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2. APLIKACE 

 START PROGRAMU 2.1
Po spuštění programu se zobrazí úvodní animace HMI. 
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Po startu aplikace se navazuje spojení s řídícím systémem TwinCAT. Pokud test spojení trvá déle, zobrazí 
se okno chybové hlášky. Aplikace nebude přístupná, dokud se nenaváže spojení s řídícím systémem. Po 
úspěšném navázání spojení se okno deaktivuje. Kliknutím na tlačítko ukončíte start HMI.
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 HLAVNÍ OKNO PROGRAMU HMI  2.2
 

 
 

1. Tlačítka výběru pracovního režimu stroje: 

 ”Automatic” 

 ”Manual” 

 ”MDA” 
2. ”Stav” – zobrazení aktuálního stavu stroje 

Stav stroje Popis 

 
Ready, Selected – stroj je připraven k práci 

 
Active – stroj je připraven k práci v režimu 
Manual, vykonávání programu 

 
Hold – zastavení běhu programu (zmáčknutím 
„Stop” tlačítka nebo programem) nebo stav stroje 
po přerušení bezpečnostního okruhu (např. po 
stisku červeného bezpečnostního tlačítka) 

 
Error – stroj v chybovém stavu 

 
Not Ready – stroj není nepřipraven k práci 

 

3. ”Nakládací systém” – pole je viditelné, pokud je připojen nakládací systém ke stroji. Zobrazuje 

stav nakládacího systému, po kliknutí na ikonu se otevře záložka ovládání nakladače. 

4. ”Nastavení” – tlačítko otevírá panel pro nastavení. Opce je dostupná při zapnutém modulu eRS 
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5. Číslo verze programu 
6. Kontrolní diody zobrazující stav vybraných signálů 
7. Tlačítko logování operátorů se zobrazením aktuálně přihlášeného operátora 
8. Komunikace stroje – lišta bliká červeně, pokud nastane obecná chyba stroje. Po kliknutí na lištu 

se zobrazí okno s popisem zobrazené chyby 

 
 
Lišta alarmů má několik dalších funkcí: 

Tlačítka Popis 

  
Manuální posun v posloupnosti hlášek 

/  
Zamknutí / odemknutí automatické změny hlášek 
na liště 

 
9. Tlačítko okna hlášek spojených s provozem stroje 
10. Hlavní okno, kde jsou zobrazeny jednotlivé záložky 
11.  Menu aplikace : 

 Plánování 

 Rychlé programy 

 Technologické Tabulky 

 Bezpečnostní systém 

 Status stroje 

 Simulace 

 Jiné 
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12.  Tlačítka 

 Start – pro start programu 

 Stop – pro zastavení programu 

 Reset – pro resetování chyb stroje 
13. Tlačítko „Pokračuj” je aktivní pouze v režimu „Automatic”, pokud program nebyl korektně 

ukončen. Spolu s vybranou volbou pokračování. 

14. Tlačítka „Single Block” nebo „Block Ignore” aktivní pouze v režimu „Automatic” 

 „Single Block” – vykoná se jen jeden blok programu 

 „Block Ignore” – ignoruje bloky začínající lomítkem „/” 
15.  Tlačítko „Enable” – spuštění motorů stroje 

16.  Odečet dat 

 Aktuální datum a čas 

 Ukazatel procentní rychlosti stroje, během spuštěného programu 
17.  Tlačítka 

 „Exit” – vypnutí pouze programu HMI; volitelné (možnost aktivace v konfiguraci) 

 Tlačítko minimalizace okna HMI 

 Tlačítko aktivující virtuální klávesnici 

 Tlačítko „Vypnout”   

18. Typ laseru 

19. Logo výrobce stroje. Po kliknutí je možno zaslat e-mail výrobci stroje za účelem nahlášení 

poruchového stavu stroje. 

 

(S)  Servis – informační ikona servisního stavu stroje. Je aktivní, pokud je ikona viditelná. 
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 VYPNUTÍ 2.3
 

Stisk tlačítka s ikonou   vypíná pouze vizualizaci programu. 

Stisk tlačítka s ikonou  vyvolá okno vypnutí systému. 
 

 
Vypnutí 

 
Dostupné volby : 

 „Odhlásit” – odhlašuje uživatele operačního systému Windows 

 „Vypnout” – vypnutí počítače 

 „Storno” – zavření okna 
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 DIODY 2.4
 

V hlavním okně se nachází kontrolní diody, je možná jejich modifikace. 
 

 

Stiskem tlačítka se mění režim zobrazení signálů. 
  

Tlačítka Popis 

 

Umožňuje pouze náhled 

 

Umožňuje editaci zobrazených signálů 

 
Pokud je možná editace, po kliknutí na diodu nebo její popis se zobrazí okno pro změnu signálu dané 
dioidy. 
 

 
 

1. Pole zobrazující název aktuálně vybraného signálu 
2. Pole zobrazující název proměnné v PLC pro aktuální signál 
3. Seznam všech dostupných signálů 
4. Pole zobrazující název nového signálu ze seznamu 
5. Pole zobrazující PLC proměnnou nového signálu 
6. Potvrzení změn nového signálu 
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7. Zavření okna beze změn 
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3. PRACOVNÍ REŽIMY STROJE A JEJICH FUNKCE 

 REŽIM AUTOMATIC 3.1

 

 
 

1.  Zobrazení informací souvisejících s osami stroje: 

 Informace o znečištění měřítek. Pokud je osa zobrazena červenou barvou, značí to 
znečištěný stav. Pokud barvou zelenou, je měřítko je čisté. 

 Aktuální pozice 

 Zadaná pozice 

 Vzdálenost nové pozice 

 V servisním režimu je dostupná také informace o pozici osy X1 
 

2. Obsluha programu 
 

Pole a tlačítka Popis 

 

Otevření vybraného programu v programu 
TcNcEdit, pro provedení změn v G-kódu 

 

Výběr nového programu 
 

 

Aktuálně vybraný program 

 

Přesun souborů 

 
3. Zobrazení aktuálních informací o vybraných parametrech stroje : 

 Další 
 Aktuální kontura 
 Technologická tabulka 
 Výška trysky 
 Čas chodu programu 
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 PCH – pozice palet 
 Parametry řezné hlavy – podle vybrané hlavy zobrazuje parametry: 

o hlava Precitec – AF 
o hlava HighYag – M i F 

 Typ kompenzace: systémová nebo strojní 
 Laser 

 Nastavený výkon 
 Aktuální výkon 
 Duty Cycle – program laseru 
 Frekvence 

 Plyn 
 Typ – O2 nebo N2 
 Nastavený tlak 
 Aktuální tlak 

 Rychlost 
 Nastavená rychlost 
 Aktuální rychlost 

 Monitoring sklíčka – volitelné (viditelné po aktivaci příslušné opce v konfiguraci) 
 Citlivost měření 
 Stav sklíčka (Chyba, Výstraha, Dobré) 

4. Pole zobrazující aktuálně vybraný program. Při práci stroje zobrazuje aktuálně vykonávaný příkaz.  
 

Tlačítko Popis 

 

Přepínání mezi zobrazením G-kódu a vizualizací 
programu 
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 Přesun souborů 3.1.1

Přesun souborů umožňuje načítání a odebíraní NC programů z nebo do stroje. 
 

 

 
1. Odstranění NC souborů - otevření okna pro mazání NC souborů 
2. Zavření okna 
3. Aktuálně vybraný adresář na pevném disku 
4. Odeslání vybraného souboru z bloku 3, do aktuálně vybraného adresáře v bloku 8 
5. Zápis vybraného souboru z bloku 6 na pevný disk 
6. Aktuálně vybraný soubor z externího zdroje 
7. Soubory na pevném disku 
8. Seznam externích zdrojů – automatická detekce externích disků typu pendrive 
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 Mazání NC souborů 3.1.1.1
 

Okno pro smazání NC programů z pevného disku 
 

 
 

1. Výpis adresáře souborů pro mazání 
2. Aktuálně vybraný soubor 
3. Označení nebo odznačení souboru pro smazání 
4. Potvrzení volby – všechny označené NC soubory budou smazány (pouze NC soubory) 
5. Zavření okna beze změn 
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 Otevření NC programu 3.1.2

 

Pokud je aktivní výrobní řada, není možný manuální výběr NC programů. Po stisku tlačítka výběru 

souboru se zobrazí okno: 

 

 
Okno výběru nového programu pro načtení do stroje. 
 

 
 

Okno výběru nového programu pro načtení do stroje 
1. Stromová struktura výběru programu 
2. Data aktuálně označeného programu 
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 název programu 
 vybraný materiál – s možností změny   
 rozměr tabule 
 typ kompenzace: strojně nebo systémem 
 kompletní cesta k souboru programu 

3. Potvrzení výběru a načtení do stroje 
4. Zavření okna bez načtení nového programu 
5. Náhled aktuálně vybraného programu 
6. Označení volby pro náhled nového programu. 
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 TcNcEdit 3.1.3

 

TcNcEdit je jednoduchý editor NC programů. Umožňuje bezprostřední zásah do G-kódu programu. 
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 REŽIM MANUAL 3.2
 

 
 

1. Zobrazení informací souvisejících s osami stroje: 
 informace o referenčním stavu os stroje (červená barva = osy nejsou v referencích) 
 aktuální pozice 
 zadaná pozice 
 vzdálenost k zadané pozici 

2. Kontrola pohybu – manuální pohyb laserové hlavy 
 

Tlačítka Popis 

 

Aktivace tlačítka „Rapid” dovoluje zrychlené 
přejezdy včech os 

 

Změna pozice osy X  

 

Změna pozice osy Y 

 

Změna pozice osy Z 
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3. Režim 

Výběr režimu ovládání osových pozic stroje: 

 volba „Tip-Mode” umožňuje kontinuální posun aktivní osy. Pokud je zmáčknuto tlačítko „+” 
nebo „-” a současně hlava není v mezní pozici, stroj bude posouvat osami podle aktuálně 
stisknutého tlačítka  

 volba ”Jog-Mode” zobrazí okno 4, v tomto režimu se pozice hlavy změní o zadané hodnoty – 
nastavené v okně 4 

 volba „Teach-IN” –  aktivace funkce, která dovoluje manuální vygenerování trasy pohybu hlavy 
stroje podle zadaných pozic 

4. Přírůstek – nastavení kroku pohybu hlavy v režimu „Jog-Mode” 
5. Zobrazení pracovního rozsahu stroje a aktuální pozice řezné hlavy 
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 Teach-IN 3.2.1

 

Režim „Teach-IN” umožňuje rychlé vygenerování programu pro řezání, podle pozic zadaných obsluhou 

(souřadnice se mohou modifikovat). 

První řádek tabulky určuje počáteční bod. Řez bude procházet zadanými body podle jejich pořadí v 

tabulce. Proto je řezání možné po zadání nejméně dvou řádků souřadnic. 

Všechny kontury ve vygenerovaném programu se budou vykonávat pouze po přímce. 

 

Pole a tlačítka Popis 

 

Aktivace/deaktivace volby  

 

Změna pozice aktivního řádku v tabulce 

 

Zápis aktuální pozice stroje, jakožto nové 
souřadnice v tabulce 

 

Vymazání aktivního řádku z tabulky 

 

Smazání všech řádků tabulky 
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Vytvoření NC programu ze zadaných souřadnic 

 

Vytvoření programu pro ořez tabule. Během 
ořezu tabule není čidlo výšky hlavy aktivní 

 

Tabulka se zapsanými souřadnicemi 

 

Po stisku tlačítka „Generování NC souboru” se zobrazí okno: 

 

Po potvrzení volby dojde k automatickému načtení tohoto programu a výběru pracovního režimu 

Automatic. Nyní stačí už jen stisk tlačítka „Start” pro spuštění programu. 
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 REŽIM MDA 3.3
 

 
 

1. Zobrazení informací týkajících se os: 
 Informace o referenčním stavu (červená barva = bez reference) 
 aktuální pozice 
 nastavená pozice 
 vzdálenost mezi aktuální a nastavenou pozicí 

2. Popis vybraných G a M-funkcí 
3. Místo zápisu příkazů pro vykonání strojem 
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4. PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ 

Pokud je aktivní volba přihlašování uživatelů, pro spuštění programu je nutné přihlášení uživatele. Při 

pokusu o spuštění HMI bez přihlášení, se zobrazí chybové okno:  

 

Po stisku tlačítka „Ano” dojde k návratu přihlašovacího okna, po stisku „Ne” dojde k zavření HMI. 

Pro změnu aktuálně přihlášeného uživatele klikněte na tlačítko v pravém horním rohu okna aplikace. 

Tlačítko Popis 

 

Tlačítko přihlašování uživatelů. 
Popis zobrazuje aktuálního uživatele systému. 

 

Po otevření přihlašovacího okna se zobrazí seznam existujících uživatelů. Aktuálně přihlášený uživatel je 

označen zelenou barvou. 

Po korektním zavření aplikace HMI bude uživatel odhlášen. 
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Pole a tlačítka Popis 

 

Seznam všech uživatelů stroje 

 

Přihlášení aktuálně zvoleného 
uživatele 

 

Odhlášení označeného 
uživatele 

 

Změna hesla označeného 
uživatele 

 

Zavření přihlašovacího okna 

 

Vytvoření nového uživatele 

 

Smazání označeného uživatele 
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 PŘIHLÁŠENÍ 4.1
Po stisku tlačítka „Přihlásit”, se zobrazí okno pro zadání hesla vybraného uživatele. Pamatujte, že pouze 

jeden uživatel může být přihlášen v dané chvíli. 

 

Pole a tlačítka Popis 

 

Zobrazení uživatele, který se aktuálně přihlašuje 

 

Pole zápisu hesla zvoleného uživatele 

 

Tlačítko potvzení hesla a přihlášení uživatele 

 

Storno přihlašování 

 

 

 ODHLÁŠENÍ 4.2
Pro odhlášení označte na hlavním panelu uživatele a klikněte na tlačítko „Odhlásit”. 
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 ZMĚNA HESLA 4.3
Pro změnu hesla uživatele je zapotřebí vybrat konkrétního uživatele a stisknout tlačítko „Změnit heslo”. 

Následně se zobrazí okno pro změnu hesla. 

 

 
 

 

Pole a tlačítka Popis 

 
Zobrazení uživatele, kterému se má změnit heslo 

 

Pole pro zadání aktuálního hesla uživatele 

 
Pole pro zadání nového hesla uživatele 

 
Potvrzovací pole nového hesla 

 

Potvrzení změn 

 

Ukončení beze změn 
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 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE 4.4
Pro vytvoření nového uživatele stiskněte tlačítko „Nový”. V zobrazeném okně zadejte heslo pokročilého 

uživatele.  

