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Fim a que se destina
Tegramin-25/-30 e
Tegramin-25/-30 com cobertura

Para preparação profissional materialográfica semiautomática ou
manual (esmerilamento ou polimento) de materiais para posterior
inspeção materialográfica e a ser apenas operado por profissionais
qualificados/treinados. A máquina foi concebida apenas para ser
utilizada com consumíveis Struers especialmente concebidos para
este propósito e para este tipo de máquina.
A máquina destina-se a ser utilizada num ambiente de trabalho
profissional
(p. ex., laboratório materialográfico).

Tegramin-25/-30 com cobertura
de segurança

Para preparação profissional materialográfica semiautomática
(esmerilamento ou polimento) de materiais para posterior inspeção
materialográfica e a ser apenas operado por profissionais
qualificados/treinados.
A máquina foi concebida apenas para ser utilizada com consumíveis
Struers especialmente concebidos para este propósito e para este
tipo de máquina.
A máquina destina-se a ser utilizada num ambiente de trabalho
profissional
(p. ex., laboratório materialográfico).

Não utilize a máquina para:

Preparação (esmerilamento ou polimento) de materiais que não
sejam materiais sólidos adequados a estudos materialográficos. Em
particular, a máquina não pode ser utilizada para nenhum tipo de
material explosivo e/ou inflamável, ou materiais que não sejam
estáveis durante a maquinação, aquecimento ou pressão.

Modelos:

Tegramin-25/-30
Tegramin-25/-30 com cobertura
Tegramin-25/-30 com cobertura de segurança

NOTA:

LEIA o manual de instruções atentamente antes de utilizar.

Guarde uma cópia do manual em local de fácil acesso para futura
consulta.
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Especifique sempre o n.º de série e a voltagem/frequência caso
possua questões técnicas ou quando encomendar peças de
substituição. Poderá encontrar o n.º de série e a voltagem na placa
de características da própria máquina. Também poderemos precisar
da data e do n.º de artigo do manual. Esta informação encontra-se
na cobertura frontal.
As restrições a seguir devem ser observadas, pois a violação destas
restrições poderá ter como consequência a anulação das obrigações
legais da Struers:
Manuais de instruções: O manual de instruções da Struers apenas
pode ser utilizado em combinação com o equipamento da Struers a
que o manual de instruções faz referência.
A Struers não assume qualquer responsabilidade por erros
existentes no texto/ilustrações do manual. A informação incluída
neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. O manual
poderá fazer menção a acessórios ou peças que não estão incluídos
no equipamento desta versão.
Instruções originais. Os conteúdos deste manual constituem
propriedade da Struers. A reprodução de qualquer parte deste
manual sem autorização escrita por parte da Struers não é
permitida.
Todos os direitos reservados. © Struers 2018.
Struers
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Telefone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
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Tegramin-25/-30
Ficha de precauções de segurança
Leia atentamente antes de utilizar
1. O ato de ignorar esta informação ou o manuseio incorreto do
equipamento pode ter como consequência lesões corporais
graves e danos nos materiais.
2. A máquina tem de ser instalada em conformidade com os
regulamentos de segurança locais. Todas as funções na
máquina e qualquer equipamento ligado têm de estar em bom
estado de funcionamento.
3. O(s) operador(es) te(ê)m de ler as secções do presente manual
alusivas à segurança e ao guia do utilizador e as secções
relevantes dos manuais de qualquer equipamento e acessórios
que lhe estejam ligados.
O(s) operador(es) te(ê)m de ler as instruções de utilização e, se
aplicável, as fichas de dados de segurança dos consumíveis
aplicados.
Guarde uma cópia do manual em local de fácil acesso para
futura consulta.
4. Esta máquina deve ser operada e assistida para fins de
manutenção apenas por pessoas qualificadas/treinadas.
5. A máquina tem sempre de ser utilizada com a proteção Splash.
6. A máquina tem de ser instalada sobre uma mesa segura e
estável com altura adequada para o trabalho e que possa suster
a máquina e os acessórios e consumíveis suplementares.
7. Os operadores devem assegurar que a voltagem real
corresponde à voltagem indicada na traseira da máquina. A
máquina tem de estar ligada à terra. Siga os regulamentos
locais. Desligue sempre a máquina e remova a ficha ou o cabo
antes de abrir a máquina ou instalar componentes adicionais.
8. Ligue-a apenas a uma torneira de água fria. Certifique-se de que
as ligações da água estão vedadas de modo a não haver
vazamento e que a saída da água funciona bem.
9. A Struers recomenda fechar ou desligar da rede de
abastecimento de água se a máquina tiver de ser deixada sem
vigilância.
10. Consumíveis: apenas utilize consumíveis especificamente
desenvolvidos para utilização com este tipo de máquina
materialográfica.
Consumíveis à base de álcool: cumpra as atuais regras de
segurança relativas ao manuseamento, mistura, enchimento,
esvaziamento e eliminação de líquidos à base de álcool.
11. Mantenha distância do disco rotativo e do dispositivo de
movimentação de espécimes durante a operação. Ao esmerilar
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12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

