsahuje ve svém názvu sériové číslo 
laseru. 

 

Smíšení událostí 
Když zapojíte stejný notebook za sebou do různých laserů 
se stejným názvem, se události aktuálně zapojeného laseru 
přenesou do paměti notebooku a smíší se s existujícími 
událostmi laseru se stejným názvem. Přiřazení události 
určitému laseru pak již není možné. Abyste tomu předešli, 
postupujte takto: 
Þ Zadejte všem laserům různé názvy nebo vymažte 

všechny události v záložce Události ještě předtím, než 
zapojíte notebook do laseru. 
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Obrázek 9-7 Zvolení paměťového místa 

 

 Zašlete stažený soubor e-mailem příslušnému servisu IPG (viz 6.
odstavec 9.4.1). 
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9.4.4 Stažení přehledu konfigurace přes LaserNet 
Přehled konfigurace obsahuje informace o laseru, jeho konfiguraci,  
o nastavených parametrech a stavy firmware zabudovaných 
komponent. 

Abyste si mohli stáhnout přehled konfigurace, tak postupujte takto: 

 Spusťte software LaserNet. 1.

 Ujistěte se, zda je navázáno síťové spojení s laserem. 2.

 Zvolte pod \Konfigurace\Laser\ podmenu Přehled konfigurace. 3.

 
Obrázek 9-8: Otevřít přehled konfigurace 

Objeví se nové okno s přehledem konfigurace. 

 
Obrázek 9-9: Přehled konfigurace 

 Klikněte na symbol diskety v horním levém rohu. 4.
Objeví se okno Uložit pod 

 Zvolte paměťové místo, kam se soubor má uložit a klikněte 5.
na  Uložit . 
Konfigurační soubor se uloží. 

 Zašlete stažený soubor e-mailem příslušnému servisu IPG (viz 6.
odstavec 9.4.1). 
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9.4.5 Aktualizace firmware a konfigurace laseru 
Existující porucha může případně vyžadovat aktualizaci firmware. To 
se může provést pomocí souboru HPLP. Soubor se vám zašle 
příslušným servisem IPG prostřednictvím e-mailu. K tomu účelu 
kontaktujte příslušný servis IPG a popište problém. Pro rychlé řešení 
problému vám doporučujeme, předem vytvořit log.soubor pomocí 
LaserNet a tento zaslat příslušnému servisu IPG prostřednictvím e-
mailu (odstavec 9.4.1).  

 

Pomocí souboru HPLP lze kromě aktualizace 
firmware provádět také aktualizaci konfigurace 
laseru. 

 

Od servisního pracovníka IPG dostanete Soubor HPLP s aktualizací 
firmware, kterou můžete načíst pomocí LaserNet. Přitom postupujte 
takto: 

 Spusťte software LaserNet. 1.

 Ujistěte se, zda je navázáno síťové spojení s laserem. 2.

 Zvolte pod \Konfigurace\Laser\ podmenu Aktualizace 3.
konfigurace… . 

 
Obrázek 9-10:Aktualizace konfigurace 

 V otevřeném okně vyberte aktuální soubor HPLP a poté 4.
klikněte na Otevřít. 
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Obrázek 9-11: Zvolit soubor HPLP 

 Počkejte, dokud se nová konfigurace aktualizuje. 5.

 
Obrázek 9-12: Pokrok aktualizace 

 Poté laser restartujte. 6.
Firmware laseru je nyní v nejaktuálnějším stavu. 

 

9.4.6 Resetování kritických chyb 
Hlásí-li laser poruchu kritických chyb, nemůžete chybu potvrdit 
stisknutím tlačítka Reset. Chcete přesto pokračovat v práci s 
laserem, můžete resetovat kritickou chybu pouze zadáním kódu. 

Přitom postupujte takto: 

 Spusťte software LaserNet. 1.

 Ujistěte se, zda je navázáno síťové spojení s laserem. 2.

 Zkontrolujte, zda je viditelný naváděcí laser (v případě 3.
nainstalovaného přepínače paprsku kanálu 0 naváděcího 
laseru) na vlákně na modulu slučovače a na výstupu procesní 
optiky. 

 Zvolte v LaserNet pod \Konfigurace\Laser\ podmenu 4.
Resetování kritických chyb. 
Otevře se dialogové okno Reset kritických chyb. 
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Obrázek 9-13: Resetování kritické chyby 

 

 Kontaktujte příslušný servis IPG a oznamte mu sériové číslo 5.
laseru (Laser SN) a č.kódu (Obrázek 9-13) a také ho informujte 
o tom, zda je viditelný naváděcí laser. 

 Kromě toho pošlete log.soubory (viz odstavec 9.4.2) a soubor  6.
s událostmi (viz odstavec 9.4.3) příslušnému servisu IPG. 
Servis vám oznámí kód pro reset kritické chyby. Tento kód se může 
použít pouze jednou k resetování oznámené kritické chyby a pouze na 
laseru s uvedeným sériovým číslem. 

 Vložte tento kód do zadávacího pole Kód (viz Obrázek 9-13)  7.
a klepněte na tlačítko Resetování kritických chyb. 
Kritická chyba se vymaže. 
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10 Vyřazení z provozu a likvidace 

 

10.1 Dočasné odstavení provozu 
  Otočte klíčový spínač na předních dveřích laseru a hlavní 1.

spínač do polohy VYP. 

 Odpojte produkt od napájení z elektrické sítě a zajistěte ho 2.
proti neúmyslnému zapnutí. 

 Uzavřete napájecí potrubí vody. 3.

 Odpojte přípojky vody. 4.

 Vypusťte všechny chladicí kapaliny z produktu. 5.

 

VÝSTRAHA 

 

Ohrožení zdraví pomocnými látkami 
Chladiva mohou obsahovat zdraví škodlivé látky. 

Þ Dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní listy 
použitých látek. 

 

 Vyfoukněte vodní okruhy stlačeným vzduchem bez oleje.  6.

 Odstraňte okamžitě vyteklou chladicí kapalinu. 7.

 Uzavřete přípojky na vodu zátkami. 8.
  

UPOZORNĚNÍ 
 Nebezpečí poškození mrazem 

V oblastech, vystavených mrazu, zamrzlá voda může 
způsobit poškození laseru. 

Þ Při (dočasném) odstavení dodržujte následující 
pokyny. 
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10.2 Konečné vyřazení z provozu 
 Otočte klíčový spínač na předních dveřích laseru a hlavní 1.

spínač do polohy VYP. 

 Vytáhněte síťový konektor z napájení napětím a zajistěte ho 2.
proti opětnému zastrčení. 

 Odstraňte připojení k externímu rozhraní. 3.

  Uzavřete přítok užitkové vody. 4.

  Odpojte přívodní vodní potrubí z produktu. 5.

 Vypusťte všechny chladicí kapaliny z produktu. 6.

 

VÝSTRAHA 

 

Ohrožení zdraví pomocnými látkami 
Chladiva mohou obsahovat zdraví škodlivé látky. 

Þ Dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní listy 
použitých látek. 

 

 Vyfoukněte vodní okruhy stlačeným vzduchem bez oleje. 7.

 Odstraňte okamžitě vyteklou chladicí kapalinu. 8.

 Uzavřete přípojky na vodu zátkami. 9.

 Odpojte veškerá spojení na produktu. 10.

 Odstraňte vlákno z procesní optiky a chraňte vlákno dodaným 11.
ochranným krytem. K tomu účelu dodržujte odstavec 5.5.4. 

 Zabalte veškerá vedení a hadice. 12.

 

 Přeneste produkt a příslušenství na určené skladovací místo až 13.
do opětovného použití nebo k odvozu. K tomu účelu dodržujte 
odstavec 4.2.3. Skladovací místo musí být suché a čisté. 

 Dodržujte skladovací podmínky (viz dodané specifikace). 14.

 

Skladování 
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10.3 Likvidace 

 

Při likvidaci produktu, jeho příslušenství, jakož i provozních  
a pomocných materiálů se musí dodržovat následující body: 

§ Musí se dodržovat národní ustanovení na místě 

§ Dbát na zadání, specifická pro firmu 

Po správné demontáži se rozložené jednotlivé díly musí odevzdat  
k recyklaci: 

§ Zbytky kovového materiálu se musí sešrotovat 

§ Plastové prvky se musí odevzdat k recyklaci 

§ Zbývající složky se musí zlikvidovat roztříděné podle vlastnosti 
materiálu 

Elektronický odpad, elektronické součástky, maziva a jiné pomocné 
materiály podléhají manipulaci s nebezpečným odpadem a smí se 
zlikvidovat pouze prostřednictvím autorizovaných společností. 

Národní předpisy o likvidaci odpadu se musí bezpodmínečně 
dodržovat s ohledem na ekologickou likvidaci stroje.  

  

 

Þ Před konečnou likvidaci tohoto produktu 
kontaktujte společnost IPG Laser GmbH. 
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11  Software LaserNet  
Součástí dodávky laseru je software LaserNet. Pomocí LaserNet 
můžete laser obsluhovat a sledovat. Jako rozhraní mezi počítačem  
a laserem se používá Fast Ethernet 100 Mbit/sec. 

 

11.1 Systémové požadavky 
Abyste mohli provozovat software LaserNet na vašem počítači, musí 
být splněny následující systémové požadavky: 

§ Pentium III/IV 1GHz nebo kompatibilní (doporučeno - Pentium 
IV 2 GHz) 

§ RAM 256MB (doporučeno 512MB) 

§ rozlišení obrazovky 1024х768 (XGA) 256 barev (doporučeno - 
True Color) 

§ Ethernet 100Mbit 

§ pohon CD/DVD (pouze pro instalaci) 

§ operační systém Windows XP / VISTA / 7 

 

11.2 Instalace softwaru 
Průvodce instalací nainstaluje software na Vašem počítači a na 
požádání vytvoří spojování pro spuštění software na ploše. 

 Vložte instalační CD do pohonu CD vašeho počítače. 1.

Otevřete složku LaserNet\Setup. 
 Klikněte na instalační soubor LaserNet Setup.exe  2.

Otevře se průvodce instalací. 
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 Klikněte na Next 3.

 
Obrázek 11-1: Setup LaserNet Welcome okno 

 Zvolte místo 4.
instalace 
software. 

  Potvrďte 5.
tlačítkem Next 

 
Obrázek 11-2: Setup LaserNet Místo instalace 

 Zvolte název 6.
složky Start menu 

 Potvrďte vaší 7.
volbu 
tlačítkem Next.  

 
Obrázek 11-3: Setup LaserNet Volba složky 
Start menu 
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 Klepněte na 8.
tlačítko Next. 

 
Obrázek 11-4: Setup LaserNet Dodatečné 
ovládací funkce  

 Ke spuštění 9.
instalace klikněte 
na Instalace/Insta
ll. 

 
Obrázek 11-5: Setup LaserNet Instalace 
software 

 K ukončení 10.
instalace klikněte 
na Ukončit/Finish
. 

 Ponechejte si 11.
výběr Launch 
LaserNet, abyste 
mohli spustit 
LaserNet po 
ukončení 
instalace. 
LaserNet je 
nainstalován na 
vašem počítači. 

 
Obrázek 11-6: Setup LaserNet Ukončit instalaci  
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11.3 Navázání spojení s laserem 
Abyste mohli navázat spojení mezi počítačem a laserem, musíte 
zapojit počítač a laser do stejné místní sítě. Postupujte takto: 

 Zapojte síťový kabel do ethernetového rozhraní laseru a do 1.
síťové desky vašeho počítače. 

 V operačním systému Windows otevřete dialogové 2.
okno Vlastnosti internetového protokolu (TCP/IPv4) a 
zadejte tam standardní adresu IP počítače (Tabulka 11-1 a 
Obrázek 11-7). 

 Změňte poslední 3 místa adresy IP. Adresa IP laseru a počítače 3.
se musí lišit v posledních třech místech. 

Standardní adresa IP počítače 

IP adresa 192 168 100 100 

Maska podsítě 255.255.255.0 
Tabulka 11-1: Standardní adresa IP 

 

 
Obrázek 11-7: Vlastnosti internetových protokolů 

 

 Po zadání adresy IP klikněte na OK. 4.

 Ke spuštění software klikněte na soubor LaserNet.exe resp. na 5.
spojování LaserNet[VERZE]. 
Objeví se následující obrazovka (Obrázek 11-8). 
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Obrázek 11-8: LaserNet Žádné spojení 

 Ve skupině menu klikněte na menu Konfigurace. 6.
Otevře se menu Drop Down. 

 V menu Drop Down zvolte podmenu IP konfigurace. 7.

Otevře se dialogové okno. 

 
Obrázek 11-9: Dialogové okno konfigurace IP 

 

 V dialogovém okně IP konfigurace klepněte na tlačítko Přidat 8.
pro vytvoření názvu laseru. 
První řádek dialogového okna se vyplní. 
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 Dvojitým kliknutím aktivujte buňku Deaktivováno ve sloupci 9.
stavu. 
Otevře se menu Drop Down. 

 V menu Drop Down klikněte na Aktivováno pro aktivaci laseru. 10.

 Klepněte na tlačítko OK. 11.

Jakmile bylo navázáno spojení mezi laserem a programem, změní se 
stav navázání spojení na ploše LaserNet Spojení sítě: ŽÁDNÉ na 
Spojení sítě: OK (Obrázek 11-10). 

Navázání spojení může trvat několik sekund. 
 

11.4 Spuštění LaserNet 
 Než spustíte LaserNet, tak se ujistěte, že jsou laser a počítač 1.

zapojeny do stejné místní sítě (LAN), a že jsou přiměřeně 
konfigurovány (viz odstavec 11.3). 

 Ke spuštění software klikněte na soubor LaserNet.exe resp. na 2.
spojování LaserNet[VERZE]. 

 Navázání spojení může trvat několik sekund. 3.
Objeví se následující obrazovka (Obrázek 11-10). 

 
Obrázek 11-10: LaserNet záložka Stav 
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11.5 LaserNet rozhraní uživatele 
Obrázek 11-11 zobrazí rozhraní uživatele software LaserNet. 
Tabulka 11-2 obsahuje stručný popis jednotek hlavních informacích 
o software. 

 

 
Obrázek 11-11: LaserNet rozhraní uživatele 

 

Pol. Označení Popis 

1 Skupina menu Přes skupinu menu máte přístup k menu, 
podmenu a možnosti softwaru. Pomocí 5 
hlavních menu můžete provádět různá 
nastavení v LaserNet. 

2 Výběr laseru Pomocí software LaserNet Software můžete 
spravovat více laserů. V tomto poli se zobrazí 
všechny lasery, které byly spojené s softwarem. 
Je-li deaktivováno síťové spojení k laseru, 
zobrazí se toto křížkem nad symbolem laseru. 
Při aktivním síťovém spojení k laseru zhasne 
červený křížek nad příslušným symbolem 
laseru. 

3 Ukazatel výkonu 
a teploty 

Zobrazuje aktuální výstupní výkon a teplotu 
modulu vybraného laseru.  
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Pol. Označení Popis 

4 Záložka V záložkách se zobrazí stavová, výstražná a 
poruchová hlášení (viz také Příloha A) a 
skutečné hodnoty a provozní parametry. V 
případě výstražného hlášení se pole skutečných 
hodnot vyznačí oranžově, v případě 
poruchového hlášení červeně. Dále můžete v 
některých záložkách (např. Hlavní menu) 
vykonávat nastavení ohledně provozu laseru. 
Počet a typ záložek se mění v závislosti na 
konfiguraci laseru. 