 

Po zadání hesla se zobrazí okno pro vytvoření nového uživatele. 
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Pole vložení Popis 

 
Zadání jména nového uživatele 

 
Zadání příjmení nového uživatele 

 
Zadání hesla nového uživatele 

 
Kontrolní zadání hesla 

 

Pamatujte, že pole „Jméno”, „Příjmení” a „Heslo” nesmí být prázdné. Není možné vytvořeni více 

uživatelů se stejnými poli „Jméno” a „Příjmení”. 
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 ODSTRANĚNÍ UŽIVATELE 4.5
 

Pro odstranění uživatele klikněte na tlačítko „Smazat”. V zobrazeném okně zadejte heslo pokročilého 

uživatele.  

 

 
 

Po vložení hesla se zobrazí okno pro potvrzení smazání daného uživatele. 

 

 

Po potvrzení bude uživatel smazán ze systému. 
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5. PLÁNOVÁNÍ 

 

„Plánování” se dělí na dvě záložky : „Start parametry” a „Plánování výroby”. Pokud je stroj Eagle 

vybaven nakládacím systémem, zobrazí se přídavné záložky s volbami pro systém Crane Master nebo 

Crane Expert. 

 START PARAMETRY 5.1

 
 

1. Tlačítko „Plánování” 

2. Technologická tabulka – pole slouží k výběru Technologické tabulky. V případě výběru volby 

„Aktivace změny tabulky” je vždy vybrána označená technologická tabulka, bez ohledu na 

tabulku deklarovanou v NC souboru. 

3. Startovní pozice X = 0, Y = 0 – program začíná od pozice X=0, Y=0 

4. Startovní pozice – po označení této volby se zobrazí pole pro zadání startovních pozic osy X a Y. 

Pokud byl dříve spuštěný NC program, potom budou zadány pozice z tohoto programu. 

5. Kalibrace senzoru výšky hlavy před startem programu. 

6. Měření pozice plechu – při výběru této volby se zobrazí dodatkové okno „Parametry” 
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 Pole: P1, pozice X a P1, pozice Y informují o souřadnicích rohu tabule. 

Pole odchylky informuje o maximální vzdálenosti mezi body P1 a P2. 

Tlačítko „Uložit aktuální pozici” – zapisuje aktuální souřadnice polohy hlavy. 

 

7. Výměna stolů po dokončení programu – při označení této volby, stroj po dokončení programu 

provede automatickou výměnu stolů. 

8. Sekce „Začít od” volby pro nastavení startu programu. 
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Dostupné volby spuštění programu: 

 

Volby spuštění programu jsou také viditelné na tlačítku „Pokračuj” v automatickém režimu: 

 

1) Start od „Dílu” 

 

Vložíme číslo dílu, nebo kontury, od kterých chceme začínat. 

2) Start od „Přerušeného dílu” 

 

Po přerušení programu se automaticky zapíše poznámka, na kterém dílu došlo k přerušení. 

3) Start od „Přerušené kontury” 

 

Po přerušení programu se automaticky zapíše poznámka, na které kontuře došlo k přerušení. 

4) Start od „Místa přerušení” 

 

Po přerušení programu se automaticky zapíše informace, na kterém bloku došlo k přerušení programu a 

také kolik procent linie bylo vypáleno. 
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9. Startovní parametry naposledy spuštěného programu. 

 

 

 

10.  Poslední díl – volby vypálení dílů v NC programu do zadaného dílu/kontury 
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 PLANOVÁNÍ VÝROBY 5.2
Umožňuje plánování programů pro zpracování – v jakém množství a pořadí. Je možno zadat až 99 

různých programů. 

 

1. Aktivace řady Plánování výroby – načítá programy, které se nachází na liště Plánování výroby 
2. Volba automatické výměny stolů po ukončení programu 
3. Volba automatického startu programu po výměně palet 
4. Okno se seznamem NC programů v počítači 
5. Zobrazení/skrytí okna seznamu NC programů v počítači 
6. Přenos NC programu do výrobní řady 
7. Smazání NC programu z výrobníní řady 
8. Smazání všech NC programů z výrobníní řady 
9. Export řady plánování výroby – umožňuje uložení řady do souboru 
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Pole a tlačítka Popis 

 

Pole pro zadání názvu souboru pracovní řady 

 

Zápis pracovní řady do souboru 

 

Zavření okna bez zápisu 

 
 

 
10. Import pracovní řady  – načtení dříve uložené pracovní řady programů ze souboru 

 

 
 

10.1. Seznam souborů z výrobní řady 
10.2. Označený soubor pro výběr 
10.3. Přijetí a načtení označeného souboru 
10.4. Zavření okna bez zápisu 
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11. Smazání souboru z výrobníní řady 

 
 
 

11.1. Seznam souborů z výrobníní řady 
11.2. Označený soubor pro výběr 
11.3. Označení/odznačení souboru 
11.4. Smazání označených souborů 
11.5. Zavření okna bez akce 

12. Posun souboru nahoru o jednu pozici  
13. Posun souboru dolů o jednu pozici 
14. Tabulka výrobníní řady 

14.1. Název NC souboru umístěného v řadě 
14.2. Rozměry tabule 
14.3. Hmotnost 
14.4. Technologická tabulka 
14.5. Počet zpracovaných tabulí 
14.6. Celkové množství tabulí ke zpracování 
14.7. Materiál - Volitelné – zobrazí se při integraci nakládacího systému „Crane Expert”. 

Zobrazuje materiál s označením z nakládacího systému. 
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15. Optimalizuj řadu plánování produkce během aktivace – tlačítko aktualizuje programy umístěné ve 
výrobní řadě podle podmínek definovaných v Technologických tabulkách. 

16. Náhled aktuálně zvoleného NC souboru. 
17. „Pracovní řada ze vzdálené složky” – volba výběru výrobní řady z jiného umístění v síti. 

 CRANE EXPERT 5.3
Pokud je stroj Eagle vybaven nakládacím systémem „Crane Expert”, zobrazí se dodatečná záložka v 

„Plánování”: 

 Crane Expert 

 Zásobník 

Pokud systém zobrazí chybovou hlášku „Není připojení” v okně stavu nakládacího systému, znamená to 

přerušení spojení s databází EuropaSystems. Následně se zobrazí okno chybové hlášky: 

 

Pro opětovné navázání spojení s databází, klikněte na ikonu nakládacího systému . 
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 Parametry „Crane Expert” 5.3.1

 

Po zapnutí stroje se během vstupu do záložky „Plánování” zobrazí okno „Parametry Crane Expert”. Po 

akceptování parametrů se okno už nezobrazí. Až při dalším spuštění stroje. 

 

V tomto okně se zobrazují údaje spojené s materiálem a typem tabulí na paletách. 
Je možné manuální vložení typu materiálů a stav tabulí nacházejících se na paletách.  
 
Dostupné typy tabulí plechu: 

 Prázdný 

 Hotový 

 Nový 
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 Režimy  „Crane Expert” 5.3.2

 Manuální Režim 5.3.2.1

 

1. Dostupná tlačítka: 

 

Tlačítko Popis 

 

Dojezd „Crane Expert” do pozice A 

 

Dojezd „Crane Expert” do pozice B 

 

Dojezd „Crane Expert” do pozice C 

 

Dojezd „Crane Expert” do pozice C k hřebenu 

 

Koš „Crane Expert” dolů 
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Koš „Crane Expert” nahoru 

 

Přísavky nahoru 

 

Umístění tabule v koši – uvolnění přísavek 

 

Roztažení hřebenů 

 

Stažení hřebenů 

 

Přísavky směr dolů 

 

Umístění tabule v koši – přesun přísavek na 
střed 

 

Reset „Crane Expert” 

 

Spuštění sacího podtlaku 

 

Vypnutí sacího podtlaku 

 

Umístění tabule v koši – přísun přísavek k 
nárazníkům 

 

Silové oddělení tabule od přísavek  

 

Měření síly tabule 
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2. Parametry 

 

Pole zobrazení Popis 

 

Naměřená síla materiálu 

 

Upínací síla nárazníku 

 

3. Rozměry oblastí zón přísavek 

3.1. Oblast 1 – 1000x2000 

3.2. Oblast 2 – 1250x2500 

3.3. Oblast 3 – 1500x3000 

3.4. Oblast 4 – 2000x4000 

4. Statusy měničů 

5. Zobrazení pozice – aktualní i zadané 

5.1. Ramena  

5.2. Nahoru/dolů 

6. Zobrazení frekvence – aktualní i zadané 

6.1. Ramena 

6.2. Nahorů/dolů 

  



44 
 

 

  Automatický režim 5.3.2.2

 

1. Parametry nakládání v automatickém režimu 

 

Pole a tlačítka Popis 

 
Aktivace nakládání v automatickém režimu 

 
Status nakladače 

 

Okno pro hlášky, výstrahy a chyby procesu 
nakládání 

 

Výběr počáteční pozice nakládání 

 

Jednorázové spuštění nakládání 
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2. Stav palet – zobrazení materiálu a stavu tabulí na obou paletách 

Pole výběru Popis 

 
Manualní změna hodnoty 

 

Materiál se nachází na paletě 

 

Status tabulí na paletě: 
- Prázdný 
- Nový 
- Vypálený 

 

3. Zobrazení stroje se zadanými pozicemi A, B, C 

4. Aktivity, které je možno provádět během procesu nakládání 

 

Pole zadání Popis 

 
Aktivace separace tabulí 

 

Aktivace měření síly tabule spolu se zobrazením 
naměřené hodnoty 

 

Nastavení počtu měřících testů 

 

 

5.   Parametry vykládání v automatickém režimu 

 

Pole a tlačítka Popis 

 
Aktivace vykládání v automatickém režimu 

 
Stav vykládání 

 

Okno pro hlášky, výstrahy a chyby procesu vykládání 

 

Výběr koncové pozice pro vykládání 
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Jednorázové spuštění vykladání 

 Zásobník 5.3.3

 

Zobrazení stavu systému zásobníku pro „Crane Expert”. 

 

 
 

Tabulka „Materiály” zobrazuje seznam dostupných tabulí plechu (rozměr, typ materiálu, množství) v 

zásobníku. 

Tabulka „Řada objednávek” představuje tabule plechů, které budou nakládány do stroje a také stav 

dané objednávky. 

Tlačítko „Obnovit” – aktualizuje řadu objednávek. 

Tlačítko „Reset” – odstraňuje z řady objednávky pro laser. 
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 CRANEMASTER 5.4
Pokud je stroj Eagle vybaven nakládacím systémem „Crane Master”, zobrazí se dodatková záložka v 

„Plánování”: 

 Crane Master 

 Parametry Crane Master 5.4.1

 

Po připojení stroje a během vstupu do záložky „Plánování” se zobrazí okno „Parametry Crane Master”. 

Po akceptaci parametrů se okno už nezobrazuje, až při dalším spuštění stroje. 

 

V tomto okně se zobrazují data spojená s materiálem a typem tabulí na paletách. Je možné ruční vložení 
typů materiálu  na paletách, a také stav tabulí.  
Dostupné typy tabulí plechu: 

 Prázdný 

 Hotový 

 Nový 
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 Pracovní režimy Crane Master 5.4.2

 Manuální režim 5.4.2.1

 

 

1. Dostupná tlačítka. 

 

Tlačítka Popis 

 

Dojezd „Crane Master” do pozice A 

 

Dojezd „Crane Master” do pozice B 

 

Kalibrace měření síly tabule 

 

Koš „CraneMaster” dolů 

 

Koš „CraneMaster” nahoru 

 

Přísavky nahoru/dolů 
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Roztažení hřebenů 

 

Stažení hřebenů 

 

Aktivace/deaktivace sacího podtlaku 

 

Reset chybových hlášek „Crane Master” 

 

Silové oddělení tabule od přísavek  

 

Měření síly tabule plechu 

 

Tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud je třeba 
potvrdit vyložení palety 

 

Reset pohonu měření síly plechu 

 

2. Parametry 

 

Pole Popis 

 

Naměřená síla tabule 

 

3. Statusy měničů 

4. Indikace pozice – aktuální a zadaná 

4.1. Ramene  

4.2. Nahorů/dolů 

5. Indikace frekvence – aktuání a zadaná 

5.1. Ramene 

5.2. Nahorů/dolů 
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 Automatický režim 5.4.2.2

 

1. Parametry nakládání v automatickém režimu 

Kontrolka Popis 

 
Status nakládání 

 

Okno pro hlášky, výstrahy a chyby procesu 
nakládání 

 

Jednorázové spuštění nakládání 

 

2. Stav palety A – zobrazení materiálu a stavu tabulí na paletách 

 

Pole výběru Popis 

 
Manuální změna stavu 

 

Materiál na paletě 

 

Stav tabulí na paletě: 
- Prázdný 
- Nový 
- Hotový 
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3. Náhled stroje s pozicemi A a B 

4. Aktivity, které je možno provádět během nakládání 

 

Pole výběru a vložení Popis 

 
Aktivace separace tabulí plechu 

 

Aktivace měření síly tabulí spolu se zobrazením 
naměřené hodnoty 

 

Nastavení počtu měřících pokusů 

 

 

5.   Parametry vykládání v automatickém režimu 

 

Kontrolka Popis 

 
Status vykládání 

 

Okno pro hlášky, výstrahy a chyby procesu vykládání 

 

Jednorázové spuštění vykládání 

 

6. Stav palety B – zobrazení materiálu a stavu tabulí na obou paletách 

 

Pole výběru Popis 

 
Manuální změna stavu 

 

Materiál nacházející se na paletě 

 

Stav tabulí plechu na paletě: 
- Prázdný 
- Nový 
- Hotový 
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7. Řízení přísavek 

 

 
 

1. Náhled stolu spolu s pozicemi přísavek 
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 Signály a počítadla 5.4.2.3

 

Záložka „Signály” zobrazuje stav signálů spojených s obsluhou „CraneMaster”. V této záložce se nachází 

dvě tabulky. 