e ao polir manualmente, tenha cuidado para não tocar no disco
de esmerilamento. Não tente recolher um espécime do tabuleiro
enquanto o disco estiver em funcionamento. (Modelos sem
cobertura/cobertura de segurança.)
Use luvas adequadas para proteger os dedos dos abrasivos e
dos espécimes quentes.
Não toque no cabeçote do dispositivo de movimentação, no
suporte de espécimes ou na placa do dispositivo de
movimentação quando movê-los para baixo.
Ao trabalhar em máquinas com peças rotativas, é preciso ter
cuidado para não permitir que a roupa ou o cabelo possam ser
apanhados pelas peças em rotação. É imprescindível usar
vestuário de proteção.
Caso observe alguma falha no funcionamento ou ouça ruídos
invulgares – pare a máquina e chame a assistência técnica.
A máquina tem de ser desligada da rede elétrica antes de ser
realizado qualquer serviço de assistência técnica.
Aguarde 5 minutos até que a potência residual existente nos
capacitores seja descarregada.
Não desligue e volte a ligar a alimentação elétrica mais de uma
vez a cada três minutos. Caso contrário, poderá danificar o
motor.
Em caso de incêndio, alerte as pessoas transeuntes, o corpo de
bombeiros e corte a energia. Utilize um extintor de pó. Não
utilize água.

O equipamento deve ser apenas utilizado para o fim a que se destina e em
conformidade com o especificado no manual de instruções.
O equipamento foi concebido para ser utilizado com consumíveis fornecidos pela
Struers. Caso seja submetido a uma utilização incorreta, a uma instalação
imprópria, alterações, negligência, acidentes ou a reparações impróprias, a Struers
não aceitará qualquer responsabilidade por danos ao utilizador ou ao equipamento.
A desmontagem de qualquer parte do equipamento, durante a manutenção, serviço
de assistência ou reparação, deve ser sempre executada por um técnico qualificado
(técnico de eletromecânica, técnico de eletrónica, mecânico, técnico de pneumática,
etc.).
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Ícones e tipografia
A Struers utiliza os ícones e as convenções tipográficas abaixo.
Pode ser encontrada uma lista das mensagens de segurança
utilizadas neste manual no capítulo alusivo às declarações de
advertência na secção do guia de referência do manual de
instruções.
Ícones e mensagens de
segurança

PERIGO ELÉTRICO
indica um risco elétrico que, se não for evitado, poderá ter como
consequência a morte ou um ferimento grave.

PERIGO
indica um risco de grau elevado que, se não for evitado, poderá ter
como consequência a morte ou um ferimento grave.

ATENÇÃO
indica um risco de grau médio que, se não for evitado, poderá ter
como consequência a morte ou um ferimento grave.

CUIDADO
indica um risco de grau baixo que, se não for evitado, poderá ter
como consequência um ferimento menor ou moderado.

