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Rendeltetés
Tegramin-25/-30 és
Tegramin-25/-30, fedéllel

Anyagok professzionális, félautomatikus vagy kézi materialográfiai
előkészítéséhez (csiszolás vagy polírozás) további materialográfiai
vizsgálathoz, csak képzett/kioktatott személyzet általi működtetésre.
A gépet kizárólag az erre a célra kifejlesztett és az ilyen típusú
géphez készült Struers fogyóeszközökkel történő használatra
tervezték.
A gép professzionális munkakörnyezetben történő használatra
szolgál
(pl. materialográfiai laboratórium).

Tegramin-25/-30 biztonsági
fedéllel

Anyagok professzionális, félautomata materialográfiai
előkészítéséhez (csiszolás vagy polírozás) további materialográfiai
ellenőrzéshez, csak képzett/kioktatott személyzet általi
működtetésre.
A gépet kizárólag az erre a célra kifejlesztett és az ilyen típusú
géphez készült Struers fogyóeszközökkel történő használatra
tervezték.
A gép professzionális munkakörnyezetben történő használatra
szolgál
(pl. materialográfiai laboratórium).

Ne használja a gépet:

Anyagok előkészítésére (csiszolás vagy polírozás) olyan szilárd
anyagokon kívül, amelyek alkalmasak materialográfiai
vizsgálatokhoz. Különösen nem szabad a gépet robbanékony
és/vagy gyúlékony anyagokhoz használni, vagy olyan anyagokhoz,
amelyek megmunkálás, hevítés vagy nyomás alatt nem stabilak.

Modellek:

Tegramin-25/-30
Tegramin-25/-30, fedéllel
Tegramin-25/-30 biztonsági fedéllel

MEGJEGYZÉS:

Használat előtt figyelmesen OLVASSA EL a kezelési útmutatót!

Őrizze meg a kézikönyv egy példányát könnyen hozzáférhető
helyen, hogy később is használhassa!
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Műszaki kérdések esetén vagy pótalkatrészek rendelésekor mindig
adja meg a sorozatszámot és a feszültséget/frekvenciát! A
sorozatszámot és a feszültséget a gépen elhelyezett típustábla
tartalmazza. Szükség lehet a kézikönyv dátumára és cikkszámára is.
Ez az információ a fedlapon található.
A következő korlátozásokat kell figyelembe venni, mivel a
korlátozások megsértése a Struers jogi kötelezettségeinek
érvénytelenítését eredményezheti:
Kezelési útmutatók: A Struers használati útmutatója kizárólag a
Struers által gyártott, a használati útmutatóban említett eszközökkel
használható.
A Struers nem vállal felelősséget a kézikönyv
szövegében/illusztrációiban előforduló hibákért. A jelen
kézikönyvben található információk előzetes értesítés nélkül
változhatnak. A kézikönyv olyan tartozékokat és alkatrészeket is
megemlíthet, amelyek nem képezik a berendezés jelenlegi
változatának részét.
Eredeti utasítások. A jelen kézikönyv tartalma a Struers tulajdonát
képezi. A jelen kézikönyv bármely részének a Struers írásbeli
engedélye nélkül történő sokszorosítása tilos.
Minden jog fenntartva. © Struers 2018.
Struers
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Dánia
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
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Tegramin-25/-30
Biztonsági óvintézkedési lap
Használat előtt figyelmesen olvassa el
1. Az információk figyelmen kívül hagyása és a berendezés
helytelen kezelése súlyos személyi sérülésekhez és anyagi
károkhoz vezethet.
2. A gépet a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően kell
telepíteni. A gépen és a csatlakoztatott berendezéseken
valamennyi funkciónak működőképesnek kell lennie.
3. A kezelőnek/kezelőknek el kell olvasniuk a kézikönyv Biztonsági
és felhasználói útmutató fejezeteit, valamint a csatlakoztatott
berendezések és tartozékok kézikönyveinek megfelelő fejezeteit.
A kezelőnek/kezelőknek el kell olvasniuk a felhasznált
fogyóeszközök használati utasítását és adott esetben azok
biztonsági adatlapjait.
Őrizze meg a kézikönyv egy példányát könnyen hozzáférhető
helyen, hogy később is használhassa!
4. Ezt a gépet csak szakképzett személyzet működtetheti és
tarthatja karban.
5. A gépet mindig a fröccsenésvédővel kell használni.
6. A gépet biztonságos és stabil, megfelelő munkamagasságú
asztalra kell helyezni, amely képes megtartani a gépet, a
kiegészítő tartozékokat és a fogyóeszközöket.
7. A kezelőknek biztosítaniuk kell, hogy a feszültség tényleges
értéke megfeleljen a gép hátulján feltüntetett feszültségnek. A
gépet földelni kell. Tartsa be a helyi előírásokat! Mindig kapcsolja
ki az áramellátást, és húzza ki a dugót vagy a kábelt, mielőtt
kinyitná a gépet vagy további alkatrészeket üzemelne be!
8. Csak hideg vízcsapra csatlakoztassa! Győződjön meg róla, hogy
a vízcsatlakozások szivárgásmentesek, és a vízkimenet
működik!
9. A Struers azt javasolja, hogy ha a gépet felügyelet nélkül hagyja,
zárja el a vízellátást, vagy válassza le azt.
10. Fogyóeszközök: csak kifejezetten az ilyen típusú materialográfiai
készülékhez kifejlesztett fogyóeszközöket használjon!
Alkoholalapú fogyóeszközök: kövesse az alkoholalapú
folyadékok kezelésére, keverésére, töltésére, ürítésére és
hulladékaeltávolítására vonatkozó aktuális biztonsági
előírásokat!
11. Működés közben tartsa távol magát a forgótárcsától és a
mintamozgatótól! Kézi csiszolás és polírozás közben ügyeljen
arra, hogy ne érjen a csiszolókoronghoz! Ne próbáljon meg
mintát venni a tálcából, amikor a lemez mozgásban van!
(Fedél/biztonsági fedél nélküli modellek).
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12. Viseljen megfelelő védőkesztyűt, hogy megvédje az ujjakat a
maró hatású és meleg mintáktól.
13. Ne érintse meg a mozgatófejet, a mintatartót vagy a
mozgatólemezt, amikor lefelé mozgatja azokat!
14. Forgó alkatrészekkel rendelkező gépen végzett munka közben
ügyelni kell arra, hogy a forgó alkatrészek ne csípjék be a
ruházatot és/vagy a hajat. Megfelelő védőruházatot kell viselni.
15. Ha működési zavarokat tapasztal vagy szokatlan zajokat hall,
állítsa le a gépet, és hívjon műszaki szervízt!
16. Szervízelés előtt a gépet le kell választani az elektromos
hálózatról.
Várjon 5 percet, amíg a kondenzátorokban lévő maradék
potenciál lemerül!
17. Három percenként ne kapcsolja ki és be a készüléket egynél
több alkalommal! Ez kárt tehet a vezérlésben.
18. Tűz esetén riassza a közelben tartózkodókat, a tűzoltókat, és
szakítsa meg az áramellátást! Használjon porral oltó tűzoltó
berendezést! Ne használjon vizet!

Az eszköz kizárólag a rendeltetésének megfelelően és a használati útmutatóban
leírtak szerint használható.
A berendezést a Struers által biztosított fogyóeszközökkel való használatra
tervezték. Helytelen használat, szakszerűtlen telepítés, átalakítás, hanyagság,
baleset vagy nem megfelelő javítás esetén a Struers nem vállal felelősséget a
felhasználó vagy a berendezés sérüléséért.
A berendezés bármely részének szétszerelését a karbantartás, szervízelés vagy
javítás során mindig képzett szakembernek kell végeznie (elektromechanikai,
elektronikai, mechanikai, pneumatikai stb. szakember).
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Ikonok és tipográfia
A Struers az alábbi ikonokat és tipográfiai konvenciókat használja.
A jelen kézikönyvben használt biztonsági üzenetek felsorolása a
használati útmutató Referencia útmutató fejezetében, a
Figyelmeztető megjegyzések című fejezetben található.
Ikonok és biztonsági üzenetek

ELEKTROMOS VESZÉLY
elektromos veszélyt jelez, amely - ha nem kerülik el - halált vagy
súlyos sérülést okoz.

VESZÉLY
magas kockázati fokozatú veszélyt jelöl, amely - ha nem kerülik el halált vagy súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS
közepes kockázati fokozatú veszélyt jelöl, amely - ha nem kerülik
el - halált vagy súlyos sérülést okozhat.

FIGYELEM
alacsony kockázati fokozatú veszélyt jelez, amely - ha nem kerülik
el - kisebb vagy súlyos sérülést okozhat.

ZÚZÓDÁSVESZÉLY
Olyan zúzódásveszélyt jelez, amely - ha nem kerülik el - kisebb,
közepes vagy súlyos sérülést okozhat.
VÉSZLEÁLLÍTÁS

Általános üzenetek

MEGJEGYZÉS:
vagyoni kár kockázatát, vagy különös körültekintés
szükségességét jelzi.
TIPP:
további információkat és tippeket jelez.
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Colour Inside logó

Tipográfiai konvenciók

A jelen használati útmutató fedlapján található „colour inside” logó
azt jelzi, hogy olyan színeket tartalmaz, amelyek hasznosak a
tartalom helyes megértéséhez.
A felhasználóknak ezért ezt a dokumentumot célszerű színes
nyomtatóval kinyomtatniuk.
Félkövér
Dőlt
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a szoftverprogramok gombjainak címkéit vagy
menüpontjait jelzi
termékneveket, szoftverprogramok elemeit
vagy ábracímeket jelez
szükséges munkalépést jelez
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1. Első lépések
Az eszköz leírása

A Tegramin-25/-30 egy félautomata vagy kézi gép materialográfiai
előkészítéshez (csiszolás/polírozás). A Tegramin-25 egy 250 mm
átmérőjű előkészítő tárcsa, a Tegramin-30 egy 300 mm átmérőjű
előkészítő tárcsa számára megfelelő.
Az előkészítési módot, a csiszolási/polírozási felületet és a
hűtőfolyadékot/súrolószuszpenziót a kezelő választja ki az
automatikus alkalmazáshoz.
A félautomata előkészítés a mintáknak a mintatartóba való
befogásával vagy a mintamozgató lemezbe történő behelyezésével
kezdődik.
A kézi előkészítés (a biztonsági fedéllel ellátott modelleknél nem áll
rendelkezésre) választható különleges alkalmazásokhoz. A minták
az előkészítés során kézben tarthatók.
A félautomata folyamat során a kezelő eldönti, melyik tartóeszközt
kell használnia:
Mintatartó, amely egy, a mintákat rögzítő szerelvény.
Minta mozgatólemez, amelynél a mozgatófej nyomás alatt álló lábai
tartják a helyükön a mintákat.
A kezelő manuálisan indítja el a gépet az indítógomb
megnyomásával.
A gép automatikusan leáll, és a kezelő megtisztítja a mintákat a
következő előkészítési lépés vagy ellenőrzés előtt.
A gépet mindig úgy kell használni, hogy a fröccsenésvédő a helyén
van.
Javasoljuk, hogy a gépet kösse össze az elszívórendszerrel, hogy a
munkaterületről eltávolítsa a füstöt.
Fedeles modelleknél a gép leáll, ha a fedelet kinyitják, kivéve, ha az
Allow operation with cover open (Nyitott fedéllel történő működtetést
engedélyezése) opció van kiválasztva.
A biztonsági fedéllel ellátott modelleknél a gép leáll, ha a fedelet
felnyitják.
A vészleállító gomb aktiválása esetén az összes mozgó alkatrész
áramellátása megszakad.
Tegramin-25/-30 modellek:
• Fedél nélkül
• Fedéllel
• Biztonsági fedéllel
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A tartalom ellenőrzése
Tegramin-25/ -30

A csomagolódobozban a következő részek találhatók:
1

Tegramin-25 vagy Tegramin-30
Modellek: Fedél nélkül:
Fedéllel:
Biztonsági fedéllel:

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

A Tegramin kicsomagolása

Vakdugó felszerelve
(lásd 16. oldal)
Fedél felszerelve
Biztonsági fedél felszerelve
(lásd a fedélen lévő címkét)

Fröccsenésvédő
Hálózati kábel
Vízbevezető tömlő, 19 mm / ¾" átm. (2 m)
Szűrőtömítés
Szűkítőgyűrű tömítéssel, ¾" - ½ "
Vízkimeneti tömlő 40 mm / 1½" átm. (1,5 m)
Tömlőbilincsek
Csatlakozóelem sűrített levegőhöz (1/8” - 6 mm átm. tömlő)
Imbuszkulcs keresztfogantyúval 6x150 mm
Használati útmutató készlet

MEGJEGYZÉS:
A Tegramint mindig a gép aljánál fogva emelje!
A Tegramin raklapról történő leemeléséhez daru és 2 emelőheveder 1
szükséges.
 Mielőtt a Tegramint a helyére emelné:
 Távolítsa el a csavarokat a csomagolórekesz aljánál, és emelje
fel a láda teljes felső részét!
 Távolítsa el a Tegramint a raklaphoz rögzítő fémkonzolokat (egy
4 mm-es imbuszkulcs szükséges a fémkonzolokat rögzítő 8
csavar eltávolításához).
 Helyezze a két emelőhevedert a Tegramin alá!

Itt helyezze el a hevedereket!



Helyezze el a hevedereket a Tegramin alatt úgy, hogy a lábak
külső oldalán legyenek.
Olyan hevedereket használjon, amelyek kellően hosszúak
ahhoz, hogy ne terheljék meg a burkolatot (kb. 3-3½ m hossz).

1Ahevedereknek
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Javasolt emelőrudat használni, hogy a két heveder távol
maradjon az emelési pont alatt.

Tegramin fedéllel/biztonsági
Tegramin fedél nélkül:
fedéllel:
Ügyeljen arra, hogy a
hevederek
a felső fedéltől távol maradjanak



Emelje a Tegramint az asztalra!
Emelje fel a Tegramin elejét, és a görgők segítségével óvatosan
tolja a helyére!

TIPP:
A Tegramin szállításához/áthelyezéséhez mindig őrizze meg a
csomagolóládát, a csavarokat és a tartókonzolokat!
Az eredeti csomagolás és szerelvények használatának
elmulasztása a gép súlyos károsodásához vezethet, és
érvényteleníti a garanciát.
A Tegraminelhelyezése








A gépet biztonságos és stabil, megfelelő munkamagasságú
asztalra kell helyezni, amely elbírja a gépet, a kiegészítő
tartozékokat és a fogyóeszközöket.
Ellenőrizze, hogy a Tegramin biztonságosan helyezkedik-e el
úgy, hogy mind a 4 gumiláb az asztalon legyen!
A készüléknek közel kell lennie az áramellátáshoz, a
vízhálózathoz és a vízelvezetéshez.
A gépet jól szellőző helyiségben kell működtetni, vagy
elszívórendszerhez kell csatlakoztatni.
Távolítsa el a szállítózárat a kúptengelyhez rögzítő csavart!
Nyomja meg a fekete kioldógombot, és távolítsa el a
szállítózárat!
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Ismerkedés a Tegraminnal

Ismerkedjen meg az összes Tegramin összetevőjének helyével és
nevével:
FŐKAPCSOLÓ
A főkapcsoló a gép hátulján található.
A VÉSZLEÁLLÍTÓ a gép elején található.
Vészleállító az összes mozgás és a szivattyúk leállításához. Ha
csapvízre van csatlakoztatva, a szelep lezáródik.
− Az aktiváláshoz nyomja meg a piros gombot!
− A kioldáshoz forgassa el a piros gombot az óramutató
járásával megegyező irányba!

FIGYELMEZTETÉS
Ne használja a vészleállítót a gép normál üzemmódban történő
leállításához!
A vészleállítás kioldása (kikapcsolása) ELŐTT állapítsa meg a
vészleállítás okát, és hozza meg a szükséges intézkedéseket!
TIPP:
A következő ábrákon a fedél nélküli Tegramin változatokat
mutatjuk be. A fedéllel/biztonsági fedéllel rendelkező Tegramin
változatok telepítése ugyanúgy történik.

1
2
3
4
5
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Beállítócsavar a minta mozgatólemezének magasságának
beállításához
Adagolóblokk csepegtetőkkel
Minta- tartó/mozgatólemez kioldó gombja
Tál és tálbetét
Elülső vezérlőpanel kezelőeleme(i)

Tegramin-25/-30
Üzemeltetési útmutató

A Tegraminhátoldala

 














 


















Sűrített levegőkimenet váltószelephez
Sűrítettlevegő-csatlakozás
A sűrített levegő víz-/olajszűrő kieresztőszelepe
Biztosítékok
Főkapcsoló
Hálózati csatlakozó
Vízbemeneti cső(hálózati víz ¾”)
Vízbemeneti cső(a recirkulációs hűtőegységtől)
OP-S modul, öblítővíz
Vízkimeneti cső
Vízszelep nedves csiszoláshoz
Fojtószelep, tárcsahűtés
Fojtószelep, öblítővíz az OP-hoz
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Adagolócső-tartók
(3 tartó a Tegramin hátsó részén)

Csatlakozóaljzat a fedél csatlakoztatásá
Csatlakozó a váltószelephez
Keringtető hűtőegység
csatlakoztatás
Nem használt
USB-csatlakozó,
szervízcélra

Fedelek

Csatlakozóaljzat a fedél
csatlakoztatásához

Opcionális tartozékként standard fedél is kapható.
A biztonsági fedelek nem tartozékok, és csak a biztonsági fedéllel
ellátott Tegramin modellekhez állnak rendelkezésre.
Fedél nélkül

A vakdugónak a Tegramin
működtetéséhez a helyén kell lennie,
kivéve, ha a Tegramin fedéllel vagy
biztonsági fedéllel rendelkezik.
Vakdugó

Fedéllel
Biztonsági fedéllel
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A fedél csatlakoztatva van az aljzathoz
A biztonsági fedél csatlakoztatva van az
aljzathoz
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Vízellátás

A nedves csiszoláshoz a vízhálózatról vagy a recirkulációs
hűtőegységtől (a következő oldalon található utasítások) kapja a
vizet.