Tabulka „Signály” obsahuje sloupce: 

- Lokalizace – zdroj signálu 

- Název – název proměnné 

- Popis – popis proměnné 

- Hodnoty – aktuální hodnota proměnné 

- Jednotka – jednotka proměnné 

 

Tabulka „Počítadla” obsahuje sloupce: 

- Název – název proměnné 

- Popis – popis proměnné 

- Hodnota – aktuální hodnota proměnné 

- Jednotka – jednotka proměnné 
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Tabulka Signály: 

Zdroj signálu Název Popis Typ 

Karta PLC Ssanie Wydmuch1 Spuštění sání ejektoru NO 

Karta PLC Ssanie Sekcja1 Załączenie wydmuchu ejectora NC 

Karta PLC qVoltageDisable_Engine1 Vypnutí napájení měniče NC 

Karta PLC qVoltageDisable_Engine2 Vypnutí napájení měniče NC 

Karta PLC qVoltageDisable_Engine3 Vypnutí napájení měniče NC 

Karta PLC iGreenLed Sloupková signalizace NO 

Karta PLC iYellowLed Sloupková signalizace NO 

Karta PLC iRedLed Sloupková signalizace NO 

Karta PLC bPomGrubBlachyRef Pohon měření síly plechu - Ref NO 

Karta PLC bPomGrubBlachyCal Pohon měření síly plechu - Cal NO 

Karta PLC GrzebienOpen Koncový spínač – hřeben otevřený NO 

Karta PLC iHardware_Engine1_Close HW konc. Spínač – hřeben zavřený NO 

Karta PLC GrzebienClose Konc. spínač – hřeben zavřený NO 

Karta PLC iHardware_Engine1_Open HW konc. Spínač – hřeben otevřený NO 

Karta PLC PodcisnienieSekcjaA Signál – podtlak aktivní NO 

Karta PLC bOptDetBlachyX Fotobuňka – koš NO 

Karta PLC iPomGrubBlachyRefOut Pohon měření síly plechu - Ref NO 

Karta PLC iPomGrubBlachyReady Pohon měření síly plechu – Ready NO 

Karta PLC PozycjaKoszaGora Přísavky nad strojem NO 

Karta PLC PozycjaSsawekNadMaszyna Pozice palety  - nad strojem NO 

Karta PLC PozycjaSsawekNadMagazynem Pozyce palety – nakládání NO 

Karta PLC iHardware_Engine3_Gora HW koncový spínač – pozice koš nahoře NO 

Karta PLC PozycjaKoszaDol Pozice koše – dole NO 

Karta PLC iPressureOnCraneMaster Informace – tlak v nakládacím systému NO 

Karta PLC Material Analogový signál – hodnota síly plechu mm 

Wyspa 
zaworowa 

bSsawkiInfo Koncový spínač – přísavky nahoře  

Wyspa 
zaworowa 

bSsawkiInfo1 Koncový spínač – přísavky nahoře  

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiCtrCisnienieDwon Regulace tlaku – spouštění přísavek Bar 

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiCtrCisnienieUP Regulace tlaku – zvedání přísavek Bar 

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiCtr Spouštění jednotlivých přísavek  

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiCtr1 Spouštění jednotlivých přísavek  

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiCtr2 Spouštění jednotlivých přísavek  
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Wyspa 
zaworowa 

SsawkiCtr3 Spouštění jednotlivých přísavek  

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiCtrUP10 Spouštění jednotlivých přísavek  

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiCtrUP11 Spouštění jednotlivých přísavek  

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiCtrUP12 Spouštění jednotlivých přísavek  

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiPod1 Start podtlaku jednotlivých přísavek  

Wyspa 
zaworowa 

SsawkiPod2 Start podtlaku jednotlivých přísavek  

Falownik 
grzebienie 

Engine1_Status Status měniče hřebenů  

Falownik 
grzebienie 

Engine1_iActualFrequency Aktuální frekvence  

Falownik 
grzebienie 

Engine1_iActualPosition Aktualní pozice měniče  

Falownik 
grzebienie 

Engine1_Ctrl Řízení měniče  

Falownik 
grzebienie 

Engine1_iSetFrequency Zadaná frekvence  

Falownik 
grzebienie 

Engine1_iSetPosition Zadaná pozice  

Falownik palety Engine2_Status Status měniče palety  

Falownik palety Engine2_iActualFrequency Aktualní frekvence  

Falownik palety Engine2_iActualPosition Aktualní pozice měniče  

Falownik palety Engine2_Ctrl Řízení měniče  

Falownik palety Engine2_iSetFrequency Zadaná frekvence  

Falownik palety Engine2_iSetPosition Zadaná pozice  

Falownik kosz Engine3_Status Status měniče koše  

Falownik kosz Engine3_iActualFrequency Aktuální frekvence  

Falownik kosz Engine3_iActualPosition Aktuální pozice měniče  

Falownik kosz Engine3_Ctrl Řízení měniče  

Falownik kosz Engine3_iSetFrequency Zadaná frekvence  

Falownik kosz Engine3_iSetPosition Zadaná pozice  

Falownik kosz Engine3_iSetPosition Reset pozice enkodéru  

Falownik kosz Engine3_bErrorReset Reset chyb měniče  

Falownik kosz Engine3_rPozycjaA Pozice koše – Horní  

Falownik kosz Engine3_rPozycjaB Pozice koše Dolní – pro paletu PCH  

Falownik kosz Engine3_rPozycjaC Pozice koše Dolní – pro paletu Crane 
Master 

 

Falownik kosz Engine3_rAutoFrequency Frekvence pohonu motoru koše – 
podjazd, zjazd do pozice palety PCH 

% 

Falownik kosz Engine3_rAutoFrequencyDown Frekvence pohonu motoru koše – dojezd 
do pozice palety Crane Master 

% 



56 
 

 

Falownik palety Engine2_bPositionReset Reset pozice enkodéru  

Falownik palety Engine2_bErrorReset Reset chyb měniče  

Falownik palety Engine2_rPozycjaA Pozice palety nad nakladačem  

Falownik palety Engine2_rPozycjaB Pozice palety nad paletou PCH  

Falownik palety Engine2_rAutoFrequency Frekvence pohonu motoru palety % 

Falownik palety Engine2_Korekta Korekce pohybu palety - dotlačení  

Falownik 
grzebienie 

Engine1_bErrorReset Reset chyb měniče  

Pneumatyka iSetSsawkiCtrCisnienieUP Řízení tlaku přísavek – nahorů  

Pneumatyka iSetSsawkiCtrCisnienieDown Řízení tlaku přísavek – dolů  

Karta PLC bOptDetKolizjiForward Optická detekce kolize palety systému 
CraneMaster – přední 

 

Karta PLC bOptDetKolizjiBackward Optická detekce kolize palety systému 
CraneMaster - zadní 

 

 

Legenda: 

00000 – signál z PLC 

00000 – signál z karty PLC OUTPUT 

00000- Signál z karty PLC INPUT 

Tabulka Počítadla: 

Název Popis 

iHMI_Licznik_Engine1 iHMI_Licznik_Engine1 

iHMI_Licznik_Engine2 iHMI_Licznik_Engine2 

iHMI_Licznik_Engine3 iHMI_Licznik_Engine3 

iHMI_Licznik_Engine1_Errors iHMI_Licznik_Engine1_Errors 

iHMI_Licznik_Engine2_Errors iHMI_Licznik_Engine2_Errors 

iHMI_Licznik_Engine3_Errors iHMI_Licznik_Engine3_Errors 

iHMI_Licznik_LoadCorrectCycle iHMI_Licznik_LoadCorrectCycle 

iHMI_Licznik_LoadNotCorrectCycle iHMI_Licznik_LoadNotCorrectCycle 

iHMI_Licznik_LoadUnLoadCorrectCycle iHMI_Licznik_LoadUnLoadCorrectCycle 

iHMI_Licznik_LoadUnLoadNotCorrectCycle iHMI_Licznik_LoadUnLoadNotCorrectCycle 

iHMI_Licznik_UnLoadCorrectCycle iHMI_Licznik_UnLoadCorrectCycle 

iHMI_Licznik_UnLoadNotCorrectCycle iHMI_Licznik_UnLoadNotCorrectCycle 
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 Popis funkce zabezpečení systému Crane Master 5.4.3
 

 Manuální režim 5.4.3.1
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Tlačítko Stav - podmínky Popis 

Nouzové STOP tlačítko 

 
 
 

 Vypnuté Nouzové STOP tlačítko: 
Přerušení elektrického napájení pro 
celý stroj.  
 
STOP tlačítko vypíná tyto okruhy: 

 Základní stroj. 

 Laserovou jednotku (vypnutí 
paprsku laseru). 

 Výměník palet. 

 Zařízení Crane Master 

 Odtahový systém 
 
STOP tlačítko nevypíná tyto okruhy: 

 Podtlakové přísavky – 
podtlak je udržován aby 
nedošlo k odpadnutí tabule 
plechu z jednotky. 

 Řídící napětí 24 V. 

Potvrzení světelných závor 

 
 

 Aktivní bezpečnostní 
systém 

 Neaktivní 

Kontrolky: 
Blikají, pokud je přerušena světelná 
závora zabezpečující výměník palet, 
nebo nakladač Crane Master. 
 
Trvale svítí, pokud je obnoven 
bezpečnostní okruh světelných závor. 
 
Jejich stisk způsobí opětovnou 
aktivaci světelných závor. 

Paleta v nakládací pozici 

 

 Aktivní bezpečnostní 
systém 

 Aktivní světelné závory 

 Paleta výměníku palet na 
pozici 

 Aktivní světelné závory 
palet (přední, zadní)  

 Koš systému v horní pozici 

 Pohony přísavek jsou 
nahoře 

 Rameno měření síly plechu 
v parkovací pozici 

 Aktivní stlačený vzduch 
systému Crane Master 

 Paleta není v pozici: „NAD 
VYKLÁDACÍ POZICÍ” 

Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku tlačítka se paleta přesune 
do nakládací polohy. 
 
Trvale svítí - je dosaženo pozice 
(konc. spínač) 
 
Bliká - je možno provést pohyb 
 
Nesvítí - nejsou splněny podmínky: 

 Chapač systému v horní 
pozici 

 Pohony přísavek nahoře 
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Paleta nad výměníkem 
palet 

 

 Aktivní bezpečnostní 
systém 

 Aktivní světelné závory 

 Palety výměníku musí být 
na pozicích 

 Aktivní světelné závory 
palet (přední, zadní)  

 Koš systému musí být v 
horní pozici 

 Pohony přísavek musí být 
nahoře 

 Rameno měření síly plechu 
musí být v parkovací pozici 

 Spuštěný stlačený vzduch 
systému Crane Master 

 Paleta není na pozici: „NAD 
VÝMĚNÍKEM PALET” 

Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku tlačítka se paleta přesune 
nad výměník palet. 
 
Trvale svítí - je dosaženo pozice 
(konc. spínač) 
 
Bliká - je možno provést pohyb 
 
Nesvítí - nejsou splněny podmínky: 

 Chapač v horní pozici 

 Pohony přísavek jsou nahoře 
 

Spuštění chapače 

 

 Aktivní bezpečnostní 
systém 

 Aktivní světelné závory 

 Pohony blokující koš musí 
být otevřené 

 Aktivní fotobuňky chapače 

 Chapač nesmí být v dolní 
pozici (konc. spínač) 

 Nakládací/Vykládací paleta 
musí být v pozici: „NAD 
VÝMĚNÍKEM PALET” nebo 
„NAD NAKLÁDACÍ STANICÍ” 

 

Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku chapač sjíždí do dolní 
pozice. Pokud jsou pohony koše 
zavřeny, následuje jejich otevření. Po 
otevření následuje spouštění 
chapače. 
Zastavení pohybu chapače je podle 
pozice Nakládací/Vykládací palety. 
Pokud je: 

 Paleta „NAD VÝMĚNÍKEM 
PALET” – spuštění chapače 
do přerušení fotobuněk 

 Paleta „NAD NAKLÁDACÍ 
STANICÍ” – spuštění chapače 
do momentu dosažení pozice 
výměníku palet (konc. 
spínač) 

 
Svítí trvale – je dosaženo pozice: na 
paletě výměníku palet (konc. spínač) 
 
Bliká - je možno provést pohyb. 
 
Nesvítí – pokud jsou fotobuňky 
chapače přerušené, 
Nakládací/Vykládací paleta není na 
pozicích: „NAD VÝMĚNÍKEM PALET” 
nebo „NAD NAKLÁDACÍ STANICÍ”  
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Zdvihnutí chapače 

 

 Aktivní bezpečnostní 
systém 

 Aktivní světelné závory 

 Pohony blokující koš musí 
být otevřené 

 Chapač nesmí být v horní 
pozici (konc. spínač) 

 

Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku chapač vyjíždí do horní 
pozice. (konc. spínač). Pokud jsou 
pohony koše zavřeny, následuje 
jejich otevření. Po otevření chapač 
vyjíždí nahoru. 
 
Trvale svítí – pokud je dosažena 
pozice (konc. spínač). 
 
Bliká - je možno provést pohyb. 

Otevírání vidliček chapače 

 

 Aktivní bezpečnostní 
systém  

 Aktivní světelné závory 

 Nakládací/Vykládací paleta 
musí být v pozici: „NAD 
VÝMĚNÍKEM PALET” – v 
režimu operátora. V 
servisním režimu tato 
podmínka neplatí. 

 Vidličky chapače nesmí být 
otevřené 

 Přerušené fotobuňky 
chapače 

 

Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku se otevřou vidličky chapače 
(konc. spínač) 
 
Svítí trvale - vidličky chapače jsou 
otevřeny (konc. spínač) 
 
Bliká - je možno provést pohyb. 

Zavírání vidliček chapače  

 

 Aktivní bezpečnostní 
systém  

 Aktivní světelné závory 

 Vidličky chapače nemohou 
být zavřeny 

 

Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku se vidličky zavřou (konc. 
spínač) 
 
Svítí trvale - vidličky chapače jsou 
zavřené (konc. spínače) 
 
Bliká - je možno provést pohyb. 
 

Přísavky Nahorů/Dolů 

 

 Nakládací/Vykládací paleta 
musí být v pozice : „NAD 
VÝMĚNÍKEM PALET” nebo 
„NAD NAKLÁDACÍ STANICÍ”  
  

 Měřící rameno síly tabule 
musí být v parkovací pozici 

Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku tlačítka se přísavky pohybují 
dolů, pokud se nachází v horní pozici. 
 
Po stisku tlačítka se přísavky pohybují 
nahorů, pokud se nachází v dolní 
pozici. 
V případě že:  

 Je aktivní podtlak – přísavky 
okamžitě vyjíždí nahoru 
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 Není aktivní podtlak – po dobu 3 
sekund nastane tlak vzduchu na 
aktivních přísavkách. Poté 
následuje pohyb přísavek vzhůru. 

 
Svítí trvale – pokud pohony přísavek 
jsou v horní pozici. 
 
Nesvítí – pokud pohony přísavek 
nejsou v horní pozici. 

PODTLAK 
ZAPNUTO/VYPNUTO 

 

 Pohony přísavek musí být v 
dolní pozici 

Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku tlačítka se aktivuje podtlak, 
pokud nebyl dříve už aktivní. 
 
Po stisku tlačítka se vypne podtlak, 
zapíná se tlak, pokud byl už dříve 
aktivní podtlak. 
 
Svítí trvale – podtlak je aktivní. 
 
Nesvítí – podtlak není aktivní. 

SEPARACE DVOJITÝCH 
PLECHŮ 

 

 Pohony přísavek v dolní 
pozici 

 Nakládací/Vykládací paleta 
musí být v pozici: „ „NAD 
NAKLÁDACÍ STANICÍ”   

 Měřící rameno síly plechu 
musí být v parkovací pozici 

 Spuštěný stlačený vzduch 
systému Crane Master 

 

Nepodsvětlené tlačítko. 
 