PERIGO DE ESMAGAMENTO
indica um risco de esmagamento que, se não for evitado, poderá
ter consequência um ferimento menor, moderado ou grave.
PARAGEM DE EMERGÊNCIA

Mensagens genéricas

NOTA:
indica um risco de danos à propriedade ou a necessidade de se
proceder com especial cuidado.
SUGESTÃO:
indica informações adicionais e recomendações.
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Logótipo com cores

Convenções tipográficas

O logótipo com cores na página de rosto deste manual de instruções
indica que este contém cores que são consideradas úteis para a
correta compreensão dos seus conteúdos.
Os utilizadores devem, portanto, imprimir este documento numa
impressora a cores.
O tipo Negrito
O tipo Itálico


Marcadores

indica os rótulos nos botões ou as opções de
menu em programas de software
indica nomes de produto, itens em programas
de software ou títulos de figuras
indicam um passo de trabalho necessário
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1. Para começar
Descrição do dispositivo

Tegramin-25/-30 é uma máquina semiautomática ou manual para
preparação materialográfica (esmerilamento/polimento). Tegramin25 para disco de preparação com diâmetro de 250 mm e Tegramin30 para disco de preparação com diâmetro de 300 mm.
O operador seleciona o método de preparação, a superfície de
esmerilamento/polimento e a suspensão abrasiva/fluido de
refrigeração a serem automaticamente aplicados.
A preparação semiautomática começa com o prendimento dos
espécimes no suporte de espécimes ou na colocação destes na
placa do dispositivo de movimentação de espécimes.
A preparação manual (não disponível nos modelos com cobertura
de segurança) pode ser selecionada para aplicações especiais. Os
espécimes são segurados com a mão durante a preparação.
Para o processo semiautomático, o operador decide que dispositivo
de suporte deve ser utilizado:
O suporte de espécimes, que é uma peça de fixação que segura o
espécime.
A placa do dispositivo de movimentação de espécimes, sendo que
os pés pressurizados do cabeçote do dispositivo de movimentação
mantêm os espécimes no seu lugar.
O operador inicia a máquina manualmente, premindo um botão para
iniciar.
A máquina para automaticamente e o operador limpa os espécimes
antes do passo seguinte ou da inspeção.
A máquina tem de ser sempre utilizada com a proteção Splash no
sítio.
Recomendamos ligar a máquina a um sistema de exaustão para
remover fumos da área de trabalho.
Para modelos com cobertura, a máquina para se a cobertura for
aberta, a menos que selecione Permitir a operação com a cobertura
aberta.
Para os modelos com cobertura de segurança, a máquina para se a
cobertura for aberta.
Se a paragem de emergência for ativada, a energia levada a todas
as peças móveis é cortada.
Modelos Tegramin-25/-30:
• Sem cobertura
• Com cobertura
12
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•

Com cobertura de segurança
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Verificação dos conteúdos
Tegramin-25/ -30

Na caixa de embalagem, deverá encontrar as seguintes partes
integrantes:
1

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Desembalar o Tegramin

Tegramin-25 ou Tegramin-30
Modelos:
Sem cobertura:

Ficha Dummy instalada
(ver página20)
Cobertura montada
Cobertura de segurança montada
(ver rótulo na cobertura)

Com cobertura:
Com cobertura de
segurança:
Proteção Splash
Cabos de alimentação
Mangueira de entrada de água de 19 mm / ¾" diâm. (2 m)
Vedação do filtro
Anel de redução com vedação ¾" para ½ "
Mangueira de saída de água de 40 mm / 1½" diâm. (1,5 m)
Abraçadeiras de mangueira
Peça de ligação ao ar comprimido (1/8" para tubo de 6 mm de diâm.)
Chave Allen com cabo 6x150 mm
Conjunto de manuais de instruções

NOTA:
Eleve sempre o Tegramin a partir da parte de baixo da máquina.
Uma grua e dois cabos de elevação 1 são necessários para elevar o
Tegramin de modo a tirá-lo para fora da palete de transporte.
 Antes de elevar o Tegramin para a sua posição:
 Remova os parafusos em torno da base do caixote de
embalagem e eleve toda a parte superior do caixote.
 Remova os fixadores metálicos que prendem o Tegramin à
palete (é necessário utilizar uma chave Allen de 4 mm para
remover os 8 parafusos que prendem os fixadores metálicos).
 Disponha os dois cabos de elevação por baixo do Tegramin.

Disponha os cabos aqui.



Disponha os cabos por baixo do Tegramin de modo que fiquem
na parte de fora dos pés.
Utilize cabos que tenham comprimento suficiente para que não
sujeitem a cobertura a nenhuma tração (utilize cabos com
aprox. 3-3½ m de comprimento).