Vízcsatlakozás
Hálózati csatlakozás

MEGJEGYZÉS:
A hidegvíz-ellátás nyomásának 1-10 bar (14,5-145 psi)
tartományban kell lennie.
TIPP:
Új vízcső beszerelése esetén hagyja a vizet néhány percig folyni,
hogy a csőből eltávolítsa a törmeléket, mielőtt a Tegraminhoz
csatlakoztatná azt!




Csatlakozás a vízkimenethez




Szerelje fel a bemeneti tömlő 90°-os végét a Tegramin hátsó
részén található vízbemenetre (lásd a Tegraminnal történő
megismerkedést):
− Helyezze be a szűrőbetétet a hollandiba úgy, hogy a lapos
oldala a nyomótömlő felé nézzen!
− Teljesen szorítsa meg a hollandit!
A hideg víz számára szerelje fel a bevezető tömlő egyenes végét
a vízhálózati csapra:
− Szükség esetén szerelje fel a szűkítőgyűrűt a tömítéssel a
vízhálózati csapra, és teljesen szorítsa meg a hollandit!
Szerelje fel a kimeneti tömlőt a vízkimeneti csőre! (A behelyezés
megkönnyítése érdekében megkenheti zsírral vagy szappannal.)
A rögzítéshez használjon tömlőbilincset!
A leeresztőtömlő másik végét vezesse a vízkimenethez! Úgy
helyezze el a tömlőt, hogy az a teljes hosszában lejtsen a lefolyó
felé! Rövidítse le a tömlőt, ha szükséges!

TIPP:
Ügyeljen arra, hogy a lefolyócső teljes hosszában lejtsen a lefolyó
felé, és kerülje a lefolyócső éles meghajlását, megtörését!
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A vízáramlás beállítása

A hűtővíz áramlása csiszoláskor a vízszeleppel állítható be.
A tárcsa hűtéséhez és az OP utáni öblítéshez szükséges vízáramlás
a fojtószelepekkel állítható be (a Tegramin hátsó részén).

Fojtószelep, öblítővíz az OP-hoz
Fojtószelep, tárcsahűtés
Vízszelep
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Recirkuláció csatlakoztatása
Hűtőegység

Az optimális csiszolás biztosítása érdekében a Tegramin
felszerelhető Struers recirkulációs hűtőegységgel.
MEGJEGYZÉS:
Ha a Tegramint mind a hálózati vízhez, mind a keringtető
hűtőegységhez csatlakoztatja, akkor be kell szerelnie a leeresztő
váltószelepet is.
Ellenkező esetben a recirkulációs hűtőegység kiürülhet vagy
túlcsordulhat.
MEGJEGYZÉS:
Mielőtt csatlakoztatná a hűtőegységet a Tegraminhoz, kövesse a
Struers hűtőegység használati útmutatójában található
utasításokat a használatra való előkészítéshez!

ELEKTROMOS VESZÉLY
•
•
•

Vízbevezetéshez való
csatlakoztatás

Vízkivezetéshez való
csatlakoztatás

Elektromos berendezés telepítésekor kapcsolja ki az
áramellátást!
A gépet földelni kell.
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a
készülék oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett
feszültséggel. A nem megfelelő feszültség kárt tehet az
áramkörben.

 Fogja meg a szivattyúhoz mellékelt
tömlőt, és távolítsa el a
gyorscsatlakozót az egyik végéről!
 Csúsztassa a tömlőbilincset a tömlőre,
és csatlakoztassa a Tegramin hátsó
részéhez! Húzza meg a tömlőbilincset!
 Csatlakoztassa a bemeneti tömlő
másik oldalán lévő gyorscsatlakozót
közvetlenül a hűtőegység
szivattyúkimenetéhez (A)!

 Szerelje fel a szennyvízelvezető tömlőt
a vízkimeneti csőre! Rögzítse a tömlőt
tömlőbilinccsel!
 A másik végét vezesse a statikus
szűrőegység (B) tetején található
konzolon lévő szerelőnyílásba!
Úgy helyezze el a tömlőt, hogy az a
teljes hosszában lejtsen a lefolyó felé!
Rövidítse le a tömlőt, ha szükséges!

A

B
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A kommunikációs kábel
csatlakoztatása

 Csatlakoztassa a kommunikációs kábelt a Cooli Control Box-hoz,
majd csatlakoztassa a Tegramin hátulján lévő aljzathoz!

A váltószelep beszerelése
(Tartozék)







Először szerelje a Tegramin kimeneti csövére a kimeneti tömlőt,
majd a tömlő másik végét rögzítse a váltószelep From Tegramin
(A Tegramintól) feliratú bemenetéhez!
Szereljen fel egy 1,5 m hosszú tömlőt a Cooli jelzésű csőre, és
vezesse a másik végét a keringtető hűtőegységhez! A
rögzítéshez használjon tömlőbilincset!
Szerelje fel a második 1,5 m-es tömlődarabot a Drain
(Leeresztés) jelzésű csőre, és vezesse a másik végét a
lefolyóhoz! A rögzítéshez használjon tömlőbilincset!
Csatlakoztassa a kék sűrítettlevegő-tömlőt a Tegramin
levegőkimenetéhez, a másik végét pedig a váltószelep Connect
to Tegramin (Tegramin csatlakozás) feliratú részéhez!
Csatlakoztassa a dugót a Tegramin Shift valve (váltószelep)
jelölésű aljatához!

MEGJEGYZÉS:
Győződjön meg arról, hogy a tömlők a teljes hosszukban lejtenek a
Tegramintól a váltószelepig és a váltószeleptől a Cooli (vagy a
lefolyó) felé!
Kerülje a tömlők éles meghajlását, megtörését! Rövidítse le a
tömlőket, ha szükséges4
TIPP:
A Tegramin váltószelep készlete tartalmaz néhány extra darabot,
amelyek nem használatosak a Tegramin-25-höz/-30-hoz (1 rövid
tömlő, 1 szűkítő elem és 2 tömlőbilincs)
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Sűrítettlevegő-csatlakozók

Összekötőelem

A víz/olajszűrő kiürítése

Sűrített levegő csatlakoztatása:
 Szerelje fel a csatlakozóelemet a vákuumcsőre, és rögzítse a
mellékelt csőszorító bilinccsel!
 Csatlakoztassa a légbevezető tömlőt a gyorscsatlakozóhoz, a
másik végét pedig a Tegramin sűrítettlevegő-bemenetéhez!
MEGJEGYZÉS:
A légnyomásnak 6-10 bar (87-145 psi) között kell lennie.
Levegőmennyiség: 3,5-4,0 l/perc
MEGJEGYZÉS:
A Tegraminnak folyamatos sűrített levegő áramlásra van szüksége
a szabályozószelepen keresztül – a halk, sziszegő hang nem
levegőszivárgásra utal.
A Tegramin víz-/olajszűrővel van felszerelve, amely eltávolítja a
sűrített levegőből ezen felesleges anyagok jelentős részét. Ennek
eredményeképpen a szűrőt időnként ki kell üríteni:



Keresse meg a gép hátulján található leeresztőszelepet!
Tartson egy rongyot a szűrő alá a kiengedett víz felfogásához,
és nyomja meg a leeresztőszelepet!

Leeresztőszelep

Csatlakozás
külső elszívó
Rendszer
Tegramin fedéllel /
biztonsági fedéllel

FIGYELMEZTETÉS
Alkoholalapú szuszpenziók vagy kenőanyagok használata esetén
elszívórendszert kell csatlakoztatni.


Csatlakoztasson egy 50 mm átmérőjű csövet a gép hátulján lévő
csonkra a fedél/biztonsági fedél konzolhoz majd az
elszívórendszerhez!

MEGJEGYZÉS:
Ajánlott elszívókapacitás: 50 m3/h / 1750 ft3/h 0 mm-es
vízoszlopnál.
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Áramellátás

ELEKTROMOS VESZÉLY
•
•
•

Elektromos berendezés telepítésekor kapcsolja ki az
áramellátást!
A gépet földelni kell.
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a
készülék oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett
feszültséggel. A nem megfelelő feszültség kárt tehet az
áramkörben.

A Tegramin-t kétféle hálózati csatlakozóval szállítjuk:
Egyfázisú csatlakozó

A villás (európai Schuko)dugó egyfázisú csatlakozáshoz
használható.
Ha a mellékelt dugasz az Ön országában nem engedélyezett, akkor
a dugaszt le kell cserélni egy jóváhagyott dugaszra. A vezetékeket
az alábbiak szerint kell csatlakoztatni:
Sárga/zöld:
Barna:
Kék:

Kétfázisú csatlakozó

A 3 ágú (észak-amerikai NEMA)dugó a 2-fázisú csatlakozókhoz
használható.
Ha a mellékelt dugasz az Ön országában nem engedélyezett, akkor
a dugaszt le kell cserélni egy jóváhagyott dugaszra. A vezetékeket
az alábbiak szerint kell csatlakoztatni:
Zöld:
Fekete:
Fehér:

Csatlakozás a géphez

földelés
fázis (élő)
nulla vezeték

földelés
fázis (élő)
fázis (élő)

 Csatlakoztassa a tápkábelt a Tegraminhoz!
(IEC 320 dugó).
 Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz!

FIGYELMEZTETÉS
Mindig kapcsolja ki az áramellátást, húzza ki a dugaszt vagy a
kábelt, és várjon 5 percet a gép felnyitása, illetve további
alkatrészek beszerelése előtt!
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Az adagolóegységek
felszerelése







Vegye le a takarólemezeket!
Csúsztassa az adagolóegység(ek)et a megfelelő helyzetbe a
Tegramin hátulján!
Rögzítse az egység(ek)et a mellékelt csavarokkal!
Csatlakoztassa a rövid, 90°-os szögben álló csövet és az
átlátszó csövet a Tegramin hátoldalán lévő csatlakozókhoz!
Vezesse a hosszú csöveket a pumpáktól a
kenőanyag/szuszpenzió palackjaihoz, és csatlakoztassa azokat
a palackok tetején lévő csatlakozócsonkokhoz!
A csövek a Tegramin hátulján lévő adagolócső-tartókba
nyomhatók.

Amikor alkohol alapú termékekkel dolgozik, a csöveket ki kell
cserélni a DP adagolómodulhoz mellékelt szilikoncsőre. Részletekért
lásd a Csövek cseréje fejezetet!
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OP adagolás
OP öblítővízcsatlakozó
Dugó

Amikor az egységet OP szivattyúval szereli fel:
 Nyomja befelé a csatlakozótárcsát, és húzza ki a kék dugót az
OP öblítővíz-csatlakozójáról!
 Vezesse le a csövet a pumpáról (a 7. elem a pumpa képen),
nyomja befelé a csatlakozótárcsát, és helyezze be a csövet a
csatlakozóba!

TIPP:
A 2 DP adagolómodul csövei 1/3 vagy 2/4 számozásúak. Az
adagolómodulok elhelyezésétől függően távolítsa el a nem
megfelelő számokat a tömlő minkét végéről!

Az előkészítő
felszerelése
Tárcsa

MEGJEGYZÉS:
Győződjön meg róla, hogy az előkészítő tárcsa kúpja és a diszk
Tegramin felőli hátoldala tiszta!
Győződjön meg arról, hogy a szennyfogó tálca tiszta és
megfelelően illeszkedik a helyére!
Óvatosan helyezze az előkészítő lemezt (MD tárcsát) a
Tegraminra!


Helyezze a kúptárcsát óvatosan a tengelyre, és lassan forgassa
el, amíg biztonságosan rögzül!

Zaj

A különböző anyagok eltérő zajkarakterisztikával rendelkeznek. A
hangnyomásszint a Műszaki adatok alatt található.

Kezelési zaj (működés közben)

A zaj csökkenhet, ha csökkenti azt az erőt, amivel a minta az
előkészítési felülethez nyomódik.
A feldolgozási idő megnőhet.

FIGYELEM
A hangos zajoknak való hosszan tartó kitettség maradandó
halláskárosodást okozhat,
használjon fülvédőt, ha a zajnak való kitettség meghaladja a helyi
szabályozás által meghatározott szintet!
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Rezgésszám

A kezeket és a kart érő teljes rezgési kitettség a Műszaki adatok alatt
található.

A rezgés kezelése (működés
közben)

A kézi előkészítés vibrációt okozhat a kézben és a karban.
Csökkentse a vibrációt a nyomás csökkentésével vagy használjon
rezgéscsökkentő kesztyűt!

FIGYELEM
Kéz-kar vibráció veszélye a kézi előkészítés során.
A hosszan tartó vibráció kellemetlen érzést, ízületi sérülést vagy
akár neurológiai károsodást is okozhat.
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2. Alapvető működtetés
Előlap

26

Tegramin-25/-30
Üzemeltetési útmutató

KezelőpanelGomb
FUNKCIÓ
GOMB

TÁRCSAFO
RGÁS

KENŐANYA
G

BAL

F1-F4





ESC

Gomb


Esc

Funkció

Különböző célokra szolgáló
vezérlők. Lásd az egyes
képernyők alsó sorát!

Elindítja a tárcsa forgását.
VÍZ

Csak akkor aktív, ha az
adagolómodul telepítve van.
Kézi felülírás - nyomógomb az
adagolópalackban lévő
kenőanyag felhordásához.

Balra mozgatja a mintatartó
fejet.

Leengedi és felemeli a
mintamozgató fejet a minta
készítése során, illetve amikor
beállítja a mintamozgató lemez
vagy mintatartó pozícióját.

LEERESZTÉ
S/
EMELÉS

START

Funkció

Elindítja az mintakészítési
folyamatot.

Visszatér a főmenübe, vagy törli
a funkciókat/módosításokat.

CSISZOLÓS
ZUSZPENZI
Ó

JOBB





Forgó/nyomógomb

Csak akkor aktív, ha az
adagolómodul telepítve van.
Kézi felülírás - nyomógomb az
adagolópalackban található
gyémántszuszpenzió
f lh dá áh
Jobbra mozgatja a mintatartó
fejet.

Elforgatja a mintamozgató
lemezt.

FORGATÁS

STOP

Kézi felülírás - nyomógomb a
vízadagoláshoz (vizet adagol,
amikor nem fut mintakészítési
program).
A gomb újabb megnyomásával
megszakíthatja a víz adagolását
(a víz 5 perc elteltével
automatikusan kikapcsol) 2


↵

Leállítja az mintakészítési
folyamatot.

Lépések és paraméterek
bevitelére és módosítására
szolgál.
Kombinált kurzor és enter gomb.
A kiválasztott paraméterértékek
aktiválása szerkesztés céljából.
Menti a módosított
paraméterértékeket.
Átkapcsol, ha csak 2 opció áll
rendelkezésre.

2Ha

a recirkulációs egységhez csatlakozik, recirkulációs víz kerül
alkalmazásra.
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A kijelző leolvasása

Az előlapon található kijelző különböző szintű állapotinformációkat
jelenít meg. Például, ha a gépet a hátsó részen, a gép jobb oldalán
található főkapcsolóval kapcsolja be, a kijelző tájékoztatást ad a
Tegramin fizikai állapotáról és a telepített szoftver verziójáról:

A Tegramin használatakor a kijelző a Tegramin szoftverének
kezelőfelülete.
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A kijelző elsődlegesen 2 részre oszlik. Ezeknek a területeknek a
helyét és az általuk tartalmazott információkat az alábbi ábra
szemlélteti, amely az Options (Opciók) menüt használja példaként:
A

B
vált

A
B

Mozgás a menürendszerben

Fejléc: ez egy navigációs segédeszköz, amely megmutatja, hogy
éppen melyik menüpontban van Ön a szoftver rendszerében.
Információs mezők: ezek numerikus értékek vagy szövegmezők,
amelyek a fejlécben látható folyamattal kapcsolatos
információkat tartalmaznak. A kiemelt szöveg a kurzor pozícióját
mutatja.

A menüpontok kiválasztásához:
A tekerőgomb forgatásával válasszon ki egy menüt,
módszercsoportot vagy paramétert!
Nyomja meg a gombot a kiválasztás megnyitásához vagy
aktiválásához!
Nyomja meg az Esc gombot a főmenübe való
Esc
visszatéréshez!

Hangjelzések

Gombnyomáskor rövid sípolás jelzi, ha a rendszer elfogadta a
parancsot, hosszú sípolás jelzi, hogy a gomb jelenleg nem
aktiválható.
A Configuration (Konfiguráció) menüben, az Options (Opciók) alatt a
„rövid” hang be- és kikapcsolható.
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Szoftverbeállítások

A Tegramin első bekapcsolásakor a Select language (Nyelv
kiválasztása) képernyő jelenik meg (a nyelv megváltoztatásához lásd
a „Nyelv módosítása” fejezetet).

↓
Forgassa el a gombot a kívánt nyelv kiválasztásához!
Nyomja meg a gombot a nyelv
elfogadásához!
A rendszer ekkor a dátum beállítására kéri.

Forgassa el a gombot a kiválasztáshoz és a beállítás
módosításához!
Nyomja meg a gombot a beállítások
elfogadásához!
A rendszer ekkor az idő beállítására kéri.