5 Stav spojení Zobrazí stav síťového spojení k vybranému 
laseru. 

6 Stavový ukazatel Laser ZAP Zdroj napájení laseru je ZAP / 
VYP 

Laser 
připraven 

Laser je připraven / není 
připraven vydávat laserové 
záření 

Chladič 
připraven 

Chladič je připraven / není 
připraven. Připravenost 
chladiče je předpokladem pro 
připravenost laseru. 

Naváděcí 
laser ZAP 

Pokud není konfigurovaný 
chladič, se místo Chladič 
připraven zobrazí stav 
naváděcího chladiče. 

Porucha 
laseru 

Laser nemá/má poruchu 

Tabulka 11-2: Popis LaserNet rozhraní uživatele 
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11.6 Struktura menu LaserNet 
Tabulka 11-3 poskytuje přehled o struktuře menu LaserNet. 
Podrobný popis jednotlivých menu naleznete v následujících částí  
v tomto návodu k obsluze. 

 

Soubor menu 

\Monitorovací soubor….Vstupní okno 

\Ukončit 

Konfigurace menu 
\Konfigurace IP… Vstupní okno 

\Laser \Změnit přístupová práva 
  \Resetování kritických chyb 
  \Nastavení provozní sběrnice 
  \Rozšířená nastavení 
  \Aktualizace konfigurace 
  \Přehled konfigurace 

\Umožnit naladění 

\Změnit heslo 

\Nastavení LaserNet\Opce řízení 
    \Události 
    \Cesty 

\Jazyk\Volba jazyku (němčina, angličtina atd.)  

Náhled na menu 

\Skupina symbolů 

\Stavový řádek 

Menu nástrojů 
\Editor programu 

\Pulzní editor QCW 

\Editor programu QCW 

\Přístupová práva 

\Provozní sběrnice Debug Window 

Menu Nápověda 
\Nápověda LaserNet 

\Setup TeamviewerQS 

\Informace o LaserNet 
Tabulka 11-3: Struktura menu LaserNet 
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11.6.1 Soubor 
V podmenu Monitorovací soubor máte možnost aktivovat záznam 
určitých signálů. Tento záznam můžete použít pro pozdější analýzy 
poruchy. 

 
Obrázek 11-12: Nastavení monitorovacího souboru 

 

K zaznamenávání signálů postupujte takto: 

 Zaškrtněte políčko před každým signálem, který chcete 1.
zaznamenat. 

 Nastavte snímací rychlost pomocí menu Drop Down Perioda.  2.

 Zaškrtněte políčko Umožnit vytvoření monitorovacího souboru.  3.

 Aktivujte záznam kliknutím na OK. 4.

Vytvořený soubor se uloží ve složce LaserNet \ Laser ve formátu 
*.txt. 

 

Ukončení zaznamenávání 
Ukončete záznam, pokud toto již není více potřebné. 
Především v případě krátké snímací rychlosti může 
být jinak kontrolní soubor velmi velký. Toto může 
způsobit problémy při spuštění LaserNet. 

 

Þ Odstraňte zaškrtnutí v poli Umožnit vytvoření monitorovacího 
souboru pro ukončení zaznamenávání monitorovacího souboru. 

Monitorovací 
soubor 
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Pomocí podmenu Ukončit ukončete software LaserNet. 

 

11.6.2 Konfigurace  
 

 

V závislosti na konfiguraci laseru a zvoleného 
provozního režimu (TEST/ROBOT) nejsou k dispozici 
některé funkce v LaserNet. Nedostupné možnosti jsou 
v LaserNet zobrazeny šedě. 

 

 
Obrázek 11-13: Konfigurace IP 

 

V podmenu IP konfigurace můžete změnit název laseru a adresu IP 
laseru a také aktivovat resp. deaktivovat laser. 

Název laser se používá k identifikaci v případech, pokud řídíte  
a kontrolujete více laserů jedním počítačem. Podle toho dbejte na to, 
abyste každému laseru přiřadili vlastní název. Ve sloupci adresa IP se 
názvu laseru přiřadí IP adresa pro laser s odpovídající IP adresou.  

Má-li laser aktivní spojení, je k dispozici tlačítko Opce IP (pouze  
v Supervisor Mode). Kliknutím na toto tlačítko se otevře vstupní okno, 
ve kterém můžete změnit adresu IP laseru. 

  

Ukončit 

Konfigurace IP 
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Obrázek 11-14: Možnosti IP 

 

V podmenu Změnit přístupová práva můžete volit mezi čtyřmi 
různými úrovněmi přístupu, které jsou chráněny heslem. K dispozici 
jsou následující úrovně přístupu: 

§ Monitor 

§ Operátor 

§ Inženýr 

§ Dohlížitel 

Aktuálně vybraná úroveň přístupu je označena křížkem. Na různá 
uživatelská práva lze nahlédnout přes cestu 
menu Nástroje\Přístupová práva.  

Při přechodu na jinou úroveň přístupu se příp. vyžádá heslo. Ve 
výchozím nastavení není nastaveno žádné heslo. Supervisor může 
však pomocí cesty menu Nástroje\Přístupová práva nastavit a změnit 
hesla pro všechny úrovně přístupu. 

 

Nastavení hesla Supervisora 
Provozovatel může při prvním spuštění software 
LaserNet přes cestu menu Nástroje\ Přístupová 
práva nastavit heslo Supervisora. 

 
  

Laser \ Změnit 
přístupová 
práva 
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Hlásí-li laser poruchu kritických chyb, nemůžete chybu potvrdit 
stisknutím tlačítka Reset. Kritickou chybu můžete resetovat pouze 
zadáním kódu. 

 
Obrázek 11-15: Resetování kritické chyby 

Kód obdržíte po konzultaci s příslušným servisem IPG (viz část 
9.4.6).  

 

 
Obrázek 11-16: Nastavení provozní sběrnice 

 

Předtím, než můžete pracovat se svou provozní sběrnicí, musíte 
nastavit při prvním uvedení do provozu některé parametry pomocí 
operačního softwaru LaserNet. POkud pracujete s 
rozhraním Multiport, musíte při prvním uvedením do provozu 
nastavit pro každý štítek provozní sběrnice odpovídající parametry. 
Parametry jsou stručně vysvětleny níže. 

Adresa 

V tomto poli můžete definovat adresu Slave pro každou desku 
provozní sběrnice. Má-li master přístup na více desk Slave, pak desky 
Slave musí mít různé adresy. Pokud více nezávislých masterů má 

Laser\ Resetov
ání kritických 
chyb 

Laser \ 
Nastavení 
provozní 
sběrnice 
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přístup na různé desky Slave, pak desky Slave mohou mít stejné MAC 
ID. 

Pořadí bytů 

V tomto poli můžete určit pořadí bytů pro komunikaci (little endian – 
big endian). Pro každé zásuvné místo můžete samostatně nastavit 
pořadí bytů pro komunikaci. 

Odblokované optické kanály 

V tomto poli můžete sepnout optické kanály příslušného zásuvného 
místa (deska Slave). Z daného zásuvného místa lze vyžádat  
a používat pouze vybrané optické kanály. Optickému kanálu můžete 
přiřadit více zásuvných míst, tj. přiřadit desky Slave.  

Tato opce je závislá na konfiguraci. 

Č. optické dráhy 

V těchto polích se zobrazí aktuální kódování pro každý optický kanál 
přepínače paprsku. Kódování odpovídá optické dráze, která si musí 
vyžádat jednotka PLC na straně provozovatele. Pokud byl první 
optický kanál přepínače paprsku kódován hodnotou 10, jednotka 
PLC musí nastavit optické dráze číslo 10. Kódování se provede  
v laseru.  

Tato opce je závislá na konfiguraci. 

Číslo laseru 

Zde se zobrazuje aktuální kódování laseru. Kódování odpovídá číslu 
laseru, které si musí vyžádat jednotka PLC na straně provozovatele. 
Když je laser kódován hodnotou 6, musí jednotka PLC nastavit číslo 
laseru 6.  Kódování se samočinně provede v laseru. 

Překontrolovat  

Pokud aktivujete tuto opci, zkontroluje ovládání laseru, zda je 
aktivované správné číslo laseru jednotky PLC na straně 
provozovatele. Není-li toto číslo laseru správné, hlásí laser poruchu. 

Č. laserového programu  

Když aktivujete opci Potvrdit č.programu laseru, tak je okamžitě 
hlášen zpět vstupní signál externího řízení Č.programu laseru 
externímu řízení. Jinak je č. programu laseru hlášeno až po příjmu 
signálu Start programu s provedením programu. 

Aktualizovaný konfigurační soubor  

Když kliknete na toto tlačítko, se otevře okno prohlížeče, které vám 
umožní nahrát soubor aktualizace (formát dbm) pro konfiguraci 
vašeho Slave Profinet. Tento aktualizační soubor obdržíte na 
požádání od společnosti IPG Laser GmbH. 

Rozšířená nastavení 

Když kliknete na toto tlačítko, se otevře okno pro zadání, v němž 
můžete změnit v závislostí na existujícím rozhraní provozní sběrnice 
různé parametry. 
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Změny až po restartu laseru 
Každá změna nastavení v tomto bodu menu LaserNet 
se převezme až po restartování laseru.  

Þ Otočte klíčový spínač na přední straně laseru do 
polohy VYP a vyčkejte 5 sekund před tím, než 
klíčový spínač opět otočíte do polohy TEST nebo 
ROBOT. 

Þ Před opětovným zapnutím laseru zkontrolujte, 
zda změněná nastavení byla převzata správně. 

 

Automatické vypínání 

 
Obrázek 11-17: Rozšířená nastavení 

V podmenu Rozšířená nastavení můžete nastavit dobu paprsku 
laseru. K tomu účelu zadejte požadovanou dobu paprsku do 
vstupního pole Maximální doba paprsku (viz Obrázek 11-7). Emise se 
zastaví po uplynutí nastavené doby, vycházejíc z doby, ve které byl 
aktivován stav Uvolnění laserového záření. Pokud aktivujete pole 
Vybití zdroje napájení, vypne se k tomu zdroj napájení laseru, 
jakmile se zastaví emise. Funkce Automatické vypnutí se deaktivuje, 
pokud jste do vstupního pole  Maximální doba paprsku  zapsali nula 
(0) sekund. 
 

Laser \ 
Rozšířená 
nastavení 
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Přímé použití napájecího vlákna 

Pomocí této funkce lze zvolit, zda se má pracovat s nainstalovanou 
integrovanou optikou (pokud je k dispozici) nebo přímo s napájecím 
vláknem. 

Tato opce je závislá na konfiguraci. 

 

Přizpůsobení indikátoru výkonu na straně provozovatele 

Máte možnost, nechat si zobrazit skutečný výkon, který změříte na 
výstupu své procesní optiky, na ploše LaserNet v oblasti indikátoru 
výkonu (viz Obrázek 11-11). K přizpůsobení indikátoru výkonu 
postupujte takto: 

 Naklikněte políčko Aktivovat. 1.

 Klikněte na tlačítko Naladění. 2.
Objeví se vstupní okno. 

 
Obrázek 11-18: Přizpůsobení indikátoru výkonu na straně provozovatele 

 Zadejte vámi naměřenou hodnotu výkonu ve Wattech. 3.

 Klikněte na OK. 4.

Vámi zadaná hodnota se objeví v poli indikátoru výkonu. Nad polem 
indikátoru výkonu se objeví hvězdička (viz Obrázek 11-19), která 
vám ukazuje, že je opce aktivovaná. 

 
Obrázek 11-19: Indikátor výkonu specifický pro provozovatele 

 

Vzdálená podpora 

Opce umožňuje přístup příslušného servisu IPG na data laseru 
(události, výstrahy, chyby, atd.). 
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Pomocí podmenu Aktualizace konfigurace můžete vykonat 
aktualizaci konfigurace laseru a firmware. Kliknutím na podmenu se 
otevře okno prohlížeče. Tímto oknem prohlížeče můžete zvolit 
aktualizační soubor, který se má nahrát (*.hplp). Aktualizační soubor 
obdržíte na požádání od společnosti IPG Laser GmbH. 
 

V podmenu Přehled konfigurace obdržíte informace o laseru (např. 
sériové číslo, ID, firmware) a přehled o konfiguraci laseru (např. 
parametry, opce). 

 

Aktivujte tuto volbu, abyste všechny ovládací funkce v LaserNet 
opatřili ochranným heslem, a tak zabránili neoprávněnému přístupu.  

 

 
Obrázek 11-20: Změnit heslo 

 

Tímto dialogovým oknem můžete zadat heslo specifické pro počítač 
heslo pro LaserNet, bez ohledu na přístupová práva. Aktivací hesla se 
ovládací prvky LaserNet zablokují na straně záložky Hlavní menu. 
Zablokování lze zrušit zadáním hesla pomocí Konfigurace\ Umožnit 
naladění. 

Ztratíte-li heslo, máte možnost jej odstranit. K tomu účelu postupujte 
takto:  

 Otevřete „Editor registru“. Soubor „Uživatel“ je uložen na 1.
následující cestě. 

HKEY_Current_User\Software\IPG Laser GmbH \LaserNet Settings 
 Vymažte soubor user. 2.

 Restartujte LaserNet.  3.
Můžete vytvořit nové heslo nebo provozovat LaserNet bez ochrany 
heslem. 

Laser \ 
Aktualizace 
konfigurace  

Laser\ 
Přehled 
Konfigurace 

Povolit 
naladění 

Změnit heslo... 
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Obrázek 11-21: Editor registru 

 

Tímto dialogovým oknem můžete aktivovat resp. deaktivovat opce 
řízení v LaserNet.  

 
Obrázek 11-22: Opce řízení 

 

Þ K aktivaci opce zaškrtněte příslušné pole. 

Následující tabulka obsahuje stručný popis opcí řízení. 

Opce řízení Popis 

Naladění deaktivováno Všechny ovládací funkce jsou v 
hlavním menu LaserNet 
deaktivovány  

Emise deaktivována  Tlačítko Emise ZAP  /  Emise VYP   
je deaktivované 

Resetování vždy aktivováno Tlačítko Reset zůstane aktivováno i 
v provozním režimu ROBOT 

Strg pro Reset a  
 Emise ZAP  

Tlačítko  Strg  musí být stisknuto 
současně s tlačítkem  Reset  resp.  
Emise ZAP, aby se ovládání 
aktivovalo 

Nastavení 
LaserNet 
\Opce řízení 
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Opce řízení Popis 

Výstraha při přepínání laserů Při přepínání mezi různými lasery 
se objeví výstraha. 

Zobrazit LED „laserová výstraha“ Indikace Výstraha laseru nahradí v 
stavové indikaci (část 11.8.1) LED 
indikaci Chladič připraven 

Zobrazit průměrný výkon v pulzním 
režimu (pouze u laserů QCW) 

Zobrazí v indikátoru výkonu (část 
11.5) místo špičkového výkonu 
průměrný výstupní výkon, pokud je 
laser provozován v pulzním režimu. 

Tabulka 11-4: Možnosti řízení 

 

Pomocí dialogového okna v Obrázek 11-23 můžete zadat maximální 
počet událostí, které se mají uložit do souboru events4dat. Tím 
můžete omezit velikost souboru. 