1 Os cabos têm de ser aprovados com, pelo menos, duas vezes o peso da
máquina.
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Recomenda-se utilizar uma barra de elevação para que os dois
cabos se mantenham afastados por baixo do ponto de elevação.

Tegramin com
cobertura/cobertura de
segurança:
Certifique-se de que os cabos
de elevação
se mantêm afastados da
cobertura superior



Tegramin sem cobertura:

Eleve o Tegramin para cima da mesa.
Eleve a frente do Tegramin e mova-a com cuidado para o seu
lugar utilizando os rolos.

SUGESTÃO:
Guarde o caixote de embalagem, os parafusos e os fixadores para
uso futuro, sempre que for necessário transportar ou transferir o
Tegramin de lugar.
A não utilização da embalagem e dos elementos de fixação
originais pode dar origem a danos sérios na máquina e à anulação
da garantia.
Posicionamento do Tegramin







A máquina tem de ser posicionada sobre uma mesa segura e
estável com o peso adequado para o trabalho e que possa
suportar a máquina, os acessórios suplementares e os
consumíveis.
Verifique se o Tegramin fica pousado em segurança com todos
os 4 pés de borracha sobre a mesa.
A máquina tem de estar perto da fonte de alimentação elétrica,
da rede de abastecimento de água e das ligações de água.
A máquina tem de ser operada numa divisão bem ventilada ou
ser ligada a um sistema de exaustão.
Remova o parafuso que fixa o fecho de transporte no eixo do
cone.
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Prima o botão de desbloqueio preto e remova o fecho de
transporte.
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Familiarização com o Tegramin

Familiarize-se com o local e os nomes de todos os componentes do
Tegramin:
INTERRUPTOR PRINCIPAL
O interruptor principal está disposto no lado de trás da máquina.
A PARAGEM DE EMERGÊNCIA está disposta no lado da frente
da máquina.
A paragem de emergência serve para parar todos os movimentos
e bombas. Se a máquina estiver ligada à água da torneira, a
válvula fecha-se.
− Prima o botão vermelho para Ativar.
− Vire o botão vermelho no sentido horário para Desbloquear.

ATENÇÃO
Não utilize a paragem de emergência para uma paragem
operacional da máquina durante o funcionamento normal.
ANTES de desbloquear (desengatar) a Paragem de Emergência,
investigue a razão da ativação da Paragem de Emergência e tome
as devidas medidas corretivas necessárias.
SUGESTÃO:
As ilustrações seguintes referem-se a versões do Tegramin sem
cobertura. A instalação das versões do Tegramin com ou sem
cobertura/cobertura de segurança é idêntica.

1
2
3
4
5

Parafuso de ajuste da altura do dispositivo de movimentação dos
espécimes
Bocais de dosagem
Botão para o desbloqueio do suporte de espécimes/placa do
dispositivo de movimentação
Tina e Alinhador da tina
Controlo(s) do painel frontal
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Lado posterior do Tegramin

 














 





 Saída de ar para a válvula de mudança
 Entrada de ar comprimido
 Desbloqueio da válvula de saída do filtro de água/óleo para o ar











comprimido
Fusíveis
Interruptor principal
Ligação da rede elétrica
Entrada de água (água da rede de abastecimento ¾")
Entrada de água (da Unidade de Recirculação de Refrigeração)
Módulo OP-S, água de descarga
Tubo de saída de água
Válvula da água, para esmerilamento a húmido
Válvula de estrangulamento, refrigeração do disco
Válvula de estrangulamento, água de descarga para OP
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Suportes de tubos de dosagem
(3 armações de suporte no lado
posterior do Tegramin)
Conector para ligação na cobertura
Ligação para a válvula de mudança

Unidade de Recirculação de Refrigeraç
ligação
Não utilizado
Ligação USB,
para fins de assistência

Coberturas

Conector para ligação na
cobertura

Uma cobertura standard está disponível como acessório opcional.
As coberturas de segurança não são um acessório e só estão
disponíveis para os modelos de Tegramin com cobertura de
segurança.
Sem cobertura

A ficha Dummy tem de estar pronta para o
funcionamento do Tegramin, a menos que
o Tegramin esteja equipado com uma
cobertura ou uma cobertura de segurança.
Ficha Dummy

Com cobertura
Com cobertura de
segurança

A cobertura está ligada ao conector
A cobertura de segurança está ligada ao
conector
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Abastecimento de água

A água para o esmerilamento a húmido é fornecida a partir da rede
de absatecimento de água ou da Unidade de Recirculação de
Refrigeração (instruções na próxima página).