Po stisku tlačítka se vykoná proces 
separace dvojitých plechů. Sekvence 
prováděných kroků je následující: 

 Aktivace podtlaku 

 Vypnutí tlaku pohonů 
přísavek 

 3-násobné zvednutí a 
spuštění pohonu separátoru 

 Zvednutí všech přísavek 
nahorů 

MĚŘENÍ SÍLY TABULE 
PLECHU 

 

 Pohony přísavek musí být v 
horní pozici 

 Nakládací/vykládací paleta 
musí být v pozici : „NAD 
VÝMĚNÍKEM PALET” nebo 
„NAD NAKLÁDACÍ STANICÍ”   

 Spuštěný stlačený vzduch 
systému Crane Master 

 

Nepodsvětlené tlačítko. 
 
Po stisku tlačítka se aktivuje operace 
měření síly tabule plechu. Sekvence 
prováděných kroků je následující: 

 Aktivace pohonu měřiče síly 
plechu (pokud dříve už nebyl 
aktivní) 

 Vystavení měřícího ramene k 
měřené tabuli plechu 

 Aretace pohonu měření 

 Zápis měření 

 Odjištění aretace pohonu 
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 Návrat měřícího ramene do 
parkovací polohy 

RESET/STOP SYSTÉMU 
CRANE MASTER 

 

 Žádné Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku tlačítka se přeruší všechny 
operace v automatickém a 
poloautomatickém režimu. Zruší se 
všechny povely pro řízení motorů 
systému Crane Master 
 
 
Bliká – některý z frekvenčních 
měničů je v chybovém stavu 
 
Svítí – všechny frekvenční měniče 
jsou v pohotovostním stavu 
 

 

 
 

 
Pod jedním tlačítkem 

 

 Rameno měření síly 
tabule plechu musí být v 
parkovací pozici 

 
Nepodsvětlené tlačítko. 
 
Po stisku tlačítka se spouští kalibrace 
pohonu měření síly tabule plechu. 
Sekvence prováděných kroků je 
následující: 

 Reset pohonu měřiče síly 
tabule plechu 

 Aktivace pohonu (pokud dříve 
nebyl aktivní) 

 Spuštění režimu REF 

 Deaktivace pohonu 

 Spuštění režimu CAL 

 Aktivace pohonu 
 
Kalibrace tohoto pohonu se provádí 
automaticky při spuštění stroje. 

POLOAUTOMATICKÝ 
REŽIM 
NALOŽ 

 Aktivní bezpečnostní 
systém  

 Aktivní světelné závory 
 

Nepodsvětlené tlačítko. 
 
Po stisku tlačítka se vykoná cyklus 
naložení materiálu na paletu 
výměníku palet. Všechny jednotlivé 
kroky operace se vykonávájí 
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postupně. V případě, že nedojde ke 
splnění jedné z podmínek, 
nepokračuje dále v sekvenci kroků. 

POLOAUTOMATICKÝ 
REŽIM 
VYLOŽ 

 Aktivní bezpečnostní 
systém 

 Aktivní světelné závory 
 

Nepodsvětlené tlačítko. 
 
Po stisku tlačítka se vykoná cyklus 
vyložení materiálu z palety výměníku 
palet. Všechny jednotlivé kroky 
operace jsou vykonávány postupně. 
V případě, že nedojde ke splnění 
jedné z podmínek, nepokračuje dále 
v sekvenci kroků. 

POLOAUTOMATICKÝ 
REŽIM 

NALOŽ/VYLOŽ 

 Aktivní bezpečnostní 
systém  

 Aktivní světelné závory 
 

Nepodsvětlené tlačítko. 
 
Po stisku tlačítka se vykoná cyklus 
naložení a vyložení materiálu z palety 
výměníku palet. Všechny jednotlivé 
kroky operace jsou vykonávány 
postupně. V případě, že nedojde ke 
splnění jedné z podmínek, 
nepokračuje dále v sekvenci kroků. 

POKRAČOVÁNÍ CYKLU PO 
PŘERUŠENÍ 

 

 Automatický režim Podsvětlené tlačítko: 
 
Po stisku tlačítka bude pokračovat 
dříve spuštěný cyklus (režim) od 
momentu poslední bezpečné pozice 
před přerušením. V případě přepnutí 
do režimu MANUAL, se zruší možnost 
spuštění pokračování cyklu. 
 
Bliká – je možno pokračovat v 
programu. 
 
Nesvítí – není možno pokračovat v 
programu. 

 

 Poloautomatický režim 5.4.3.2

 

Všechny jednotlivé kroky operace jsou vykonávány postupně. V případě, že nedojde ke splnění 

jedné z podmínek, nepokračuje se dále v sekvenci kroků. 

5.4.3.2.1 Nakládání 

 

Lp. Popis 

1. Aktivace motorů do pohotovostního režimu 
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2. Kontrola aktivního stlačeného vzduchu 

3. Kontrola pohonů blokujících koš – stav zavřeno 

4. Kontrola ramene měření síly plechů – parkovací poloha 

5. Zvednutí přísavek nahorů, pokud již nebyly nahoře  

6. Zvednutí chapače do horní pozice 

7. Přejezd Nakládací/Vykládací palety pozice: „NAD NAKLÁDACÍ STANICI” 

8. Spuštění specifikovaných přísavek 

9. Aktivace podtlaku přísavek 

10. Zvednutí přísavek (standardním spůsobem, ale za pomocí funkce separace plechů) 

11. Provedení měření síly plechu (pokud je volba aktivní) 

12. Přejezd palety do pozice „NAD VÝMĚNÍK PALET“ 

13. Spuštění přísavek 

14. Deaktivace podtlaku a aktivace tlaku 

15. Zvednutí přísavek 

16. Přejezd Nakládací/Vykládací palety do pozice „NAD NAKLÁDACÍ STANICI“ 

 

5.4.3.2.2 Vykládání 

 

Lp. Opis 

1. Aktivace motorů do pohotovostního režimu 

2. Potvrzení prázdné palety, pokud byla v předcházejícím cyklu zaplněna 

3. Zvednutí přísavek nahorů, pokud již dříve nebyly nahoře 

4. Rameno měření síly plechu v bezpečné pozici 

5. Zvednutí přísavek nahoru, pokud dříve nahoře nebyly  

6. Zvednutí chapače do pozice: „HORNÍ“ 

7. Přejezd Nakládací/Vykládací palety do pozice: „NAD NAKLÁDACÍ STANICÍ“ 

8. Spuštění chapače do pozice odběru materiálu 

9. Zavření vidliček chapače 

10. Zvednutí chapače do pozice: „HORNÍ” 

11. Přejezd Nakládací/Vykládací palety do pozice: „NAD VÝMĚNÍKEM PALET” 

12. Snižování koše do momentu přerušení fotobuněk 

13. Otevření vidliček chapače 

14. Zvednutí chapače do pozice: „HORNÍ” 

15. Přejezd Nakládací/Vykládací palety do pozice: „NAD NAKLÁDACÍ STANICÍ” 

 

 

 

 

5.4.3.2.3 Nakládání/Vykládání 

 

No. Popis 
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1. Aktivace motorů do pohotovostního režimu 

2 Potvrzení prázdné palety, pokud byla v předcházejícím cyklu zaplněna 

3. Ověření stavu stlačeného vzduchu – stav spuštěno 

4. Ověření pohonů blokujících koš – stav zavřeno 

5. Rameno měření síly plechu v bezpečné pozici 

6. Zdvižení přísavek nahoru, pokud dříve nahoře nebyly 

7. Zdvižení chapače do pozice: „HORNÍ“ 

8. Přejezd Nakládací/Vykládací palety do pozice: „NAD NAKLÁDACÍ STANICÍ“ 

9. Spuštění specifikovaných přísavek 

10 Snížení chapače do pozice odběru materiálu 

11. Aktivace podtlaku 

12 Zavření vidliček chapače 

13. Zvednutí přísavek (standardním spůsobem, ale za pomocí funkce separace plechů) 

14 Zvednutí chapače do pozice: „HORNÍ” 

15. Měření síly plechu (pokud je aktivní tato volba) 

16. Přejezd palety do pozice „NAD VÝMĚNÍKEM PALET“ 

17. Spuštění přísavek 

18. Spuštění chapače do momentu přerušení fotobuněk 

19. Vypnutí podtlaku a spuštění tlaku 

20. Otevření vidliček chapače 

21. Zvednutí přísavek 

22. Zvednutí chapače do pozice: „HORNÍ” 

23. Přejezd Nakládací/Vykládací palety pozice „NAD NAKLÁDACÍ STANICÍ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabezpečení nakládacího-vykládacího systému Crane Master 5.4.3.3
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Druh ochrany Podmínka - Stav Popis 

Ochrana Safety  Stisk nouzového tlačítka na 
stroji. Přerušení světelných 
závor 

Zastavení všech motorů. Další 
chod stroje možný po potvrzení 
Safety.  

HW ochrana – vidličky 
chapače 

 HW koncový spínač vidličky 
chapače otevřeno/ zavřeno 

V momentu dojezdu na 
koncový spínač, dojde k vypnutí 
napájení. Další pohyb je možný 
pouze v servisním režimu. 

HW ochrana – vidličky 
chapače 

 Poziční spínač palety s 
přísavkami: „NAD 
VÝMĚNÍKEM PALET” 

V momentě ztráty informace o 
paletě s přísavkami „NAD 
VÝMĚNÍKEM PALET” a když je 
prováděna operace sesouvání / 
rozsouvání dopravníku, 
zastavuje dopravník. Obnovení 
funkce dopravníku nastane v 
momentě, když se obnoví 
informace paleta s přísavkami 
„NAD VÝMĚNÍKEM PALET” 

HW ochrana – chapač  HW koncový spínač – 
pozice chapače horní 

V momentu dojezdu na 
koncový spínač, dojde k vypnutí 
napájení. Další pohyb je možný 
pouze v servisním režimu. 

Poziční ochrana – chapač  Pozice enkodéru Při překročení pracovních pozic 
enkodér (mimo prac. rozsah)  

Ochranný systém – tlak 
stlačeného vzduchu 

 Nízký tlak vzduchu Pohyb motorů zablokován. 
Není možné spuštění polo- a 
automatického režimu. 

Systémová – podtlak  Není aktivní podtlak Během přejezdu nakládací / 
vykládací palety je 
kontrolovaný podtlak. V 
momentě ztráty podtlaku, 
budou zastaveny všechny 
motory. 

Systémová – blokování 
chapače 

 Pohony otevření blokování 
jednotky v pozici zavřeno 

Není možný pohyb vykládací 
jednotky. 

Systémová – zaplněné 
palety Nakládací/Vykládací 

 Překročení pozice 
informující o zaplněné 
paletě. 

V okamžiku překročení pozice 
(enkodér), která informuje o 
zaplněné paletě. Není možné 
zahájení nebo pokračování 
polo- a automatického režimu. 
Operátor musí potrdit vyložení 
v HMI. 

Systémová – změna 
výměníku palet 

 Nedosáhnuta pozice palety 
„NAD NAKLÁDACÍ 
STANICÍ”. Vykládací 
jednotka není v pozici: 
„HORNÍ” 

Ztráta možnosti výměny palet v 
momentě, když paleta s 
přísavkami není v pozice „NAD 
NAKLÁDACÍ STANICÍ”, vykládací 
jednotka není v pozici: „HORNÍ” 
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a pokud je spuštěný polo- nebo 
automatický režim. 

Systémová – ztráta 
komunikace 

 Ztráta informací z 
vykládacího – nakládacího 
podsystému 

Ztráta komunikace mezi 
jednotkami. Při ztrátě 
komunikace budou vypnuty 
světelné závory a je zobrazeno 
informační okno v HMI. 

Systémová – změna pozice 
přísavek během pohybu 
palety 

 Změna signálu pohonu 
přísavek – chybějící 
informace o poloze 
přísavek nahoře. 

V okamžiku zjištění změny 
stavu pohonů přísavek z horní 
do dolní pozice, budou 
zastaveny všechny motory. 
Pohyb paletou bude možno 
provést pokud všechny senzory 
pohonů přísavek indikují návrat 
do horní pozice. Pokud chybí 
informace o horní poloze, 
můžeme pohyb vykonat v 
servisním režimu. 

 

 Sloupková signalizace nakládacího systému  Crane Master 5.4.3.4

 

Barva Podmínka 

Zelená Během cyklu a režimu automatickém / poloautomatickém 

Žlutá Systém v pohotovostním režimu. Manuální operace se strojem. 

Červená Kterýkoli z motorů v chybovém stavu. Chyba v cyklu automatickém / 

poloautomatickém. Stisk Safety tlačítka. Přerušení světelných závor. 

 

 

 Chybové hlášky nakládacího/ vykládacího systému Crane Master 5.4.3.5

 

Id hlášky Popis 

Manuální režim  

MSGList2[2] Pohon měření síly tabule není připraven. 

MSGList2[3] Ztráta požadovaného tlaku v nakládacím/ vykládacím systému Crane Master. 

MSGList2[16] Paleta systému Crane Master je plná. Potvrdit vyložení tabulí. 

MSGList2[19] Není možný start výměny palet systému Crane Master. Ověřit pozice palet 

stroje. 

MSGList2[20] Není možný start výměny palet systému Crane Master. Ověřit stav optobuněk 

na paletě. 

MSGList2[33] Pohony blokující koš jsou otevřené !!! 

MSGList2[38] Pohony blokující koš nejsou zavřené. Není možný start automatického cyklu. 
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Ověřit funkci pohonů blokování !!! 

MSGList2[45] Zastavení přejezdu palety s přísavkami. Některý pohon přísavek není v horní 

pozici. 

MSGList2[46] Ztráta komunikace v nakládacím / vykládacím systému. 

Automatický 

režim 

 

 Stlačený vzduch ve stroji – Neaktivní stav. 

 Pohony blokování koše nejsou zavřeny. 

 Rameno pohonu měření síly tabule není v očekávané pozici. 

 Paleta Crane Master není v očekávané pozici – Nakládání. 

 Koš není v očekávané pozici – Horní. 

 Přísavky nebyly spuštěny. 

 Není podtlak. 

 Přísavky nebyly zvednuty. 

 Chybná síla materiálu. 

 Přísavky nemají podtlak. 

 Paleta Crane Master není v očekávané klidové pozici. 

 Měniče systému Crane Master nejsou připraveny. 

 Přísavky nejsou v očekávané pozici – Horní. 

 Hřebeny nejsou otevřeny. 

 Hřebeny nejsou zavřeny. 
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6. RYCHLÉ PROGRAMY 

 

Rychlé programy jsou aplikace, nejčastěji používaní obsluhou stroje.  
 

 
 
Rychlé programy obsahují tlačítka pro spuštění pomocných programů. 
 