 
Obrázek 11-23: Určit počet událostí pro seznam událostí (events4.dat) 

 
 

 
Obrázek 11-24: Nastavení paměťových míst souborů LaserNet 

 

 

Nastavení 
LaserNet \ 
Události… 

Nastavení 
LaserNet\ 
Cesty 
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V tomto podmenu můžete nastavit paměťová místa pro následující 
soubory: 

§ Konfigurační soubor 

§ Soubory protokolů 

§ pomocné a jazykové soubory 

Následující tabulka v přehledu uvádí výchozí nastavení. 

Soubor Windows XP Windows 7 

Jazykové 
soubory 

C:\ Dokumenty a nastavení 
\Všichni uživatelé\Uživatelské 
údaje\IPG Laser GmbH\Jazyk 

C:\Programy\IPG Laser 
GmbH\Lang 

Nápověda 

C:\ Dokumenty a nastavení 
\Všichni uživatelé\Uživatelské 
údaje\IPG Laser 
GmbH\Nápověda\(CZE) 

C:\ Programy \IPG 
Laser 
GmbH\Nápověda\(CZE) 

Konfigurace 
C:\ Dokumenty a nastavení 
\Všichni uživatelé\Uživatelské 
údaje\IPG Laser GmbH 

C:\ Programy \IPG 
Laser GmbH 

Údaje 
(protokolové 
soubory, 
události 
apod.) 

C:\ Dokumenty a nastavení 
\Stávající uživatel\Vlastní 
údaje\IPG Laser GmbH\(Název 
laseru) 

C:\Uživatel\Stávající 
uživatel\Vlastní 
údaje\IPG Laser 
GmbH\(Název laseru) 

Soubory 
protokolů 

C:\ Dokumenty a nastavení 
\Stávající uživatel\Vlastní 
údaje\IPG Laser GmbH 

C:\Uživatel\Stávající 
uživatel\Vlastní 
údaje\IPG Laser GmbH 

Tabulka 11-5: Konfigurace standardních nastavení 

 

V podmenu Jazyk můžete zvolit požadovaný jazyk pro LaserNet. 
Pokud jsou opce jazyku zobrazeny jako □□□ , není   
nainstalovaný odpovídající soubor knihovny. 

 

11.6.3 Náhled  
Aktivujte/deaktivujte tuto opci k překrytí /vyjmutí stavového řádku. 

Aktivujte/deaktivujte tuto opci k překrytí /vyjmutí skupinu symbolů. 

 

 

11.6.4 Nástroje 
V podmenu Editor programu můžete vytvářet a zpracovat programy 
laseru. Podrobný popis editoru programu LaserNet naleznete v části 
11.9. 

Jazyk 

Stavový řádek 

Skupina 
symbolů 

Editor 
programu 
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Pomocí podmenu Pulzní editor QCW můžete vytvářet programy 
laseru. 

Tato opce je Vám k dispozici pouze u laserů QCW. 

Pomocí podmenu QCW Editor programu můžete upravovat již 
vytvořené programy laseru. 

Tato opce je Vám k dispozici pouze u laserů QCW. 

V podmenu Přístupová práva můžete určit práva pro různé úrovně 
přístupu LaserNet. Dále můžete určit resp. změnit hesla pro úrovně 
přístupu. Ve stavu při dodání nejsou zadána žádná hesla. 

 
Obrázek 11-25: Přehled přístupových práv 

 

Þ Pro vstup do vstupního okna k zadání hesel klikněte na 
tlačítko Hesla.  
Otevře se dialogové okno 

 
Obrázek 11-26: Zadání hesel 

 
Obrázek 11-27: Změnit heslo 

Þ Klikněte na tlačítko Změnit úroveň přístupu, pro kterou chcete 
změnit heslo. 

Þ Zadejte nové heslo a potvrďte s OK. 
 

Pulzní editor 
QCW 

Editor 
programu QCW 

Přístupová 
práva 

Debug Window 
provozní 
sběrnice 
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Obrázek 11-28: Provozní sběrnice Debug Window (příklad) 

 

V podmenu Provozní sběrnice Debug Window se Vám zobrazí 
komunikace mezi Masterem a Slave. 

Pokud je v tomto podmenu aktivovaný režim Debug, mohou se 
všechny výstupní bity provozní sběrnice nastavit manuálně. V tomto 
případě laser nereaguje na vstupní bity. 

Když režim Debug není aktivován, nelze výstupy nastavit manuálně. 
 

11.6.5 Nápověda  
Podmenu LaserNet Help se otevře offline nápověda LaserNet (pokud 
je nainstalovaná). 

Pomocí podmenu Setup TeamviewerQS máte možnost přístupu 
servisního technika společnosti IPG Laser GmbH na váš počítač. 

Podmenu Informace o LaserNet zobrazí číslo verze aktuálně 
nainstalovaného software LaserNet. 

 

  

Nápověda 
LaserNet 

Nastavení 
TeamviewerQS 

Informace o 
LaserNet 
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11.7 Stavové indikace LaserNet 
LaserNet používá tři různé LED indikace. V následující tabulce jsou 
LED indikace uvedená a vysvětlená. 

LED 
kontrolka 

Stav Popis 

 
Stavová LED indikace 
neaktivní 

Zobrazuje informace o laseru. 

 
Stavová LED indikace 
aktivní 

 
Výstražná LED indikace 
neaktivní 

Zobrazuje výstrahy. 

 
Výstražná LED indikace 
aktivní 

 Poruchová LED neaktivní Zobrazuje poruchová resp. 
chybová hlášení. 

 Poruchová LED aktivní 

Tabulka 11-6: Popis stavové indikace LaserNet 

 

11.8 Záložky LaserNet 
U záložek, uvedených v této kapitole, se jedná o příklady, na základě 
kterých je popsáno software LaserNet. Typ a počet záložek a na 
základě toho uvedená stavová, výstražná a poruchová hlášení se liší v 
závislosti na konfiguraci laseru. 

 

11.8.1 Záložka Stav 

 
Obrázek 11-29: Záložka Stav 
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V této záložce se zobrazí stavová hlášení a skutečné hodnoty laseru. 
Zelená LED stavová indikace před každým stavovým hlášení 
indikuje, zda je aktivní nebo neaktivní stavové hlášení (viz část 11.7). 
Podrobný popis stavového hlášení naleznete v Příloha A 
záložce Stav. Skutečné hodnoty jsou stručně popsány níže. 
 

Skutečné hodnoty Popis 

Proud Proud na přečerpávání v procentech  

Výkon Výstupní výkon laseru ve wattech 

Průtok vody (volitelně) Průtok vody v litrech za minutu 

Int. řídící napětí Analogové řídicí napětí pro nastavení výkonu 
modulu 

Teplota (průměr) Střední teplota, vyplývající z hodnot modulů s 
maximální a minimální teplotou 

Teplota (max.) Teplota modulu s nejvyšší teplotou 

Teplota(Min) Teplota modulu s nejnižší teplotou 

Moduly (max. tepl.) Číslo modulu s nejvyšší teplotou 

Moduly (min. tepl.) Číslo modulu s nejnižší teplotou 

Provozní hodiny Celkové provozní hodiny laseru 

Provozní hodiny dnes Provozní hodiny laseru aktuálního dne 
Tabulka 11-7: Skutečné hodnoty záložky stav 
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11.8.2 Záložka Poruchy 

 
Obrázek 11-30: Záložka Poruchy 

V této záložce (Obrázek 11-30) se zobrazí poruchová hlášení laseru. 
Podrobný popis jednotlivých poruchový hlášení a upozornění k 
odstranění poruch naleznete v Příloha A záložce Poruchy. 

 

11.8.3 Záložka Výstrahy 

 
Obrázek 11-31: Záložka Výstrahy 

V této záložce (Obrázek 11-31) se zobrazí výstražná hlášení laseru. 
Na rozdíl od poruchových hlášení, výstražná hlášení nepřeruší 
provoz laseru. Podrobný popis jednotlivých výstražných hlášení  
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a upozornění k jejich odstranění naleznete v Příloha A 
záložce Výstrahy. 

 

11.8.4 Záložka Hlavní menu 

 
Obrázek 11-32: Záložka Hlavní menu 

 

Tlačítka v této záložce (Obrázek 11-32) odrážejí aktuální stav laseru 
resp. vám umožní provádět různá nastavení týkající se provozu 
laseru. Nachází-li se laser v provozním režimu ROBOT, jsou veškerá 
tlačítka (výjimka Reset) standardně šedé, tj. deaktivovaná. 

Pol. Popis 

1 V této části záložky můžete zadat výkon laseru pomocí posuvníku 
nebo přímým zadáním hodnoty do vstupního pole vpravo vedle 
posuvníku. Zadání čísel musíte potvrdit klávesou ENTER. 
Absolutní výkon proudu na přečerpávání můžete zadat ve wattech 
nebo v procentech. Laser by podle specifikace neměl být 
provozován, pokud je proud na přečerpávání nižší než 10%. 
Pokud je laser vybaven opcí "Linearizace", lze výkon předvolit buď v 
absolutní hodnotě ve wattech nebo procentuálně jako podíl z 
celkového výkonu.  

2 V části záložky Naváděcí laser můžete zapnout naváděcí laser. 
Pokud je aktivovaný naváděcí laser, svítí LED indikace naváděcího 
laseru zeleně.  



Software LaserNet 

  113 

 

Pol. Popis 

3 V části záložky Program laseru  můžete zvolit, spustit/zastavit 
program laseru (č. 1-50) a sledovat jeho stav. Do vstupního pole 
Číslo zadejte požadovaný program laseru. Klepnutím na tlačítko  
Start programu můžete spustit program laseru. Startem programu 
laseru se změní název a funkce tlačítka Start programu na Stop 
programu. Současně se aktivuje stavová indikace Program aktivní a 
zůstane aktivní, dokud se program neukončí. Když byl program 
ukončen bez chyby, aktivuje se stavová indikace Program ukončen. 
Stavová indikace zůstane aktivovaná dokud nespustíte nový 
program resp. neklepnete na tlačítko  Reset .  Název a funkce 
tlačítka Stop programu se na konci programu opět změní na Start 
programu. Klepnete-li na tlačítko Stop programu během chodu 
programu, se tento zastaví a aktivuje se stavová indikace Program 
přerušen. Tlačítkem Reset můžete opět deaktivovat stavovou 
indikaci Program přerušen. 

4 Klepnutím na toto tlačítko můžete zdroj napájení laseru zapnout 
resp. vypnout (ZAP/VYP). 

5 Klepnutím na toto tlačítko můžete emisi laseru zapnout resp. 
vypnout (ZAP/VYP). 

6 Tlačítkem  Reset  můžete vynulovat všechna chybová hlášení, kromě 
hlášení Vynulovat kritickou chybu, jakmile byl odstraněn důvod 
chybového hlášení. 

7 Klepnutím na toto tlačítko můžete zapnout resp. vypnout Externí 
naladění. Stav se zobrazí na povrchu tlačítka. 

8 V části záložky Doba nájezdu můžete nastavit doby vzestupu a 
poklesu nájezdu. Požadovanou hodnotu (max. 5000 ms) zadejte do 
příslušného vstupního pole a potvrďte své zadání vstupem resp. 
kliknutím na tlačítko Nastavit .  

9 Klepnutím na toto tlačítko můžete zapnout resp. vypnout Analogové 
naladění. Aktuální stav se zobrazí na povrchu tlačítka. 

Tabulka 11-8: Záložka Popis hlavního menu  

 

 



Software LaserNet 
 

114   

 

11.8.5 Záložka Události 

 
Obrázek 11-33: Záložka Události 

V této záložce (Obrázek 11-33) jsou uvedeny události laseru. 

Symboly na levé straně slouží jako filtr. 

Symbol Popis 

 
Informace 

 
Výstrahy 

 
Poruchy 

 
Laser 

 
Chladič 

 
Přepínač paprsku resp. spojka optických vláken 

Tabulka 11-9: Záložka Popis symbolu událostí 

 

Kontextovým menu (kliknout pravou klávesou myši ve sloupci 
Události), můžete navíc: 

§ třídit události podle času 

§ ukládat události jako soubor txt 

§ vymazávat události 

Počet uložených událostí můžete omezit pod 
cestou Konfigurace\Nastavení LaserNet\Události. Jakmile uzavřete 
LaserNet, uloží se události v souboru events4.dat v adresáři Laser 
IPG\Název laseru.  
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11.8.6 Záložka Protokolové soubory 

 
Obrázek 11-34: Záložka Protokolové soubory 

Pomocí této záložky (Obrázek 11-34) můžete zvolit a stahovat 
vytvořené log.soubory. Protokolové soubory jsou uloženy v paměti 
laseru. V případě poruchy můžete stáhnout příslušné soubory do 
vašeho počítače a odeslat je příslušnému servisu IPG. 

Ke stažení souborů postupujte tak, jak je popsáno v odstavci 9.4.2. 

 

11.8.7 Záložka Napájecí zdroj  

 
Obrázek 11-35: Záložka Napájecí zdroj řízení sběrnice CAN 
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V této záložce (Obrázek 11-35) jsou uvedeny skutečné hodnoty  
a stavová a poruchová hlášení instalovaných zdrojů napájení laseru. 
Podrobný popis jednotlivých stavových a poruchových hlášení  
a upozornění k odstranění poruch naleznete v Příloha A 
záložce Zdroj napájení laseru. 

Znázorněné skutečné hodnoty jsou popsány v následující tabulce. 

Skutečné hodnoty Popis 

Proud Výstupní proud zdroje napájení  

Napětí Výstupní napětí zdroje napájení  

Teplota Teplota zdroje napájení  

Stav zařízení Stav zdroje napájení (interní kód 
IPG)  

Tabulka 11-10: Popis záložky napájecího zdroje  

 

11.8.8 Záložka Chladič 
V této záložce (Obrázek 11-36) se zobrazí skutečné hodnoty chladiče 
laseru.  

Stavová, výstražná a poruchová hlášení chladiče vyvoláte pomocí 
bočních záložek (viz Obrázek 11-37 a Obrázek 11-38). Na rozdíl od 
poruchových hlášení, výstražná hlášení nepřeruší provoz chlazení.  

Podrobný popis jednotlivých poruchových a výstražných hlášení  
a upozornění k odstranění poruch naleznete v Příloha A 
záložce Chladič. 

 

 
Obrázek 11-36: Záložka Stav chladiče 

 

Chladič  IPG 
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Obrázek 11-37: Záložka Poruchy chladiče 

 

 
Obrázek 11-38: Záložka Výstrahy chladiče 
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11.8.9 Záložka Rosný bod 

 
Obrázek 11-39: Záložka Rosný bod 

V této záložce (Obrázek 11-39) jsou uvedena výstražná  
a poruchová hlášení a skutečné hodnoty týkající se rosného bodu. 
Podrobný popis jednotlivých výstražných a poruchových hlášení  
a upozornění k odstranění poruch naleznete v Příloha A 
záložce Rosný bod.  

Znázorněné skutečné hodnoty jsou popsány v následující tabulce. 

Skutečné hodnoty Popis 

Teplota pláště Naměřená teplota v plášti laseru 

Vlhkost vzduchu Naměřená vlhkost vzduchu v plášti 
laseru 

Rosný bod Vypočítaný rosný bod v plášti laseru 
Tabulka 11-11: Popis záložky rosného bodu 
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11.8.10 Záložka Pevné zapojení 

 
Obrázek 11-40: Záložka Pevné zapojení 

V této záložce (Obrázek 11-40) se zobrazí vstupní a výstupní signály 
rozhraní pevného zapojení. Pro podrobný popis rozhraní signálu 
rozhraní pevného zapojení viz dodané Technické údaje. 