Ligação à água
Rede de abastecimento

NOTA:
A água fria tem de ter uma pressão de pico entre 1 e 10 bar (14,5
– 145 psi).
SUGESTÃO:
Ao instalar tubos de água novos, deixe a água correr durante
alguns minutos para remover quaisquer resíduos do tubo antes de
ligar ao Tegramin.




Ligação à saída de água




Monte a extremidade de 90° da mangueira de abastecimento de
água no lado posterior do Tegramin (ver Familiarização com o
Tegramin):
− Insira a vedação do filtro na abertura de acoplamento ao lado
liso contra a mangueira de pressão.
− Aperte a abertura de acoplamento por completo.
Monte a extremidade reta da mangueira de abastecimento na
torneira de água fria da rede de abastecimento de água:
− se necessário, monte a peça de redução com vedação na
torneira da rede de abastecimento de água e aperte a
abertura de acoplamento por completo.
Monte a mangueira de saída de água ao tubo de saída de água.
(Lubrifique com massa lubrificante ou sabão para facilitar a
inserção.) Utilize uma abraçadeira de mangueira para o aperto.
Conduza a outra extremidade da mangueira de escoamento
para a saída de água. Disponha a mangueira de modo a cair em
direção ao esgoto ao longo de todo o seu comprimento. Corte ao
comprimento da mangueira, se necessário.

SUGESTÃO:
Assegure-se que a mangueira de escoamento cai em direção ao
esgoto ao longo de todo o seu comprimento e evite dobras
vincadas na mangueira de escoamento.
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Auste do fluxo de água

O fluxo da água de refrigeração ao esmerilar pode ser ajustado
utilizando a válvula de água.
O fluxo de água para a refrigeração e enxaguamento do disco após
a OP pode ser ajustado utilizando as válvulas de estrangulamento
(no lado posterior do Tegramin).

Válvula de estrangulamento, água de descarga

Válvula de estrangulamento, refrigeração do di
Válvula de água
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Ligação da recirculação
Unidade de refrigeração

Para assegurar o ótimo esmerilamento, o Tegramin pode ser
equipado com uma Unidade de Recirculação de Refrigeração
Struers.
NOTA:
Ao ligar o Tegramin à rede de abastecimento de água E à unidade
de refrigeração, também é necessário instalar a válvula de
mudança para o esgoto.
Caso não o faça, poderá ter como consequência o esvaziamento
ou o transbordamento da unidade de recirculação de refrigeração.
NOTA:
Antes de ligar a unidade de refrigeração ao Tegramin, siga as
instruções do Manual de Instruções da unidade de refrigeração
Struers para prepará-la para a sua utilização.

PERIGO ELÉTRICO
•
•
•

Ligação da entrada de água

Ligação da saída da água

Desligue da eletricidade quando instalar equipamento elétrico.
A máquina tem de ser ligada à terra (aterramento).
Verifique se a tensão de alimentação corresponde à da
indicada na placa de características na lateral da máquina.
Uma tensão incorreta poderá ter como consequência danos ao
circuito elétrico.

 Utilize a mangueira fornecida com a
bomba e remova o acoplamento rápido
de uma extremidade.
 Insira a abraçadeira na mangueira e
ligue-a ao lado posterior do Tegramin.
Aperte a abraçadeira da mangueira.
 Ligue o acoplamento rápido no outro
lado da mangueira de entrada
diretamente à saída da bomba da
unidade de refrigeração (A).

A

 Monte a mangueira de saída da água
no tubo de saída da água. Utilize uma
abraçadeira de mangueira para fixar a
mangueira.
 Conduza a outra extremidade pelo
orifício de instalação no fixador no topo
da unidade de filtro estático (B).
Disponha a mangueira de modo a cair
em direção ao esgoto ao longo de todo
B
o seu comprimento. Corte ao
comprimento da mangueira, se necessário.
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Ligação do cabo de comunicação

 Ligue o cabo de comunicação à Cooli Control Box e, depois, ligue
ao conector no lado posterior do Tegramin.