Referování pozic a kalibrace: 

 „Referování pozic” – referování os – volba referování je dostupná pouze s inkrementálním 
odměřováním 

 „Kalibrace” - kalibrace osy Z 
Pohyb stroje: 

 „Dojezd do bodu. 0,0” – dojezd hlavy do pozice 0 

 „Parkování stroje” – dojezd do nastaveného parkovacího místa hlavy po ukončení práce 
Tryska: 

 „Centrování trysky” – Aktivace paprsku pro kontrolu, zda paprsek prochází středem trysky – v 
případě využití modułu eRS, je volba dostupná v okně Nastavení 

 „Výměna trysky” – dojezd hlavy do pozice určené pro výměnu trysky – pro případ využití modułu 
eRS, je volba dostupná v okně Nastavení 

Dopravník: 

 „Dopravník vpřed”- spuštění dopravníku – dopředu 

 „Dopravník vzad”- (volitelné) spuštění dopravníku – dozadu 
Laser: 

 „Laser reset” 

 „Kontrola laseru” – kontrola zda bude během programu aktivní laser 
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 „Pilot laser” – aktivace bodu ukazujícího pozici hlavy na materiálu 
Stoly: 

 ”Výměna stolů” – start programu pro výměnu stolů 
Jiné: 

 ”Světlo” – zapnutí a vypnutí osvětlení ve stroji 

 ”Odtah” – zapnutí a vypnutí odtahu 
Plyny: 

 ”AIR” – zapnutí nebo vypnutí stlačeného vzduchu 

 ”O2” – pro start programu s aktivním kyslíkem 

 ”N2” – pro start programu s aktivním dusíkem 

 ”Příčný profuk” – zapnutí příčného profuku 
 

Dostupnost jednotlivých tlačítek je závislá od pracovního režimu, ve kterém se stroj aktuálně nachází. 
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 VÝMĚNA STOLŮ 6.1
 

 
 

1.  Podmínky pro výměnu stolů 

 Stav světelných závor – závory nesmí být přerušeny 

 Reset chyb – reset chybových hlášek stroje 

 Pozice výměny – dojezd hlavy do pozice pro výměnu stolů 

  Podmínky pro výměnu palet 
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2. Výměna stolů 

 Automatická výměna 

 Ruční výměna 
3. Manipulace pozicí klapy 
4. Zavření okna 
 
Aby bylo možné provést výměnu stolů, musí být splněny podmínky: 

 nesmí být přerušeny světelné závory 

 stroj nesmí hlásit žádné chyby 

 stůl a hlava musí být v odpovídající pozici  
 
V případě systému „Crane Master” a „Crane Expert” musí být splněny následující podmínky: 

 koš v horní pozici 

 nakládací/vykládací paleta („Crane Master”) / rameno („Crane Expert”) musí být v pozici 
nakládání materiálu 

 
Po splnění všech podmínek začnou tlačítka výměny svítit zeleně. Když jsou splněny všechny podmínky a 
bude možno bezpečně vyměnit stoly, dioda „Připraven” bude svítit zeleně a dojde k aktivaci tlačítek 
„Výměna stolů”. 
Stisk tlačítka v poli ”Autovýměna” - "2a" vyvolá automatickou výměnu stolů. 
Stisk tlačítka v poli ”Ruční výměna” - "2b" vyvolá přesouvání stolů, dokud bude tlačítko zmáčknuté. 
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 VÝMĚNA STOLŮ - ESMART 6.2
 

 

 

1. Podmínky pro výměnu: 
a. Světelné závory – světelné závory nesmí být přerušeny 
b. Reset E-stop – reset chybových hlášek – musí být potvrzený 
c. Pozice osy Z – osa Z se nesmí nacházet v pozici dovolující kolizi s paletami 
d. Připraveno – dioda signalizující připravenost pro výměnu palet 
e. Podmínky výměny – tlačítko otevírá okno s podmínkami pro výměnu palet  

 
2. Automatická výměna 
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a. Vyměnit stoly – automatická výměna stolů 
b. Výjezd stolem – výjezd stolu ze stroje 
c. Vjezd stolem A – vjezd stolu A do stroje 
d. Vjezd stolem B – vjezd stolu B do stroje 

 
Pro výměnu stolů v Automatickém režimu, musí být splněny následující podmínky: 

 světelné závory nesmí být přerušeny 

 musí být potvrzený hlavní bezpečnostní systém 

 řezací hlava nesmí být v pozici dovolující kolizi s paletami 

 jeden stůl musí být uvnitř a druhý mimo, nebo dva stoly musí být mimo stroj 

 pohon musí být v horní nebo dolní pozici 

 stroj nesmí být v procesu provádění programu 

 stroj musí být v Automatickém režimu 
 

3. Ruční výměna 
a. Pohyb dovnitř – přidržení tlačítka způsobí pohyb palety do stroje. Zastavení pohybu nastane ve 

chvíli uvolnění tlačítka, nebo při dojezdu palety na zadanou pozici 
b. Pohyb ven – přidržení tlačítka způsobí pohyb palety ven ze stroje. Zastavení pohybu nastane ve 

chvíli uvolnění tlačítka, nebo po dojezdu palety na zadanou pozici 
 
Pro výměnu stolů v Manuálním režimu, musí být splněny následující podmínky: 

 světelné závory nesmí být přerušené  

 musí být potvrzený hlavní bezpečnostní systém 

 řezací hlava nesmí být v pozici dovolující kolizi s paletami 

 pohon musí být v pozici umožňující bezkolizní pohyb paletami 

 dveře musí být otevřené 

 stroj musí být v Manualním režimu 
 
4. Pohon 

a. Pohon nahoru – pohyb nahorů 
b. Pohon dolů – pohyb dolů 

 
Pro vykonání pohybu palet pohonem, musí být splněny následující podmínky: 

 světelné závory nesmí být přerušené 

 musí být potvrzený hlavní bezpečnostní systém 

 stoly se musí nacházet na pozicích umožňujících bezkolizní pohyb pohonem. To znamená dva stoly 
mimo stroj, nebo jeden uvnitř a jeden mimo stroj. 

 
Tlačítka 4a a 4b budou zelená, pokud pohon bude na odpovídající pozici. 
 
Pokud budou splněny všechny podmínky a bude možná bezpečná výměna stolů, dioda „Pohotovost” 
bude svítit zeleně a aktivují se odpovídající tlačítka. 
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 PLYNY 6.4
Aktivuje spouštění plynů a nastavení jejich tlaků od 0 do 25 bar. 

Týká se těchto plynů: 

 O2 - kyslík 

 N2 - dusík 
 

 
 

Tlačítka a pole Popis 

 

Zobrazení aktuálního tlaku 

 

Zobrazení nastaveného tlaku  

 

Zvětšení nastaveného tlaku o 1 bar 

 

Zmenšení nastaveného tlaku o 1 bar 

 

Zapnutí/vypnutí 

 

Zavření okna a vypnutí plynových ventilů 
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 CENTROVÁNÍ TRYSKY – HLAVA EVA 6.5
 

 

 

           Aktuální obraz z kamery 

 

 

 

 

 

Před zahájením operace centrování trysky, musí být splněny tyto podmínky: 

-vložena tryska o průměru větším než 1.3mm, 

-aktivní bezpečnostní okruh, 

-zamknuté dveře, 

-zapnuté motory 
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Kontrolka Popis 

 

Start centrování trysky. Po stisku tlačítka dojde k otevření clony kamery a hlava najede 
na centrovací pozici. 

 

Stop centrování trysky. Po stisku tlačítka dojde k zavření clony kamery, a osa Z dojede 
na pozici 0. 

 

Dojezd hlavy do startovní pozice. 

 

Pohyb osy X+ 

 

Pohyb osy Y- 

 

Pohyb osy X- 

 

Pohyb osy Y+ 

 

Tlačítko Rapid změní citlivost pohybu jednotlivých os. Pokud je Rapid aktivní, krok 
pohybu osy bude 0,1mm. Pokud Rapid není aktivní, bude krok osy jen 0.01mm 

 

Zavření okna procedury centrování. Před zavřením okna nezapomeňte vypnout 
proceduru centrování trysky tlačítkem „Off”. 

 

Instrukce pro centrování: 

1. Zkontrolujte, zda jsou splněny všechny požadované podmínky. 

2. Aktivujte okno centrování trysky v sekci „Rychlé programy”. 

3. Spusťte funkci Centrování trysky tlačítkem „On”. 

4. V náhledovém okně se objeví aktuální obraz z kamery. 

5. Tlačítky osového posunu centrujte hlavu tak, aby se laserový paprsek nacházel uprostřed trysky. 

Pokud tlačítko nebude aktivní (změna barvy na šedou), znamená to, že osa dojela do limitní 

polohy. Další posun osy v tomto směru už není možný. 

6. Ověření, zda se laserový svazek fakticky nachází ve středu trysky, musí proběhnout ve startovní 

pozici. 

7. Po stisku tlačítka „Startovní pozice”, hlava dojede do startovní pozice. Tam ověříme, zda se 

laserový paprsek nachází ideálně ve středu trysky.  
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8. Pokud laserový paprsek není ideálně ve středu trysky, opakujte postup od bodu 5.  

9. Pokud je výsledek centrování v pořádku, operaci dokončete stiskem tlačítka „Off”. 

10. Zavřete okno centrování trysky programu HMI.  

 

 

7. TECHNOLOGICKÉ TABULKY 

 CELKOVÝ NÁHLED 7.1
 

 

1. Přístup k pokročilým volbám technologických tabulek  
2. Verze Technologických tabulek 
3. Zobrazuje aktuálně vybranou tabulku a dále umožňuje vybrání jiné 
4. Přidání tabulky 
5. Zrušení tabulky 
6. Informace o jednotlivých řádcích tabulky 
 

 
7. Obnova označeného materiálu z šablony.  
8. Zobrazuje hlavní parametry dané tabulky. Zobrazené informace :  

 typ materiálu  

 síla materiálu (v mm)  

 informace ostřící čočky  

 informace trysky 
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 informace o ohniskové vzdálenosti trysky od materiálu  
 

 
9. Zobrazení parametrů použitých pro typ řezání 
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 Parametry technologických tabulek: 7.1.1

 Řezání 7.1.1.1

 

 

 

 Výkon laseru 

 Program laseru 

 Frekvence 

 Typ plynu 

 Tlak plynu 

 Rychlost 
 

Parametry hlavy podle typu : 
 

 Precitec – AF 

 HighYag – sloupový M a Focus 
 

 

 Vzdálenost trysky od materiálu 

 Řezná štěrbina 

 ZPP – profuk po penetraci. Výběr programu, ve kterém začíná profuk. 
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 Piercing 7.1.1.2

 

 

Popis jednotlivých funkcí:  

1.Stabilizace tlaku plynu mezi jednotlivými úrovněmi – je to volba, umožňující kontrolu aktuálního tlaku 

plynu v momentě přechodu z jedné do druhé úrovně. Například v první úrovni zadáme tlak 1 bar, a v 

další tlak 25bar. Podmínkou přechodu do druhé úrovně piercingu, je dosažení tlaku 25bar.  

2. Druh piercingu 

3. Zmenšení citlivosti senzoru po piercingu – (1) určuje vzdálenost v jaké je citlivost senzoru omezená, 

oblast snížené citlivosti se zobrazí po označení volby 

4. Legenda – označení způsobů změny parametrů - (skokově nebo lineárně)  

5. Aktivní – možnost vytvoření maximálně 15-ti úrovní piercingu. Operátor má možnost výběru počtu 

úrovní 

6. Výkon – deklarovaný výkon v jednotlivých oddílech  

7. Duty Cycle - deklarovaný Duty Cycle jednotlivých oddílech 

8. Frekvence – deklarovaná frekvence laseru v jednotlivých oddílech  

9. Tlak plynu – deklarace tlaku plynu v jednotlivých oddílech  

10. Fokus – deklarace ohniskové vzdálenosti v jednotlivých oddílech  

11. Vzdálenost Trysky – deklarace vzdálenosti trysky v jednotlivých oddílech  

12. Čas piercingu – deklarace času piercingu v jednotlivých intervalech. Jednotkou jsou ms (milisekundy) 

13. Aktivní senzor – deklarace volby aktivace senzoru v momentě piercingu v jednotlivých intervalech  

14. ZPP – aktivace volby propouštění plynu v jednotlivých oddílech 

15. Prodleva - specifikuje čas prostoje mezi jednotlivými úrovněmi. Jednotkou jsou ms (milisekundy) 
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 Speciální 7.1.1.3

 

 

 
1. Redukce 
Výběr druhu redukce:  
 

 redukce výkonu podle rychlosti  

 redukce frekvence podle rychlosti  

 redukce programu laseru podle rychlosti  
 
Pro každý druh redukce je možno vybrat volbu:  

 v intervalu – je možno nastavit maximálně 5 intervalů, a pro každý z nich můžeme nastavit 
vlastní hodnotu redukce  

 proporcionálně – nastavení maximální hodnoty redukce, redukce pro menší hodnoty bude 
proporcionálně menší  

 vypnout – bez redukce 
2. Tvorba programů – vložení perforace v aktuálním programu 

3. Automatické mikromůstky – automatické přidání mikromůstků nebo nastavení jejich parametrů 
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 Plyny 7.1.1.4

 

Proměnné pro kontrolu při použití plynů:  
1) Průtok – zda se zobrazí 

 Čas propouštění plynu 

 Tlak plynu během průtoku 
2) Feedback plynu 

 Spouštění plynu 

 Dosažení tlaku 
3) Pokračování programu – spuštění plynu vzhledem k: 

 Feedback-u plynu 

 Zadanému času 
4) Zapnutí / Vypnutí hlášek v programu připomínajících obsluze změnu trysky a jejího fokusu 
5) Obsluha zpětné vazby plynu s dělením na jednotlivé jakosti procesu řezání 
6) Citlivost signálu zpětné vazby plynu s dělením na jednotlivé jakosti řezání. Hodnoty jsou 

vyjádřené v jednotkách milisekund [ms] 
7) Kladná odchylka – maximální kladná odchylka, jaká může nastat během emise paprsku 
8) Záporná odchylka – minimální záporná odchylka, jaká může nastat během emise paprsku 
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 TipTouch 7.1.1.5

 

Signál TipTouch – signalizuje kontakt zpracovávané tabule s tryskou. 

 

 
 

1. Čas zpoždění [ms] – reakční doba při aktivním signálu TipTouch 

2. Aktivace návratu – aktivace návratu pozice hlavy do místa přerušení 

3. Počet opakování – počet opakovacích pokusů, dokud stroj nepřeruší běh programu 

4. Vzdálenost návratu [mm] – vzdálenost, o kolik mm se má vrátit stroj před místo kontaktu s 

materiálem 

5. Aktivace zvednutí hlavy po přerušení – zda zvednout řeznout hlavu po přerušení chodu stroje 

signálem TipTouch 

6. Skok na následující konturu –  pokud stroj provede všechny pokusy o pokračování programu a 

stále není možno řezat, zda má stroj pokračovat následující konturou 

7. Skok na následující díl – pokud stroj provede všechny pokusy o pokračování programu a stále 

není možno řezat, zda má stroj pokračovat následujícím dílem 
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7.1.1.6 CATLine 

 

CATLine – korekce originálních hodnot vybraných parametrů technologických tabulek. 

Hodnoty v tabulce CATLine jsou implicitně zašifrovány. 

 

 

 

1. Zapnutí / Vypnutí funkce CATLine vybrané technologické tabulky 

2. Šifrování / Dešifrování parametrů CATLine. Pro dešifrování parametrů je nutno zadat heslo. 