Forgassa el a gombot a kiválasztáshoz és a beállítás
módosításához!
Nyomja meg a gombot a beállítások
elfogadásához!
Ha beállította az időt és a dátumot, forgassa el a gombot a
Save and Exit (Mentés és kilépés) lehetőség
kiválasztásához!
Nyomja meg a Save and Exit (Mentés és kilépés) gombot
(elmenti a beállításokat és visszatér a főmenübe).
A főmenü most a kiválasztott nyelven jelenik meg.
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Normál működés közben, közvetlenül az indítás után, amikor
megjelenik a nyitóképernyő, a szoftver visszatér ahhoz a
képernyőhöz, amit a gép kikapcsolása előtt használtak. Így pontosan
ott folytathatja a munkát, ahol utoljára tartózkodott a gép használata
során.
A Főmenübe az Esc gombbal léphet át. A főmenü a menürendszer
legmagasabb szintje. Ebből a menüből beléphet az összes többi
menübe.
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A nyelv módosítása



Forgassa el a gombot a Configuration (Konfiguráció)
kiválasztásához!
Nyomja meg a gombot a Configuration (Konfiguráció)
menü aktiválásához!
Forgassa el a gombot az Options (Opciók)
kiválasztásához!
↓

↓

Nyomja meg a gombot az Options (Opciók) menü
aktiválásához.
↓

A gomb elforgatásával válassza ki a
Language (Nyelv) lehetőséget!
↓

↓

Nyomja meg a gombot a Select language
(Nyelv kiválasztása) felugró menü
aktiválásához!
Forgassa el a gombot a kívánt nyelv kiválasztásához!

↓
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↓

Nyomja meg a gombot a nyelv elfogadásához!
A Configuration (Konfiguráció) menü a kiválasztott nyelven
jelenik meg.
Ellenőrizze, hogy vannak-e további módosítani kívánt
beállítások az Options (Opciók) menüben! Ha nem,
nyomja meg az ESC gombot a Configuration
(Konfiguráció) menübe való visszatéréshez!
Ellenkező esetben a tekerő-/nyomógombbal válassza ki és
módosítsa a kívánt paramétereket!

33

Tegramin-25/ -30
Üzemeltetési útmutató

Forgassa el a gombot a módosítani kívánt érték
kiválasztásához, pl. Display brightness (Kijelző fényereje):

Számértékek szerkesztése
↓

↓ 

Nyomja meg a gombot az érték szerkesztéséhez!
↓

Egy görgetősáv jelenik meg az érték
közelében.

↓  Megjegyzés:

Ha csak két lehetőség van, az előugró ablak nem jelenik
meg. A gomb (Enter) megnyomásával válthat a 2 opció
között.
A számérték növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa
el a gombot (vagy a két opció közötti váltáshoz)!

↓
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Nyomja meg a gombot az új érték elfogadásához! (Az Esc
gomb megnyomása megszakítja a változtatásokat,
megőrzi az eredeti értéket.)
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A gomb elforgatásával válassza ki a módosítandó
szövegértéket, pl. Keyboard Sound (Billentyűhang):

Alfanumerikus értékek
szerkesztése
↓

↓

A gomb megnyomásával válthat a két opció között.
↓

↓

↓

Megjegyzés:
Ha több mint két lehetőség van, egy felugró ablak jelenik
meg. A gomb elforgatásával válassza ki a megfelelő
opciót!
Nyomja meg az Esc gombot az opció elfogadásához és
az előző menübe való visszatéréshez!
A gomb elforgatásával választhat ki és szerkeszthet
további lehetőségeket a menüben.
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Üzemeltetési mód

Az Operation mode (Üzemeltetési mód) alatt 3 különböző
felhasználói szint állítható be.
Termelés:
Fejlesztés:
Konfiguráció:

Az üzemeltetési mód
megváltoztatása

Lehetőség van módszerek kiválasztására
és megtekintésére, de a szerkesztés nem
lehetséges.
A módszerek kiválaszthatók,
megtekinthetők és szerkeszthetők
A módszerek kiválaszthatók,
megtekinthetők és szerkeszthetők, illetve
a palackok konfigurálhatók.

Az üzemeltetési mód megváltoztatásához lépjen be a Configuration
(Konfiguráció) menübe, majd az Options (Opciók) menübe! Válassza
az Üzemeltetési mód lehetőséget, hogy hozzáférjen az Operation
mode (Üzemeltetési mód) menühöz!
Nyomja meg a gombot a belépési kód kiválasztásához!

↓

↓

Használja a(z)  és  gombokat, és a
forgó/nyomógombot az aktuális belépési kód
megadásához (az alapértelmezett belépési kód: ‘2750‘).):
− A(z)  és a gombbal  válassza ki a számjegyeket (
balra mozog,  jobbra mozog)!
− A számjegyek módosításához forgassa el a gombot,
majd nyomja meg a gombot a belépési kód

Nyomja meg a gombot a Configuration (Konfiguráció)
kiválasztásához!
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↓
Válassza ki a kívánt üzemmódot, és a megerősítéshez
nyomja meg a gombot!

Új belépési kód

Az Új belépési kód az Operation mode (Üzemeltetési mód) menüből
is kiválasztható.
TIPP:
Ha be van állítva a belépési kód, a kezelő 5-ször próbálkozhat a
helyes belépési kód megadásával, amely után a rendszer zárolja a
Tegramint.
Indítsa újra a Tegramint a főkapcsolóval, majd adja meg a
megfelelő belépési kódot!
MEGJEGYZÉS:
Ne felejtse el feljegyezni az új belépési kódot, mivel a beállítások
jelszó nélkül már nem módosíthatók!
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Palackkonfiguráció

A mintakészítés megkezdése előtt konfigurálni kell a szuszpenziókat
és kenőanyagokat tartalmazó palackokat.


Forgassa el a gombot a Configuration (Konfiguráció)
kiválasztásához!
Nyomja meg a gombot a Configuration (Konfiguráció)
menü aktiválásához!
Forgassa el a gombot a Bottle configuration
(Palackkonfiguráció) kiválasztásához!
↓

↓

A telepített adagolómodulok számától függően 1-7
konfigurációs lehetőség közül választhat.
Forgassa el a gombot az első palack kiválasztásához!

↓

Nyomja meg a gombot a Suspension (Szuszpenzió), a
Lubricant (Kenőanyag) vagy a None (Nincs) (ha nincs
adagolópalack csatlakoztatva) közti váltáshoz!
Ha az 1-es pumpához gyémántszuszpenziós palack
csatlakozik, válassza a Suspension (Szuszpenzió) opciót!

↓

Forgassa el a gombot a Type (Típus) kiválasztásához!
Nyomja meg a gombot a Select suspension type
(Szuszpenziótípus kiválasztása) menü megjelenítéséhez!
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↓

↓

Válassza ki a használt szuszpenzió megfelelő típusát és
szemcseméretét!
Nyomja meg a gombot a választás mentéséhez!
Forgassa el a gombot a Remaining (Maradék) opció
kiválasztásához!
Nyomja meg a gombot, és megjelenik egy előugró ablak.

↓

Forgassa el a gombot a palackban lévő hozzávetőleges
térfogat kiválasztásához, és nyomja meg a gombot az
érték mentéséhez!
(A funkció működéséhez a következő paraméter
szükséges: Az Options (Opciók) menüben, a Configuration
(Konfiguráció) alatt a Level measuring in bottles
(Szintmérés a palackokban) Yes (Igen) értékre van állítva.
A következő mintakészítések során használt minden
szuszpenzió vagy kenőanyag mennyisége automatikusan
kiszámításra kerül, és levonódik a palackban lévő
maradék mennyiségből, és megjelenik egy üzenet, ha a
kiszámított mennyiség már túl alacsony.

↓

Ismételje meg az eljárást az összes alábbi
pumpánál/palacknál, amíg az összes palack megfelelően
beállításra nem kerü!.
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↓

Esc

40

Nyomja meg az Esc gombot, amíg meg nem jelenik a
főmenü!
A Tegramin ezzel készen áll egy mintakészítési folyamat
beállítására.
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Mintakészítési folyamat
Beállítás

TIPP:
A megfelelő mintakészítő paraméterek és fogyóeszközök
kiválasztásával kapcsolatos információkért látogasson el a Hogyan
válasszunk mintakészítési módszert részhez a Struers
tudásbázisában!

Mintakészítési mód kiválasztása

Három különböző mintakészítési mód választható.

•
•
•

A mintatartókba befogható és elkészíthető mintadarabok
A mintadarabokat egyszeri mintaként készítik el
A minták kézzel is elkészíthetők (nem alkalmazható a
biztonsági fedéllel ellátott Tegramin esetében)

Válassza ki a megfelelő mintakészítési módot a gomb elforgatásával,
és aktiválja a választást a gomb megnyomásával!
• Mintatartó módszerek
vagy
• Egyszeri mintás módszerek
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Az első képernyőn megjelennek a módszercsoportok. Egy új gépen
csak a Struers Metalog Guide (Struers Metalog Útmutató)
módszerek és a New Group (Új csoport) jelenik meg.

A módszerek felhasználó által meghatározott csoportokba oszthatók,
ami megkönnyíti a szükséges előkészítési módszer megtalálását.
Legfeljebb 10 csoport hozható létre.
Minden csoport legfeljebb 20 különböző előkészítési módszert
tartalmazhat.
Minden módszer legfeljebb 10 lépésből állhat.
A módszercsoportok tartalma azonos, függetlenül attól, hogy
mintatartó vagy egyszeri mintás módszer van kiválasztva.
Az egyik kiválasztásban létrehozott módszercsoport vagy módszer
automatikusan létrejön a másik választásban is.
A leszorítóerőt kivéve, a módszer összes paramétere pontosan
ugyanaz, bármely módozat előzetes beállításakor. Az egyedi
mintadarabokra ható erő és a mintatartó erő viszonya 1:6, azaz
egyszeri mintás üzemmódban 30 N lesz, míg mintatartó módban 180
N, és fordítva.
Ha azonban egy módszerparaméter, például az idő vagy az erő,
később megváltozik, a másik módszer nem frissül az új értékekkel.
Ez lehetővé teszi az egyedi módosítások végrehajtását a minta
mérete és/vagy száma miatt.
Ha az előkészítési felület vagy a szuszpenzió módosul, ez a másik
módszerben is megmutatkozik.
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Mintakészítési módszer
kiválasztása

A menüben való navigáláshoz használja a forgó-/nyomógombot!
TIPP:
A jobb felső sarokban egy kis ikon jelzi, hogy a Mintatartó vagy az
Egyszeri mintás módszer van-e kiválasztva.
Mintatartó módszereket jelöl
Egyedi mintás módszereket jelöl

↓

A tekerőgomb forgatásával válassza ki a
módszercsoportot!
Nyomja meg a gombot a módszer nézet megnyitásához!
↓

Forgassa el a gombot a módszer kiválasztásához!
Nyomja meg a gombot a lépés nézet megnyitásához!
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Mintakészítési módszer
létrehozása

Az mintakészítés optimalizálása érdekében minden paraméter
módosítható.
Minden módszer legfeljebb 10 lépést tartalmazhat.
↓

A gombbal válassza ki az New method-ot (Új módszer)!

↓

↓

↓
Nyomja meg a gombot a lépés megnyitásához és a
paraméter nézet megjelenítéséhez!
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↓

↓

Az alapértelmezett beállítások már ki vannak választva egy általános
mintakészítési folyamathoz . pl.:
Az 1. lépés egy síkcsiszolási lépés.
A 2. lépés egy finomcsiszolási lépés.
A 3. lépés egy polírozási lépés.
Módosítsa a beállításokat a mintakészítési eljárás optimalizálásához!
Válassza ki a szerkeszteni kívánt paramétert a gombbal, pl.
Force & Time/ Removal (Leszorító erő és idő/eltávolítás).

↓

↓

↓

A gombbal szerkessze a paramétert/értéket, és nyomja
meg a gombot az új érték megerősítéséhez! (Az Esc gomb
megnyomása megszakítja a változtatásokat, megőrzi az
eredeti értéket.)
↓

A módszer neve melletti csillag * azt jelzi, hogy változtatás
történt
45
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A lépés módosítása után,
Nyomja meg az F3 New Step (Új lépés) gombot, és
megjelenik a 2. lépés – 2. lépés

MEGJEGYZÉS
F3 New step (Új lépés) csak akkor érhető el, ha az aktuális
mintakészítési lépésnél legalább egy módosítás történt.
Az összes szükséges mintakészítési lépés elkészítése és
módosítása után el kell menteni a módszert.
Nyomja meg az F4 Save (Mentés) gombot, és megjelenik
egy előugró ablak!

Válassza a Save method (Módszer mentése) lehetőséget a módszer
mentéséhez az aktuális névvel és az aktuális módszercsoporttal
együtt!
VAGY válassza a Save method as (Módszer mentése másként)
lehetőséget, és adjon meg új módszercsoportot és új módszernevet!
Lépésről lépésre egy teljes mintakészítési módszer hozható létre.
Ennek ellenére egyszerűbb egy meglévő mintakészítési módszert
módosítani.
Minden meglévő mintakészítési módszer, beleértve a Metalog Guide
módszereket is, használható módosításhoz.
Egy már létező mintakészítési
módszer módosítása
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Válassza ki a módosítandó mintakészítési módszert, menjen végig a
különböző mintakészítési lépéseken, és végezze el a szükséges
módosításokat! Ezután nyomja meg az F4 Save (Mentés) gombot,
és válassza a Save method as (Módszer mentése másként)
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lehetőséget, hogy a módszert más néven elmentse, illetve - ha
szükséges - egy másik csoportban történő mentéséhez!
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Mintakészítési módszer zárolása

A mintakészítési mód véletlenszerű megváltoztatásának vagy
törlésének elkerülése érdekében a módszer lezárható.
A Method view (Módszer nézet) képernyőn válassza ki a
zárolni kívánt módszert, pl. 01. módszer.
Nyomja meg az F1 Change status (Állapot módosítása)
gombot!
↓

↓

↓
Nyomja meg a gombot a módszer lezárásához!
A zöld, nyitott lakat piros, zárt lakatra vált.

↓

A módszer neve előtti lakat szimbólum állapota megváltozik, és
megmutatja, hogy a módszer zárolva van. Ez a módszer továbbra is
módosítható, de a módosítások mentésekor csak a Save method as
(Módszer mentése másként) áll rendelkezésre.
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Mintakészítési módszer feloldása

Módszer feloldásához ismételje meg a fenti műveletsort!

Az adagolási szintek beállítása

Ha egy mintakészítési lépésben szuszpenziókat és/vagy
kenőanyagokat használnak, először a szuszpenzió vagy a
kenőanyag típusát, majd ezt követően az adagolási szintet kell
kiválasztani.
A „Szint:” után két érték állítható be, pl. 1 / 5
Az első érték [1] az előadagolási szint, a felületre felvitt szuszpenzió
vagy kenőanyag mennyisége a tényleges lépés indítása előtt. Erre
azért van szükség, hogy zsírozott felületet biztosítson azon
sérülések elkerülése érdekében, amelyek akkor következhetnek be,
ha a minta száraz felületen kerül lefuttatásra.
A használat gyakoriságától és a felület típusától függően különböző
értékeket kell beállítani. A gyakran használt felületekhez
alacsonyabb érték használható, mint a csak egy alkalommal használt
felületekhez.
A második érték [5] a mintakészítés során fenntartott adagolási szint.
Ez a felület típusának megfelelően kerül beállításra: a puha,
bordázott polírkendők több kenőanyagot igényelnek, mint a kemény,
lapos polírkendők vagy a finom csiszolókorongok. A finom
csiszolókorongok a kenőanyag adagolásának kisebb fokozatát
igénylik, mint a polírkendők.
Opció
Adagolási
szint

Előadagolás

Adagolás

Növekedés
módosítás
a

0 - 10

0 - 20

1

Beállítások
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A mintakészítési
folyamat elindítása

MEGJEGYZÉS:
A Tegramin használata előtt a kezelőnek meg kell ismerkednie a
Biztonsági óvintézkedések lapon felsorolt óvintézkedésekkel.

Tegramin fedél nélkül

A kívánt módszer kiválasztása után
 Nyomja meg a Start  gombot az mintakészítés elindításához!

FIGYELMEZTETÉS
•
•

Ne próbáljon meg mintát venni a tálcából, amikor a lemez
mozgásban van!
Amíg a korong forog, ügyeljen rá, hogy a kezei távol legyenek
a környékétől és ne érjenek hozzá a tálhoz!

Tegramin fedéllel / biztonsági
fedéllel

A kívánt módszer kiválasztása után
 Zárja le a fedelet!
 Nyomja meg a Start  gombot az mintakészítés elindításához!

A folyamat leállítása

A folyamat automatikusan leáll, ha a beállított mintakészítési idő lejár
 A folyamatnak a beállított mintakészítési idő letelte előtti
leállításához nyomja  meg a gombot!

Szárítási funkció

A beépített szárítófunkcióval eltávolíthatja a vizet egy MDcsiszolótárcsáról vagy egy SiC-papírról annak eltávolítása előtt,
illetve megszáríthat egy előkészítő tárcsát vagy egy MD-Chem
polírkendőt.



Mintatartók vagy
mintamozgató lemezek
behelyezése
Mintatartó behelyezése
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Tartsa nyomva a Disc (Tárcsa) gombot a Spin (Szárítás) funkció
 elindításához!
A szárítási funkció leállításához engedje el a Tárcsa gombot!

A Tegramin mintatartókkal vagy egyedi mintákhoz használható
mintamozgató lemezekkel működtethető.
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Üzemeltetési útmutató





Max. 25 mm / 1”




A mintamozgató lemez
behelyezése

Nyomja meg a Raise/Lower (Emelés/süllyesztés) gombot,
hogy a fej a legfelső állásban legyen!
Nyomja meg és tartsa lenyomva a fejen lévő fekete gombot!
Helyezze be a mintatartót, és forgassa addig, amíg a három
tüske a mintatartóba nem illeszkedik, majd nyomja felfelé a
tartót, amíg az a helyére nem kattan!
Engedje el a fekete gombot!
Vegye ki a kezét a tartóból!

MEGJEGYZÉS:
A mintatartókkal végzett munka során ügyeljen arra, hogy a
mintadarabokat rögzítő szorítócsavarok ne álljanak ki a
mintatartóból!
Különböző átmérőjű mintákhoz használjon eltérő hosszúságú
csavarokat!
MEGJEGYZÉS:
A mintatartó aljától a minta tetejéig mért magasság nem haladhatja
meg a 25 mm-t.