 

11.8.11  Záložka Moduly 

 
Obrázek 11-41: Záložka Moduly 

Tato záložka (Obrázek 11-41) obsahuje informace o stavu 
instalovaných modulů laseru. Jednotlivé moduly můžete aktivovat 
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resp. deaktivovat. V následující tabulce jsou popsány centrální prvky 
této záložky. 

Pol. Popis 

1 Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete výběr jednotlivých modulů 
(lze zvolit resp. odvolit kontrolní box pod číslem modulu). Výběrem 
jednotlivých modulů můžete jednotlivé moduly laseru aktivovat 
 a deaktivovat.  

2 Zobrazí číslo modulu.  

3 Pokud je toto pole zvýrazněno 
šedě, je v modulu aktivované 
napětí.  
 

 

Pokud je toto pole zvýrazněno 
červeně, není v modulu 
aktivované napětí. 

 

4 Když svítí zelená LED indikace, je navázaná komunikace s modulem. 
Pokud svítí červená LED indikace, došlo k chybě modulu.  

Tabulka 11-12: Popis záložky modulů 

 

11.9 Editor programu LaserNet (Editor LP) 
Editorem programu software LaserNet můžete vytvořit až 50 
vlastních programů laseru. Editor programu otevřete cestou Menu 
nástrojů\Editor programu. 

 

Práva zpracování programů laseru 
Práce s laserovým programem je možná jen z pozice 
supervizora. Pokud externí ovládání (SPS, robot) 
navolilo číslo programu, je program zablokován  
a nelze s ním pracovat. 

 

11.9.1 Okno úpravy editoru programu LaserNet 
Obrázek 11-42 zobrazí okno úpravy editoru programu. Tímto oknem 
můžete otevřít a upravit program laseru (LP) resp. vytvořit nový 
program laseru. 
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Obrázek 11-42: Okno úpravy editoru programu LaserNet 

 

Ve vstupním poli na levé straně uživatelského rozhraní se zadají 
příkazy, na pravé straně se znázorní popsaný program formou 
diagramu (výstupní výkon laseru / čas). 

Sloupec 1 (č.) vstupního pole zobrazuje čísla příkazů, sloupce 2 
(příkaz) samotný příkaz. Při otevření editoru programu se v řádku 1 
standardně zobrazí příkaz STOP. Ve sloupcích 3 (Param1) a 4 
(Param2) zadejte parametry pro každý příkaz. Příkazy a parametry 
můžete zadat buď pomocí klávesnice nebo pomocí rozbalovacího 
menu Drop Down. Rozbalovací menu Drop Down pro sloupce 2, 3 a 4 
se objeví hned po kliknutí na pole. 

Nový řádek můžete vložit buď kliknutím levou klávesou myši na 
libovolně volný řádek nebo kliknutím pravou klávesou myši na 
existující řádek (objeví se opce "Vložit řádek").  

Standardní příkaz "STOP" se automaticky objeví v novém řádku, může se 
však změnit v jakémkoliv příkazu. 

K vymazání předešlého řádku příkazu klikněte pravou klávesou myši 
na příslušný řádek a zvolte opci Vymazat řádek. Pokud se program 
laseru skládá z jediného řádku, nelze tento vymazat.  

K uložení programu laseru v laseru, klikněte na tlačítko Psát.  

Objeví se dialogové okno. Jeho pomocí můžete programu laseru 
přiřadit číslo od 1-50 a uložit program pod tímto číslem. Obsazená 
čísla programu jsou zvýrazněna červeně, volné čísla programu 
zeleně. 
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Obrázek 11-43: Uložení programu laseru 

K načtení již uloženého programu laseru klikněte na tlačítko Číst 
(Obrázek 11-42) a zvolte požadované číslo programu (1-50).  

Po načtení programu laseru se aktuální číslo programu zobrazí  
v názvu tabulky v okně zpracování.  

Program laseru můžete uložit v počítači také jako soubor. K tomu 
účelu klikněte v editoru programu na menu Soubor a potom 
na Uložit (Obrázek 11-42). Zadejte cestu paměťového místa a název 
souboru a poté klikněte na Uložit.  

Programový soubor se uloží jako textový soubor s příponou „.Inp“, 
který lze prohlížet a měnit v každém standardním textovém editoru.  

K načtení programu laseru, který jste na vašem počítači uložili 
textový soubor, klikněte v editoru programu na menu Soubor  
a potom na Načíst. Zvolte požadovaný soubor. 

 

11.9.2 Seznam povelů pro programy laseru 

Povel Parametr 1 Parametr 2 Poznámka 

# Název 

1 STOP - - Nejsou možné žádné 
parametry 

2 SPT 0 – 5000 
nebo 
PROV.SBĚRNI
CE 

0 – max. 
výkon 
nebo FBUS 

Parametr 1 – čas v ms (max. 
5000 ms) 
Parametr 2 – výkon ve W 

3 SPR 0 – 65500 
nebo FBUS 

0 – max. 
výkon 
nebo FBUS 

Parametr 1 – doba náběhu v 
W/ms 
Parametr 2 – výkon ve W 

4 WAIT SI LOW Čekejte na signál úrovně LOW 
(0) na vstupu synch. In. 

SI HIGH Čekejte na signál úrovně 
HIGH (1) na vstupu synch. In. 

SI LH Čekejte na stoupající bok na 
vstupu synch. In 

SI HL Čekejte na klesající bok na 
vstupu synch. In 
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Čas 0 – 65500 
nebo FBUS 

Prostoj v ms 

5 GOTO Line 0 – 99 SI LOW Přeskakuje tak dlouho do 
uvedeného řádku programu, 
dokud je aktivovaný signál 
úrovně LOW (0) v SI.  

Line 0 – 99 SI HIGH Přeskakuje tak dlouho do 
uvedeného řádku programu, 
dokud je aktivovaný signál 
úrovně HIGH (1) v SI. 

 Line 0 – 99 0 - 32000 Tak často přeskočí do 
uvedeného řádku, jak je 
uvedeno v parametru 2. 

6 OUT SO LOW Nastaví signál LOW (0) na 
výstup synch. OUT  

SO HIGH Nastaví signál HIGH (0) na 
výstup synch. OUT 

7 EXTPWR ANALOG 
 

- Změna na analogové rozhraní 

FBUS Změna na rozhraní provozní 
sběrnice 

8 SETCHAN Kanál 1…N - Výběr optického kanálu u 
produktů s integrovaným 
přepínačem paprsku (k 
dispozici pouze v řádku 
povelu 1). 

Tabulka 11-13: Povely programů laseru 

 

11.9.3 Popis povelu editoru programu LaserNet 
Vypne emisi, vypne analogové řízení, zastaví provádění programu 
laseru a nastaví stav Program ukončen HIGH. Příkaz STOP musí být 
vždy nastaven jako poslední příkaz laserového programu. 

 

Zadat výkon emise přes čas 

Lineární funkce rampy: Zapne emisi laseru a určí výkon, který má být 
dosažen v daném čase.  

Parametr 2 definuje výkon [W], parametr 1 čas [ms], ve kterém se 
výkon dosáhne. 

Přidělení parametrů lze provést následujícími způsoby:  

§ Manuální zadání jako číselná hodnota do editoru programu 

§ Přes rozhraní provozní sběrnice (FBUS)  

Pokud předcházející povel zapnul emisi laseru a nastavil výkon 
laseru, se výkon laseru tohoto povelu bere jako počáteční výkon 
povelu SPT, jinak je počáteční výkon 0 W. 

STOP  

SPT  
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SPT povel zastaví provedení povelu EXTPWR, pokud byl tento dříve 
zapnutý. 

 

Zadat výkon emise přes čas rampy 

Lineární funkce rampy: Zapne emisi laseru a určí výkon, který má být 
dosažen ve stanovené době nájezdu.  

Parametr 2 definuje výkon [W], parametr 1 zvyšování výkonu (doba 
nájezdu) [W/ms], ve kterém se dosáhne zadaný výkon. 

Povel má podobnou funkci jako povel SPT (viz výše uvedený popis). 

 

Čekat na událost 

Parametr 1 stanoví typ události: 

§ Synchronizační signál Synch. In 

§ Čas [ms] Time.  

Parametr 2 určí událost: 

§ Klesající bok 

§ Stoupající bok 

§ Stav LOW 

§ Stav HIGH 

§ Uplynutí čekací doby [ms] Čas 

Přidělení parametrů lze provést následujícími způsoby:  

§ Manuální zadání v editoru programu 

§ pomocí rozhraní provozní sběrnice (FBUS) pro typ události Čas 

 

Skokový povel 

Přeskočí do definovaného řádku povelu a provede všechny následné 
povely kromě GOTO ve smyčce. 

Parametr 1 udává číslo řádku povelu (0 – 99), od kterého lze znovu 
vykonat sadu povelů.  

Parametr 2 určí událost: 

§ SI HIGH: Sada povelů, stanovená v parametru 1, se provede tak 
dlouho, dokud je aktivovaný signál HIGH na vstupu 
synchronizace. 

§ SI LOW: Sada povelů, stanovená v parametru 1, se provede tak 
dlouho, dokud je aktivovaný signál LOW na vstupu 
synchronizace. 

§ Počitadlo (0 – 32767): Počet opakování sady povelů, které mají 
být provedeny. Při hodnotě 0 se určená sada povelů provede  
v nekonečné smyčce. 

SPR  

WAIT  

GOTO  
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Nastavení signálu „výstupu synchronizace“ 

Nastaví signál LOW nebo HIGH na výstupu synch. OUT  

Parametr 1 zvolí synchronizační signál,  

parametr 2 určí úroveň(HIGH / LOW). 

 
Přepnout na externí režim 

Určuje, ze kterého externího rozhraní se přečte hodnota výkonu 
emisí a čas v povelech SPT, SPR a WAIT. 

Provedení tohoto povelu lze zastavit pomocí povelů STOP, SPT, SPR  
a EXPPWR (v případě výběru jiného externího rozhraní). 

 
Výběr kanálu přepínače signálu 

Vybere u výrobků s integrovaným přepínačem paprsku optický 
kanál. Tento povel lze provést jen v prvním řádku programu. 

SETCHAN je k dispozici pouze u laserů s přepínačem paprsku

OUT  

EXTPWR  

SETCHAN 
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Příloha A Stavová, výstražná a chybová    
hlášení 

 

Software LaserNet zobrazí tři typy hlášení: 

§ Stavová hlášení 

§ Výstražná hlášení 

§ Poruchová hlášení 

Stavová hlášení informují o okamžitém stavu systému. 

Výstraha indikuje předstupeň poruchy. Je nutné přesnější sledování 
stavu nebo jsou nutné údržbářské práce. 

Poruchové hlášení vyžaduje odstranění příčiny poruchy, seřizovací 
práce nebo opravu resp. výměnu komponenty. 

V následujícím jsou popsána stavová, výstražná a poruchová hlášení, 
která se mohou vyskytovat během provozu laseru. Popisy 
výstražných a poruchových hlášení obsahují také pokyny  
k odstranění poruchy.  

K uvedení laseru po odstranění poruchy zpět do provozu, se 
poruchová hlášení musí resetovat. V případě některých hlášení se 
toto provede automaticky, u všech ostatních se musí kliknout na 
tlačítko Reset v záložce LaserNet Hlavní menu (odstavec 11.8.4). 

 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpečí zranění při opravách 
Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný a pro tuto 
práci speciálně zaškolený personál. 

Þ Kontaktujte příslušný servis IPG, pokud je 
zapotřebí podpora. 
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VÝSTRAHA 

 

Nebezpečí v důsledku laserového záření 
Laserové záření může způsobit poranění na kůži  
a zranění očí.  

Po provedení oprav se musí zcela obnovit bezpečnost 
laseru. 

Þ Zkontrolujte správné zapojení všech komponent 
souvisejících s bezpečností. 

Þ Noste vhodné laserové ochranné brýle, 
(900 … 1200 nm), pokud se zdržujete v oblasti 
nebezpečí. 

Þ Pokud je to nutné, zabezpečte dodatečně oblast 
nebezpečí, 

Provozovatel odpovídá za dodržování předpisů pro 
bezpečnost při práci s laserem. 

 

 

Typ a počet hlášení 
Typ a počet hlášení se mění v závislosti na konfiguraci 
laseru. 

 

 

V případě poruch, které nelze odstranit pomocí 
následujících pokynů, se obraťte na příslušný servis 
IPG a dodržujte postupy, popsané v části 9.4.1. 



Stavová, výstražná a chybová    hlášení  
 

128   

 

Záložka Stav 
Stavová hlášení Zdroj napájení laseru ZAP 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když je zapnutý zdroj napájení laseru.  
Zdroj napájení laseru je příslušný pro napájení laserových modulů napětím. 
Tento stav je také označen jako Laser ZAP (napájecí zdroj ZAP = laser ZAP).  
 

Stavová hlášení Vnitřní naladění zablokováno 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když je laser provozován v provozním 
režimu ROBOT a signál Vnitřní naladění aktivní je deaktivováno. 
V provozním režimu ROBOT jsou všechny ovládací funkce v LaserNet 
zablokované. Aktivací signálu Vnitřní naladění aktivní (v závislosti na 
komunikačním protokolu) můžete aktivovat interní aktivaci, tj. předvolbu 
výkonu a funkci doby nájezdu (doba nájezdu a poklesu) v LaserNet. 
 

Stavová hlášení Uvolnění laserového záření 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když jsou splněny všechny předpoklady 
pro záření a emise laseru (via LaserNet, rozhraní pevného zapojení nebo 
provozní sběrnice) byla zapnutá. To samé platí pro případ, když je 
předvolba výkonu 0 wattů. 
Pro uvolnění laserového záření musí být splněny tyto požadavky: 
§ nedošlo k poruchám 
§ zdroj napájení laseru je zapnutý (zdroj napájení laseru ZAP) 
§ laser se nachází ve stavu Laser připraven. 
 

Stavová hlášení Externí naladění 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když byla aktivovaná provozní opce 
Externí naladění.  
Pokud je opce aktivovaná, pak Start a Konec emise laseru můžete 
kontrolovat bezpečnostním rozhraním (viz dodané Technické údaje  
a odstavec 11.8.4). 
Pokud jste Externí naladění aktivovali v provozním režimu TEST (via 
LaserNet), zůstane toto aktivní i po přepnutí do provozního režimu ROBOT.  
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Stavová hlášení Analogové naladění 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když byla aktivovaná provozní opce 
Analogové naladění (v závislosti na komunikačním protokolu). 
Pokud je opce aktivovaná, pak laserový výkon můžete ovládat pomocí 
analogového rozhraní (viz dodané Technické údaje a část 11.8.4). 

 

Stavová hlášení Pevné zapojení aktivní 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když naladění laseru bylo aktivováno 
rozhraním pevného zapojení. 
 

Stavová hlášení Pilotní laser ZAP. 

Popis 

Toto stavové hlášení se aktivuje, když je zapnutý naváděcí laser laseru. 
 