3. CATLine – aktivace korekce parametrů pro jednotlivé řádky 

4. Zašifrovaná korekční hodnota parametrů B,C,D,E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obnovení hodnot 7.1.1.6
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Pokud je Technologická tabulka podbarvená vzorem (aktivní ikona ), jde o sledované hodnoty, které 

prošly změnami. Taková pole jsou označená jinou barvou pozadí nebo písma. 

 

 

7.1.1.6.1 Obnovení celého materiálu  

 

 

Stisk tlačítka (2) spustí proces obnovy aktuálně označeného materiálu – AL0.5 (1) do stavu, který se 

nachází v šabloně. 

 

Po potvrzení začíná proces konverze. 
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7.1.1.6.1.1 Obnova jedné vlastnosti 

V případě změněných hodnot se po kliknutí na ně zobrazí klávesnice. Tato umožňuje zadat původní 

parametry. 

 

Stejně jako v případě navrácení hodnot materiálu, kliknutí na ikonu  způsobí obnovení dřívější 

hodnoty. Pro potvrzení změny klikněte na tlačítko „Potvrdit”. Všimněte si, že je také zobrazena 

návratová hodnota a její související parametry. 

 

 

 

 Typy Technologických tabulek  7.1.2

 

Typy Technologických tabulek Popis 

L01 Piercing - normální 
L02 Piercing - rychlý 
L03 Piercing - jemný 
L04 Piercing - speciální 
L05 Řezání - velké kontury  
L06 Řezání - střední kontury 
L07 Řezání - malé kontury 
L08 Řezání - speciální 
L09 Gravírování - normalní 
L10 Gravírování - speciální 
L11 Vaporizace - normalní 
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L12 Vaporizace - speciální 
L13 Redukovaná metoda 
L14 Značení - speciální 
L15 Bodování - normální 
L16 Bodování - speciální 
L17 Mikrosváry - normální 
L18 Mikrosváry - speciální 
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 Vkládání hodnot do technologických tabulek 7.1.3

 

Pro modifikaci hodnot Technologických tabulek označte kliknutím buňku, kterou chtete změnit. V 

případě číselné proměnné se zobrazí okno pro vložení proměnné. 

 

Využitím dostupných tlačítek můžete změnit hodnoty na hodnoty požadované, následně je třeba tyto 

potvrdit. V případě buněk, které obsahují informace o nárůstu budou vysvětleny dodatečně volby (2). 

Vkládání dalších hodnot je také intuitivní (např. Rozvinovací seznamy, talčítko Ano/Ne...). 

Po změně hodnoty je technologická tabulka AUTOMATICKY AKTUALIZOVÁNA.  

VYJÍMKOU jsou hodnoty uvedené v (5), které je POTŘEBA ZAPSAT použitím tlačítka „Zapsat” 

zobrazeného ve stejném rámečku. 
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 Mazání tabulek 7.1.4

Pro smazání tabulky je zapotřebí, při označeném materiálu, kliknout na tlačítko (4). Zobrazí se okno pro 

potvrzení akce. Po potvrzení bude tabulka smazána. 

 

 Přidání tabulek 7.1.5

 

Pro vytvoření nového materiálu v technologické tabulce, klikněte na tlačítko (3). Zobrazí se okno, ve 

kterém je nutno vložit:   

- tabulku, podle které se vytvoří nová 

- název nové tabulky 

 

 

 

Hodnoty z vybrané tabulky budou překopírovány do nové tabulky. 
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 Pokročilý režim 7.1.6

 

Pro vstup do pokročilého režimu klikněte na ikonu zámku (1). Následně se zobrazí okno pro 

vložení hesla:  

er  

 

Po vložení hesla se změní ikona na symbol otevřeného zámku:  
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 POKROČILÝ REŽIM 7.2

 Celkový náhled 7.2.1

 

 Archivace tabulek 7.2.2

 

Používá se pro export, nebo import dříve exportovaných Technologických tabulek. Tabulky se ukládají do 

speciálního adresáře, ve formě ZIP souborů a v závislosti podle typu laserové hlavy / výkonu laseru. 

 

 Export 7.2.2.1

Provádí export sestav Technologických tabulek do ZIP souboru. Název archivovaného souboru bude ve 

formátu datumu (yyyyMMdd_HHmmss). 

 

PŘÍKLAD 
Pro tabulku vytvořenou 24 října 2014  v 12:31:45, bude název exportovaného souboru: 

20141024_123145.zip 
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Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno, informující o zahájení procesu exportu. 

 

 

 Import 7.2.2.2

Před zahájením procesu obnovy Technologických tabulek z archivu, bude uživatel dotázán, zda má být 

proveden export aktuální sady. Podle odpovědi bude vykonána operace exportu, přičemž budou 

zohledněny parametry dané sady tabulek (síla laseru + typ hlavy). 

 

V případě nalezení archivované sestavy tabulek v daném umístění, uživatel může provést import sestavy 

v identickém formátu (zobrazeno v názvu adresáře). 
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Po výběru exportovaného archívu tabulek se zobrazí okno průběhu procesu importu. 

 Editace souboru Technologické tabulky 7.2.3

 

Seznam souborů Technologických tabulek určených pro manuální 

úpravu uživatelem. Po výběru souboru klikněte na ikonu tužky. 

Následně se zobrazí okno pro editaci souboru. 

 

Pro návrat do okna Technologických tabulek, klikněte na ikonu 

souboru, která v režimu editace nahrazuje ikonu tužky. 
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 Náhled okna editace souboru 7.2.3.1

 
 

1. Cesta uložení aktuálně modifikovaného souboru 

2. Název modifikovaného souboru 

3. Zápis 

4. Softwarová klávesnice 

5. Pole pro vložení textu 
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8. BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM 

 
 
Okno zobrazuje informace o aktuálním stavu: 
 

 bezpečnostního tlačítka na ovládacím panelu  

 bezpečnostního tlačítka na pravé straně stroje 
 bezpečnostního tlačítka na levé straně stroje 
 bezpečnostního tlačítka na zdroji laseru 

 dveří stroje 
 zadní klapy 
 přerušených světelných závor 

 
1. Okno zobrazuje všechny chybové stavy bezpečnostních okruhů. 
2. Zobrazuje jednotlivé elementy bezpečnostního okruhu, které jsou aktivně přerušeny. 
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9. STATUS STROJE 

 PARAMETRY 9.1

 
 

1. Pole pro změnu hodnot nastavení stroje. Týká se následujícího : 

 množství používaného plynu (v %) 

 ohnisková vzdálenost (Fokus) – změna hodnoty v rozmezí od -2 do +2, s krokem 0.1 

 rychlost stroje (feedrate v %) - změna hodnoty od 0 do 120 %, každý stisk tlačítka změní hodnotu o 
5% - možnost změny rychlosti v HMI je v konfiguraci 

 
2. Pole pro určení výšky přejezdů mezi konturami/díly. 

Po označení "Aktivovat" je možno nastavit režim přejezdů ignorující příkazy v NC souboru. Možnost 
nastavení těchto režimů přejezdu: 

 bez zvednutí 

 Ping Pong 

 střední 

 vysoká 
 

3. Režim ECO – nastavení prodlevy vypnutí motorů při nečinnosti stroje 
4. Test klapek – funkce pro testování klapek 
5. Pole statusu stroje - informuje o stroji 

 poslední odchylka tlaku plynu od nastavené hodnoty 

 počet výměny stolů 

 zobrazení ujeté vzdálenosti v osách X, Y a Z 
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 DIAGNOSTIKA 9.2

 Hlava HighYag 9.2.1

 Senzor osy Z 9.2.1.1

 
Zobrazení informací týkajících se senzoru v ose Z. Podle použitého typu hlavy se zobrazí odpovídající 
ilustrace. 
 

 
 
1. Zobrazení konverze výšky hlavy z hodnot napětí 

 tlačítko "Výchozí nastavení" – návrat k továrnímu nastavení hlavy 
2. Zobrazení pozice hlavy 
3. Zobrazení informací týkajících se boxu senzoru osy Z 

 dioda zobrazení kolize trysky s materiálem 

 pozice osy Z 

 nastavená výška 

 hodnota napětí 
4. Tlačítka voleb senzoru osy Z 
 

Kontrolka Popis 

 

Reset SenzorBoxu 
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Provedení kalibrace 
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 Servis 9.2.1.2

 
K dispozici pouze osobám autorizovaným pro servis stroje. 
 
Při pokusu o vstup bez odpovídajících oprávnění se zobrazí okno: 
 

 

 

 Podskupiny 9.2.1.3

 

 
 

Okno zobrazující informace těchto podskupin: 

 napájení motoru dopravníku 

 odtahový systém - připraveno 

 výměník palet - připraveno 

 napájení chlazení 

 napájení laseru 
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 napájení servoV1 

 napájení servoV2 

 napájení servoV3 

 napájení servoV4 

 napájení 24V 
 

1. Okno zobrazující všechny podskupiny, které mohou vyvolat chybové hlášky 
2. Pole zobrazující chybové hlášky jednotlivých podskupin 
3. Pole podskupiny s aktuální chybovou hláškou 
 

 Hlava eVa 9.2.2

 
  
1. Zobrazení konverze napětí z hodnot výšky hlavy 

 tlačítko "Výchozí nastavení" – návrat k továrnímu nastavení hlavy 
2. Vizualizace aktuální pozice hlavy 
3. Informace o ose Z a hlavě eVa: 

 Pozice osy Z 

 Nastavená vzdálenost 

 Aktuální napětí 

 Informační dioda – stav kazety ochranného skla 

 Informační dioda – stav krytu hlavy 

 Informační dioda - indikující kolizi trysky s materiálem 
4. Vizualizace hlavy a zobrazení aktuálních hodnot teplot a tlaku plynu. 
5. Funkční tlačítka 
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Kontrolka Popis 

 

Centrování trysky 

 

Provedení kalibrace 

 

Reset pohonu ohniskové vzdálenosti 
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 ČASY 9.3
 

Měření pracovních časů stroje. 

 
 

 čas aktuálně řezaného dílu 

 čas 1 dílu 

 čas 2 dílu 

 čas 3 dílu 

 čas běžícího programu 

 celkový čas laserové emise 

 dnešní čas laserové emise 

 celkový čas zapnutého stroje 

 dnešní čas zapnutého stroje 

 celkový čas automatického řežimu 

 dnešní čas automatického režimu 

 celkový čas seřizovacího režimu 

 dnešní čas seřizovacího režimu 
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 SEZNAM ZPRACOVANÝCH PROGRAMŮ 9.4

 

Seznam posledních 100 zpracovaných programů. Zeleně jsou označeny zdárně ukončené programy, 

žlutě programy přerušené. 

1. Název programu 

2. Čas startu programu ve formátu *rrr-mm-dd hh:mm:ss] 

3. Čas ukončení programu ve formátu *rrr-mm-dd hh:mm:ss] 

4. Startovní souřadnice X 

5. Startovní souřadnice Y 

6. Číslo první kontury 

7. Číslo přerušené kontury 

8. Průměrné nastavení potenciometru rychlosti 

9. Technologická tabulka 

10. Označený checkbox = program byl z Výrobní řady 

11. Odhadovaný čas programu 

12. Skutečný čas programu 

13. Legenda 
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10. SIMULACE 

 
 

 

Okno vizualizace aktuálně načteného programu. 
1. Záložky pro přepínání oken Simulace a Drop&Cut 
2. Funkční tlačítka 

 
  

Tlačítka Popis 

 

Vytvoření nového programu 

 

Načtení nového NC souboru do Simulace 

 

Vygenerování G-kódu programu z náhledu a jeho 
zobrazení v okně 
 

 

Vygenerování G-kódu v náhledu zobrazeného 
programu 
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Zobrazení pořadových čísel dílů. 

 

Změna rozměru tabule a technologické tabulky. 
 

 

Přizpůsobení velikosti tabule na rozměr použitých 
dílů. 

 

Makroprogramy – přidání předdefinovaných 
sestav do programu. 
 

 

Výběr a přidání NC programu do aktuálního 
programu. 
 

  
 

3. Pole zobrazení aktuálního programu a rozměry tabule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Funkce náhledového okna 

 

Funkce Přesouvání a rotace dílů 

Tlačítka Popis 

 

V 3D zobrazení dovoluje výběr funkce přesunu 
nebo rotace programu. 

 

Přesun programu doleva. 

 

Přesun programu nahoru. 

 

Přesun programu dolů. 



108 
 

 

 

Přesun programu vpravo. 

 

 

Funkce Zoom 

Tlačítka Popis 

 

Zvětšení náhledu. 

 

Zmenšení náhledu. 

 

Zobrazení aktuálně zpracovávaného dílu. 

 

Funkce 

Tlačítko Popis 

 

Zobrazení/skrytí funkčního panelu. 

 
 

 
 
 

5. Volby pohledu 
 

Tlačítka a pole Popis 

 

Zobrazení aktuálního zvětšení – maximum je 
100x. 

 

Přepínání 2D/3D zobrazení. 

 

Reset zobrazení – znovunačtení aktuálního 
programu v PLC. 

 
 
4. Dodatečné funkce. 
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Tlačítka a pole Popis 

 

Zapnutí/vypnutí rastrové sítě na pozadí. 

 
Rozměr rastru. 

 

Koncové souřadnice zadaného příkazu. 

 
 

5. Funkční panel 
 

 
Na pravé straně okna jsou tlačítka pro aktivaci funkcí programu. Nalevo se zobrazí panel s parametry 
dané funkce. Detailní popis funkcí je v kapitole 10.1. 
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6. Režimy zobrazení programu 
 

a. Řezání 
 

Ve 2D vizualizaci jsou použity barvy označující druh linie. 
Druhy barevného označení: 

 Linie: 
o žlutá kontinuální – řez velká kontury 
o oranžová kontinuální – řez střední kontury 
o tmavě červená – řez malá kontury 
o modrá přerušovaná – gravírování 
o žlutá přerušovaná – high přejezd 
o fialová přerušovaná – medium přejezd 
o červená přerušovaná - přejezd bez zdvihu hlavy 
o zelená - hotové linie 
o šedá - linie, které budou přeskočeny během řezání 

 Piercing: 
o červené tečky – normální piercing 
o světle oranžové tečky – rychlý piercing 
o světle modré tečky – speciální piercing 

 Jiné: 
o červený rámeček – označuje tabuli plechu, bílá čísla na bocích jsou rozměry tabule 
o bílý kruh s křížem - pozice hlavy 
o žlutý terčík – referenční bod 
o světle červený terčík – bod konce programu 
o červený 'x' – vybraný bod 

 
b. Zrychlení – linie jsou zabarveny v závislosti na procentní hodnotě použitého zrychlení. Čím je 

menší hodnota zrychlení, tím je linie světlejší. 
 

 FUNKCE PROGRAMU 10.1
 

Na pravé straně okna jsou tlačítka pro aktivaci funkcí programu. Nalevo se zobrazí panel s parametry 
dané funkce.  
 