A Raise/Lower (Emelés/süllyesztés) gombbal ellenőrizze, hogy
a fej teljesen felemelkedett-e!
Nyomja meg és tartsa lenyomva a fejen lévő fekete gombot!
Helyezze be a mintamozgató lemezt, és forgassa addig, amíg a
három tüske a mintamozgatóba nem illeszkedik, majd nyomja
felfelé a mozgatólemezt, amíg az a helyére nem kattan!
Engedje el a fekete gombot!
Vegye le a kezét a mozgatólemezről!

A mintamozgató fej leengedése
(csak mintamozgató lemezek
használata esetén)

 Nyomja meg a Raise/Lower (Emelés/süllyesztés) gombot a
mintamozgató fej mintakészítésre kész pozícióba történő
leengedéséhez!
A mintakészítő tárcsa és a mintamozgató lemez közötti
távolságnak kb. 2 mm-nek kell lennie.
A távolság beállításához lásd a következő fejezetet: A
mintamozgató lemez magasságának beállítása.

FIGYELMEZTETÉS
Leengedéskor tartsa távol a kezét a mintamozgató lemeztől!
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A mintatartó/mozgatólemez
vízszintes pozíciójának
beállítása

A mintatartó/mozgatólemez mintakészítő tárcsa feletti vízszintes
pozíciójának beállítása:
 Nyomja le a Bal  és Jobb gombokat a vízszintes pozíció
beállításához!
A mintatartót/mozgatólemezt úgy kell elhelyezni, hogy a minták 3-4
mm-rel az előkészítő tárcsa szélén túllógjanak.
MEGJEGYZÉS:
A minta magasságának 8 és 35 mm között kell lennie, és nem
haladhatja meg a 0,7 x-es mintaátmérőt.
Példa: A 30 mm átmérőjű minta nem lehet magasabb 30 x 0,7 = 21
mm-nél.

A minták behelyezése a
mozgatólemezbe

Ajánlások egyes minták
csiszolásához




Helyezze a mintákat az elülső furatokba!
Forgassa el a mozgatólemezt 120 °-kal a vezérlőpanelen lévő



Rotate (Forgatás)
gomb megnyomásával!
Ismételje addig, amíg minden mintát elhelyezett / furatot
felhasznált!

Ne használjon síkcsiszoláshoz durva csiszolóanyagokat egyedi
minták készítésekor! Ez rendszerint nem szükséges, és a durva
csiszolóanyagok használata nem sík mintadarabokhoz vezethet.
Ha bármilyen okból durvább csiszolóanyaggal kell csiszolni, akkor a
síklapúság javítható a következő ajánlások alkalmazásával:
• Használja a lehető legkisebb szemcseméretet (tartsa szem előtt,
hogy ezzel megnő a teljes mintakészítési idő)!
• A beágyazáshoz használjon a minta kopásállóságához hasonló
kopási ellenállással rendelkező beágyazóanyagot!
• A csiszolótárcsa és a mintaadagoló mozgatásához használjon
150 ford./perc fordulatszámot!
(Alacsonyabb sebesség használata esetén csökkentse a
sebességet mind a tárcsán, mind a mintamozgatón)!
• Alkalmazzon együttforgást!
(a tárcsa és a mintamozgató fej az óramutató járásával
ellentétes irányba forog).
• Kis leszorítóerőt alaklmazzon!
• A Tegramin mintamozgató fejét úgy helyezze el, hogy a minták
ne haladjanak át a mintakészítő tárcsa közepén!
• Engedje le a mintamozgató lemezt annyira, amennyire csak
lehetséges, anélkül, hogy hozzáérne a mintakészítési felülethez!

52

Tegramin-25/-30
Üzemeltetési útmutató

Kézi mintakészítés

FIGYELMEZTETÉS
•
•
•
•
•

A kézi csiszolás során ügyeljen arra, hogy ne érjen a
csiszolófelülethez!
Viseljen kesztyűt, hogy megvédje az ujjait a koptató hatású
anyagoktól és a meleg mintáktól!
Szükség esetén viseljen védőszemüveget a fogyóeszköz
biztonsági adatlapján foglaltak szerint!
Ne próbáljon meg mintát venni a tálcából, amikor a lemez
mozgásban van!
Amíg a korong forog, ügyeljen rá, hogy a kezeit tartsa távol a
környékétől és ne érjen a tálhoz!

TIPP:
A kézi előkészítés nem alkalmazható a biztonsági fedéllel ellátott
Tegramin esetében.


A Főmenüben válassza a Manual preparation (Kézi előkészítés)
opciót!



Állítsa be az egyedi mintakészítési paramétereket és a
felhasznált fogyóeszközöket!
Nyomja meg a Start gombot!
A tárcsa az előre beállított sebességgel kezd forogni, és
megkezdődik az adagolás.



Az előre beállított idő letelte után a lemez és az adagolás
automatikusan leáll.
 A tárcsa és az adagolás lejárta előtti leállításához nyomja meg a
Stop gombot!
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3. Karbantartás
Napi karbantartás




Tisztítson meg minden hozzáférhető felületet puha, nedves
ruhával!
Tisztítsa meg a szennyfogó tálcát (lásd: A szennyfogó tálca
tisztítása)!

MEGJEGYZÉS:
Ne használjon száraz rongyot, mert a felületek nem karcállók!
A zsír és az olaj etanollal vagy izopropanollal eltávolítható.
MEGJEGYZÉS:
Soha ne használjon acetont, benzolt és hasonló oldószereket!
Heti karbantartás











A festett felületeket és a vezérlőpanelt puha, nedves ruhával és
általános háztartási tisztítószerrel tisztítsa!
Nagy igénybevétellel járó tisztításhoz használja a Struers
Cleanert (Kat. sz. 49900027).
Távolítsa el a mintakészítő tárcsát és a tálcabetétet!
Távolítson el minden szennyeződést a lefolyócsőről!
Tisztítsa meg (vagy dobja ki) a tálcabetétet, és helyezzen be egy
tiszta példányt (vagy újat)!
Tegye vissza a helyére a mintakészítő tárcsát!
Tisztítsa meg a nyomótalpakat és a dugattyúkat úgy, hogy erőt
fejt ki a mintadarabra és a mintatartóra! (Válassza ki a
Maintenance (Karbantartás) menüt és a Cleaning of specimen
mover head-et (Mintamozgató fej tisztítása)).
A víz-/olajszűrő leeresztéséhez nyomja meg a leeresztőszelepet
(lásd a Víz-/olajszűrő ürítése című részt)!

MEGJEGYZÉS:
Ügyeljen arra, hogy a tisztítóvizet ne engedje bele a recirkulációs
egységbe (ha van)!

A fedelet puha, nedves ruhával és antisztatikus háztartási
ablaktisztítóval tisztítsa!

Tegramin fedéllel / biztonsági
fedéllel



Csövek tisztítása

Hetente, illetve a palackok cseréjekor tisztítsa meg a csöveket, hogy
a csövekben lévő kenőanyag/szuszpenzió ne akadályozza a
mintakészítési eljárásokat!
A csövek tisztítása:
 Nyissa meg a Maintenance (Karbantartás) menüt, válassza a
Cleaning of tube (Csövek tisztítása) lehetőséget, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat!
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A vízelvezető tálca tisztítása

Nyomja meg az F4 gombot az összes használt cső
kiválasztásához!
Egyetlen cső kiválasztásához vagy elvetéséhez mozgassa a
kurzort az adott csőhöz, és nyomja meg az Enter gombot!
Ha 1 vagy több cső lett kiválasztva, nyomja meg az F1 gombot a
tisztítási folyamat elindításához!
A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat!

A Tegramin egy automata tálcatisztító funkcióval rendelkezik.
A tálca tisztítása:
 Nyissa meg a Maintenance (Karbantartás) menüt, és válassza a
Cleaning of bowl (Tálca tisztítása) pontot!
 Állítsa be a tisztítási időt, a tárcsa sebességét, és válassza a
többletvíz adagolása opciót, ha szükséges!



Nyomja meg az F1 gombot a tisztítási folyamat elindításához!

MEGJEGYZÉS:
Ha tálcabetétet használ, a tálca tisztítása funkció használata előtt
távolítsa el azt, nehogy a törmelék a lefolyóba kerüljön!
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A mintamozgató fej tisztítása

A Tegramin rendelkezik egy olyan funkcióval, amely lehetővé teszi a
mintákat leszorító talpak tisztítását úgy, hogy erőt fejt ki a mintákra,
és a zár tisztítását, amely rögzíti az egyedi mintákhoz használt
mintamozgató lemezt.


A funkciók aktiválásához:
Nyissa meg a Maintenance (Karbantartás) menüt, és válassza a
Cleaning of sample mover head (Mintamozgató fej tisztítása)
lehetőséget!



Nyomja meg az F1 vagy az F2 gombot valamelyik funkció
aktiválásához!
− Nyomja meg az F1 gombot a talpak leengedéséhez - ekkor a
dugattyúk megtisztíthatók vagy zsírozhatók.
− Nyomja meg az F2 gombot a zár aktiválásához!
Ennek célja elsősorban a működés ellenőrzése, valamint az
olyan szennyeződések és részecskék eltávolítása, amelyek
akadályozhatják a termék mozgását és a zár megfelelő
működését.

MEGJEGYZÉS:
Semmiképpen se próbálja meg egyik mozgást sem erőltetni!
Ha a komponensek nem mozognak úgy, ahogy kellene, forduljon a
Struers szervízéhez!
A szivattyú kapacitásának
kalibrálása

A mintakészítési felületre szállított folyadék mennyisége idővel
változhat. Az állandó adagolási szint fenntartása érdekében minden
egyes szivattyú külön kalibrálható.
A legnagyobb pontosság érdekében javasoljuk, hogy a szivattyú
kapacitását 3 havonta, valamint a csövek minden cseréjekor
kalibrálja!
A szivattyúk kalibrálásához:
 Lépjen be a Maintenance (Karbantartás) menübe, válassza ki a
Calibration and adjustments (Kalibrálás és beállítások)
menüpontot, majd válassza a következőt: Calibration of pump
capacity (A szivattyúkapacitás kalibrálása).
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A kurzor megfelelő pozícióba mozgatásával válassza ki a
kalibrálandó szivattyút!
Cserélje ki a szuszpenziós vagy kenőanyagos palackot egy
vízzel teli tartályra, és nyomja meg az F1 gombot a szivattyú
elindításához!
Amikor a fúvókából kilépő víz tiszta (átlátszó), az F1 ismételt
megnyomásával állítsa le a szivattyút!
Vegyen elő egy üres mérőhengert, és helyezze az
adagolófúvóka alá! (A legnagyobb pontosság érdekében mérje
meg a mérőhenger tömegét)!
Nyomja meg ismét az F1 gombot a kalibrálási folyamat
elindításához! A szivattyú pontosan 60 másodpercig fog
üzemelni.
Miután a szivattyú leállt, mérje meg a tartályban lévő víz
mennyiségét (vagy mérje meg újra a mérőhenger tömegét)!
Adja meg a mért vízmennyiséget, és erősítse meg az új értéket a
Save & Exit (Mentés és kilépés) gombbal!

Az új kalibrációs érték alapján a Tegramin újraszámolja az adagolási
szinteket, hogy a lehető legnagyobb pontosságot biztosítsa.


Ismételje meg a folyamatot a többi palackkal is.
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A csövek isztítási idejének
beállítása

A Tegramin rendelkezik olyan funkcióval is, amely lehetővé teszi a
cső teljes hosszának megtisztításához szükséges időtartam
megadását. Ezeket az értékeket alkalmazza a gép akkor is, ha a cső
tisztítása után feltölti azt szuszpenzióval vagy kenőanyaggal. Ezért a
tisztítási idők módosíthatók, pl. ha a csöveket az adagolóegységek
telepítése után rövidebbre vágták.
A csövek tisztítási idejének beállítása:
 Lépjen be a Maintenance (Karbantartás) menübe, válassza ki a
Calibration and adjustments (Kalibrálás és beállítások)
menüpontot, majd válassza a következőt: Adjustment of tube
cleaning time (A csövek isztítási idejének beállítása).

Üres cső és feltöltött cső közötti
Szivattyúk 1-6
idő

Növelje az időt, ha:

Csökkentse az időt,
ha:

7. szivattyú

Növelje az időt, ha:
Csökkentse az időt,
ha:

A gyémántszuszpenziók vagy
kenőanyagok nem érik el a csöpögtetőket
a tisztítási folyamat után, mielőtt egy
mintakészítési lépés megkezdődik.
A gyémántszuszpenzió vagy a kenőanyag
adagolása az előadagolás megkezdése
előtt történik
Az OP szuszpenzió nem éri el a csöpögtetőt
a tisztítási folyamat után, mielőtt egy
mintakészítési lépés megkezdődne.
túl sok OP szuszpenzió folyik ki az
előadagolás megkezdése előtt

Tisztítási idő

Minden csőhöz beállítható a tisztítási idő. A tisztítási idő
meghatározza, hogy a szivattyú a tisztítási ciklus során mennyi ideig
fog működni. Ez az érték az egyéni igények függvényében
módosítható.

Idő a T-elágazástól a
csöpögtetőig (csak 7. szivattyú)

Az öblítéshez szükséges víz a T-elágazásba való bevezetésétől a
csöpögtetőig tartó idő is beállítható.
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Csövek cseréje

Alkohol alapú termékek használatakor a Tegraminnal szállított
szivattyúkba szerelt csövek idővel megkeményednek. Ezért a
Tegramin adagolómodulok egy szilikoncső-darabbal vannak ellátva,
mivel a szilikon jobban ellenáll az alkoholnak.
A cső cseréje szilikoncsőre:
 Válassza szét az adagolócsöveket a fehér csatlakozónál (a
csatlakozónak a Tegraminhoz csatlakoztatott csövön kell
maradnia)!
 Válassza le a cső másik végét a Tegraminról !







Nyomja meg a szivattyú alján található két fület,  és vegye le a
szivattyút a tengelyről!
Nyomja meg a pumpán lévő két fület,  és vegye le a hátlapot!
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Távolítsa el a 3 görgőt!



Távolítsa el a Novoprene csövet, és helyezze át a fehér
kapcsokat és a csatlakozót az új szilikoncsőre! Megjegyzés: a
két csatlakozónak egymástól egyenlő távolságban kell lennie,
mint ahogy az eredeti csövön voltak.



Illessze be az új csövet a házba, és erősen nyomja a helyére!
Nyomja be a 3 görgőt a házba!




Szerelje vissza a hátlapot!
Tolja vissza a szivattyút a tengelyre, majd csatlakoztassa újra a
csöveket
Ellenőrizze, jól vannak-e csatlakoztatva a csövek, hogy a
folyadékot az adagolófúvókákhoz szivattyúzzák.
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A mintamozgató lemez
magasságának beállítása

A Tegramin rendelkezik egy olyan mechanizmussal, amely alkalmas
a mintamozgató lemez és az előkészítő tárcsa közötti távolság
beállítására.
A távolság beállítása:
 Lépjen be a Maintenance (Karbantartás) menübe, válassza ki a
Calibration and adjustments (Kalibrálás és beállítások)
menüpontot, majd válassza a következőt: Adj. of specimen
mover plate height (A mintamozgató lemez magasságának
beállítása), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!



Fordítsa el az imbuszkulcsot az óramutató járásával megegyező
irányba a hézag növeléséhez!



Fordítsa el az imbuszkulcsot az óramutató járásával ellentétes
irányba a rés csökkentéséhez!

61

Tegramin-25/ -30
Üzemeltetési útmutató

Funkciók visszaállítása

Bizonyos funkciók gyári beállításainak visszaállítására lehet szükség,
ehhez a Reset functions (Funkciók visszaállítása) menü használható.
Például eltérő szivattyúkonfigurációjú adagolómodulok cseréje
esetén (pl. adagolómodul felszerelése
1 DP szivattyúval 2 DP adagolómodul helyett).
A módszerek vagy konfiguráció visszaállítása:
 Lépjen be a Maintenance (Karbantartás) menübe, és válassza ki:
Reset functions (Funkciók visszaállítása).

Reset Methods (Módszerek
visszaállítása)



A Reset methods (Módszerek visszaállítása) kiválasztása esetén
két lehetőség közül választhat:
Módszerek visszaállítása egy csoportban, és
Módszerek visszaállítása minden csoportban.

MEGJEGYZÉS:
Az egy csoportba vagy az összes csoportba tartozó előkészítési
módszerek visszaállítása esetén azok törlésre kerülnek, ezt
követően a helyreállításuk nem lehetséges.
Reset configuration (Konfiguráció
visszaállítása)




Válassza a Reset configuration (Konfiguráció visszaállítása)
lehetőséget az összes konfigurációs paraméter alapértelmezett
beállításának visszaállításához!
Kapcsolja ki, majd újra be a Tegramint, és konfigurálja újra a
beállításokat!

TIPP:
A beállítások visszaállítása előtt tanácsos feljegyezni a saját
egyéni beállításokat az Options (Opciók) vagy Bottle configuration
(Palackkonfiguráció) részben.
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Évente
A biztonsági berendezések
ellenőrzése

 Nyomja meg a Start gombot!
A gép működésbe lép.
 Nyomja meg a vészleállító gombot!
Ha a működés nem áll le, nyomja meg a Stop  gombot, és
forduljon a Struers szervízéhez!

Tegramin biztonsági fedéllel

 Zárja le a biztonsági fedelet!
 Nyomja meg a Start gombot!
A gép működésbe lép.
 Nyissa ki a biztonsági fedelet!
Ha a működés nem áll le, nyomja meg a Stop  gombot, és
forduljon a Struers szervízéhez!

A fedélrugók ellenőrzése

A fedél nyitását és zárását két rugó támogatja.
 Ellenőrizze a rugók épségét és korróziómentességét!
 Csukja be a fedelet, és ellenőrizze, hogy csillapította-e a lefelé
irányuló mozgást!
Ha a fedél tompítása nem működik, forduljon a Struers
szervízéhez!