Stavová hlášení Chladič připraven 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když jsou všechny parametry chladiče 
laseru v předepsaném rozsahu a nejsou žádné poruchy. 
Pokud laser znovu zapnete po dlouhé přestávce, může to trvat několik 
minut, dokud se dosáhnou specifikované teploty a dokud chladič laseru 
vydá stavové hlášení Chladič připraven. 
 

Stavová hlášení Zadní dveře zavřeny 

Popis 

Toto stavové hlášení se aktivuje, když jsou zavřené zadní dveře laseru.  
 

Stavová hlášení Přední dveře zavřeny 

Popis 

Toto stavové hlášení se aktivuje, když jsou zavřené přední dveře laseru. 
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Stavová hlášení Laser v pohotovostním režimu 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když nedošlo k poruše a zdroj napájení 
laseru je vypnutý.  
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Záložka Poruchy 
 

 

Typ a počet poruch 
Typ a počet poruchových hlášení se mění v závislosti 
na konfiguraci laseru.  

 

Poruchové hlášení Nouzové vypnutí  

Resetování Automaticky 

Popis 

Poruchové hlášení Nouzové vypnutí se aktivuje, jakmile bylo spuštěno 
interní nebo externí nouzové vypnutí. Hlášení Nouzové vypnutí se často 
aktivuje spolu s jiným poruchovými hlášeními, které jsou vlastní příčinou 
nouzového vypnutí. Kontrolka (Interlock) na přední straně laseru svítí 
žlutě (viz část 9.4.1). 

Možné příčiny 
§ Vydá se další poruchové hlášení, které je zodpovědné za nouzové 

vypnutí. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Odstraňte příčinu poruchy. 
Poruchové hlášení nouzového vypnutí se poté automaticky resetuje. 
 

Poruchové hlášení Tlačítko nouzového zastavení 

Resetování Automaticky 

Popis 

Poruchové hlášení Tlačítko nouzového vypnutí se aktivuje při stisknutí 
tlačítka nouzového vypnutí na přední straně pláště laseru. Stisknutím 
tlačítka nouzového vypnutí se otevře vnitřní bezpečnostní okruh. Tato 
porucha vede k vypnutí zdroje napájení laseru a tím i emise laseru. 
Kontrolka (Interlock) na přední straně laseru svítí žlutě (viz část 9.4.1). 

Možné příčiny 

§ Je stisknuté tlačítko nouzového vypnutí. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Odblokujte tlačítko nouzového vypnutí otočení o 45° ve směru 

hodinových ručiček. 
Poruchové hlášení Tlačítko nouzového vypnutí se poté automaticky 
resetuje. 
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Poruchové hlášení Externí nouzové vypnutí 

Resetování Automaticky 

Popis 

Porucha Externí nouzové vypnutí se aktivuje, když je otevřen externí okruh 
nouzového vypnutí. Tato porucha vede k vypnutí zdroje napájení laseru  
a tím i emise laseru. Kontrolka (Interlock) na přední straně laseru svítí 
žlutě (viz část 9.4.1) 

Možné příčiny 

§ Došlo k poruše (nouzové vypnutí) v bezpečnostním okruhu 
provozovatele. 

§ Okruh nouzového vypnutí na straně provozovatele není připojen  
k laseru (bezpečnostní rozhraní, viz dodané Technické údaje). 

§ Byl otevřen resp. zavřen pouze jeden kanál dvouokruhového systému 
nouzového vypnutí 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Odstraňte poruchu na straně provozovatele. 
Þ Zapojte okruh nouzového vypnutí na straně provozovatele do laseru 

(bezpečnostní rozhraní, viz dodané Technické údaje). 
Þ Otevřete oba kanály okruhu nouzového vypnutí pro resetování 

poruchy. Pak znovu aktivujte oba bezpečnostní okruhy opětným 
zavřením obou kanálů. 

 

 

Poruchové hlášení Přehřátí laseru 

Resetování Automaticky 

Popis 

Poruchové hlášení Přehřátí laseru se aktivuje, jakmile laserový modul 
dosáhl provozní teplotu 35°.  
Porucha vede k okamžitému vypnutí emise laseru. Provozní stav Laser 
připraven se vynuluje a stav Porucha laseru se aktivuje. Jakmile teplota 
modulu opět klesla na 32°C, dojde automaticky k resetování poruchy. 
Emise laseru se musí aktivovat manuálně. 

Možné příčiny 

§ Nedostatečné chlazení laserových modulů v důsledku nesprávné 
parametrizace chladiče. 

§ Přerušení přítoku chladicí vody do modulu (např. zalomená nebo 
ucpaná hadice) 

Voda/Voda chladiče IPG 
§ Teplota a/nebo průtok užitkové vody je mimo specifikaci. 
Voda/Vzduch chladiče IPG 
§ Filtrační rohože jsou silně znečištěné. 
§ Okolní teplota leží mimo specifikaci. 
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Analýza/ Odstranění poruchy 
Þ Pro kontrolu parametrů kontaktujte příslušný servis IPG. 
Þ Zkontrolujte hadicové potrubí na zadní straně laserových modulů 

uvnitř laseru. 
Voda/Voda chladiče IPG 
Þ Zkontrolujte teplotu a tlak systému užitkové vody.  
Þ Zkontrolujte hladinu v nádrži na normální vodu v chladiči laseru. 
Voda/Vzduch chladiče IPG 
Þ Zkontrolujte stav filtračních rohoží. V případě silného znečištění 

filtračních rohoží je nutná výměna. 
Þ Zkontrolujte okolní teplotu. 
 

 

Poruchové hlášení Uzamčení Napájecí vlákno 

Resetování Manuálně 

Popis 

Poruchové hlášení Zablokování napájecího vlákna indikuje stav 
bezpečnostního okruhu napájecího vlákna. 
Spuštění z poruchy Zablokování napájecího vlákna vede k okamžitému 
vypnutí zdroje napájení laseru a tím i emise laseru. Provozní stav Laser 
připraven se vynuluje a stav Porucha laseru se aktivuje. 

Možné příčiny 

§ Napájecí vlákno je poškozené. 
§ Vláknový konektor napájecího vlákna není (správně) zastrčen do 

integrované optiky. 
§ Bajonetový uzávěr není řádně uzavřen 
§ Procesní optika je přehřátá 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte pomocí naváděcího laseru, zda je napájecí vlákno opticky 

v pořádku. Podle potřeby nechte napájecí vlákno vyměnit. 
Þ Zkontrolujte, zda je napájecí vlákno správně zastrčeno do integrované 

optiky.  
Þ Zkontrolujte, zda je bajonetový uzávěr správně uzavřen. 
Þ Zkontrolujte teplotu na konektoru vlákna integrované optiky. Při 

teplotě 70° přeruší teplotní čidla v konektoru vlákna bezpečnostní 
okruh. 

Þ V případě, že teplota na konektoru vlákna je příliš vysoká, tak by se 
měl zkontrolovat průtok vody DI. Po ochlazení konektoru vlákna lze 
chybu resetovat. 
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Poruchové hlášení Vysoký zpětný odraz 

Resetování Manuálně 

Popis 

Poruchové hlášení Vysoký zpětný odraz se aktivuje, pokud se detekuje příliš 
vysoká úroveň zpět rozptýleného laserového záření v slučovači modulu. 
Porucha vede k okamžitému vypnutí emise laseru. Provozní stav Laser 
připraven se vynuluje a stav Porucha laseru se aktivuje. Vyskytne-li se 
porucha opakovaně, může to vést k poškození laseru. 

Možné příčiny 

Zpětný odraz vzniká z pravidla na obrobku u ne optimálně nastavených 
procesních parametrů nebo při zpracování vysoce reflexních materiálů.  
Znečištění nebo poškození následujících prvků může také způsobit vysokou 
zpětnou reflexi: 
§ Koncová plocha křemenné koncovky napájecích vláken 
§ Koncová plocha křemenné koncovky procesních vláken 
§ Ochranné sklo procesních vláken 
§ Ochranné sklo procesní optiky 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte příslušné procesní parametry (zvláště polohu zaměření, 

výkon laseru, procesní rychlost a úhel náběhu procesní optiky). 
Þ Kontaktujte příslušný servis IPG pro naladění procesních parametrů 

procesu pro zpracování vysoce reflexních materiálů. 
Þ Zkontrolujte koncovou plochu křemenné koncovky a ochranná skla 

procesního vlákna a procesní optiky na výskyt znečištění nebo 
poškození. 

 

Poruchové hlášení Laserový modul 

Resetování – 

Popis 

Poruchové hlášení Porucha laserového modulu se aktivuje, pokud dříve 
aktivní laserový modul byl deaktivován z důvodu interní poruchy. Porucha 
vede k vypnutí emise laseru. Provozní stav Laser připraven se vynuluje a 
stav Porucha laseru se aktivuje. 

Možná příčina 
§ Modul ztratil komunikaci s mikrořadičem. 
§ Došlo k interní chybě modulu. 
Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Ujistěte se, že komunikační kabel mezi modulem a Cross-Connection 

Board je zapojen.  
Þ Na základě záložky Moduly zjistěte, který modul je deaktivovaný.  
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Poruchové hlášení Chladič 

Resetování Manuálně 

Popis 

Poruchové hlášení Chladič se aktivuje, když na chladiči laseru je sběrná 
porucha.  Provozní stav Laser připraven se vynuluje a stav Porucha laseru 
se aktivuje. 

Možné příčiny 

§ Chladič laseru není zapnutý 
§ Neexistuje komunikace mezi chladičem laseru a laserem 
§ Nedostatek vody v nádrži na normální nebo vodu DI 
§ Porucha vysokého tlaku 
§ Prucha nízkého tlaku 
§ Chyba čidla 
§ Nadproud 
§ Elektrické fázové připojení má závadu 

Analýza/ Odstranění poruchy 

§ Chladič společnosti IPG 
Þ Na základě záložky Chladič zjistěte, o jaký typ poruchy se jedná.  
Þ Pro podrobnou analýzu poruch viz Příloha A záložku Chladič resp. si 

přečtěte návod k obsluze chladiče laseru. 
 

Poruchové hlášení Slučovač 

Resetování - 

Popis 

Poruchové hlášení Slučovač se aktivuje, když v modulu slučovače je 
porucha. Tato porucha vede k vypnutí zdroje napájení laseru a tím i emise 
laseru. Provozní stav Laser připraven se vynuluje, stav Porucha laseru se 
aktivuje. Dodatečně se objeví porucha Kritická chyba. 

Možné příčiny 

Příčinou je interní chyba v modulu slučovače. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte pomocí naváděcího laseru, zda není poškozená interní 

optika laseru. K tomuto účelu zapněte naváděcí laser a zkontrolujte, 
zda je tento viditelný po optické hlavě. 
Naváděcí laser by měl mít v oblasti zaměření kruhový tvar. V případě, že 
naváděcí laser je špatně nebo není vidět, je to známkou poškození vnitřní 
optiky. 

Þ Postupujte podle pokynu, popsaného v části 11.6.2 pro vynulování 
kritických chyb. 
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Porucha Přehřátí elektroniky 

Resetování Automaticky 

Popis 

Poruchové hlášení Přehřátí elektroniky se aktivuje, když se ve skříňovém 
rozvaděči dosáhne teplota > 55°C (tovární nastavení). Tato porucha nemá 
žádný vliv na provoz laseru. Tyto informace se uloží do log. souboru  
a slouží pro vnitřní analýzu provozu laseru.  

Možné příčiny 

§ Přehřátí elektroniky 
§ Chyba čidla 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Otočte klíčový spínač na přední straně laseru do polohy VYP.  
Þ Vypněte laser hlavním spínačem. 
Þ Otevřete boční dveře laseru a zkontrolujte, zda není viditelně 

poškozený. 
Þ Zkontrolujte funkci ventilátoru pláště, případně se tento musí vyměnit. 
 

Poruchové hlášení Chyba inicializace 

Resetování Manuálně 

Popis 

Poruchové hlášení Chyba inicializace se aktivuje, když se nedosáhl provozní 
stav Laser připraven. Aktivuje se stav Porucha laseru. 

Možné příčiny 

§ Nesprávné nastavení nebo chyba v kódovací skříňce (pokud je  
k dispozici) 

§ Chyba firmware 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte nastavení kódovacích skříňek. 
 

  



Stavová, výstražná a chybová    hlášení 

  137 

 

Poruchové hlášení Nízký průtok vody laseru 

Resetování Manuálně 

Popis 

Poruchové hlášení Nízký průtok vody laseru se aktivuje, když rychlost 
průtoku měřená čidly průtoku je pod nastavenou mezní hodnotou. Porucha 
vede k vypnutí emise laseru.  

Možné příčiny 

§ Chladič laseru má poruchu. 
§ Ochranné spínače motoru chladiče laseru jsou v poloze VYP. 
§ Kulové kohouty na laseru resp. na chladiči laseru jsou zavřené. 
§ Hadice jsou zalomené.  
§ Hadicové potrubí (přítok a odtok) je chybné 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Na základě záložky Chladič zjistěte, o jaký typ poruchy se jedná.  
Þ Uveďte ochranné spínače motoru do polohy ZAP. 
Þ Zkontrolujte, zda hadice mezi laserem a chladičem laseru nejsou 

zalomené. 
Þ Zkontrolujte hadicové potrubí (přítok/odtok). 

 
§ Chladič IPG  
Þ Pro podrobnou analýzu poruch viz Příloha A záložku Chladič resp. si 

přečtěte návod k obsluze chladiče laseru. 
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Poruchové hlášení Voda v laseru 

Resetování Manuálně 

Popis 

Poruchové hlášení Voda v laseru se aktivuje, když jeden ze snímačů 
netěsností detekoval vodu v laseru. Tato porucha vede k vypnutí zdroje 
napájení laseru a tím i emise laseru. 

Možné příčiny 

§ Voda v plášti laseru v důsledku netěsnosti. 
§ Snímač těsnosti je vadný. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Otevřete plášť laseru a vyhledejte netěsnosti. 
Þ Zkontrolujte potrubí a hadicové spojení na výskyt netěsností. 
Þ Odstraňte případné netěsnosti 
Þ Zkontrolujte stav obou snímačů těsnosti, když se 

nevyskytuje žádná netěsnost. 
Snímače těsnosti se nachází ve spodní části pláště laseru. 
Žlutá světelná dioda indikuje, že snímač těsnosti funguje a se 
nevypnul. Když světelná dioda nesvítí, se aktivoval snímač 
těsnosti nebo je vadný 

 

 

Poruchové hlášení Příliš nízká teplota laseru 

Resetování Automaticky 

Popis 

Poruchové hlášení Příliš nízká teplota laseru se aktivuje, když průměrná 
teplota modulu všech modulů je nižší než 18°C. Provozní stav Laser 
připraven se deaktivuje a aktivuje se stav Porucha laseru. 

Možné příčiny 

§ Parametrizace chladiče laseru je chybná. 
§ Ohřívání nádrže chladiče laseru je vadné / se nezapne. 
§ Laser stál delší dobu ve vypnutém stavu v chladném prostředí. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte parametrizaci chladiče laseru. 
Þ Zkontrolujte ohřívání nádrže chladiče laseru. 
Þ Zapněte chladič laseru. Topné prvky chladiče laseru ohřejí vodu na 

požadované teploty. 
§ Chladič IPG  
Þ Na základě záložky Chladič zjistěte, o jaký typ poruchy se jedná.  
Þ Pro podrobnou analýzu poruch viz Příloha A záložku Chladič resp. si 

přečtěte návod k obsluze chladiče laseru. 
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Porucha Kritická chyba 

Resetování Manuálně 

Popis 

Poruchové hlášení Kritická chyba se aktivuje společně s poruchovými 
hlášeními Kabelová spojka nebo Slučovač. Tato porucha vede k okamžitému 
vypnutí zdroje napájení laseru a tím i emise laseru. Aktivuje se stav 
Porucha laseru. 