Instalação da válvula de
mudança
(acessório)








Com a mangueira de saída instalada no tubo de saída de água
do Tegramin, monte a outra extremidade da mangueira no tubo
rotulado Do Tegramin na válvula de mudança.
Monte uma mangueira com 1,5 m no tubo marcado com Cooli
(refrigeração) e conduza à outra extremidade para a unidade de
recirculação de refrigeração. Utilize uma abraçadeira de
mangueira para o aperto.
Monte a segunda mangueira com 1,5 m no tubo marcado com
Drain (esgoto) e conduza à outra extremidade para o esgoto.
Utilize uma abraçadeira de mangueira para o aperto.
Ligue a mangueira de ar comprimido azul à saída de ar no
Tegramin e fixe a outra extremidade à válvula de mudança,
marcada com Connect to Tegramin (ligar ao Tegramin).
Ligue a ficha ao conector no lado de trás do Tegramin marcado
com Shift valve (válvula de mudança).

NOTA:
Certifique-se de que as mangueiras caiem ao longo do seu
comprimento, do Tegramin para a válvula de mudança e da
válvula de mudança para o Cooli (ou esgoto).
Evite dobrar as mangueiras de modo vincado. Corte ao
comprimento das mangueiras, se necessário.
SUGESTÃO:
O conjunto da válvula de mudança para o Tegramin inclui algumas
peças extra que não são utilizadas para o Tegramin-25/-30 (1
mangueira curta, 1 peça de redução e 2 abraçadeiras de
mangueira)
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Ligações de ar comprimido

Peça de ligação

Para ligar o ar comprimido:
 Monte a peça de ligação na mangueira de ar comprimido e fixe-a
com a abraçadeira de mangueira que foi fornecida.
 Ligue a mangueira de entrada de ar ao acoplamento rápido e
ligue a outra extremidade à entrada de ar comprimido no
Tegramin.
NOTA:
A pressão de ar tem de se encontrar entre 6 e 10 bar (87-145 psi).
Fluxo: 3,5-4,0 l/min.
NOTA:
O Tegramin requer um fluxo contínuo de ar comprimido através da
válvula reguladora – um fraco ruído sibilante não significa que há
uma fuga de ar.

Esvaziamento do filtro de
água/óleo

O Tegramin está equipado com um filtro de água/óleo que remove
quantias excessivas destas substâncias da alimentação de ar
comprimido. Isto tem como resultado a necessidade de esvaziar o
filtro periodicamente:



localize a válvula de saída no lado posterior da máquina.
Segure num pano colocado por baixo do filtro para reter
qualquer água que possa vazar e pressione a válvula de
descarga.

Válvula de saída de descarga

Ligação a uma
exaustão externa
Sistema
Tegramin com
cobertura/cobertura de
segurança

ATENÇÃO
Um sistema de exaustão deve ser ligado utilizando lubrificantes ou
suspensões à base de álcool.


Ligue um tubo com 50 mm de diâmetro a uma saída no lado
posterior da máquina, no fixador da cobertura/cobertura de
segurança e ligue ao sistema de exaustão.
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NOTA:
Capacidade recomendada para o sistema de exaustão: 50 m3/h /
1,750 ft3/h a um medidor de água de 0 mm.
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Alimentação elétrica

PERIGO ELÉTRICO
•
•
•

Desligue da eletricidade quando instalar equipamento elétrico.
A máquina tem de ser ligada à terra (aterramento).
Verifique se a tensão de alimentação corresponde à da
indicada na placa de características na lateral da máquina.
Uma tensão incorreta poderá ter como consequência danos ao
circuito elétrico.

O Tegramin é entregue com 2 tipos de cabos de alimentação:
Alimentação monofásica

A ficha de 2 pinos (Schuko europeia) deve ser utilizada em ligações
monofásicas.
Se a ficha fornecida neste cabo não estiver aprovada no seu país, a
ficha terá de ser substituída por uma que esteja aprovada. Os cabos
têm de ser ligados da seguinte forma:
Amarelo/verde:
Castanho:
Azul:

Alimentação bifásica

A ficha de 3 pinos (North American NEMA) deve ser utilizada em
ligações bifásicas.
Se a ficha fornecida neste cabo não estiver aprovada no seu país, a
ficha terá de ser substituída por uma que esteja aprovada. Os cabos
têm de ser ligados da seguinte forma:
Verde:
Preto:
Branco:

Ligação à máquina

terra
fase (live)
neutro

terra
(aterramento)
fase (live)
fase (live)

 Ligue o cabo de alimentação ao Tegramin.
(Conector IEC 320.)
 Ligue à rede de alimentação elétrica.