FIGYELMEZTETÉS
NE használja a gépet hibás biztonsági berendezésekkel!
Vegye fel a kapcsolatot a Struers szervízzel!

Pótalkatrészek

Lásd a Pótalkatrészek és rajzok című részt a kézikönyv Referenciaútmutató fejezetében.
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4. Figyelmeztetések
A kézikönyvben szereplő
biztonsági üzenetek listája

FIGYELMEZTETÉS
Ne használja a vészleállítót a gép normál üzemmódban történő
leállításához!
A vészleállítás kioldása (kikapcsolása) ELŐTT állapítsa meg a
vészleállítás okát, és hozza meg a szükséges intézkedéseket!

ELEKTROMOS VESZÉLY
•
•
•

Elektromos berendezés telepítésekor kapcsolja ki az
áramellátást!
A gépet földelni kell.
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a
készülék oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett
feszültséggel. A nem megfelelő feszültség kárt tehet az
áramkörben.

FIGYELMEZTETÉS
Alkoholalapú szuszpenziók vagy kenőanyagok használata esetén
elszívórendszert kell csatlakoztatni.

ELEKTROMOS VESZÉLY
•
•
•

Elektromos berendezés telepítésekor kapcsolja ki az
áramellátást!
A gépet földelni kell.
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a
készülék oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett
feszültséggel. A nem megfelelő feszültség kárt tehet az
áramkörben.

FIGYELMEZTETÉS
Mindig kapcsolja ki az áramellátást, húzza ki a dugaszt vagy a
kábelt, és várjon 5 percet a gép felnyitása, illetve további
alkatrészek beszerelése előtt!

FIGYELEM
A hangos zajoknak való hosszan tartó kitettség maradandó
halláskárosodást okozhat,
használjon fülvédőt, ha a zajnak való kitettség meghaladja a helyi
szabályozás által meghatározott szintet!
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FIGYELEM
Kéz-kar vibráció veszélye a kézi előkészítés során.
A hosszan tartó vibráció kellemetlen érzést, ízületi sérülést vagy
akár neurológiai károsodást is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS
•
•

Ne próbáljon meg mintát venni a tálcából, amikor a lemez
mozgásban van!
Amíg a korong forog, ügyeljen rá, hogy a kezei távol legyenek
a környékétől és ne érjenek hozzá a tálhoz!

FIGYELMEZTETÉS
Leengedéskor tartsa távol a kezét a mintamozgató lemeztől!

FIGYELMEZTETÉS
•
•
•
•
•

A kézi csiszolás során ügyeljen arra, hogy ne érjen a
csiszolófelülethez!
Viseljen kesztyűt, hogy megvédje az ujjait a koptató hatású
anyagoktól és a meleg mintáktól!
Szükség esetén viseljen védőszemüveget a fogyóeszköz
biztonsági adatlapján foglaltak szerint!
Ne próbáljon meg mintát venni a tálcából, amikor a lemez
mozgásban van!
Amíg a korong forog, ügyeljen rá, hogy a kezeit tartsa távol a
környékétől és ne érjen a tálhoz!

FIGYELMEZTETÉS
NE használja a gépet hibás biztonsági berendezésekkel!
Vegye fel a kapcsolatot a Struers szervízzel!

FIGYELMEZTETÉS
A biztonsági szempontból kritikus alkatrészeket legfeljebb 20 éves
élettartam után ki kell cserélni.
További információkért forduljon a Struers szervízhez!
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5. Szállítás és tárolás
MEGJEGYZÉS:
A Tegramin szállításához/áthelyezéséhez mindig őrizze meg a
csomagolóládát, a csavarokat és a tartókonzolokat!
Az eredeti csomagolás és szerelvények használatának
elmulasztása a tesztelő súlyos károsodását okozhatja, és
érvényteleníti a garanciát.
Kövesse az alábbi lépéseket:
 Tisztítsa meg a gépet!
 Válassza le a szuszpenziókat / kenőanyagokat, és ellenőrizze,
hogy üresek-e a csövek!
 Vegye le az mintakészítő tárcsát!
 Helyezze fel a mozgatófej szállítókonzolját, és rögzítse a
csavarral!
 Válassza le az áramellátást, a vizet és a sűrített levegőt!
A maradék víz összegyűjtéséhez (ha van) tegyen egy rongyot a
tálba!
 Helyezze el a hevedereket a talpak külső oldalán!
 A hevedereket és az emelőrudat a Tegramin kicsomagolása
című részben leírtak szerint rendezze el!
 Vigye a gépet az új helyére!
Ha a gép hosszú távú tárolását vagy szállítását tervezi, kövesse az
alábbi lépéseket is:
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Emelje fel és helyezze a gépet a raklapra!
Rögzítse a gépet a raklaphoz a szállítókonzolok segítségével!
Állítsa a szállítórekeszt a raklapra!
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6. Megsemmisítés
A WEEE szimbólummal jelölt készülékek elektromos és elektronikus
alkatrészeket
tartalmaznak, és nem kezelhetők általános
kommunális hulladékként.
A megsemmisítés helyes, nemzeti jogszabályokat követő módjával
kapcsolatban tájékozódjon a helyi hatóságoknál!
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1. Struers tudásbázis
A mechanikai minta-előkészítés a leggyakoribb módszer az
anyagvizsgálati minták mikroszkópos vizsgálatra való előkészítésére.
Az előkészített felületre vonatkozó követelményeket az adott
elemzési vagy vizsgálati típus határozza meg. A minta előkészíthető
a tökéletesre kivitelezéshez, a valódi szerkezethez, vagy az
előkészítés megszakítható, ha a felület megfelel az adott
vizsgálatnak.
TIPP:
További információkért lásd a Struers webhelyének Csiszolás és
polírozás című részét!

69

Tegramin-25/ -30
Üzemeltetési útmutató

2. Tartozékok és fogyóeszközök
Tartozékok

A termékcsalád részleteit lásd a Tegramin prospektusban.

Mintatartók

A kínálat részleteit lásd a Struers mintatartók prospektusban.

Fogyóeszközök

Lásd a Struers fogyóeszközök katalógusát.

A fedél felhelyezése
(opcionális/kiegészítő)

A Struers alkohol alapú fogyóeszközökkel végzett munka esetén
fedél használatát javasolja.
A fedélkészlet tartozékként rendelhető.
TIPP:
A Struers fogyóeszközök széles választékát kínálja csiszoláshoz
és polírozáshoz.
A Struers fogyóeszközeinek használata ajánlott.
Más termékek agresszív oldószereket tartalmazhatnak, amelyek
feloldhatják pl. gumitömítéseket. A garancia nem terjed ki a sérült
gépalkatrészekre (pl. tömítések és csövek), ahol a sérülés
közvetlenül kapcsolatba hozható nem a Struers-től származó
fogyóeszközök használatával.
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3. Hibaelhárítás
Hibaüzenetek

A hibaüzenetek két osztályba sorolhatók:
Üzenetek
Hibák

Üzenetek

Az üzenetek célja, hogy tájékoztassák a kezelőt a gép állapotáról, és
tanácsot adjanak kisebb működési hibákról.

Hibák

Bizonyos esetekben a művelet csak akkor folytatható, ha egy
jogosult technikus elhárította a hibát.
Azonnal kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval! Ne kísérelje meg az
egység működtetését, amíg egy technikus nem hárította el a
problémát!
Az alábbi táblázat további információkat nyújt az esetleg megjelenő
hibaüzenetek némelyikéről.

Üzenet

Sz.

Magyarázat

Szükséges teendők

#0

Ismeretlen hiba.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot!
Indítsa újra a gépet! Ha a hiba továbbra
is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
Struers szervízzel!
Kérjük, vegye figyelembe azokat a
körülményeket, amelyek a hibához
vezethetnek.

#1

Ez az üzenet akkor jelenik meg,
ha a vészleállítót aktiválják.

Az üzenet eltűnik, ha a vészleállító
gombot feloldják.

#13

Már létezik olyan név, amelyet
egy módszercsoporthoz kíván
használni.

Kérjük, használjon egy másik nevet a
csoporthoz.

#14

Már létezik a módszerhez
használni kívánt név.

Kérjük, használjon más nevet a
módszerhez.
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Üzenet

72

Sz.

Magyarázat

Szükséges teendők

#15

A használni kívánt nevet a
Tegramin fenntartja.

Kérjük, használjon másik nevet.

#19

A mintatartó fejnek a folytatáshoz Nyomja meg az Enter gombot az üzenet
felső helyzetben kell lennie.
nyugtázásához, majd nyomja meg a(z)
gombot a mintatartó fej felső pozícióba
mozgatásához!

#23

A módszer használatban van,
egyes paraméterek nem
módosíthatók, és egyes funkciók
nem állnak rendelkezésre.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Várja meg, amíg a
folyamat befejeződik!

#24

#25

Mivel a felhasználó által
meghatározott fogyóeszközök
nem termékcsoportokra vannak
felosztva, a felhasználó által
meghatározott szuszpenziók
nem kompatibilis, felhasználó
által meghatározott
kenőanyaggal kombinálhatók.

Nyomja meg az Enter gombot az üzenet
nyugtázásához, és válassza ki a
kiválasztott szuszpenzióval kompatibilis
kenőanyagot, vagy módosítsa a
felhasználó által meghatározott
kenőanyag típusát! Ez a „Felhasználói
kenőanyag konfiguráció” képernyőn
történik.

Módszer létrehozásakor a
felhasználó által definiált
szuszpenzió nem kombinálható
nem kompatibilis felülettel.

Nyomja meg az Enter gombot az üzenet
nyugtázásához, és válasszon egy másik
szuszpenziót (vagy felületet)!

#27

A folyamat mintatartó
üzemmódban befejeződött, de a
nyomásszabályozó rendszer
hibája miatt a tartó emelése
sikertelen volt.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot!
Indítsa újra a gépet! Ha a hiba továbbra
is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
Struers szervízzel!

#28

A mintatartó nem engedhető le a
nyomásszabályozó rendszer
hibája miatt.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot!
Indítsa újra a gépet! Ha a hiba továbbra
is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
Struers szervízzel!
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Üzenet

Sz.

Magyarázat

Szükséges teendők

#35

Már létezik a fogyóeszközhöz
használni kívánt név.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Adjon más nevet a
fogyóeszköznek!

#38

Váltsa át az üzemmódot „Development”
(Fejlesztés) vagy „Configuration”
(Konfiguráció) üzemmódba

#40

A „Level measuring in bottles”
(Szintmérés palackban) funkció
az Options (Opciók) képernyőn
„No” (Nem) értékre van állítva.

#43

A funkció nem áll rendelkezésre
az aktuális menüben.

#47

Még nem választott ki csövet a
tisztításhoz.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Válassza ki a
megtisztítani kívánt csöve(ke)t, majd
válassza ki újra a tisztítást!

#56

A vészleállító kapcsoló
aktiválódott, de a 24 V-os
vezérlőáram nincs
lecsatlakoztatva.

Kérjük, forduljon a Struers szervízhez!

#57

A vészleállító kapcsoló
Kérjük, forduljon a Struers szervízhez!
aktiválódott, de a 24 V-os
vezérlőáram folyamatosan le van
csatlakoztatva.

A „Level measuring in bottles”
(Szintmérés palackban) aktiválásához:
Lépjen az Options (Opciók) képernyőre,
és válassza a Yes (Igen) lehetőséget!
Ezután térjen vissza a Bottle
configuration (Palackkonfiguráció)
képernyőre, és állítsa be az összes
konfigurált palack tényleges maradék
folyadékszintjét!
Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot!
Válasszon ki egy módszert, és
válasszon ki egy lépést, amely az
adagolandó fogyóeszközt tartalmazza!
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Üzenet
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Sz.

Magyarázat

Szükséges teendők

#59

A sűrítettlevegő-ellátás
meghibásodott.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Ellenőrizze és állítsa
helyre a sűrítettlevegő-ellátást!

#60

A nyomásszabályozó
meghibásodott.

Ellenőrizze a sűrítettlevegő-ellátást, és
indítsa újra a gépet! Ha a hiba továbbra
is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
Struers szervízzel!

#61

A nyomásrendszer nincs
megfelelően kalibrálva.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#64

A leállítás megnyomása vagy az
előkészítési idő lejárta után az
előkészítési tárcsa nem állt le.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! A vészleállítóval állítsa
le a tárcsát! Indítsa újra a gépet! Ha a
hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#65

A mintatartó motort nem lehetett
elindítani vagy leállítani az
előkészítési idő lejárta előtt.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
Csökkentse az erőt, és indítsa újra a
folyamatot!
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#66

A mintatartó motor túlterhelt és
túlhevül.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Várjon egy kicsit, amíg
a motor lehűl, csökkentse az erőt, és
folytassa az előkészítést!
Ha ez nem segít, forduljon a Struers
szervízéhez!

#67

A mintatartó motort a
mintakészítő tárcsa hajtja.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot!
Állítsa a mintatartót balra (a súrlódási
erő csökkentése érdekében) vagy
csökkentse az erőt és/vagy a
tárcsamotor fordulatszámát!
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Üzenet

Sz.

Magyarázat

Szükséges teendők
Nyomja meg újra a START gombot! Ha
nem segít, forduljon a Struers
szervízhez!
Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot!
Állítsa a mintatartót balra (a súrlódási
erő csökkentése érdekében) vagy
csökkentse az erőt és/vagy a
tárcsamotor fordulatszámát!
Nyomja meg újra a START gombot! Ha
nem segít, forduljon a Struers
szervízhez!
Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Hívja fel a Struers
szervízt!

#68

A mintatartó motort a
mintakészítő tárcsa hajtja.

#69

A mintamozgató fej végütközői
nincsenek megfelelően beállítva.

#70

Nincs elektromos csatlakozás az
említett szivattyúhoz.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Kapcsolja ki a gépet!
Távolítsa el a kérdéses szivattyúmodult,
és tolja vissza a helyére! Indítsa újra a
gépet! Ha a hiba továbbra is fennáll,
vegye fel a kapcsolatot a Struers
szervízzel!

#71

A mintamozgató motor
áramellátása túl magas vagy túl
alacsony (24 V DC +/- 10%).

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#72

A 24 V DC tápfeszültség a 10%os tartományon kívül van. A
tápegységet be kell állítani vagy
ki kell cserélni.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#73

A 12 V DC tápfeszültség a 10%- Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
os tartományon kívül van. A PCB az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
károsodhat.
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!
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Üzenet
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Sz.

Magyarázat

Szükséges teendők

#74

A 5 V DC tápfeszültség a 10%-os Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
tartományon kívül van. A PCB
az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
károsodhat.
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#80

A rendszer hibát észlelt a
frekvenciaátalakítóban.

#81

A hálózati áramellátás túl magas, Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
vagy a frekvenciaátalakító
az Enter gombot! Ellenőrizze a hálózati
meghibásodott.
áramellátást! Indítsa újra a gépet! Ha a
hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#82

A tárcsamotor túlterhelt, de még
nem melegedett túl.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Csökkentse az erőt, és
folytassa az mintakészítési folyamatot!

#83

A frekvenciaváltó biztonsági jele
(a Tegramin PCB által
szabályozva) nem aktiválódott.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#84

A rendszer hibát észlelt a
frekvenciaátalakítóban. (A kódok
a frekvenciaátalakító
kézikönyvében találhatók.)

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!
Jegyezze fel a hibakódokat, hogy
segítse a hiba megtalálását!

#87

A fedél érzékelője nincs aktiválva Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
vagy meghibásodott.
az Enter gombot!
Nyissa fel és zárja be a fedelet, és
ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen
akadály! Indítsa újra a gépet! Ha a hiba
továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Ellenőrizze a hálózati
áramellátást! Indítsa újra a gépet! Ha a
hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

Tegramin-25/-30
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Üzenet

Sz.

#89

Magyarázat

Elektromos kimeneti hiba, pl. „Xmotor”.

Szükséges teendők
Ellenőrizze, hogy a fedél teljesen
bezáródott-e, majd nyomja meg a
START gombot!
Ha ez nem segít, hívja a Struers
szervízt!
Biztonsági fedél nélküli modelleknél a
Tegramin a szervízre várva
működtethető.
Lépjen az Options (Opciók) képernyőre,
és állítsa az ”Allow operation with cover
open” (Működtetés engedélyezése
nyitott fedéllel) beállítást „Yes”-re (Igen).
Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot!
Indítsa újra a gépet! Bizonyos
körülmények között (attól függően, hogy
melyik modul volt hibás) a gép
üzemeltetése továbbra is lehetséges.
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!
Jegyezze fel az említett konkrét
kimenetet, hogy segítse a hiba
megtalálását!
Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#90

#92

A légnyomás túl alacsony a
„Mintamozgató lemez
magasságának beállítása”
végrehajtásához.

Ellenőrizze a sűrítettlevegő-ellátást, és
nyomja meg az Enter gombot a beállítás
elvégzéséhez!
Vagy
Nyomja meg az ESC gombot a beállítás
megszakításához!

#93

A sűrített levegő nyomása túl
alacsony, vagy a
nyomásszabályozó rendszer
meghibásodott.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot!
Ellenőrizze a sűrített levegős
csatlakozást (a nyomásnak 6 és 10 bar
között kell lennie)
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!

#94

Elektromos bemeneti hiba, pl.
„BP 1”.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot!
A gép kézi mintakészítések elvégzésére
használható, de nem végezhető
automatikus mintakészítés.
Vegye fel a kapcsolatot a Struers
szervízzel!
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Üzenet

Sz.

Magyarázat

Szükséges teendők

#97

A vészleállító meghibásodott.

Az üzenet nyugtázásához nyomja meg
az Enter gombot! Indítsa újra a gépet!
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a Struers szervízzel!
Ne kísérelje meg a berendezés hibás
vészleállítóval történő működtetését!

#99

78

Eltávolították a biztonsági
fedelet. A Struers
szervízmérnökének vissza kell
állítania a beállítást az Opciók
képernyőn.