Možné příčiny 

Viz Poruchové hlášení Kabelová spojka a Slučovač 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Postupujte podle pokynu, popsaného v odstavci 11.6.2 pro vynulování 

kritických chyb. 
 

Porucha Chladič mimo specifikaci 

Resetování – 

Popis 

Poruchové hlášení Chladič mimo specifikaci se aktivuje, když parametr 
chladiče laseru IPG (teplota, tlak atd.) překročí resp. nedosáhne mezní 
hodnoty. Porucha vede k okamžitému vypnutí emise laseru. Provozní stav 
Laser připraven se vynuluje a stav Porucha laseru se aktivuje. 

Možné příčiny 

§ Nesprávná parametrizace chladiče laseru 
§ Porucha v chladiči laseru 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Na základě záložky Chladič zjistěte, který parametr je mimo přípustný 

rozsah.  
Þ Pro další informace viz Příloha A záložku Chladič resp. si přečtěte 

návod k obsluze chladiče laseru. 
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Porucha Výpadek proudu 

Resetování Automaticky 

Popis 

Poruchové hlášení Výpadek sítě se aktivuje, když pozůstává problém  
s externím napájením napětím 400 VAC. Porucha vede k vypnutí emise 
laseru. Provozní stav Laser připraven se vynuluje a aktivuje se stav Porucha 
laseru. 

Možné příčiny 

Je problém s externím napájením napětím 400 VAC. 
 

NEBEZPEČÍ 

 

Ohrožení života síťovým napětím 
Kontakt s vedeními a částmi pod napětím vede k těžkým 
zraněním nebo usmrcení  
Þ Ujistěte se, že práce na napájení napětím provádí 

pouze kvalifikovaný personál. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte  
§ napájecí napětí (400 VAC ±10 %), 
§ funkci všech fází, 
§ stav pojistek F1 v plášti laseru, 
§ funkci zdroje napájení laseru. 
 

Poruchové hlášení Napájecí zdroj 

Resetování Automaticky 

Popis 

Poruchové hlášení Zdroj napájení se aktivuje, když ve zdroji napájení laseru 
je porucha. Tato porucha vede k vypnutí zdroje napájení laseru a tím i 
emise laseru. Aktivuje se stav Porucha laseru. 

Možné příčiny 

Na základě záložky Zdroj napájení zjistěte, o jakou poruchu se jedná (viz 
část 11.8.7) 
Pokud se v záložce Zdroj napájení nezobrazí žádná porucha, ale se zobrazí 
porucha Napájení laserového modulu napětím v událostech, odchyluje se 
napětí, naměřeno v laserovém modulu o více než 2 V DC od referenčního 
napětí.  

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ V případě, že problém nelze odstranit, tak kontaktujte příslušný servis 

IPG (viz část 9.4.1). 
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Poruchové hlášení Neočekávaný proud čerpadla 

Resetování Manuálně 

Popis 

Poruchové hlášení Neočekávaný proud čerpadla se aktivuje, když v jednom 
laserovém modulu se detekuje proud na přečerpávání bez toho, že by byl 
vysílán signál k uvolnění proudu na přečerpávání. Porucha vede k vypnutí 
emise laseru. Provozní stav Laser připraven se vynuluje. Aktivuje se stav 
Porucha laseru. 

Možné příčiny 

Došlo k interní chybě modulu. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, který laserový modul zapříčinil poruchu. 
Þ K tomu účelu otevřete zadní dveře laseru a odpojte pojistku prvního 

modulu laseru.  
Þ Pokud porucha Neočekávaný proud čerpadla nezmizí, odpojte další 

pojistku. 
Þ Zkontrolujte, zda se i nadále vyskytuje chybové hlášení. 
Þ Tento postup opakujte, dokud nezhasne poruchové hlášení 

Neočekávaný el. proud čerpadla. 
Þ Pojistku laserového modulu, která je zodpovědná za chybu, nechte 

odpojenou. Pojistky ostatních laserových modulů můžete opět zapojit. 
Þ Laser se opět může uvést do provozu. Mějte na vědomí, že výkon 

laseru je snížen. 
 

Poruchové hlášení Kabelová spojka 

Resetování Manuálně 

Popis 

Poruchové hlášení Kabelová spojka se aktivuje, když snímač v kabelové 
spojce detekuje hodnotu rozptýleného světla nad dovolenou mezní 
hodnotu. Porucha Kabelová spojka vede k vypnutí zdroje napájení laseru  
a tím i emise laseru. Provozní stav Laser připraven se vynuluje. Aktivují se 
stav Porucha laseru a porucha Kritická chyba. 

Možné příčiny 

§ Interní chyba kabelové spojky 
§ Příliš silné zpětné rozptýlení procesu 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte pomocí naváděcího laseru, zda není poškozená interní 

optika laseru. K tomuto účelu zapněte naváděcí laser a zkontrolujte, 
zda je tento viditelný po optické hlavě. 

Naváděcí laser by měl mít v oblasti zaměření kruhový tvar. V případě, že 
naváděcí laser je špatně nebo není vidět, je to známkou poškození 
vnitřní optiky. 
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Þ Po úspěšném odstranění poruchy postupujte podle pokynu, 
popsaného v části 11.6.2 pro vynulování kritických chyb. 

 

Poruchové hlášení Příliš vysoká teplota rosného bodu 

Resetování  

Popis 

Viz Příloha A záložku Rosný bod. 

Možné příčiny 

Viz Příloha A záložku Rosný bod. 

Analýza/Odstranění poruchy 

Viz Příloha A záložku Rosný bod. 
 

Poruchové hlášení Neočekávané uzemnění 

Popis 

Poruchové hlášení Neočekávané uzemnění se aktivuje, když v laserovém 
modulu napětí mezi záporným pólem (-) a uzemněním (GND) překročilo 
mezní hodnotu. 

Možné příčiny 

Interní chyba modulu 

Analýza/Odstranění poruchy 

Zkontrolujte, který laserový modul zapříčinil výstrahu.  
Þ K tomu účelu otevřete zadní dveře laseru a odpojte pojistku prvního 

modulu laseru.  
Þ Pokud porucha Neočekávané uzemnění nezmizí, odpojte další pojistku.  
Þ Zkontrolujte, zda se i nadále vyskytuje chybové hlášení.  
Þ Tento postup opakujte, dokud nezhasne poruchové hlášení 

Neočekávané uzemnění.  
Þ Pojistku laserového modulu, který je zodpovědný za výstrahu, nechte 

odpojenou. Pojistky ostatních laserových modulů můžete opět zapojit. 
Laser se opět může uvést do provozu.  
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Záložka Výstrahy 
 

 

Typ a počet výstrah 
Typ a počet výstrah se mění v závislosti na 
konfiguraci laseru. 

 

Výstražné hlášení Výstražná světla 

Popis 

Výstražné hlášení Výstražná světla se aktivuje, když minimálně jedno 
výstražné světlo laseru na laseru nefunguje. 

Možné příčiny 
§ Žárovka je vadná 
§ Žárovka není (správně) nainstalovaná. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, zda jsou všechny žárovky správně nainstalovány. K tomu 

účelu postupujte takto: 
Þ Vykruťte první žárovku proti směru hodinových ručiček k přerušení 

elektrických kontaktů a pro odstranění žárovky. 
Þ Zakruťte žárovku ve směru hodinových ručiček zpět do objímky. 
Þ Tento postup opakujte při každé žárovce. 
Þ V případě, že výstražné hlášení je stále aktivní, pak je vadná jedna ze 

žárovek. 
Þ Vyměňte vadnou žárovku. 
 

Výstraha Kontaktujte příslušný servis IPG 

Resetování Automaticky 

Popis 

Chyba modulu 

Možné příčiny 

Jeden modul nebo více modulů jsou vadné. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Kontaktujte příslušný servis IPG (viz odstavec 9.4). 
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Výstražné hlášení Přehřátí modulu 

Popis 

Výstražné hlášení Přehřátí modulu se aktivuje, jakmile laserový modul 
dosáhl teplotu 35°C.  
Přehřátý modul se vypne, emise laseru probíhá i nadále, ale se sníženým 
výkonem. Jakmile teplota přehřátého modulu poklesla opět na 32°C, se 
laserový modul opět zapne. Emise laseru se provede opět plným výkonem. 

Možné příčiny 

§ Nedostatečné chlazení laserových modulů v důsledku nesprávné 
parametrizace chladiče. 

§ Přerušení přítoku chladicí vody do modulu (např. zalomená nebo 
ucpaná hadice) 

Voda/Voda chladiče IPG 
§ Teplota a/nebo průtok užitkové vody je mimo specifikaci. 
Voda/Vzduch chladiče IPG 
§ Filtrační rohože jsou silně znečištěné. 
§ Okolní teplota leží mimo specifikaci. 

Analýza/ Odstranění poruchy 
Þ Pro kontrolu parametrů kontaktujte příslušný servis IPG. 
Þ Zkontrolujte hadicové potrubí na zadní straně laserových modulů 

uvnitř laseru. 
Voda/Voda chladiče IPG 
Þ Zkontrolujte teplotu a tlak systému užitkové vody.  
Þ Zkontrolujte hladinu v nádrži na normální vodu v chladiči laseru. 
Voda/Vzduch chladiče IPG 
Þ Zkontrolujte stav filtračních rohoží. V případě silného znečištění 

filtračních rohoží je nutná výměna. 
Þ Dbejte na okolní teplotu. 
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Výstražné hlášení Laserový modul není připojen 

Popis 

Výstraha Laserový modul není připojen se aktivuje, když je přerušená 
komunikace mezi ovládáním laseru a laserovým modulem.  
V závislosti na konfiguraci laseru se může aktivovat hlášení Porucha laseru. 

Možné příčiny 

§ Kabel mezi modulem a Cross-Connection Board není zapojen nebo je 
vadný 

§ Interní chyba modulu / Napájení modulu napětím 

Analýza/ Odstranění poruchy 
Þ Vypněte zdroj napájení laseru. 
Þ Otočte klíčový spínač na přední straně laseru do polohy VYP.  
Þ Otevřete přední dveře laseru. 
Þ Zkontrolujte komunikační kabel laserových modulů.  
Þ Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zašroubované.  
Þ Poté otočte klíčový spínač na přední straně laseru na TEST nebo 

ROBOT. 
Þ Zkontrolujte, zda jsou u všech laserových modulů aktivovaná zelená 

LED. Červená LED upozorňuje na poruchu laserového modulu. 
Komunikace je přerušená, když není aktivovaná zelená LED. 

 

Výstražné hlášení Chladič 

Popis 

Výstražné hlášení Chladič se aktivuje, jakmile jeden ze tří parametrů 
teplota, tlak nebo elektrická vodivost dosáhl hodnotu v blízkosti 
dovolených mezních rozsahů. 

Možné příčiny 
Þ Viz Návod k obsluze chladiče laseru 

Analýza/Odstranění poruchy 

§ Chladič IPG 
Þ Pro podrobnou analýzu poruch viz Příloha A záložku Chladič resp. si 

přečtěte návod k obsluze chladiče laseru.  
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Výstražné hlášení Snížený výstupní výkon 

Popis 

Výstražné hlášení Snížený výstupní výkon se aktivuje, když se více 
nedosáhne jmenovitý výstupní výkon laseru. 

Možné příčiny 

Interní chyba jednoho nebo více modulů 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Kontaktujte zákaznický servis společnosti IPG Laser GmbH. 

Þ Pomocí záložky Události zjistěte software LaserNet, ve kterém dni 
došlo k problému.  

Þ Poté pak v záložce Log.soubory načtěte log.soubory příslušného 
dne (viz část 9.4.2).  

Þ Stáhněte soubor s událostmi ve formě souboru txt (viz část 9.4.3) 

Þ Log.soubory a soubor s událostmi zašlete na 
adresu support.europe@ipgphotonics.com. 

 

Výstražné hlášení Příliš nízká teplota laseru  

Resetování Automaticky 

Popis 

Výstražné hlášení Příliš nízká teplota laseru se aktivuje, když průměrná 
teplota modulu všech modulů je pod dovoleným mezním rozsahem 19°C. 

Možné příčiny 

§ Laser stál delší dobu s vypnutým chladičem v chladném prostředí. 
§ Parametrizace chladiče je chybná. 
§ Ohřívání nádrže chladiče laseru je vadné / se nezapne. 
§ Chladič laseru je vadný (např. expanzní ventil)  

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zapněte chladič laseru. Topné prvky chladiče laseru ohřejí vodu na 

požadované teploty. 
Þ Zkontrolujte parametrizaci chladiče laseru. 
Þ Zkontrolujte ohřívání nádrže chladiče laseru. 
 
§ Chladič IPG 
Þ Na základě záložky Chladič zjistěte, o jaký typ poruchy se jedná. 
Þ Pro podrobnou analýzu poruch viz Příloha A záložku Chladič resp. si 

přečtěte návod k obsluze chladiče laseru. 
 

 

file://ipgl-bu-ctd/CTD/3_Technical_Documentation/laser/documents/draft/HPL/support.europe@ipgphotonics.com
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Výstražné hlášení Příliš vysoká teplota rosného bodu 

Popis 

Viz Příloha A záložku Rosný bod. 

Možné příčiny 

Viz Příloha A záložku Rosný bod. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Viz Příloha A záložku Rosný bod. 
 

Výstražné hlášení Moduly bez napětí 

Popis 

Výstražné hlášení Moduly bez napětí se aktivuje, když není aktivováno 
napětí v obvodu výkonu. 

Možné příčiny 

§ Hlavní zdroj napájení není zapnutý. 
§ Aktivovala se pojistka modulu. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, zda je zdroj napájení laseru zapnutý (laser ZAP). 
Þ V záložce Moduly zkontrolujte stav modulů (podložen červeně resp. 

šedě). 
Þ Zkontrolujte pojistky všech červeně označených modulů. 
 

Výstražné hlášení Neočekávané uzemnění 

Popis 

Výstražné hlášení Neočekávané uzemnění se aktivuje, když v laserovém 
modulu napětí mezi záporným pólem (-) a uzemněním (GND) překročilo 
mezní hodnotu. 

Možné příčiny 

Interní chyba modulu 

Analýza/Odstranění poruchy 

Zkontrolujte, který laserový modul zapříčinil výstrahu.  
Þ K tomu účelu otevřete zadní dveře laseru a odpojte pojistku prvního 

modulu laseru.  
Þ Pokud výstraha Neočekávané uzemnění nezmizí, odpojte další pojistku.  
Þ Zkontrolujte, zda se i nadále vyskytuje chybové hlášení.  
Þ Tento postup opakujte, dokud nezhasne výstraha Neočekávané 

uzemnění.  
Þ Pojistku laserového modulu, který je zodpovědný za výstrahu, nechte 

odpojenou. Pojistky ostatních laserových modulů můžete opět zapojit. 
Laser se opět může uvést do provozu (s nižším výkonem laseru).  
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Záložka Hlavní menu 
Stavová hlášení Program aktivní 

Popis 

Toto stavové hlášení se aktivuje, jakmile se spustí program laseru. Stavové 
hlášení zůstane aktivní, dokud se program neukončí. 
Bližší informace o tomto stavovém hlášení naleznete v části 11.8.4. 
 