ATENÇÃO
Desligue sempre a máquina, remova a ficha ou o cabo e aguarde
5 minutos antes de abrir a máquina ou instalar componentes
adicionais.
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Montagem de módulos de
dosagem







Remova as placas de cobertura.
Insira o(s) módulo(s) de dosagem na posição correta no lado
posterior do Tegramin.
Fixe o(s) módulo(s) com os parafusos em anexo.
Ligue a peça curta do tubo ao ângulo de 90° e o tubo
transparente aos conectores existentes no lado posterior do
Tegramin.
Conduza os tubos longos desde as bombas às garrafas de
lubrificante/suspensão e ligue-os ao bico no cimo das garrafas.
Os tubos podem ser inseridos com alguma pressão nos supores
dos tubos de dosagem no lado posterior do Tegramin.

Ao trabalhar com produtos à base de álcool, os tubos têm de ser
substituídos pelos tubos de silicone fornecidos com o Módulo de
Dosagem DP. Consulte a secção sobre a Mudança de tubos para
obter mais detalhes.
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Dosagem OP
Conector de água
de descarga OP
Tampa

Ao montar o módulo com uma bomba OP:
 Prima o disco do conector para dentro e remova a tampa azul do
conector de água de descarga OP.
 Conduza o tubo desde a bomba OP (bomba n.º 7 na figura),
prima o disco do conector para dentro e insira o tubo no
conector.

SUGESTÃO:
Os tubos dos módulos de dosagem 2 DP estão numerados com
1/3 ou 2/4. Dependendo da posição dos módulos de dosagem,
remova os números que não correspondam em ambas as
extremidades do tubo.

Montagem da
preparação
Disco

NOTA:
Assegure-se de que o cone do disco de preparação e a
contraparte no Tegramin estão limpos.
Certifique-se de que o alinhador da tina está limpo e na posição
correta.
Coloque o disco de preparação cuidadosamente no Tegramin.


Coloque o disco de cone cuidadosamente no pino acionador e
rode-o lentamente até que engate de modo seguro.

Ruído

Materiais diferentes possuem características de ruído diferentes.
Consulte o valor do nível de pressão sonora nos Dados técnicos.

Manipulação do ruído (durante a
operação)

Ao diminuir a força com que o espécime é sujeito a pressão contra a
superfície de preparação, poderá reduzir o ruído.
O tempo de processamento poderá aumentar.

CUIDADO
A exposição prolongada a ruídos elevados poderá causar danos
permanentes à audição.
Utilize equipamento de proteção auditiva se a exposição ao ruído
exceder os níveis estipulados pela regulamentação local.
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Vibração

Saiba qual é a exposição à vibração total para as mãos e braços nos
Dados técnicos.

Manipulação da vibração
(durante a operação)

A preparação manual pode causar vibrações nas mãos e braços.
Tome medidas para diminuir a vibração ao reduzir a pressão ou ao
utilizar luvas redutoras da vibração.

CUIDADO
Risco de vibração das mãos e braços durante a preparação
manual.
A exposição prolongada à vibração pode causar desconforto,
danos nas articulações ou mesmo a nível neurológico.
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2. Operação básica
Painel frontal
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Controlos do painel frontal
Chave
FUNÇÃO
CHAVE

ROTAÇÃO
DO DISCO

LUBRIFICAN
TE

ESQUERDA

DESCER/
SUBIR

INÍCIO

ESC

Função

F1-F4






Esc

Controlos para diferentes fins.
Consulte a linha na parte inferior
dos ecrãs individuais.

Inicia a rotação do disco.
ÁGUA

Apenas ative quando o módulo
de dosagem estiver instalado.
Acionamento manual – prima o
botão para aplicar lubrificante da
garrafa doseadora.

Move o cabeçote do suporte de
espécimes para a esquerda.