Vegye fel a kapcsolatot a Struers
szervízzel!

Tegramin-25/-30
Üzemeltetési útmutató

Fizikai megfigyelések/problémák

Magyarázat

Szükséges intézkedés

Zaj a gép indulásakor, vagy a gép
nem húz.

A szíj nem elég feszes.

Hívja fel a Struers szervízt! A szíjat
meg kell húzni.

A funkciókat nem hajtja végre.

Cserélje ki a biztosítékot!

A gép nem működik

Kiégett a Tegramin hátulján lévő
biztosíték.

A víz nem folyik le.

A levezetőcső megtört.

Egyenesítse ki a csövet!

A levezetőcső eltömődött.

Tisztítsa ki a csövet!

A levezetőcső nem lejt.

Állítsa be a csövet úgy, hogy a
lejtés egyenletes legyen!

Hibás szoftverbeállítás.

Ellenőrizze a szoftverbeállítást!

A hálózati vízcsap el van zárva.

Nyissa ki a vízcsapot!

A beépített vízcsap zárva.

Nyissa ki a vízcsapot!

A beépített vízcsap eltömődött.

Tisztítsa ki a vízcsapot!

A vízbemenetnél lévő szűrő
eltömődött.

Tisztítsa meg a szűrőt!

A beépített vízcsap eltömődött.

Tisztítsa ki a vízcsapot!

A vízbemenetnél lévő szűrő
eltömődött.

Tisztítsa meg a szűrőt!

Be kell állítani a vízszelepet.

Lásd Adjusting the Water Flow (A
vízáramlás beállítása).

Leállás után a hűtővíz csöpög.

A mágnesszelep meghibásodott.

Hívja fel a Struers szervízt! A
mágnesszelepet ki kell cserélni.

Folyamatos, rendellenes kopás a
csiszolási/polírozási felületen.

Elhasználódott kuplung a
mintatartón/mozgatólemezen vagy a
Tegramin mintamozgató fején.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
Struers szervízzel a kuplung cseréje
érdekében!

A mintakészítő tárcsa egyenetlenül
fut vagy leáll.

Az erő túl nagy.

Csökkentse az erőt!

A mintakészítő tárcsa leáll.

A frekvenciaátalakító leállította a
berendezést.

Kapcsolja ki a berendezést!
Várjon néhány percet, majd indítsa
újra a berendezést!
Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye
fel a kapcsolatot a Struers
szervízzel!

A hűtővíz leáll.

Elégtelen vízáramlás

A mintadarabok szélesebbek, mint a
Használjon kisebb mintákat!
mintakészítő tárcsa sugara.
Egyenetlen minták.

A mintadarab a korong közepén
halad át.

Pozicionálja újra a
mintatartó/mintamozgató lemez
vízszintes helyzetét! Lásd
A mintatartó/mozgatólemez
vízszintes pozíciójának beállítása

A mintatartó/mozgatólemez
vízszintes pozíciójának
beállítása
.
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4. Szervízinformációk
A Tegramin széles körű információt nyújt a különböző alkatrészek
állapotáról.
A funkció elérése:
 Lépjen be a Maintenance (Karbantartás) menübe, és válassza ki:
Service information (Szervízinformációk).

Különféle témaköröket lehet kiválasztani a különböző komponensek
állapotára vonatkozó információk megtekintéséhez.
A szervízinformációk a Struers szervízzel együttműködve is
felhasználhatók a berendezés távoli diagnosztikájához.
A szervízinformációk csak olvasható információk, a gépbeállítások
nem módosíthatók.
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Szervízellenőrzés

A Struers azt javasolja, hogy évente vagy minden 1500 óra
használat után végezzenek rendszeres szervízellenőrzést.
A Struers átfogó karbantartási tervek széles körét kínálja, amelyek
megfelelnek ügyfeleink igényeinek. Ezt a szervízajánlatot
ServiceGuardnak hívják.
A karbantartási tervek tartalmazzák a berendezés ellenőrzését, a
kopó alkatrészek cseréjét, az optimális működéshez szükséges
beállításokat/kalibrálást és a végső működési tesztet.
A gép teljes működési idejére és szervízelésére vonatkozó
információk megjelennek a képernyőn az indításkor:

1000 üzemóra után előugró üzenet jelenik meg, amely emlékezteti a
felhasználót a szervíz-ellenőrzés ütemezésére.
Az 1500 üzemóra letelte után megjelenik egy előugró ablak, amely
figyelmezteti a felhasználót, hogy túllépte az ajánlott szervízidőközt.
 A gép szervízelésével kapcsolatosan forduljon a Struers
szervízéhez!
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5. Pótalkatrészek és rajzok
A vezérlőrendszer biztonsági
alkatrészei (SRP/CS)

Biztonsági
alkatrész
Biztonsági relé
Vészleállító
kapcsoló
Vészleállító
érintkező
Vízszelep

Gyártó / Gyártó leírása

Gyártó kat. sz.

Pilz
2 cs. 3mp-es
késleltetéssel
Schlegel
Vészleállító gomb
Schlegel
Moduláris érintkező,
pillanatnyi
Invensys
V-sorozatú vízszelepek

PNOZ XV1P
3/24VDC 2n/o
1n/o t
ES Ø22 RV
típus
1 NC típus MTO

Frekvenciaátalakító Omron
Frekvenciaátalakító
1x200 V 750 W
Érintkezőrelé
Omron mágneskapcsoló
24VDC
Reteszzsanér 3
Pizzato,
Pizzato biztonsági
zsanéros kapcsoló, M12

Mágnesszelep,
tripla 24VDC
Gn.311
VZAB0P7BAA
J7KNG-14-0124D
HPAB050DKAM

A Struers kat. számok a pótalkatrészek listájában találhatók.

FIGYELMEZTETÉS
A biztonsági szempontból kritikus alkatrészeket legfeljebb 20 éves
élettartam után ki kell cserélni.
További információkért forduljon a Struers szervízhez!
MEGJEGYZÉS:
A biztonsági szempontból kritikus alkatrészek cseréjét csak a
Struers mérnöke vagy képzett technikusa (elektromechanikus,
elektronikus, mechanikus, pneumatikus stb.) végezheti.
A biztonsági szempontból kritikus alkatrészeket csak legalább
azonos biztonsági szintű alkatrészekre szabad kicserélni.
További információkért forduljon a Struers szervízhez!
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Pótalkatrészjegyzék

További információkért, illetve az egyéb cserealkatrészek
elérhetőségének ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot a Struers
helyi szervízrészlegével! Az elérhetőségi adatok a Struers
weboldalán találhatók.
Pótalkatrész

Kat. szám:

Biztonsági relé

2KS10007

Vészleállító kapcsoló

2SA10400

Vészleállító érintkező

2SB10071

Vízszelep

2YM12311

Frekvenciaátalakító

2PU12075

Érintkezőrelé

2KM71411
2SS48086

Reteszzsanér

Kapcsolási rajzok

3

Blokkdiagram, Tegramin ..................................................... 16013052
Kapcsolási rajz Tegramin .................................................... 16013102
Levegődiagram, Tegramin-25/-30 ....................................... 16011000
Vízdiagram Tegramin-25/-30 ............................................... 16011001
Lásd a következő oldalakat!
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Data
in/out

M1, AC-motor

300-3000
rpm.

TM-20: 370W
TM-25/30: 750W

Belt
5:1

Disc
0-600 rpm

B1, Namur Sensor
(splash cover only)

Solenoid Valves
for water
(combined unit)

B

C

Y9

X1, Connector for
optional Cover

Input
Cover supervision
(X14)

RS-422

(X17)

Sink driver

(X4)

Sink driver

(X4)

Sink driver

(X4)

Sink driver

(X16)

Start
(24V-2 chain)

Connector for
Initial prog.

(X16)

24V + CAN
(24V-2 chain)

(X21)

X3, Connector
for Cooli

S1-3

Emergency
Stop

X2, Connector for
ext. drain select

(X4)

+24V
(24V-1 chain)

(X22)

Connector for
Debug / Test

Connector for
Struers Memory
Module (X20)

3x SPI

(X16)

RS232

(X24+25)

24V input

(X11)

(X11)

(X7)

(X7)

(X7)

(X5)

(X3)

X5, Connector
for Service

(X15)

USB

3x outputs
+/-24Vdc
(24V-2 chain)

2x outputs
+/-24Vdc
(24V-2 chain)

2x outputs
+/-24Vdc
(24V-2 chain)

24Vdc output
(24V-1 chain)

8x outputs
+24V
(24V-1 chain)

2x analog input (X11)
12 bit res.

Analog input
12 bit res.

Analog input
12 bit res.

(X6)

(X18)

(X26)

(X26)

+/- 0-24Vdc, 1A
(24V-2 chain)

3x digital input

BLDC-motor driver
(max 12 amp.)

X4, Connector
for LAN

CPU, V850SJ3, 1M flash, 60K ram
SRAM, 256Kx16
NVRAM, serial 32Kx8
Display Controler, S1D13706
Real time clock
Heart beat Indicatot
PCB-version detection
Buzzer
6x voltage supervision, 10bits ADC

A4, Printed Circuit Board
(common for all models of Tegramin)

(X10)

K1, Contactor

3x Hall Sensors
Speed feedback

3-phase
motot drive

X13

X12

X11

*Y3
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Connector for Dosing-modul #3
(2 pumps + OPS-pump)
(Option)

Connector for Dosing-modul #2
(2 pumps)
(Option)

P
U

Y7

BP1

44 teeth

*

U

Y8

P

*BP2

*RP2

A2
Scale

CAGE Code

- Total Overview
Size

Solenoid Valves
for air

Air Pressure
Transmitters

CZO/ JGP

DWG NO

Sheet

16013052
1

of

Motor and feedback
potentiometer for
travers movement

1

Motor and reference
position sensor for
specimen mover

Note:
Tegramin-25/30 only

Tegramin, Block Diagram

Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark
telephone: +45 44 600 800

*Y6
Y5

12 teeth

*Belt
3,5 : 1

Specimen
Holder Head
50-150 rpm.

Y4

Connector for Dosing-modul #1
(2 pumps)
(Option)

HL1,
Light

Y2

112 teeth

Belt
3,5 : 1
32 teeth

70 mm stroke, 2mm/rev.

Gear
69:8

* Stock Removal
linear potentiometer
50 mm stroke

Y1

*RP1

127 rpm.

24V dc
3W

*M3, Gearmotor

24V dc
180 W
0-2810 rpm.

*Travers Spindle

Brake Resistor

M2, BLDC-gearmotor

R1

TM-20:
Head forced up
TM-25/30:
Single specimens
bottom stop pos.

3~ 240Vac

3p

TM-20: 450 W
TM-25: 750 W
TM-30: 750W

OPS flush

Disc cooling, bowl flush

Y9

24V-3

(X4)

24V-2

(X4)

24V-3 input (with supervision)
(Emergency Stop switched)

(X4)

(X2)

(X2)

24V-2 input (with supervision)
(Emergency Stop switched)

(X19)

5V,
2+1 dig.input

Strap

Pressure
increase

A

Y9

K1, Contactor

X1

X1

(X2)

(X2)

24V-1 input
(unswitched)

0 Volt

(X12)

6x4 matris
(6out / 4in)

BR1,
Turn/push button

Presure
decrease

Cooling water, grinding

Reset

Instant

K1, Contactor

Sw.input

Safety Relay

Power

S1-3

(X1)

(X1)

12V PWM

(X9)

light

SB1, Touch pad

Switchmode
Power Supply
TM-30: 24Vdc/15A
TM-20/25: 24Vdc/10A

* Pressure
decrease, fast

Inverter

0.1 sec.
delay

X1

X1

S1-1

(X23)

data

TFT Color Display,
320x240 dots
with white LED
backlight

Epson
S1D13706

A5

2

A2

Single specimens
mode

Frequency

2

KS1

Depends on Cover configuration
(Shown in safety cover configuration)
(For details see circuit Diagram)

KS1,
Work zone guard
hinge switch

Emergency
Stop

S1

Powersupply
24Vdc / 2,5A

A1

2

Z1, Filter

Head forced down

A3

+/- 6%

Fuses
TM-20: 6,3AT
TM-25/30: 10AT

STO 24V
output
STO
inputs

Switch

200-240V, 50/60 Hz

Main Supply in

X1

F1-2

Single specimens
disc locked

*

QS1

Single specimens
vacuum activation

A

Rev

L1

PE

PE

Switchmode

BK-10
(AWG14)

BK-8
(AWG14)
BK-7
(AWG14)

L

A2

V-

V+

TM-30:
24Vdc / 15A

Z2

A1

0.1 sec.
adjustment

Power

A2

BU-40 BU-41

Contactor

K1

Safety Relay

BU62
(1mm²)

BU63
(1mm²)

KS1

BU-53

(optional)

XPE1

BU-54

S14

S11

BU-52

X1-6

X1-5

BU-49

X20-4

BU-45

S1-2

PE

S1-1

Mounting
screws

L

N

2

1

BU-43

BU-42

Bottom
Frame

S32

S21

strap

S22

Logic
Circuit

S12

strap

BU-55

14

13

A2

A1

24

23

2

4

See right side of
this drawing for
other configurations

1

38

0.1 sec.
delayed

37

To Inverter
A3:H2

To Inverter
A3:H1

To Inverter
A3:HC

BU-13
(0.75mm²)

BU-4
(1mm²)

BU-3
(1mm²)

BU-20
(0.75mm²)

PCB

A4

- DC
X25

Motor Driver Circuit
for specimen mover

+ DC

Power isolation

Sink Driver

24V-2

24V-3

24V-3 chain

24V-2 chain

24V-1 chain

GND

X24

X4-12

X4-3

X4-6

X2-4

BU-24
(0.75mm²)

BU-19
(0.75mm²)

X2-3

X2-2

BU-23
(0.75mm²)

BU-6
(0.75mm²)

X2-1

X1-3

BU-2
(0.75mm²)

BU-5
(0.75mm²)

X1-2

BU-1
(0.75mm²)

PCB

A4

To Safety Relay, KS1

Bottom
Frame

XPE3

RS-422
comm.

Frequency Inverter
750W

Safe Torque Off
function

PE

L1

BK-4
(AWG14)

GNYE-3
(AWG14)

N / L2

BK-3
(AWG14)

Power supply for
water solenoid valves
(see page 2)

BU-58

BU-57

BU-56

X1-2

X1-1

X20-2

X20-1

X20

BK-4
(AWG14)

BK-3
(AWG14)

BU-59

Depends on Cover configuration
(shown in safety cover configuration)

BU-48

X20-3

BU-44

L

N

Line

3

2

1

Bottom
Frame

XPE2

GNYE-2
(AWG14)

BK-2
(AWG14)

GNYE-1
(AWG14)

Bottom
Frame

PE

L

Safety Hinge switch
on Cover

SS1

Emergency Stop
push buttom

Switchmode
24Vdc / 2,5A

Power Supply

S1

N

L

TM-20: 2x 6.3AT
TM25/30: 2x 10AT

F1 + F2

Power Entry Module
with main power switch
and fuses

A1

TM-20/25:
24Vdc / 10A

PE N

BK-9
(AWG14)

GNYE-4
(AWG14)

Power Supply

Bottom
Frame

XPE4

X60:N

200-240V
50-60Hz

200-240V
50-60Hz

X60:L1

L1 + L2

N+L

or

L2

L

BK-1
(AWG14)

BU-56
KS1:37

N

HC
H1
H2
BU-57
KS1:38

Load

A3 Frequency Inverter

BN

Z1 EMC Filter

X17-1

N

V-

V+

WH

X17-6

QS1 Power Inlet

21

3

YE

U

X10-10

X10-9

X12

X9-2

X9-1

X23

X26

X15-5

X15-1

X15-4

X15-3

X15-2

X16-4

X16-3

X16-7

X16-6

X16-2

X16-5

X16-1

X4-7

X4-1

GND X14-1

Z5

Mounting
screws

2

1

GND

+24V

0V

+24V

(See page 2)

WH

RD

Shield

BK

GN

GN

BN

PK

R1

M2

4x AWG24 + shield

W04

6x 0.25mm²

Brake
Resistor

D-

Vbus

GND

D+

RX

TX

GND

CAN-L

Sample
Mover
Motor

BU-51
0.5 mm²

X20-6

4x6 matrix

Touch Pad

320x240 dots
color TFT

1 2

4 3

P9

USB-B

X5

9p male

X4

4p female

X3

2p female

X2

6p female

X1
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Rear Connectors Mounting Plate

GY

W3

BU-47

BU-46

(6x 0.75mm²)

BU-23

BU-24

- LED

SB1

Bottom
Frame

Display

+ LED

Data

A5

CAN-H

BU-50
0.5 mm²

X20-5

S1-3

(2x 0.75mm²)

To A4:X2-3

To A4:X2-4

To X20-4

BU-49

BU-52

WH

PK

3x 230V/50Hz

Motor for
rotating disc

Motor

TM-20: 370W - ½ H.P.
TM-25/30: 750W - 1 H.P.

PE

W

V

U

M1

WH

YE

BU-10

BU-9

BU-21

BU-22

To KS1:S11

Input (coding for
safety relay design)

10-poles flat cable

X29

3

WH

(0.25mm²)

1

40-poles flat cable

W17

0,5mm pitch

GNYE-9
(AWG14)

BK-13
(AWG14)

BK-12
(AWG14)

BK-11
(AWG14)

RD

Bottom
Frame

strap

5x 0.25mm²

W16

PE

W

V

Input X14-2

X17-7

BU-58
KS1:38

S+
SR+
RGN

X17-2

IG
GY

X17-3

1 turns

External short circuit
protection according
to local standards.