Stavová hlášení Program ukončen 

Popis 

Toto stavové hlášení se aktivuje, jakmile byl program laseru ukončen bez 
chyb. Stavová indikace zůstane aktivovaná dokud se nespustí nový program 
resp. se nekleplo na tlačítko  Reset . 
Þ Bližší informace o tomto stavovém hlášení naleznete v části 11.8.4. 
 

Stavová hlášení Program přerušen 

Popis 

Toto stavové hlášení se aktivuje, když se program laseru přeruší 
tlačítkem  Stop programu  resp. jiný důvod přeruší chod programu. 
Þ Bližší informace o tomto stavovém hlášení naleznete v části 11.8.4. 
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Záložka Napájecí zdroj 

NEBEZPEČÍ 

 

Ohrožení života síťovým napětím 
Kontakt s vedeními a částmi pod napětím vede  
k těžkým zraněním nebo usmrcení  

Þ Ujistěte se, že práce na napájení napětím 
provádí pouze kvalifikovaný personál. 

 

Stavová hlášení Připraven 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když je v pořádku vstupní napětí  
a výstupní napětí odpovídá zadané požadované hodnotě (±2%). 

 

Stavová hlášení Stav. Používá se napětí 

Popis 

Toto stavové hlášení je aktivováno, když zdroj napájení laseru má napětí 
70V. 

 

Poruchové hlášení Přehřátí 

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když zdroj napájení laseru se vyplo na 
základě tepelné ochrany. 

Možná příčina 
§ Porucha chladiče laseru 
§ Blokován chladicí okruh (zalomená hadice, atd.) 
§ Teplotní čidlo vadné 
§ Vadný zdroj napájení laseru 
Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Na základě záložky Chladič zjistěte, o jaký typ poruchy se jedná.  
Þ Zkontrolujte, zda hadice mezi chladičem laseru a vláknovým 

konektorem nejsou zalomené. 
Þ Pro výměnu teplotních čidel nebo opravu zdroje napájení laseru 

kontaktujte příslušný servis IPG (viz část 9.4.1). 
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Poruchové hlášení Přepětí na výstupu 

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když je výstupní napětí zdroje napájení 
laseru 2% na zadanou horní mezní hodnotu přípustného rozsahu nastavení. 

Možná příčina 
§ Vadný zdroj napájení laseru 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Kontaktujte příslušný servis IPG (viz část 9.4.1). 

 

Poruchové hlášení Vstupní napětí je příliš nízké 

Resetování  

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když zdroj napájení laseru se vyplo na 
základě poklesu vstupního napětí. 

Možná příčina 
§ Chyba v napájení z elektrické sítě 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Vypněte laser. 
Þ Zkontrolujte  
§ vstupní napětí (400 VAC ±10% resp. 460 VAC ±10%).  
§ funkci všech fází. 
 

Poruchové hlášení Závažná chyba 

Resetování  

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když zdroj napájení laseru nemůže 
dosáhnout normální výstupní napětí přes určitý časový interval. 

Možná příčina 

Vadný zdroj napájení laseru 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Kontaktujte příslušný servis IPG (viz část 9.4.1). 
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Záložka Chladič (chladič laseru IPG) 
 

NEBEZPEČÍ 

 

Ohrožení života síťovým napětím 
Kontakt s vedeními a částmi pod napětím vede  
k těžkým zraněním nebo usmrcení  

Þ Ujistěte se, že práce na napájení napětím 
provádí pouze kvalifikovaný personál. 

 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpečí popálení na vedení horkého 
plynu  
Dotyk vedení horkého plynu může vést k těžkým 
popáleninám. 

Þ Nedotýkejte se vedení horkého plynu, když 
provádíte práce na chladiči laseru v plášti 
produktu. 

 

Poruchové hlášení Stav hladiny nádrže 

Popis 

Poruchové hlášení se aktivuje, když je hladina vody v nádrži pod přípustné 
minimum. Chladič laseru se automaticky vypne, stavová indikace Chladič 
připraven zhasne.  

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte okruhy laseru a optiky na výskyt možných netěsností  

a odstraňte je v případě, pokud se vyskytují. 
Þ Zkontrolujte hladinu vody v dané nádrží a podle potřeby dolijte vodu. 
Þ Po odstranění poruchy poruchové hlášení resetujte tlačítkem Reset  

v záložce Hlavní menu. 
 

Poruchové hlášení Teplota vody 

Popis 

Poruchové hlášení se aktivuje, když teplota chladicí vody v okruhu vody 
(laser/optika) je mimo technické údaje. Chladič laseru zůstane i nadále  
v provozu. 
Poruchové hlášení se automaticky resetuje, jakmile se teplota chladicí vody 
opět nachází v rámci technických údajů. 
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Analýza/Odstranění poruchy 

Pokud jste systém uvedli do provozu po delší fáze odstávky, není teplota 
chladicí vody evtl. ještě v normálním rozsahu. 
Þ Vyčkejte, dokud se voda neohřeje na odpovídající požadovanou 

hodnotu. 
Þ Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily otevřené. 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, zda došlo k dalším poruchám. 
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn lapač nečistot a podle potřeby ho 

vyčistěte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
 

Poruchové hlášení Tlak vody 

Popis 

Poruchové hlášení se aktivuje, když tlak chladicí vody v jednom z obou 
okruhů (laser/optika) je mimo technické údaje. Chladič laseru zůstane  
i nadále v provozu. 
Poruchové hlášení se automaticky resetuje, jakmile se tlak vody opět 
nachází v rámci technických údajů. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily otevřené. 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, zda došlo k dalším poruchám. 
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn lapač nečistot a podle potřeby ho 

vyčistěte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
 

 

Poruchové hlášení El. vodivost optického kruhu 

Popis 

Poruchové hlášení se aktivuje, když elektrická vodivost vody DI v okruhu 
optiky je mimo technické údaje. Chladič laseru zůstane i nadále v provozu. 
Poruchové hlášení se automaticky resetuje, jakmile se elektrická vodivost 
vody DI opět nachází v rámci technických údajů. 

Analýza/Odstranění poruchy 

Pokud jste vyměnili nebo znovu dolili vodu do nádrže, může být vodivost 
dolité vody mimo technické údaje.  
Þ Počkejte několik minut, až se chladicí voda deionizuje prostřednictvím 

DI patrony. 
Překročí-li vodivost DI vody trvale zadanou mezní hodnotu, musí se 
vyměnit DI patrona (viz návod k obsluze externího chladiče laseru). 
Þ V případě, že elektrická vodivost je nižší než 35 µS/m (tovární 

nastavení), přilijte do DI vody trochu vodovodní vody za účelem 
zvýšení hodnoty. 

Þ Zjistěte na základě záložky Události, zda došlo k dalším poruchám. 
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn lapač nečistot a podle potřeby ho 

vyčistěte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
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NEBEZPEČÍ 

 

Ohrožení života síťovým napětím 
Kontakt s vedeními a částmi pod napětím vede  
k těžkým zraněním nebo usmrcení. 

Þ Ujistěte se, že práce na elektrických provozních 
prostředcích provádí pouze kvalifikovaný 
personál. 

 

Poruchové hlášení Nadproud 

Popis  

Poruchové hlášení se aktivuje, když se v důsledku příliš vysokého proudu 
vypne jeden z existujících ochranných spínačů motoru pro ochranu jedné z 
následujících součástí: 
§ čerpadlo 
§ kompresor 
§ elektronické ovládání 
§ ohřívání nádrže  
Chladič laseru se automaticky vypne, stavová indikace Chladič připraven 
zhasne.  
Þ K resetování poruchového hlášení po úspěšném odstranění poruchy, 

nastavte daný ochranný spínač motoru do polohy ON a klepněte v 
záložce Hlavní menu na tlačítko Reset. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, o který ochranný spínač motoru 

jde. 
Þ Možné příčiny chyby a opatření k vyřešení problému jsou shrnuty  

v níže uvedené tabulce. Zkontrolujte týkající se součásti krok za 
krokem na případné vady. 

Chyba Příčina Opatření Kvalifikace 

Absence fáze Porucha v síti 
 
Fáze nenaběhla 
 

Þ Zkontrolujte síť. 
Þ Zkontrolujte 

příslušné svorky 
ve spínací skříni 

Elektrikář/ 
servis IPG 

Nesprávné 
síťové napětí 

Síťové napětí 
mimo přípustný 
rozsah 

Þ Zajistěte 
připojovací 
napětí, které je 
zadáno v 
technických 
údajích. 

Elektrikář/ 
servis IPG 

Nesprávná 
frekvence 

Síťová frekvence 
mimo přípustný 
rozsah 

Þ Zajistěte 
frekvenci, která 
je zadána v 
technických 
údajích. 

Elektrikář/ 
servis IPG 

Přetížení Čerpadlo běží Þ Přiškrťte Operátor 
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zařízení 
(čerpadlo) 

mimo 
charakteristicko
u křivku 

čerpadlo 
kulovým 
kohoutem. 

Vadný motor 
(čerpadlo/ 
kompresor/ 
ventilátor 
(chlazen 
vzduchem)) 

Poškození vití 
motor 
mechanicky 
blokován 

Výměna dotyčné 
součásti 

Servis IPG 

Chyba v 
přívodním 
vedení k 
součásti 

Vada na 
přívodním 
kabelu 

Þ Zkontrolujte 
přívodní vedení 
k odpovídající 
součásti. 

Elektrikář/ 
servis IPG 

Chyba 
motorového 
jističe 

Ochrana spínače 
motoru příliš 
nízko na stavená 
nebo vadná 

Þ Nastavte 
správně ochranu 
spínače motoru 
nebo ji vyměňte. 

Elektrikář/ 
servis IPG 

 

NEBEZPEČÍ 

 

Ohrožení života síťovým napětím 
Kontakt s vedeními a částmi pod napětím vede  
k těžkým zraněním nebo usmrcení. 

Þ Ujistěte se, že práce na elektrických provozních 
prostředcích provádí pouze kvalifikovaný 
personál. 

 

Poruchové hlášení Chyba čidla 

Popis 

Poruchové hlášení se aktivuje, když jeden z následujících snímačů vykazuje 
chybnou funkci. 
§ Teplotní čidlo (laserový okruh / okruh optiky) 
§ Snímač tlaku (laserový okruh / okruh optiky) 
§ Vysokotlaký snímač (okruh chladiva) 
§ Nízkotlakový snímač (chladicí okruh) 
Chladič laseru se automaticky vypne, stavová indikace Chladič připraven 
zhasne.  
Přesné informace o použitých snímačích naleznete v dodaném schématu 
zapojení. 
Bližší informace naleznete v záložce Události. 
Þ K resetování poruchového hlášení po úspěšném odstranění poruchy, 

klepněte v záložce Hlavní menu na tlačítko Reset. 
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Analýza/Ostranění poruchy 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, o který snímač jde. 
Þ Zkontrolujte svorky snímače na výskyt uvolněného kontaktu. 
Þ Zkontrolujte napájení napětím 5V snímačů tlaku. 
Þ Pokud není k dispozici volný kontakt nebo nedostatečné napájení 

napětím, je snímač vadný. Kontaktujte příslušný servis IPG. 
 

Poruchové hlášení Porucha nízkého tlaku kompresoru 

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když tlak odpařování a na něm závislá 
teplota odpařování klesne pod kritickou hodnotu. Hrozí nebezpečí 
zamrznutí výparníku. Aby se tomuto zabránilo, vypne řízení kompresor, 
jakmile teplota odpařování je 60 sekund pod 2° C (tovární nastavení).  
Chladič laseru se automaticky vypne, stavová indikace Chladič připraven 
zhasne.  
Þ K resetování poruchového hlášení po úspěšném odstranění poruchy, 

klepněte v záložce Hlavní menu na tlačítko Reset. Z důvodů ochrany 
systému lze reset poruchy provést až po uplynutí předem nastaveného 
časového zpoždění. 

Analýza/Odstranění poruchy 

Pro nízký tlak odpařování může odpovídat více faktorů: 
§ chybná funkce expanzního ventilu 
§ nedostatek chladiva 
§ kondenzační tlak v důsledku nízké teploty užitkové vody (chlazeno 

vodou) 
§ kondenzační tlak v důsledku nízké okolní teploty (chlazeno vzduchem) 
§ chybná funkce obtoku horkého plynu (chlazen vzduchem) 
§ žádný resp. příliš nízký průtok vody 
Þ Zkontrolujte na základě záložky Události, zda došlo k dalším 

poruchám. 
Þ Je-li poruchové hlášení stále aktivní, postupujte tak, jak je popsáno v 

následující tabulce. 

Chyba Příčina Opatření 

Průtok chladicí 
vody laseru 
(chlazený 
vodou) 

Žádný resp. 
příliš nízký 
průtok vody 

Þ Zkontrolujte průtok vody.  
Þ Zajistěte zadaný objemový proud 

(viz provozní meze v dodaných 
technických údajích) výparníkem. 

Chladivo Nedostatek 
chladicí 
kapaliny 

Þ Zkontrolujte, zda je dostatečné 
množství naplnění chladiva (viz 
návod k obsluze externího chladiče 
laseru).  

Þ V případě nedostatku chladiva 
pověřte technika chladicí techniky 
vyhledáním netěsnosti a nechte 
doplnit chladivo (viz návod k 
obsluze chladiče laseru). 
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Vysoká 
vlhkost 

Þ Zkontrolujte obsah vlhkosti chladiva 
(viz návod k obsluze chladiče laseru) 
a pověřte podle potřeby technika 
chladicí techniky výměnou 
kolektoru sušičky. 

Kondenzační 
tlak (chlazený 
vodou) 

Příliš nízká 
teplota 
užitkové 
vody 

Vstupní teplota užitkové vody je příliš 
nízká (viz návod k obsluze chladiče 
laseru). 

Kondenzační 
tlak (chlazený 
vzduchem) 

Okolní 
teplota příliš 
nízká 

Okolní teplota je příliš nízká (viz návod  
k obsluze externího chladiče laseru). 

Tlak odpařování Výparník 
znečištěn 

Þ Kontaktujte příslušný servis IPG. 

 

Poruchové hlášení Porucha vysokého tlaku kompresoru 

Popis 
Voda/Voda chladiče 
Toto poruchové hlášení se aktivuje, když kondenzační tlak 
stoupne nad provozní tlak 26 barů. Elektronické ovládání vypne 
kompresor, stavová indikace Chladič připraven zhasne.  
K zajištění elektronického vypnutí se použije mechanický 
vysokotlaký spínač (viz obr.). Tento vypne kompresor, když 
kondenzační tlak převyšuje 28 bar +/- 0,7 bar.  
Voda/Vzduch chladiče 
Toto poruchové hlášení se aktivuje, když kondenzační tlak stoupne nad 
provozní tlak 28 bar +/- 0,7 bar. Mechanický vysokotlaký spínač vypne 
kompresor, stavová indikace Chladič připraven zhasne. 
K zajištění vysokotlakého spínače se použije elektronické vypnutí. 
Elektronické ovládání vypne kompresor, když kondenzační tlak převyšuje 
30 barů.  
Poruchové hlášení se resetuje u elektronického vypnutí automaticky.  
V případě mechanického vypnutí musí tlak nejprve poklesnou až o 4 bary 
pod kritickou hodnotu, než se poruchové hlášení může resetovat červeným 
tlačítkem Reset na vysokotlakém spínači. Vysokotlaký spínač se nachází na 
vedení horkého plynu okruhu chladiva mezi kompresorem  
a kondenzátorem. 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpečí popálení na vedení horkého 
plynu  
Dotyk vedení horkého plynu může vést k těžkým 
popáleninám. 