Tlačítka Popis 

 

Optimalizace G-kódu 
 

 

Výběr dílů – výběr dílů pro zpracování 
 

 

Mikromůstky – vkládání a editace mikromůstků 
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Měření – měření vzdálenosti mezi dvěma 
zvolenými body 
 

 

Výběr 1 dílu – výběr 1 dílu z aktuálního programu 
a jeho zápis do nového NC programu 
 

 
   

 Optimalizace G-kódu 10.1.1

 
Funkce pro přidání vaporizace materiálu a změnu technologie. 
 

 

 
 

 Vaporizace materiálu 10.1.1.1

Funkce pro přidání vaporizace do programu: 

 Po plechu – vaporizace celé tabule plechu a přechod k procesu řezání 

 Po dílu – vaporizace daného dílu a přechod k procesu řezání  

  Změna technologické tabulky 10.1.1.2

V poli   vyberte požadovanou technologii. Po stisku tlačítka    označte 

místo pracovní plochy, na kterém chcete změnit technologii.  
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 Výběr dílů pro zpracování. 10.1.2

 

 
 

Pole Popis 

 
Aktivace výběru, od kterého dílu má začít 
program 

 
Výběr počátečního dílu, zobrazení počtu dílů v 
programu  

 
Výběr počáteční kontury/počet kontur ve 
vybraném dílu  

 
Aktivace výběru, do kterého dílu má proběhnout 
program 

 
Výběr posledního dílu/počet dílů v programu  

 
Výběr poslední kontury/počet kontur ve 
vybraném dílu  

 
 
Volba „Výběr dílů” poskytuje výběr dílů pro zpracování. Aktivaci volby můžete také vykonat v menu: 
Projekt->Výběr dílů. 
Pole „Od” označuje od kterého dílu a kontury má program začít. Pole „do” nastavuje díl, na kterém má 
program skončit. 
Pozice, které nebudou zpracovány, jsou ve vizualizaci zobrazeny šedou barvou. 
Po označení „od” nebo „do” se zobrazí informační okno, upozorňující na ztrátu nastavených změn po 
ukončení simulace a resetu stroje. 
Vedle pole výběru „Nr_dílu” se zobrazuje počet dílů na celé tabuli plechu. 
Vedle pole výběru „Nr_kontury” se zobrazuje počet kontur v daném dílu. 
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 Mikromůstky. 10.1.3

 

 
 

Tlačítka a pole Popis 

 
Nastavení délky mikromůstku, hodnoty mohou 
být v rozmezí od 0.1 do 2 mm 

 

Editace mikromůstku 

 

Vložení místa na kontuře, ve kterém se má přidat 
mikromůstek 

 

Výběr typu napojení po propálení 

 
Vzdálenost počátku přístupu od kontury, hodnoty 
mohou být v rozmezí od 0.1 do 10 mm 

 
Použití piercingu při mikromůstku 

 

Potvrzení uložení mikromůstku 

 
Mikromůstky – ikona ilustrovaná přerušovanými liniemi na funkčním panelu. Také je možný výběr této 
volby z menu: Projekt->Vložit mikromůstek. 
 
Po dokončení požadovaných změn je nutno vygenerovat NC program. Změny NEJSOU ukládány 
automaticky!!! Po načtení nového programu nebo zresetování náhledu budou všechny změny zahozeny. 
 
Pro spuštění programu je zapotřebí: 

 vygenerovat G-kód - z menu vybrat Soubor-> vygenerovat G-kód 

 v otevřeném okně uložit program 

 v režimu Automatic načíst tento program 
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 Vložení mikromůstku 10.1.3.1

 

Po stisku tlačítka "Označ bod" kliknutím označte bod na tabuli, na kterém má být přidán mikromůstek. 
Tento bod bude vybrán na nejbližší entitě, delší než 4 mm (2mm od začátku a konce entity). Po kliknutí 
na tabuli bude označena entita, na které bude přidán mikromůstek a zobrazí se okno pro potvrzení bodu 
vložení. 
 

 
 

 Po zvolení "Ano" budou zapnuty volby pro výběr metody a akceptaci mikromůstku. 

 Kliknutí na "Ne" umožňuje vybrat bod znovu. 

 Volba "Storno" – stornuje označenou pozici mikromůstku. 
 

Délka mikromůstku se může pohybovat od 0.1 do 2 mm, hodnota se mění po 0.1 mm. Délku 
mikromůstku je možné měnit před i po označení bodu jeho vložení. 
Označení volby „S piercingem” vykoná propálení u daného mikromůstku. 
 
Parametry napojení. 
Je možno vybrat z 11-ti možností napojení řezu za mikromůstkem: 

 žádné 

 rovně dolů – kolmo dolů k bodu mikromůstku 

 rovně nahorů – kolmo nahorů k bodu mikromůstku 

 oblouk 180 st. dolů po směru hodinových ručiček 

 oblouk 180 st. dolů proti směru hodinových ručiček 

 oblouk 180st. nahoru po směru hodinových ručiček 

 oblouk 180 st nahoru proti směru hodinových ručiček 

 tečna dolů k oblouku 90 st. ve směru hodinových ručiček 

 tečna dolů k oblouku 90 st. proti směru hodinových ručiček 

 tečna nahoru k oblouku 90 st. ve směru hodinových ručiček 

 tečna nahoru k oblouku 90 st. proti směru hodinových ručiček 
Délka napojení se může pohybovat od 0.1 do 10 mm.  
 

 V případě rovného napojení - je to délka přímky do vybraného bodu na entitě 
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 V případě napojení oblouk – 2 krát průměr daného oblouku 

 V případě napojení tečna k oblouku – 1 krát průměr oblouku 
 
Po stisku tlačítka „Přijmout” se zobrazí okno s možností vložení mikromůstku jednorázově na aktuálním 
dílu, nebo pro tento díl obecně (Pokud díl nemá určený název, tato volba nebude aktivní). 
 

 
 
Pokud provedené změny nejsou shodné se zadáním – kliknutí na tlačítko „Storno” – přeruší proces 
přidání mikromůstku. Ovšem i nadále máme možnost provést změny a potvrdit vytvoření mikromůstku. 
 
Po kliku na tlačítko „Další” bude mikromůstek přidán.  
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Pokud uživatel nechce přidat mikromůstek a už má vybraný a potvrzený bod, je nutno kliknout na 
tlačitko „Reset” z funkčního panelu, případně z Menu: Náhled->Reset. V tom případě bude náhled 
zresetován a znovu bude načtený aktuálně vybraný program. 
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 Změna Mikromůstků 10.1.3.2

 

Pro změnu parametrů nebo smazání mikromůstku, nejdříve vyberte volbu „Mikromůstky” : 
 

1. Výběr volby přes:  

 kliknutí na tlačítko – ikona ilustrovaná přerušovanými liniemi na funkčním panelu 

 výběr z menu: Projekt-> Vložit mikromůstek 
2. Stisknout tlačítko „Změna” 
3. Označit mikromůstek na tabuli 
 

 
 
Zobrazí se červený rámeček označeného mikromůstku a otevře se okno „Výběr volby změn”. 
 
Volba „Změna Mikromůstku” – změna všech parametrů mikromůstku. 
 
Pro změnu parametrů mikromůstku je třeba: 
1. Vybrat volbu „Změna mikromůstku” a kliknout na tlačítko „Dále” 
2. Znovu označit umístění mikromůstku 
3. Vybrat požadované parametry v panelu „Mikromůstky” 
4. Akceptovat změny 
5. Po akceptaci změn se zobrazí okno s otázkou, zda provést změny pouze na aktuálním dílu nebo ve 

všech výskytech daného dílu (pokud daný díl nemá název, volba nebude dostupná). 
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Volba „Smazat” – provádí smazání označeného mikromůstku. 
 
Pro smazání mikromůstku je zapotřebí: 
1. Vybrat volbu „Smazat” a kliknout na tlačítko „Dále” 
2. V dalším okně vybrat vybrat zda se má smazat mikromůstek pouze v aktuálním dílu, nebo se má 

smazat ve všech výskytech dílu v programu (pokud díl nemá přidělené jméno, tato volba nebude 
dostupná). 

 
Volba „Storno” – nebude uložena žádná změna. 
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 Měření vzdálenosti. 10.1.4

 

 
 

Tlačítka a pole Popis 

 

Aktivace měření 

 

Souřadnice prvního bodu 

 

Souřadnice druhého bodu 

 

Výsledná vzdálenost mezi určenými body 

 
Pro měření vzdálenosti je zapotřebí: 
1. Vybrat volbu měření: 

 kliknutím na tlačítko volby měření 

 výběrem volby přes Menu -> Projekt -> Měření 
2. Klik na tlačítko „Měřit” 
3. Kliknutím určit první bod, následným klikem určit druhý měřený bod. 
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 Výběr 1 dílu  10.1.5

 
Funkce dovoluje vybrat 1 díl z celého programu a jeho vypálení v libovolném místě. 
Výběr 1 dílu z aktuálního programu a jeho zápis do nového NC programu. 
 
Po výběru funkce "Vypálení 1 dílu" je možno vybrat díl z daného programu. 
 
Pokud je funkce aktivní, zobrazí se dva rámečky: 

 zelený rámeček, který zobrazuje počáteční pozici (na aktuální tabuli) 

 červený rámeček, který zobrazuje nové umístění dílu. 
 

 

 
 

Tlačítka a pole Popis 

 Aktivace funkce výběru 1 dílu 

 

Výběr dílu/počet dílů v celém programu . 

 

Souřadnice do kterých se díl přenese. 

 

Vygenerování programu pouze pro vybraný díl. 

 
 
Pro zápis jednoho dílu do nového programu je třeba: 
1. Vybrat funkci: 

 kliknutím na tlačítko funkce 

 výběrem z Menu -> Projekt -> Vypálit 1 díl 
2. Označit funkci „Vypálení 1 dílu” 
3. V poli „Nr vybraného dílu” – vybrat díl pro nový program 



121 
 

 

4. Pole Zadaná pozice – změnou hodnot přesunout díl na novou pozici 
5. Stisknout tlačítko „Generovat program” 
 

 
 

6. Vybrání názvu nového programu – standardně je na konci názvu programu přidáno „det_1” 
7. Stisk tlačítka „Generuj” – vygeneruje program NC v uvedeném adresáři. Pokud už existuje program 
stejného názvu, zobrazí se okno s hláškou „Daný soubor už existuje, vyberte jiný název”.  
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 PŘIDÁNÍ DÍLŮ 10.2
 

Pro přidání dalšího dílu do programu, vyberte jednu z voleb v okně "Simulace": Projekt->přidej nový díl.  
Možnosti volby přidání dílů: 

 Ze souboru – dodání dílu z NC souboru 

 Makroprogramy – dodání některého z předdefinovaných tvarů 
 
Během procesu přidávání, se zobrazí panel „Přidání dílu” na levé straně okna. 
 

Kontrolka Popis 

 
Nastavení pořadí zpracování. Přidané díly budou 
implicitně zpracovány jako poslední 

 

Zobrazení počátečních souřadnic přidávaného 
programu 

 

Zadání počátečních souřadnic přidávaného 
programu 

 
Zadání rotace přidávaného programu 

 
Volba jen pro přidání dílů z makroprogramů. 
Umožňuje použití piercingu pro daný díl 

 

Uložení změn do programu 

 

Stornování změn 
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 Ze souboru 10.2.1

 
 

Pro přidání programu ze souboru, vyberte z menu: Projekt->Přidat nový díl->Ze souboru. Po výběru se 
zobrazí vyhledávací okno s možností výběru. 

 

 
  
Po výběru NC souboru, se vlevo zobrazí panel „Vložení dílu”. 
 
Nejdříve zadejte bod, na který se má umístit přidávaný díl. 

 možnost nastavení pořadí zpracování, implicitně budou zpracovány jako poslední 

 po stisku tlačítka „Zobrazit”, klikněte na tabuli plechu pro nastavení bodu přidání 

 možnost změny souřadnic počátečního bodu, změnou hodnot v polích X a Y 

 možnost rotace přidávané sestavy 

 pro přijetí změn klikněte na tlačítko „Přidat” 

 pro stornování změn klikněte na tlačítko „Storno” 
 
Pro spuštění programu je zapotřebí: 

 vygenerovat G-kód - z menu vybrat Soubor-> Generuj G-kód 

 v otevřeném okně zapsat program 

 v režimu „Automatic” načíst zapsaný program  
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  Použití  makroprogramů 10.2.2

 
 

Pro použití makroprogramů, vyberte z menu: Projekt->Přidat nový díl->Makroprogramy 
Následně se zobrazí okno: 
 

 
 
1. Seznam dostupných makroprogramů 
2. Seznam parametrů vybraného makroprogramu 
3. Potvrzení parametrů makroprogramu 
4. Zavření okna beze změn 
 
Po potvrzení změn se zobrazí okno „Způsob přidání”, ve kterém je možno vybrat způsob použití 
makroprogramu.  
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 Volba „Přidat do aktuálního programu” 10.2.2.1

 

 
 
Po vybrání této volby a kliknutí na tlačítko „Dále” se zobrazí panel „Vložení dílu” na levé straně okna. 
 
Nejdříve kliněte na tlačítko „Označit” a označte bod, kde se má nacházet přidávaný díl. 
 

 možnost nastavení pořadí zpracování, implicitně budou zpracovány jako poslední 

 možnost změny souřadnic počátečního bodu, změnou hodnot polí X a Y 

 možnost rotace přidávaného dílu 

 možnost nastavit, zda má být proveden propal dílu 

 pro akceptování přidávaného dílu, klikněte na tlačítko „Přidat” 

 pro stornováná přidání klikněte na tlačítko „Storno” 
 
Pro spuštění programu je třeba: 

 vygenerovat G-kód - z menu vybrat Soubor-> generuj G-kód 

 v otevřeném okně zapsat program 

 v režimu „Automatic” načíst zapsaný program 
 

 Volba „Vytvořit nový program” 10.2.2.2
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Po výběru volby „Vytvořit nový program” je možno vybrat dodatkové parametry: 

 množství vložených dílů 

 hodnoty mezer mezi jednotlivými díly a mezi díly a okrajem plechu 

 rozměry tabule plechu 
 
Po kliknutí na tlačítko „Další” budou automaticky rozmístěny díly na tabuli. 
Rozmisťování probíhá nejdříve v ose y, a následně v ose x. 

 
Pro spuštění programu je potřeba 

 vygenerovat G-kód - z menu vybrat Soubor-> generuj G-kód 

 v otevřeném okně zapsat program 

 v režimu „Automatic” načíst zapsaný program 
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 ZMĚNA MATERIÁLU A ROZMĚRU TABULE 10.3
 

 
 
Funkce pro změnu typu materiálu a rozměrů tabule: 
 

 délka (rozměr v ose X)  

 šířka (rozměr v ose Y) 

 Technologické tabulky 
 

Po zadání hodnot stiskněte tlačítko „Potvrdit”. 
 