1 turns

1

5

22

6

4

BK-5
(AWG14)

2

BK-6
(AWG14)
BK/BK/BU

2p male

2

1

4

5p female

1

2

Safety
Switch

3

24Vdc
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SS1

Solenoid Valve

(2x 0.75mm²)

RD-2

RD-1

Drain Switch option

WH

BN

(4x 0.5mm²)

GN

YL

Safety Cover

6p male

1

2

3

4

5

6

6p male

1

Namur
Sensor
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(for test and service)

USB (device)

(for test only)

RS-232

(Accessories)

Recirculation
Unit

(Optional)

External Unit
for drain
redirection

Cover

GY/W H/BN

3
2

4

5

6

Splash Cover

6p male

1

2

3

4

5

6

No Cover

Cover Options

Motor
24Vdc

Pump
No. 2

Motor
24Vdc

Pump
No. 4

Motor
24Vdc

Motor
24Vdc

Motor
24Vdc

Pump
No. 5

Pump
No. 6

Pump
No. 7
(OPS)

(Optional)

Motor
24Vdc

Pump
No. 3

(Optional)

Motor
24Vdc

Pump
No. 1

Doser Modules (Optional)

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

2

2

RD

2

RD

2

RD

2

RD

RD

2

6x 0.25mm²

BK

1

RD

BK

RD
BK

8

9

10

RD
BK

15

16

RD

3

1
6
2

X54

9p male

4

3

2

1

X43

9p male

4

3

2

1

X43

BU

BK

BN

BU

BK

BN

BK

X31

BK

14

BK

9p male

BK
BU

2

3

BK
BU

5

6

9p female

5

4

3

1
6
2

X13

9p female

4

3

2

1

X12

9p female

4

3

2

1

X11

W23

6x 0.25mm²

W22

4x 0.25mm²

4x 0.25mm²

W21

Doser Base Plate

6x 0.5mm²

BN

4

PK

GY

YE

GN

BN

WH

YE

GN

BN

WH

YE

GN

BN

WH

Tegramin-25/30 only

BN

1

16x 0.5mm²

RD

5

BK

RD

7

13

RD

4

X53

BK

6

Tegramin-25/30 only

RD

5

BK

2

YE

BK

4

12

BK

1

GN

BN

WH

4x 0.25mm²

YE

GN

BN

WH

4x 0.25mm²

YE

GN

BN

WH

RD

3

RD

RD

U

U

BK

2

Tegramin-25/30 only

RD

1

X30

11

RD

BK

RD

BK

RD

BK

RD

BK

RD

BK

RD

BK

X52

1

BK

X51

1

BK

X42

1

BK

X41

1

BK

X42

1

RD

X41

P

P

BK

BP2

BP1

+

-

Pressure Transmitter
(bottom side)

Tegramin-25/30 only

Pressure Transmitter
(top side)

Y8

Y7

TM-20: Head up
TM-25/30: Bottom
Stop activation

Vacuum
activate

Y6

Single Spec.
Disk Lock

Tegramin-25/30 only

Y5

Y4

Single
Specimens

Head forced down

Y3

Y2

Y1

Pressure decr. fast

Tegramin-25/30 only

Pressure decr.

Pressure incr.

8x 0.25mm²

PK

YE

14

GN

6
13

GY

BN

7

WH

5
12

RD

W14

BU

4

11

6x 0.25mm²

PK

YE

9

10

GN

2

GY

BN

3

WH

8x 0.25mm²

W13

W07

6x 0.25mm²

WH

BN

GN

YE

GY

PK

RD

BU

PK

GY

YE

GN

BN

8

X28

6

5

4

3

2

1

16

8

15

7

14

6

13

WH

5

BU

PK

GY

YE

GN

BN

WH

RD

W06

8x 0.25mm²

12

4

11

3

10

2

9

1

1

X23

X22

W05

X7-14

X7-7

X7-13

X7-6

X7-12

X7-5

X7-11

X7-4

X7-10

X7-3

X7-9

X7-2

X7-8

X7-1

X11-1

X11-2

X11-3

X11-4

X11-5

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

Bidirectionel
motor driver

GND

Input

+12V

GND

Input

+12V

Sink Driver

X11-6

+24V-1

X3-16

Sink Driver

X3-15

X3-8

+24V-1

Sink Driver

X3-14

X3-7

+24V-1

Sink Driver

X3-13

X3-6

+24V-1

Sink Driver

X3-12

X3-5

+24V-1

Sink Driver

X3-11

X3-4

+24V-1

Sink Driver

X3-3

+24V-1

X3-10

Sink Driver

X26-1

X26-2

X5-4

X5-2

X5-3

X5-1

X4-11

X4-5

X4-10

Sink Driver

+24V-2

X4-4

X4-9

Sink Driver

+24V-2

X4-3

+24V-2

X6-2

W12

2x 0.5mm²

W11

3x 0.25mm²

3x 0.25mm²

R1
BU-27

BU-28

YE

10R / 70W

Brake Resistor

4

-

+

M3

2

3

1
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Water for
OPS-flush

Water for bowl flush
and disc cooling

Tegramin-25/30 only

Water for
grinding

Gear Motor for
travers movement

Feed back
potentiometer

Stock Removal
potentiometer

Tegramin-25/30 only

Sample Mover Motor

Working
Light

Y9-C

Y9-B

Y9-A

1 kohm
10-turns

5 kohm
Linear motion
potentiometer

Column

RD

Motor
DC
24V / 3W

RP2

2

RP1

Functionel
ground

3x Hall Sensors +
5V supply

Motor
3-ph. BLDC
24V / 180W

3x phase lines

M2

Top Cabinet, Cover Plate
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BN

2

3
BN
GN

WH

W18

2x 0.25mm²

BU-60

BU-61

1

X21

Water Valve Unit

WH

W15

BU-59

4x 0.25mm²

(6x 0.75mm²)

BU-18

BU-16

BU-14

BK

2

3x 0.5mm²

2x 0.5mm²

RD

BK

1

X27

BN

2

1

RD

3

4

BU

YE

2
1

BN

3

4

5

X26

BK

W10

WH

1

6

BU

2

GN

3

4

RD

BK

5

RD

YE

6

X25

X24
7

8

WH

W09

5x 0.25mm²

Z4

Specimen Mover Assembly

BN

GN

YE

GY

(3x 0.75mm²)

BU-29

BU-30

BU-31

From page 1, KS1-24
(Protected Power)

BU

BN

WH

GND X11-7

X6-1

BN

Input X11-8

Bidirectionel
motor driver
w. var.speed

GN

WH

X11-9

+5V

GND X11-10

BN

X11-12

Input X11-11

+5V

Z3

GN

X18-1

X18-2

GND

X18-3

Hall-3

X18-4

X18-5

Hall-2

Hall-1

+5V

X26-3

U
X3-2

X26-4

V

Sink Driver

X26-5

W

+24V-1

X3-9

Control PCB

X3-1

A4

1 turns

Pneumatic Unit Assembly

1 turns

X3

Safety Standards:
UL508, EN50950-1
Class II

24Vdc
2,5A

Isolation 3kVac
(input/output)

Switchmode
Powersupply

A1

X1-2

X1-3

24V-1

X2-1

X2-2

24V-2

X2-4

24V-3

X2-3

24V-2

X4-6

24V-3

X16-1

output

X16-5

GND

X4-3

24V-2

23

13

37

S22

S21

Safety Relay

KS1

24

14

38

S11

S14

S32

S12
0.1 sec.
adjustment

Logic Circuit S12

A1

S11

A2

Instant

GND 24V-1

S1-1

S1-3

S1-2

Note:
When this option is not used,
the 2x2 switch connections are
substituterd by straps (dummy plug
in X1 connector on rear side of machine)

Instant

A3, Control Board

0V

+24V

(optional)

Safety Hinge
on Safety Cover

SS1

Delayed 0.1s

All contacts are shown
under these conditions:
- un-powered
- emergency stop un-activated
- safety cover closed

Start of ext.
cooling pump

N (L2)

L1

PE

N (L2)

L1

Emergency Stop
Push buttom

S1

output

X4-9

Y9A

output

X4-10

Y9B

output

X4-11

Y9C

Isolated power

Water for
OPS rinse
(sink driver)

Water for bowl
flush (optional)
(sink driver)

Cooling water
for grinding
(sink driver)

Delayed 0.1s

Cooling Pump start
(high side output)

Safety Cover
position status

Emergency Stop
Status
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BLDC motor driver

X18+X26

X25

X4-11

X24

Safety Standards:
UL508, EN50950-1

3xL + PE

output
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K1

0V

+24V

TM20/25:
24Vdc / 10A
TM30:
24Vdc / 15A

PE

N (L2)

L1

Power
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A2

H2

H1

HC

PE

N (L2)

L1

Frequency
Inverter
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STO circuit
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3

3

Specimen mover
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Üzemeltetési útmutató

6. Jogi és szabályozási tudnivalók
FCC-nyilatkozat

A készülék tesztjének eredménye szerint megfelel az A osztályú
digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok
15. része alapján. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy
ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen
kereskedelmi környezetben való használat esetén. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát generál, használ fel és sugározhat, és ha
nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják,
akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. A
berendezés lakóövezetben történő használata káros interferenciát
okozhat, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell
megszüntetnie az interferenciát.
Az FCC szabályzat 15.21. része értelmében a Struers A/S által nem
kifejezetten jóváhagyott bármely változtatás vagy módosítás káros
rádióinterferenciát okozhat, és érvénytelenítheti a felhasználó
üzemeltetési jogosultságát.
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7. Műszaki adatok
Témakör
Tárcsa

Műszaki paraméterek
Tegramin-25

Tegramin-30

Átmérő

250 mm / 10"

300 mm / 12”

Fordulatszám

40-600 ford./perc, változtatható

Forgásirány

Az óramutató járásával ellentétes

Tárcsamotor

750 W / 1,0 LE

750 W / 1,0 LE

Folyt. <300
ford./percnél

23,8 Nm / 17,6 ft-lbf

23,8 Nm / 17,6 ft-lbf

Folyt. 600
ford./percnél

11,9 Nm / 8,8 ft-lbf

11,9 Nm / 8,8 ft-lbf

> 40 Nm / 29,6 ft-lbf

> 40 Nm / 29,6 ft-lbf

Nyomaték a tárcsán

Max.
Fej

Szoftver és
elektronika

Fordulatszám

50-150 ford./perc, változtatható

Forgásirány

Az óramutató járásával megegyező, ellentétes

Fejmotor

120 W (0,16 LE

160 W (0,21 LE)

Forgatónyomaték

7,5 Nm / 5,6 ft-lbf

10,2 Nm / 7,6 ft-lbf

Vezérlők

Érintőpad és tekerő-nyomógomb

Memória

FLASH-ROM / RAM / NV-RAM

LC-kijelző

320x240 színes TFT LED-háttérfénnyel

EU irányelvek
Leállító
mechanizmusok,

Kérjük, olvassa el a megfelelőségi nyilatkozatot
Vészleállító

EN60204-1, 0. leállítási kategória
EN13849-1, PL=c, 1. kategória

Fedél

Csak szoftveres vezérlés.
Nincs biztonsági értékelés

Biztonsági fedél

EN60204-1, 0. leállítási kategória
EN13849-1, PL=c, 1. kategória

Zajszint 4

A-súlyozott
hangnyomásszint a
munkaállomásokon

LWA = 66 dB(A) mért érték
Bizonytalanság K = 4 dB
Mérések az EN ISO 11202 szerint

Rezgésszint

Előkészítés alatt

A test felső részein a teljes rezgésszint nem haladja
meg a 2,5 m/s2értéket.

kialakításuk megfelel a
következőknek:

4Zajszint:

A megadott értékek kibocsátási fokozatok, és nem feltétlenül
biztonságos munkafeltételek. Bár a kibocsátási és expozíciós szintek között
összefüggés van, ez nem használható megbízhatóan annak
megállapítására, hogy szükség van-e további óvintézkedésekre. A
munkaerő tényleges kitettségét befolyásoló tényezők közé tartoznak a
munkakörnyezet jellemzői, az egyéb zajforrások, pl. a gépek száma és más
közelben zajló folyamatok. A megengedett kitettségi szint országonként
eltérő lehet.
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Témakör

Műszaki paraméterek
Tegramin-25

Működési környezet

Környezeti hőmérséklet 5-40°C / 41-104°F
Páratartalom

Tárolási feltételek
Betáplálás

0 - 90% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
-25 – 55 °C / -13 – 131 °F

Feszültség / frekvencia

200-240 V / 50-60 Hz

Hálózati csatlakozó

1 fázisú (N+L1+PE) vagy 2 fázisú (L1+L2+PE)
Az elektromos telepítésnek meg kell felelnie a „II.
telepítési kategória” előírásainak.

Teljesítmény, névleges
terhelés

1060 W

1060 W

Teljesítmény, alapjárat

13 W

13 W

Áramerősség, névleges 5,3 A
10 A
Áramerősség, max.

5,3 A

Csapvíz nyomása

1-10 bar / 14,5-145 psi

Vízbemenet

¾" átm.

Vízlefolyó

40 mm / 1 ½” átm.

Levegőbemenet

6 mm / ¼” átm.

Légnyomás

6-10 bar / 87-145 psi

Levegőáramlás

3,5-4 l/perc

10 A

Levegőminőség

Ajánlott minőség: ISO 8573-1, 5.6.4 osztály.

„Elszívás”
(csak burkolattal)

Méret

50 mm / 2” átm.
Ajánlott elszívókapacitás: 50 m3/h / 1750 ft3/h 0 mm-es
víznyomás esetén.

Méretek és tömeg
(fedél nélkül)

Szélesség

67,5 cm / 26,6"

67,5 cm / 26,6"

Mélység

75 cm / 29,5"

75 cm / 29,5"

Magasság

56 cm / 22,0"

56 cm / 22,0"

Tömeg

90 kg / 198 font

90 kg / 198 font

Szélesség

67,5 cm / 26,6"

67,5 cm / 26,6"

Mélység

75 cm / 29,5"

75 cm / 29,5"

Magasság
(fedél zárva/
fedél nyitva)

58,2 cm / 22,9"
90 cm / 35,4"

58,2 cm / 22,9"
90 cm / 35,4"

Tömeg

98 kg /216 lbs

98 kg /216 lbs

Szélesség

67,5 cm / 26,6"

67,5 cm / 26,6"

Mélység

75 cm / 29,5"

75 cm / 29,5"

Magasság
(fedél zárva/
fedél nyitva)

58,2 cm / 22,9"
90 cm / 35,4"

58,2 cm / 22,9"
90 cm / 35,4"

Tömeg

98 kg /216 lbs

98 kg /216 lbs

Méretek és tömeg
(fedéllel)

Méretek és tömeg
(biztonsági fedéllel)
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Tegramin-30

PIC-szám: 16037002
„B” változat
Kiadás dátuma: 2018.09.25.

Tegramin, Telepítés előtti ellenőrző lista
A gép telepítése előtt olvassa el a telepítési utasításokat a kezelési kézikönyvben!

Telepítési követelmények
− Emelőkar és 2 emelőheveder 1
− Csavarhúzó/ fej: TX30
, PH2

és H4

Szükséges tartozékok és fogyóeszközök
(külön rendelhető)
(Az elérhető termékekkel kapcsolatos részletekért tekintse meg a Tegramin prospektust
és a Struers fogyóeszköz-katalógust.)!
Javasolt
Elszívórendszer: 50 m3/h / 1750 ft3/hat 0 mm/0" vízmérő (Tegramin fedéllel /
védőfedéllel)
Recirkulációs hűtőegység

Ládaspecifikációk
Tegramin-25/-30

*93 kg/
205 font
92 cm / 36"
92 cm / 36"

88 cm/34,6"

88 cm/34,6"

Tegramin-20

*123 kg/
271 font
92 cm / 36"
92 cm / 36"

*A fedéllel és biztonsági fedéllel ellátott Tegramin esetében adjon hozzá 8 kg-ot (17 font)

1

A hevedereknek legalább a gép tömegének kétszeresét elérő teherbírással kell rendelkezniük.
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Kicsomagolás
 Óvatosan nyissa ki a
csomagolóládát, és távolítsa el az
oldalait és a tetejét.
 Távolítsa el a gépet a raklaphoz
rögzítő szállítókonzolokat.

Elhelyezés
 A gépet áramforrás közelében kell elhelyezni.
 A gépet merev, stabil, vízszintes felületű munkaasztalra kell helyezni.
Ajánlott méretek:

Magasság: 80 cm / 31,5" ajánlott
Szélesség: 92 cm/36,2"
Mélység: 90 cm/35,4"

A munkaasztal javasolt méretei. Az asztalmagasság (MA) a helyi
preferenciáknak megfelelően alakul.
 Hagyjon elegendő helyet a gép körül, hogy a szervíztechnikusok könnyen
hozzáférhessenek!
 A gépet az áramellátás közelében, egy leeresztő / recirkulációs hűtőegység
közelében kell elhelyezni.
TIPP:
A Struers asztali gépeihez tervezett asztalegység tartozékként kapható. Kat.
sz.: 06266101. A recirkulációs hűtőegység illeszkedik az asztali egység egyik
rekeszébe
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Ajánlott szabad tér
Elöl:

Ajánlott szabad tér a berendezés előtt: 100 cm/40".

Hátul:

A gép falhoz helyezhető.
 Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely az asztal mögött a bemeneti és
kimeneti csövek számára! (A Struers-asztal használatakor nincs szükség
külön helyre, mivel az asztallapon előre kivágott furatok találhatók a tömlők
számára.)
 Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely az asztal mögött ahhoz, hogy a
burkolatot teljesen ki lehessen nyitni (lásd az illusztrációt a 3 oldalon)!
 Ellenőrizze, hogy van-e körülbelül 15 cm / 5,9" szabad hely a gép mögött az
elszívótömlő számára!

Kétoldalt:

A Tegramin bármelyik oldalára palacktálca és / vagy Tegramin helyezhető.
Palacktálca számára oldalt javasolt hely: 22 cm / 8,7"
Egy Tegramin berendezés számára oldalt javasolt hely : 40 cm / 16".