Þ Nedotýkejte se vedení horkého plynu, když 
stisknete tlačítko reset na vysokotlakém spínači. 
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Analýza/Odstranění poruchy 

Více faktorů může být zodpovědných za vysoký kondenzační tlak: 
Voda/Voda chladiče 
§ průtok užitkové vody je příliš nízký 
§ teplota užitkové vody přesáhne zadanou provozní mezi 42 °C 
Þ Zkontrolujte ventily potrubí užitkové vody a ujistěte se, zda jsou tyto 

otevřené.  
Þ Zkontrolujte kulový kohout přípoje užitkové vody na produktu  

a ujistěte se, zda jsou tyto otevřené.  
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn lapač nečistot a podle potřeby ho 

vyměňte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
Þ Zkontrolujte nastavení regulátoru množství chladicí vody (pro 

požadovaný průtok viz dodané technické údaje)  
Þ Dbejte na to, aby provozní meze chladiče laseru byly dodrženy (viz 

dodané technické údaje).  
Voda/Vzduch chladiče 
§ Vstupní teplota vzduchu přesáhne zadanou provozní mezi 40°. 
§ Ventilátor je vadný 
§ Proud vzduchu je příliš nízký 
Þ Zkontrolujte, zda ventilátor nemá poruchu a postupujte tak, jak je 

popsáno v Porucha Porucha řízení ventilátoru.  
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn vzduchový filtr a podle potřeby ho 

vyměňte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
Þ Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu v místnosti instalace.  
Þ Dbejte na to, aby odchozí teplý vzduch opět nerecirkuloval do sací 

mřížky chladiče laseru.  
Þ Dodržujte prostorové podmínky (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
 

Poruchové hlášení Cirkulace užitkové vody 

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když jeden z následujících parametrů 
užitkové vody je mimo specifikaci: 
§ vstupní tlak 
§ vstupní teplota 
§ tlakový rozdíl 
Elektronické ovládání vypne kompresor, stavová indikace Chladič připraven 
zhasne.  
Þ K resetování poruchového hlášení po úspěšném odstranění poruchy, 

klepněte v záložce Hlavní menu na tlačítko Reset. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, proč jsou parametry užitkové vody mimo specifikaci  

a odstraňte problém. 
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NEBEZPEČÍ 

 

Ohrožení života síťovým napětím. 
Kontakt s vedeními a částmi pod napětím vede  
k těžkým zraněním nebo usmrcení. 

Þ Ujistěte se, že práce na elektrických provozních 
prostředcích provádí pouze kvalifikovaný 
personál. 

 

Poruchové hlášení Elektrické fázové připojení má závadu 

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když fáze připojení napájení napětím 
byly nesprávně dimenzované. 
Chladič laseru se automaticky vypne, stavová indikace Chladič připraven 
zhasne.  

Analýza/Odstranění poruchy 

V případě elektrické přípojky chladiče laseru fáze byly zaměněny, čímž je 
nesprávný směr otáčení kompresoru. 
Þ Odpojte chladič laseru ze sítě.  
Þ Nechte fáze správně připojit kvalifikovaným odborníkem. 
Þ Chladič laseru opět zapněte. 
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Poruchové hlášení Teplotní rozdíl  

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když se naměřená hodnota obou 
teplotních čidel, použitých v okruhu laseru odchyluje o více než 3° C. Toto je 
upozornění na to, že jeden ze senzorů je vadný. 
Elektronické ovládání vypne kompresor, stavová indikace Chladič 
připraven zhasne.  
Þ K resetování poruchového hlášení po úspěšném odstranění poruchy, 

klepněte v záložce Hlavní menu na tlačítko Reset. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, zda došlo k chybě snímače. 
Þ Zkontrolujte svorky obou teplotních čidel na výskyt uvolněného 

kontaktu. 
Þ Pokud se nevyskytuje volný kontakt, je snímač vadný. Kontaktujte 

příslušný servis IPG. 
 

Poruchové hlášení Porucha řízení ventilátoru (voda/vzduch chladiče 
laseru) 

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když došlo k provozní poruše 
ventilátoru.  Chladič laseru se automaticky vypne, stavová indikace Chladič 
připraven zhasne.  
Þ K resetování poruchového hlášení po úspěšném odstranění poruchy, 

nastavte ochranný spínač motoru ventilátoru (pokud je k dispozici) do 
polohy ZAP a klikněte buď v záložce Hlavní menu na tlačítko Reset 
nebo stiskněte tlačítko Reset na dveřích skříňového rozvaděče chladiče 
laseru. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Postupujte tak, jak je popsáno v Porucha nadproudu. 
 

Poruchové hlášení okruh optiky DI vody Tubular heater 

Popis 

Toto poruchové hlášení se aktivuje, když jeden z následujících parametrů 
okruhu optiky je mimo specifikaci: 
§ vstupní teplota chladicí vody 
§ vstupní tlak chladicí vody 
§ výstupní teplota chladicí vody 
§ průtok chladicí vody 
Chladič laseru se automaticky vypne, stavová indikace Chladič připraven 
zhasne.  
Þ K resetování poruchového hlášení po úspěšném odstranění poruchy 

klikněte buď v záložce Hlavní menu na tlačítko Reset nebo stiskněte 
tlačítko Reset na dveřích skříňového rozvaděče chladiče laseru. 
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Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily na chladiči laseru a na laseru 

otevřeny. 
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn lapač nečistot a podle potřeby ho 

vyčistěte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
Þ Zkontrolujte pojistky ohřívače průběhu ve skříňovém rozvaděči (viz 

návod k obsluze chladiče laseru). 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, zda došlo k dalším poruchám.  
 

Výstražné hlášení Stav hladiny nádrže 

Popis 

Výstražné hlášení se aktivuje, když je hladina v jedné z vodních nádrží příliš 
nízká.  
V případě dalšího poklesu hladiny se aktivuje porucha Stav hladiny nádrže  
a chladič laseru se vypne. 
Výstražné hlášení se automaticky resetuje, jakmile se hladina vody opět 
nachází v normálním rozsahu. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte okruhy laseru a optiky na výskyt možných netěsností  

a odstraňte je v případě, pokud se vyskytují. 
Þ Zkontrolujte hladinu vody v dané nádrží a podle potřeby dolijte vodu.  
 

Výstražné hlášení Teplota vody 

Popis 

Výstražné hlášení se aktivuje, když teplota chladicí vody v jednom z okruhů 
vody (laser/optika) je v kritickém rozsahu. 
Výstražné hlášení se automaticky resetuje, jakmile se teplota chladicí vody 
opět nachází v normálním rozsahu. 

Analýza/Odstranění poruchy 

Pokud jste systém uvedli do provozu po delší fáze odstávky, není teplota 
chladicí vody evtl. v normálním rozsahu.  
Þ Vyčkejte, dokud se voda neohřeje na odpovídající požadovanou 

hodnotu. 
Þ Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily otevřené. 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, zda došlo k dalším poruchám. 
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn lapač nečistot a podle potřeby ho 

vyčistěte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
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Výstražné hlášení Tlak vody 

Popis 

Výstražné hlášení se aktivuje, když tlak chladicí vody v jednom z okruhů 
vody (laser/optika) je v kritickém rozsahu. 
Výstražné hlášení se automaticky resetuje, jakmile se tlak vody opět 
nachází v normálním rozsahu. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily otevřené. 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, zda došlo k dalším poruchám. 
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn lapač nečistot a podle potřeby ho 

vyčistěte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
 

Výstražné hlášení El. vodivost optického kruhu 

Popis 

Výstražné hlášení se aktivuje, když elektrická vodivost vody DI v okruhu 
optiky je v kritickém rozsahu. 
Výstražné hlášení se automaticky resetuje, jakmile se elektrická vodivost 
vody DI opět nachází v normálním rozsahu. 

Analýza/Odstranění poruchy 

Pokud jste vyměnili nebo znovu dolili DI vodu do nádrže, může být vodivost 
dolité vody mimo technické údaje.  
Þ Počkejte několik minut, až se chladicí voda deionizuje prostřednictvím 

DI patrony. 
Překročí-li vodivost DI vody trvale zadanou mezní hodnotu, musí se 
vyměnit DI patrona (viz návod k obsluze externího chladiče laseru). 
Þ V případě, že elektrická vodivost je nižší než 35 µS/m, přilijte do DI 

vody trochu vodovodní vody za účelem zvýšení hodnoty. 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, zda došlo k dalším poruchám. 
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn lapač nečistot a podle potřeby ho 

vyčistěte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
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Výstražné hlášení Koloběh užitkové vody 

Popis 

Výstražné hlášení se aktivuje, když jeden z následujících parametrů 
užitkové vody je v kritickém rozsahu: 
§ Vstupní tlak 
§ Vstupní teplota 
§ Tlakový rozdíl 
Výstražné hlášení se automaticky resetuje, jakmile se parametr užitkové 
vody opět nachází v normálním rozsahu. 

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, proč jsou parametry užitkové vody mimo specifikaci  

a odstraňte problém. 
 

Výstražné hlášení  Porucha nízkého tlaku v chladicím okruhu 

Popis 

Výstražné hlášení se aktivuje, když teplota odpařování a tím i tlak 
odpařování je v kritickém rozsahu. 
Výstražné hlášení se automaticky resetuje, jakmile se tlak odpařování opět 
nachází v normálním rozsahu. 

Analýza/Odstranění poruchy 

Za nízký tlak odpařování může odpovídat více faktorů: 
§ chybná funkce expanzního ventilu 
§ Nedostatek chladiva 
§ kondenzační tlak v důsledku nízké teploty užitkové vody (chlazeno 

vodou) 
§ kondenzační tlak v důsledku nízké okolní teploty (chlazeno vzduchem) 
§ Chybná funkce obtoku horkého plynu 
Þ Zkontrolujte na základě záložky Události, zda došlo k dalším 

poruchám. 
Þ Je-li výstražné hlášení stále aktivní, postupujte stejně tak, jak je 

popsáno při poruchovém hlášení Porucha kompresoru: nízký tlak. 
 

Výstražné hlášení  Okruh optiky DI voda Tubular heater 

Popis 

Výstražné hlášení se aktivuje, když jeden z následujících parametrů je  
v kritickém rozsahu: 
§ vstupní teplota chladicí vody 
§ vstupní tlak chladicí vody 
§ výstupní tlak chladicí vody 
§ průtok chladicí vody 
Výstražné hlášení se automaticky resetuje, jakmile se parametry opět 
nachází v normálním rozsahu. 
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Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily na chladiči laseru a na laseru 

otevřeny. 
Þ Zkontrolujte, zda není znečištěn lapač nečistot a podle potřeby ho 

vyčistěte (viz návod k obsluze chladiče laseru). 
Þ Zkontrolujte pojistky ohřívače průběhu ve skříňovém rozvaděči (viz 

návod k obsluze chladiče laseru). 
Þ Zjistěte na základě záložky Události, zda došlo k dalším poruchám.  
 

 

Záložka Rosný bod 
Poruchové hlášení Příliš vysoká teplota rosného bodu 

Resetování Automaticky 

Popis 

Toto poruchové hlášení Příliš vysoká teplota rosného bodu se aktivuje, když 
je teplota rosného bodu po dobu 15 min. nad teplotu modulu s nejnižší 
teplotou. 

Možná příčina 
§ Vlhkost vzduchu v plášti laseru je příliš vysoká 
§ Teplota laserových modulů je příliš nízká 
Analýza/Odstranění poruchy 

Při příliš vysoké vlhkosti vzduchu resp. teploty v plášti laseru, se zapne 
klimatizační zařízení laseru. Když je teplota rosného bodu opět  
v dovoleném rozsahu, se porucha resetuje. 
 

Výstražné hlášení Příliš vysoká teplota rosného bodu 

Resetování  

Popis 

Toto výstražné hlášení Příliš vysoká teplota rosného bodu se aktivuje, když 
je teplota rosného bodu po dobu 15 min. ˂ 4° nad teplotu modulu s nejnižší 
teplotou. 

Možná příčina 
§ Vlhkost vzduchu v plášti laseru je v kritickém rozsahu. 
§ Teplota v plášti laseru je v kritickém rozsahu. 

Analýza/Odstranění poruchy 

Při příliš vysoké vlhkosti vzduchu resp. teploty v plášti laseru, se zapne 
klimatizační zařízení laseru. Když je teplota rosného bodu opět  
v dovoleném rozsahu, se porucha resetuje. 
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Záložka Provozní sběrnice 
Stavová hlášení Sběrnice je aktivní 

Popis 

Tato stavová indikace je aktivní, když je aktivní komunikace s rozhraním 
provozní sběrnice.  
 

Poruchové hlášení Porucha sběrnice 

Popis 

Toto poruchové hlášení je aktivováno, když je problém s rozhraním 
provozní sběrnice.  

Analýza/Odstranění poruchy 
Þ Zkontrolujte, zda je navázáno spojení s rozhraním provozní sběrnice. 
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Příloha B Technické údaje 
 

Níže najdete informace o teplotách rosného bodu a o typovém štítku 
namontovaném na produktu. Pro další technické údaje a informace  
o produktu viz dodané Technické údaje.  

 

Teploty rosného bodu 
Aby nedošlo k poškození laseru resp. optiky kondenzací vody, je 
třeba nastavit teplotu DI vody v souladu s tabulkou rosného bodu. 

Problém kondenzace se vyskytuje v prostředí vyšších teplot  
a s vlhkostí vzduchu. 

Aby se zabránilo kondenzaci, musí být teplota chladicí vody 
udržována neustále nad rosným bodem. 

 Relativní vlhkost vzduchu,% 

Teplota 
vzduchu 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

16°C    0 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18°C   1 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 

21°C  1 3 5 7 9 11 12 13 14 16 17 18 18 19 21 

24°C  3 6 8 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 

27°C 2 5 8 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 

29°C 4 7 10 12 14 16 18 19 21 22 23 24 26 27 28 28 

32°C 7 10 12 15 17 19 21 22 23 25 26 27 28 29 31 31 

35°C 9 12 15 17 19 21 23 24 26 27 29 30 31 32 33 34 

38°C 11 14 17 20 22 24 26 27 29 30 31 33 34 35 36 37 
Tabulka rosných bodů 

  

Kondenzace: 
Rosný bod / 
Teplota 
chladicí vody 
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Typové štítky 
Typový štítek laseru se nachází na plášti laseru a obsahuje 
následující údaje: 

Specifikace přístroje Význam 

Model Označení modelu 

SN Sériové číslo 

Rat. Voltáž Síťové napětí (jmenovité napětí) 

Frekvence Síťová frekvence 

Fuses Pojistky, interní 

DWG number Číslo výkresu, interní 

add. DWG number Společné číslo výkresu (vol.) 

Manufacture date Datum výroby 

Manufacturer Výrobce, adresa 
 

Typový štítek 
laseru 
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Příloha C Prohlášení o shodě 
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Původní prohlášení o shodě (DE) 
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