Pro spuštění programu se změněnými hodnotami je potřeba: 
 

 vygenerovat G-kód - z menu vybrat Soubor-> generuj G-kód 

 v otevřeném okně zapsat program 

 v režimu „Automatic” načíst změněný program 
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 ZMĚNY KONTURY 10.4

 
 

V tomto okně je možno provést změny jednotlivých kontur. 
1. Náhled kontury 
2. Technologická tabulka vybrané kontury 

 červeně jsou označené tabule plechu pro piercing 

 zeleně jsou označené tabule plechu pro řezání 
3. Zvětšení náhledu 
4. Parametry kontury: 

 číslo dílu 

 číslo kontury v rámci dílu 

 rychlost zpracování kontury ( V.E.FEEDRATE znamená výchozí rychlost) 

 volba zapnout/vypnout piercing v dané kontuře 
5. Ulož změny – uložení změn v simulaci a zavření okna 
6. Zavření okna beze změn 
 
Pro změnu typu pálení, nebo tabulku kontury je třeba myší označit odpovídající řádek tabulky a kliknout 
na tlačítko „Změnit”. 
Vložení změn do simulace proveďte klikem na tlačítko „Zapsat změny”. 
 
Pro spuštění programu se změněnými hodnotami je potřeba: 

 vygenerovat G-kód - z menu vybrat Soubor-> generuj G-kód 

 v otevřeném okně zapsat program 

 v režimu „Automatic” načíst změněný program 
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 GENEROVÁNÍ  G-KÓDU 10.5
 

 
 
V tomto okně se zobrazí vygenerovaný G-kód z programu v simulaci spolu se všemi změnami, které byly 
provedeny. 
 
Funkce "Zapsat" zapisuje vygenerovaný program v souboru NC. Jako implicitní název nově 
vygenerovaného programu, bude použit starý název s příponou "_i", kde i je číslo dalšího programu s 
tímto názvem (je možné vygenerování a zápis většího množství programů).  
Mějte na paměti, že existující programy nelze přepsat. 
 
Kliknutí na vizualizaci vždy označí příkaz. Pokud je otevřené dané okno, po kliku na vizualizaci programu 
bude označena linie G-kódu se zobrazením příkazu. 
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 DROP&CUT 10.6

 

 

1. Aktuální pohled na pracovní stůl 

a. Žluté linie ohraničují oblast, na kterou je možno ukládat díly 

b. Zelená linie označuje aktuální díl 

c. Červené linie označují díly, které nebyly správně umístěny  

2. Tlačítka náhledu okna 

Volby náhledu okna 
 

Kontrolka Popis 

 

Zvětšení obrazu 

 

Zmenšení obrazu 

 

Návrat obrazu k počátečnímu rozměru 

 

Přesun obrazu 
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/  

Šedé tlačítko - možnost přesunu obrazu. 
Zelené tlačítko -  manipulace díly 

3. Přidání dílu 
4. Funkční tlačítka pro manipulaci s díly 

a. Posun 

 
 

Posun dílu o nastavenou hodnotu a v požadovaném směru. 

b. Přísun 

 

Přísun dílu na nastavenou hodnotu v požadovaném směru. Díl bude přisunut na 

nastavenou vzdálenost k sousednímu dílu, nebo ke hraně pracovního prostoru. 

c. Rotace 

 

 
Rotace dílu – nastavte požadovaný úhel a zvolte směr rotace. 
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5. Funkční tlačítka 

Ikona Popis 

 

Vytvoření prázdné tabule plechu pro nový 
program 

 

Načtení aktuálního programu z Drop&Cut do 
simulace 

 

Smazání vybraného dílu 
 

 

Načtení .NC souboru 

 

Generování .NC souboru 

 

Obnova aktuálního náhledu pracovní plochy 

 

Zobrazí síť na pracovní ploše. Oranžová barva sítě 
označuje menší přesnost během řezání 
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6. Záložka Přidání dílu 

 
 

1. Náhledové okno 

2. Funkční tlačítka 

Ikona Popis 

 

Načtení .NC programu do náhledového okna 

 

Načtení aktuálního programu simulace do 
náhledového okna 

 

Přesun všech dílů z náhledového okna do 
pracovního prostoru 
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Přesun označeného dílu do pracovního prostoru 

 

 

 

 

11. DALŠÍ 

 TELESERVIS 11.1

 

Okno TeleServis nabízí možnost vzdálené správy stroje. Po stisku tlačítka „TeamViewer Start”, se spustí 
program TeamViewer. V tomto programu musíme zadat ID identifikátor stroje, aby se servisní technik 
mohl vzdáleně připojit ke stroji. 
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Pracovníkovi servisu telefonicky nahlašte kontaktní data stroje.  

Tyto jsou uvedena v rámečku (Your ID a Password). 

 LASERNET 11.2
 

Program pro diagnostiku zdroje laseru a jeho chybové hlášky. 
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 INFORMAČNÍ TABULKY 11.3
 

 Blok stroje 11.3.1

 

 

 
Informační okno výrobce stroje. Obsahuje tyto informace: 
 

 model 

 sériové číslo a rok produkce 

 výkon laseru 

 parametry napájení 

 tlaky plynů 

 hmotnost stroje 

 adresu výrobce 
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 Laserový zdroj 11.3.2

 

 
 

Informační okno laserového zdroje. Obsahuje tyto informace: 
 

 výrobce 

 země původu 
 model 
 sériové číslo 
 parametry napájení 
 jištění 

 DWG číslo 
 datum výroby 
 adresu výrobce 
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 Řídící systém 11.3.3

 

 

Informační okno motorů stroje. Obsahuje tyto informace: 
 

 výrobce 
 napájení napětí  
 typy motorů podle jejich pozice 
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 Kontaktní informace 11.3.4

 

 

Informační okno - kontaktní data výrobce. Obsahuje tyto informace: 

 jméno výrobce 
 adresa výrobce 

Kontakty: 

 telefon 
 fax 

 e-mail 
 www stránka 

 

 

 DOKUMENTACE 11.4
 

 

 

Soubor s požadovanou dokumentací je možno otevřít dvouklikem na něj. Případně jeho 

označením a následně použitím ikony v pravém dolním rohu. 
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 ÚDRŽBA STROJE 11.5
 

 Seznam úkonů 11.5.1
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1. Volba výběru zobrazení údržbové činnosti. Pokud je aktivní, zobrazují se činnosti, u kterých je 

méně než 24 hodin do následující údržby. Po deaktivaci volby jsou zobrazeny všechny údržbové 

činnosti. 

2. Typ činnosti. 

3. Údržbová činnost – název údržbové práce. 

4. Poslední provedení údržby – datum posledního provedení dané činnosti. 

5. Interval – časový interval údržby. 

6. Čas od poslední údržby – čas, který uplynul od posledního vykonání činnosti. 

7. Čas do příští údržby: 

7.1 Zelená barva – zůstává více než 25% doby intervalu do příští údržby. 

7.2 Žlutá barva – zůstává méně než 25% doby intervalu do příští údržby. 

7.3 Červená barva – údržbový interval byl překročený. 

7.4 Hotovo – údržbová činnost byla vykonána během aktuální směny. 

8. „Vykonat” – tlačítko otevírající okno údržbové činnosti. 

9. Předpokládaný čas trvání práce. 

10. Kliknutí na tlačítko   otevírá okno údržbové práce. 
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1. Údržbová činnost – název činnosti. 

2. Instrukce – instrukce pro vykonání činnosti. 

3. Prováděcí podmínky – podmínky pro provedení údržbové činnosti, pokud nejsou splněny, není 

možné zahájení prací. 

4. Foto segmentu stroje, týkající se činnosti. 

 

Kontrolka Popis 

 

Zahájení práce údržby. Po kliknutí začíná měření 
doby údržby. 

 

Potvrzení provedení práce. 

 

Zavření okna. 
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Informační okno – pokud není splněna některá z podmínek pro vykonání činnosti. Pro započetí práce, je 

nutno splnit všechny podmínky. 

Informace o nutnosti provedení servisní činnosti, nebo o probíhající údržbě je zobrazena v bloku 

aktivních událostí. 
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 Historie 11.5.2

 

 

 

1. Volba zobrazení – filtrovaní výpisu historie údržby. 

2. Údržbová činnost – název práce údržby. 

3. Datum údržby – datum provedení činnosti. 

4. Doba trvání – čas trvání činnosti. 

5. Odhadovaný čas – předpokládaný čas údržbové činnosti. 

6. Zpoždění – doba, o kterou byla servisní činnost provedena později. 

7. Operátor – operátor, který danou činnost vykonal. 
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12. DIAGNOSTIKA 

Aktuální komunikační hlášky systému se zobrazují v bloku hlavního okna HMI. 

 

1. Blok aktivních událostí 

2. Tlačítko náhledu seznamu všech událostí 

V bloku (1) se cyklicky zobrazují všechny aktivní systémové události. Pro zobrazení celého seznamu 

použijte tlačítko náhledu (2). 

 

V seznamu se rozlišují tři tématické okruhy: 

1. Seznam událostí 
2. Parametry filtrace 
3. Akce systému logování 
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 Seznam událostí 12.1.1

 

1. Číslo aktivní strany a celkový počet stran 
2. Množství výpisů na straně 
3. Detailní náhled výpisu 

Navigace na další strany se provádí pomocí šipek navigačního panelu (1). Zápisy jsou řazeny podle data 

výskytu, řazení podle sloupce má vliv pouze na aktuální straně. Uživatel může změnit množství současně 

zobrazených výpisů využitím rozvinovacího seznamu (2). Změna se projeví okamžitě po výběru volby. Ve 

sloupci detailů se nachází lupa (3), tato zobrazuje detailní výpis. Kliknutím na lupu se přechází do okna 

detailního výpisu událostí. 
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 Detailní výpisy 12.1.2

 

1. Všebecné informace výpisu 

 Zdroj  

 Typ 

 Datum vzniku 

 Zpráva 

2. Dodatečné diagnostické informace  

3. Komponenty náležící k dané položce 

4. Zobrazení předcházející položky 

5. Přechod do tabulky výpisů 

6. Zobrazení následující položky 

V okně detailních výpisů je možné prohlížení podrobnosti výpisu. Každá položka obsahuje základní 

informace v tabulce (1). Zobrazení doplňkových informací (2) závisí na několika faktorech, m.j. na typu 

záznamu, zápisu informace do lokálních databází, a dalších parametrech. Tyto informace mohou mít 

podobu buď jednoduchých tabulek (obsahujích informace o registraci), nebo interaktivních prvků, podle 

nichž odborník může podniknout další kroky pro diagnostiku problému. Kromě každého záznamu mohou 

být přidány i další součásti (3), které jsou doplněním položky. Uživatel se může v rámci okna navigovat 

po seznamu položek využitím šipek (4) a (6). Šipky se stávají neaktivní (šedé), pokud není možný přechod 

do další položky (dosaženo konce seznamu). Klikem na tabulku (5) je možný návrat do seznamu položek. 
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 Složky 12.1.2.1

 

Níže je zobrazen záznam s několika příklady složek, které se mohou vyskytnout během prohlížení 

záznamu. 

 

Složky jsou prezentovány v samostatném bloku, pro přístup k informacím obsaženým ve složce, je nutno 

kliknout na její ikonu. 

 

Dodatečné informace o zachycené vyjímce 

Obrazovka informující o zápisu. Diagnostické informace byly nahrazeny detaily složky (1). Pro návrat do 

předcházejícího náhledu, klikněte na ikonu lupy (2). 

 

 Filtrace 12.1.3

 

1. Filtr data 

2. Filtr obsahu zprávy 

3. Filtr zdrojů 

4. Filtr typu 

Filtrace dovoluje prohlížení událostí, podle zvolených kritérií.  
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 Filtrování od-do 12.1.3.1

Filtraci data od-do (1) aktivujte pomocí volby vedle odpovídajícího filtru. To umožní používat jen jeden z 

těchto filtrů současně. 

 

 

Aktivní volby Popis 
Žádná Všechny logy 
Do Od nejstaršího do označeného data 
Od Od označeného data do aktuálního data 
Od-do Výpisy z časového intervalu 
 

 Filtrace podle obsahu zprávy 12.1.3.2

Filtr pro zobrazení výpisů podle obsahu zpráv. Kritériem bude námi vložený znakový řetězec s hledaným 

parametrem: 

 

Před použitím filtru jsou zobrazeny všechny výpisy. 

 

Během zápisu parametru filtru, je možno pozorovat změny ve výpisu. 
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Po vložení hledaného znakového řetězce, zůstanou zobrazeny jen události, které jej obsahují. 

Viz příklad  „110303” 

 Filtrace podle typu události 12.1.3.3

Informační tabulka typů událostí: 

Ikona Popis 

 
Chyba 

 
Výstraha 

 
Informace 

 
Neurčitá událost 

 Filtrace podle zdroje 12.1.3.4

 

V závislosti na implementovaných extraktorech chyb, je seznam dostupných voleb generován 

automaticky. Seznam se aktuálně mění, podle režimu náhledu. Aktivujte filtr označením odpovídající 

volby. 

Režim náhledu Dostupné volby 

 
Historie 

 

 

 
Aktivní 
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 Akce systému logování  12.1.4

 

Aktivní události mají vliv na současný stav systému (mají trvalý charakter). Historické události se  

zobrazují z archivovaných aktivních událostí, avšak ne z událostí registrovaných filtry nyní aktivních 

událostí. 

Ikona Popis 

 nebo   

Přepínání mezi historickými a aktivními 
událostmi. Viditelná ikona označuje aktuálně 
aktivní režim. 
 

 - historické události 
 

- aktivní události 
 

 

Databáze událostí 

 

Nastavení přihlašování 

 

Některé části mohou být neaktivní, jsou dostupné pouze v servisním režimu. 
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 Databáze chyb 12.1.4.1

Umožňuje rychlé prohlížení databáze chybových hlášení v HMI. 

 
 

14. Diagnostické informace z databáze událostí. 
15. Druh události. 
16. Kód události a další detailní informace popisu.  
17. Tlačítko Hledat – vyhledávání události v databázi. 

 
 

 Možnosti přihlášení 12.1.4.2

12.1.4.2.1 Blok událostí 
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Označení jednotlivých voleb aktivuje nebo deaktivuje zobrazení konkrétních typů hlášek. V závislosti na 

úrovni přihlášení, vypnutí informační chybové volby může být blokováno. 

Nastavení Popis 
Použití hierarchie chyb Budou zobrazeny jen události s nejvyšší prioritou. 

Když jsou výstrahy a informace bez chyb, zobrazí 
pouze výstrahy 

Povolení blokování Zobrazí ikonu zámku, umožňující zablokování 
rotace událostí 

Ruční navigace Zobrazí dvě tlačítka pro navigaci vpřed a vzad 
Seskupení identických zpráv Seskupí události, které obsahují stejné zprávy 

informující o korektním stavu stroje 
Doba zobrazení události Čas po který bude událost zobrazena, než bude 

vystřídána jinou událostí 

 