Méretek
Tegramin-20

65 cm / 25,6”

93 cm / 36,6"
56 cm / 22"

85 cm / 33,5"

48 cm / 18,9”

Tegramin-25/-30

75 cm / 29,5"
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65 cm / 25,6”

Helyigény
Tegramin-20

60 cm / 23,6"
62,5 cm / 23,6"

75 cm / 29,5"

Helyigény (lábazat):
Tegramin-25/-30

67,5 cm / 26,6"
70 cm / 27,6”
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Emelés
MEGJEGYZÉS:
Ne a világosszürke háznál fogva emelje a Tegramint!
A gépet mindig alulról emelje meg.
Daruval

A gép raklapról történő leemeléséhez emelődaru és 2 emelőheveder
szükséges.
Javasolt emelőrudat használni, hogy a két heveder távol maradjon az emelési
pont alatt.
Tegramin fedéllel / biztonsági fedéllel - Olyan hevedereket használjon,
amelyek kellően hosszúak ahhoz, hogy ne terheljék meg a burkolatot (kb. 33½ m hosszú).

Tegramin fedéllel / biztonsági fedéllel:
Ügyeljen rá, hogy a hevederek távol
legyenek a felső fedéltől

Tegramin fedél nélkül:

 Helyezze a két emelőhevedert a Tegramin alá!
− Helyezze el a hevedereket a Tegramin alatt úgy, hogy a lábak külső
oldalán legyenek.

Így helyezze el a
Így helyezze el a
h
d az asztalra!
k t
h
d k t
 Emelje a Tegramint
 Emelje fel a Tegramin elejét, és a görgők segítségével óvatosan tolja a
helyére!
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Áramellátás
A géphez 2 típusú hálózati kábel tartozik (hossz: 2,5 m/8,2").
A villás (európai Schuko)dugó egyfázisú csatlakozáshoz használható.
Ha a mellékelt dugasz az Ön országában nem engedélyezett, akkor a dugaszt
le kell cserélni egy jóváhagyott dugaszra.

A 3-ágú (észak-amerikai NEMA 6-15P) dugó a 2-fázisú csatlakozókhoz
használható.
Ha a mellékelt dugasz az Ön országában nem engedélyezett, akkor a dugaszt
le kell cserélni egy jóváhagyott dugaszra.

Villamossági adatok

Tegramin-20
Feszültség /
frekvencia

Tegramin-25

Tegramin-30

200-240 V / 50-60 Hz

Hálózati csatlakozó

1 fázisú (N+L1+PE), vagy 2 fázisú
(L1+L2+PE)
Az elektromos telepítésnek meg kell felelnie a
„II. telepítési kategória” előírásainak.

Teljesítmény,
névleges terhelés

680 W

1060 W

1060 W

Teljesítmény,
alapjárat

9W

13 W

13 W

Áramerősség,
névleges

3,4 A

5,3 A

5,3 A

6,3 A

10 A

10 A

Áramerősség, max.

Biztonsági funkciók
Leállítási
mechanizmusok

A kialakításból adódó minimális
megfelelés
Vészleállító

EN60204-1, leállítási kategória: 0
EN13849-1, PL=c, kategória: 1

Fedél

Csak szoftveres vezérlés.
Nincs biztonsági értékelés

Biztonsági fedél

EN60204-1, leállítási kategória: 0
EN13849-1, PL=c, kategória: 1
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Vízellátás

 Szükséges

 Opció

Víznyomás:

1-10 bar / 14,5-145 psi

Mellékelt tömlő:

3⁄4" vízbevezető tömlő x 2 m / 6,5' standard csatlakozóval,
szűrőtömítéssel és 3⁄4" - 1⁄2" szűkítőgyűrűvel

Csőcsatlakozó:

3⁄4" brit szabvány szerinti csőmenet
A nedves csiszoláshoz szükséges víz a vízhálózatról vagy a
visszakeringető hűtőegységről biztosítható.
Részletek a 8. oldalon a Tartozékok pontban.
TIPP:
Új vízcső beszerelése esetén hagyja a vizet néhány percig folyni, hogy a
csőből eltávolítsa a törmeléket, mielőtt a Tegraminhoz csatlakoztatná azt!

Vízkimenet –
lefolyó

 Szükséges

 Opció

A gép 1,2 m / 4,9' vízkimeneti tömlővel kerül kiszállításra.
Ügyeljen arra, hogy a vízkimenet lefolyója a gép szintje alatt legyen!

Sűrített levegő

 Szükséges

 Opció

Mellékelt csatlakozó:

Csatlakozóelem – 6 mm átm. tömlő az 1⁄8" gyorscsatlakozóhoz

Nyomás:

6-10 bar / 87-145 psi

Áramlás:

3,5-4 l/perc

Ajánlott minőség:

ISO 8573-1, 5.6.4 osztály.

Elszívó

 Szükséges

 Opció

Ajánlott (Tegramin fedéllel /
biztonsági fedéllel)

Minimális kapacitás: 50 m3/h / 1750 ft3/h at 0 mm / 0" vízmérő.

Elszívás csatlakozása:

50 mm / 2" csatlakozó a gép hátulján, a fedél/biztonsági fedél bilincsén.
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Környezeti feltételek
5 - 40 oC
41 - 104 oF

Max. 90% relatív páratartalom, nem lecsapódó

Tartozékok és fogyóeszközök
Az elérhető termékek körével kapcsolatos részletekért tekintse meg a
Secotom brosúrát és a Struers fogyóeszközök katalógusát!
Recirkulációs hűtőegység

Opció
Ajánlott:
− Struers hűtőrendszer 3 (kat. sz. 05766xxx) 50 l-es tartállyal, kis
szivattyúval, Cooli-1-gyel és statikus szűrővel.
− Struers Corrozip, adalékanyag a visszakeringetéses hűtőegységhez, a
korrózió megelőzésére.
A recirkulációs hűtőegység 2,5 m (8,2') hosszú víztömlővel és GEKAcsatlakozóval rendelkezik az összeszerelés megkönnyítése érdekében.
A recirkulációs hűtőrendszer 2,5 m/ 8,2' hosszú tápkábellel rendelkezik,
amelyet egyfázisú elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni.
MEGJEGYZÉS:
Ha a Tegramint mind a hálózati vízhez, mind a keringtető hűtőegységhez
csatlakoztatja, akkor be kell szerelnie a leeresztő váltószelepet is.
Ellenkező esetben a recirkulációs hűtőegység kiürülhet vagy
túlcsordulhat.

Fogyóeszközök

Ajánlott Struers fogyóeszközöket használni.
Egyéb termékek (pl. hűtőfolyadékok) agresszív oldószereket
tartalmazhatnak, amelyek feloldhatják például a gumitömítéseket. A
garancia nem terjed ki a gép alkatrészeinek (pl. tömítések és csövek)
olyan sérüléseire, amelyek közvetlenül összefüggésbe hozhatók a nem a
Struers által gyártott fogyóeszközök használatával.
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Declaration of Conformity

16037901 C

EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB
Manufacturerɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ9êUREFH3URGXFHQW+HUVWHOOHUȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ)DEULFDQWH7RRWMD
9DOPLVWDMD)DEULFDQW3URL]YRÿDþ*\iUWy)DEEULFDQWH*DPLQWRMDV5DåRWƗMV)DEULNDQW3URGXFHQW
)DEULFDQWH3URGXFăWRUXO9êUREFD3URL]YDMDOHF7LOOYHUNDUH䋙༢ݳ제조사3URGXVHQW
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶøPDODWoÕࡦ䙐୶

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark

9DDWLPXVWHQPXNDLVXXVYDNXXWXV
'pFODUDWLRQGHFRQIRUPLWp
,]MDYDRVXNODGQRVWL
0HJIHOHOĘVpJLQ\LODWNR]DW
'LFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWj
$WLWLNWLHVGHNODUDFLMD
$WELOVWƯEDVGHNODUƗFLMD

Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɡɚɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
3URKOiãHQtRVKRGČ
2YHUHQVVWHPPHOVHVHUNO ULQJ
.RQIRUPLWlWVHUNOlUXQJ
ǻȒȜȦıȘıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ
'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG
9DVWDYXVGHNODUDWVLRRQ

Name / ɂɦɟ1i]HY1DYQ1DPHǵȞȠȝĮ1RPEUH1LPHWXV1LPL1RP1D]LY1pY1RPH3DYDGLQLPDV1RVDXNXPV
1DDP1D]ZD1RPH'HQXPLUHD1i]RY,PH1DPQࡽ / 제품명ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ$GÕ〠

9HUNODULQJYDQRYHUHHQVWHPPLQJ
'HNODUDFMD]JRGQRĞFL
'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH
'HFODUDʕLHGHFRQIRUPLWDWH
9\KOiVHQLHR]KRGH
,]MDYDRVNODGQRVWL
,QW\JRP|YHUHQVVWlPPHOVH

䚙ਸᇓ䀰ᴨ
적합성 선언서
6DPVYDUVHUNO ULQJ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
8\JXQOXN%H\DQÕ
ㅖਸᙗ༠᰾

Tegramin-25/-30

Model / Ɇɨɞɟɥ0RGHO0RGHO0RGHOOȂȠȞĲȑȜȠ0RGHOR0XGHO0DOOL0RGqOH0RGHO0RGHOO0RGHOOR0RGHOLV0RGHOLV N/A
0RGHO0RGHO0RGHOR0RGHOXO0RGHO0RGHO0RGHOOɪɏɳ / 모델0RGHOOɆɨɞɟɥɶ0RGHOරਧ
Function / Ɏɭɧɤɰɢɹ)XQNFH)XQNWLRQ)XQNWLRQȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ)XQFLyQ)XQNWVLRRQ7RLPLQWR)RQFWLRQ)XQNFLMD)XQNFLy
)XQ]LRQH)XQNFLMD)XQNFLMD)XQFWLH)XQNFMD)XQomR)XQFʕLD)XQNFLD)XQNFLMD)XQNWLRQ㜭 / 기능)XQNVMRQ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ)RQNVL\RQ࣏㜭

Grinding and polishing machines with Doser

Type / Ɍɢɩ7\S7\SH7\SȉȪʌȠȢ7LSR7S7\\SSL7\SH7LS7tSXV7LSR7LSDV7LSV7\SH7\S7LSR7LSXO7\S
7LS7\Sぞ于 / 유형7\SHɌɢɩ7U㊫ර

06026127, 06026227 / 06036127, 06036227

Serial no. / ɋɟɪɢɟɧɧɨɦɟɪ9êUREQtþtVOR6HULHQXPPHU6HULHQQXPPHUȈİȚȡȚĮțȩȢĮȡȚșȝȩȢ1GHVHULH6HHULDQXPEHU
6DUMDQUR1RGHVpULH6HULMVNLEURM6RUR]DWV]iP1VHULDOH6HULMRV1U6ƝULMDV1U6HULHQU1XPHUVHU\MQ\
1GHVpULH1UVHULH9êUREQpþ6HULMVNDãW6HULHQXPPHUȿɲȪɳ⮚ਧ / 일련번호6HULHQUɋɟɪɢɣɧɵɣɧɨɦɟɪ
6HULQRᒿࡇਧ

Module +, according to global approach

HQ We declare that the product
mentioned is in conformity
with the following directives
and standards:
EJ Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɚɦɟɱɟɩɨɫɨɱɟɧɢɹɬ
ɩɪɨɞɭɤɬɟɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫɴɫɫɥɟɞɧɢɬɟɞɢɪɟɤɬɢɜɢɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
FV 7tPWRSURKODãXMHPHåHXYHGHQê
YêUREHNMHYVRXODGXVQiVOHGXMtFtPLVPČUQLFHPLDQRUPDPL
GD 9LHUNO UHUKHUYHGDWGHW
Q YQWHSURGXNWHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI¡OJHQGH
GLUHNWLYHURJVWDQGDUGHU
GH :LUHUNOlUHQGDVVGDVJHQDQQWH
3URGXNWGHQIROJHQGHQ5LFKWOLQLHQ
XQG1RUPHQHQWVSULFKW

HO ǻȘȜȫȞȠȣȝİȩĲȚĲȠİȞȜȩȖȦ
ʌȡȠȧȩȞİȓȞĮȚıȪȝĳȦȞȠȝİĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢȠįȘȖȓİȢțĮȚʌȡȩĲȣʌĮ
HV 'HFODUDPRVTXHHOSURGXFWR
PHQFLRQDGRFXPSOHFRQODV
VLJXLHQWHVGLUHFWLYDV\QRUPDWLYDV
HW .LQQLWDPHHWQLPHWDWXGWRRGH
YDVWDEMlUJPLVWHOHGLUHNWLLYLGHOH
MDVWDQGDUGLWHOH
À 9DNXXWDPPHHWWlPDLQXWWXWXRWH
RQVHXUDDYLHQGLUHNWLLYLHQMD
VWDQGDUGLHQPXNDLQHQ
IU 1RXVGpFODURQVTXHOHSURGXLW
PHQWLRQQpHVWFRQIRUPHDX[
GLUHFWLYHVHWQRUPHVVXLYDQWHV
KU ,]MDYOMXMHPRGDMHVSRPHQXWL
SURL]YRGVXNODGDQVOMHGHüLP
GLUHNWLYDPDLVWDQGDUGLPD

KX .LMHOHQWMNKRJ\MHOHQ
WHUPpNPHJIHOHODN|YHWNH]Ę
LUiQ\HOYHNQHNpVV]DEYiQ\RNQDN
LW 'LFKLDULDPRFKHLOSURGRWWRFLWDWR
qFRQIRUPHDLVHJXHQWLVWDQGDUG
HGLUHWWLYH
OW 3DUHLãNLDPHNDGQXURG\WDV
JDPLQ\VDWLWLQNDãLDVGLUHNW\YDV
LUVWDQGDUWXV
OY 0ƝVDSVWLSULQƗPNDPLQƝWDLV
SURGXNWVDWELOVWãƗGƗP
GLUHNWƯYƗPXQVWDQGDUWLHP
QO :LMYHUNODUHQGDWKHWYHUPHOGH
SURGXFWLQRYHUHHQVWHPPLQJLV
PHWGHYROJHQGHULFKWOLMQHQHQ
QRUPHQ
SO 2ĞZLDGF]DP\ĪHZ\PLHQLRQ\
SURGXNWMHVW]JRGQ\]QDVWĊSXMąF\PLG\UHNW\ZDPLLQRUPDPL

SW 'HFODUDPRVTXHRSURGXWR
PHQFLRQDGRHVWiHPFRQIRUPLGDGHFRPDVVHJXLQWHVQRUPDV
HGLUHWLYDV
UR 'HFODUăPFăSURGXVXOPHQʕLRQDW
HVWHvQFRQIRUPLWDWHFXXUPăWRDUHOHGLUHFWLYHʓLVWDQGDUGH
VN 9\KODVXMHPHåHXYHGHQê
YêURERNMHYV~ODGHVWêPLWR
VPHUQLFDPLDQRUPDPL
VO 3RWUMXMHPRGDMHRPHQMHQL
L]GHOHNYVNODGX]QDVOHGQMLPL
GLUHNWLYDPLLQVWDQGDUGL
VY 9LLQW\JDUDWWGHQDQJLYQD
SURGXNWHQ|YHUHQVVWlPPHUPHG
I|OMDQGHGLUHNWLYRFKVWDQGDUGHU
MD ᔺ⽮ȄǨȃᤷᇊ㼭૱ǡ
ԕлȃᤷԔǟȝȈสⓆȀ
䚙ਸǮȠǨǽȧᇓ䀰Ǭȓ
ǮǄ

Machinery
Lorem
ipsum
Directive
Lorem
ipsum
2006/42/EC
Lorem
ipsum

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN
60204-1:2006/A1:2009/corr.:2010.

Lorem ipsum
EMC Directive
Lorem
ipsum
2014/30/EU
Lorem
ipsum

EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/A1-AC:2012, EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013.

Lorem
RoHS ipsum
Directive
2011/65/EU
Lorem
ipsum
Lorem ipsum

EN 50581:2012.

Additional standards

NFPA79:2018, FCC 47 CFR Part 15:2018.

NR 해당 선언서 상의 제품은
다음 지침 및 기준에 적합
함을 선언합니다.
QR 9LHUNO UHUDWSURGXNWHQHVRPHU
QHYQWHULVDPVYDUPHGI¡OJHQGH
GLUHNWLYHURJVWDQGDUGHU
UX ɇɚɫɬɨɹɳɢɦɡɚɹɜɥɹɟɦɱɬɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɞɚɥɟɟɞɢɪɟɤɬɢɜɢɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
WU %HOLUWLOHQUQQDúD÷ÕGDNL
GLUHNWLÀHUHYHVWDQGDUWODUDX\JXQ
ROGX÷XQXEH\DQHGHUL]
]K ᡁԜ⢩↔༠᰾к䘠ӗ૱ㅖ
ਸԕлᤷԔ઼ḷ߶˖

$XWKRUL]HGWRFRPSLOHWHFKQLFDO¿OH
$XWKRUL]HGVLJQDWRU\

'DWH
932SHUDWLRQV
'R&B&6+B+B

Declaration of Conformity

Doc:

16037902 E

EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB
Manufacturer
/

Tegramin-25/-30

Name /
/

N/A

Model /
/

Grinding and polishing machines with Safety cover and Doser

Function /
/

06026527, 06036527

Type /
/
Serial no. /
/

Module , according to global approach

We declare that the product
mentioned is in conformity
with the following directives
and standards:

-

-

-

-

Machinery
Lorem
ipsum
Directive
Lorem
ipsum
2006/42/EC
Lorem
ipsum

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN
60204-1:2006/A1:2009/corr.:2010, EN ISO 14120:2015, EN ISO 14119:2013.

Lorem
ipsum
EMC Directive
2014/30/EU
Lorem
ipsum
Lorem ipsum

EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/A1-AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.

Lorem
RoHS ipsum
Directive
2011/65/EU
Lorem
ipsum
Lorem ipsum

EN 50581:2012.

Additional standards

NFPA79:2018, FCC 47 CFR Part 15:2018.
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