Desce e sobe o cabeçote do
dispositivo de movimentação de
espécimes ao preparar
espécimes individualmente ou
ao ajustar posições da placa do
di
ii d
i
d

ABRASIVO

DIREITA

Função










ROTAÇÃO

Inicia o processo de preparação.
PARAGEM

Regressa ao menu principal ou
aborta funções/alterações.

Chave

Virar/Premir
botão


↵

Acionamento manual – prima o
botão para aplicar água (aplica
água quando não há processos
em curso).
Prima novamente o botão para
parar de aplicar água (a água
desligar-se-á automaticamente
após 5 min.) 2
Apenas ative quando o módulo
de dosagem estiver instalado.
Acionamento manual – prima o
botão para aplicar suspensão de
diamante da garrafa doseadora.

Move o cabeçote do suporte de
espécimes para a direita.

Faz rodar a placa do dispositivo
de movimentação de espécimes.

Para o processo de preparação.

Utilizado para a introdução e
alteração de passos e
parâmetros.
Cursor combinado e tecla de
confirmação (Enter).
Ativa valores de parâmetros
selecionados de modo a serem
ativados para editar. Guarda os
valores de parâmetros editados.

2 Se a máquina estiver ligada à unidade de recirculação, será aplicada água
de recirculação.
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Comuta quando só 2 opções
estão disponíveis.
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Leitura do ecrã

O ecrã no painel frontal fornece níveis diferentes da informação
sobre o estado. Por exemplo, quando a máquina está ligada no
interruptor principal localizado no lado posterior da máquina, à
direita, o ecrã informa sobre a configuração física do Tegramin e a
versão de software que está instalada:

ao operar o Tegramin, este ecrã é a interface do utilizador para
operar o software do Tegramin.
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O ecrã está principalmente dividido em 2 áreas. A posição destas
áreas e a informação que contêm estão explicadas na ilustração
abaixo, que utiliza o menu Opções como exemplo:
A

B

A

Cabeçalho: este é um meio de ajuda à navegação que informa
sobre onde está em termos de hierarquia do software.
Campos de informação: estes são ou valores numéricos ou
campos de texto que fornecem informações associadas ao
processo mostrado no cabeçalho. O texto invertido mostra a
posição do cursor.

B

Utilização da estrutura do menu

Para selecionar itens no menu:




Vire o botão para selecionar um menu, grupo de métodos
ou um parâmetro.



Prima o botão para abrir ou ativar a seleção.



Esc
Sinais sonoros

Prima Esc para voltar ao menu principal.

Ao premir a tecla, um som “bip” curto indica que o comando foi
aceite, e um som “bip” longo indica que a tecla não pode ser ativada
nesse momento.
O som “curto” pode ser ligado ou desligado em Configuração nas
Opções.
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Configurações do software

Ao ligar o Tegramin pela primeira vez, o ecrã Selecionar idioma será
exibido (para alterar o idioma, consulte “Alteração do idioma)”.




Vire o botão para selecionar o idioma da sua preferência.


Prima o botão para aceitar o idioma.
Será, agora, informado para definir a data.



Vire o botão para selecionar e ajustar as configurações.


Prima o botão para aceitar as configurações.
Será, agora, informado para definir a hora.




Vire o botão para selecionar e ajustar as configurações.


Prima o botão para aceitar as configurações.




Depois de configurar a hora e a data, vire o botão para
selecionar Guardar e sair.
Prima o botão para Guardar e sair (guarde as
configurações e regresse ao Menu principal).
O Menu principal aparece agora no idioma que escolheu.
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Durante a operação normal, imediatamente após o arranque, em
que aparece o ecrã intermitente, o software vai para o ecrã que foi
utilizado antes de a máquina ser desligada. Por conseguinte, poderá
continuar exatamente a partir de onde ficou na última vez que
utilizou a máquina.
Para ir para o Menu principal, utilize a tecla Esc. O Menu principal é
o nível mais elevado na estrutura de menus. A partir deste menu,
poderá entrar em todos os outros menus.
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Alteração do idioma



Vire o botão para selecionar Configuração.


Prima o botão para ativar o menu Configuração.







Vire o botão para selecionar Opções







Prima o botão para ativar o Menu Opções.





Vire o botão para selecionar o Idioma.







Prima o botão para ativar o menu pop-up
Selecionar idioma.





Vire o botão para selecionar o idioma da sua preferência.
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Prima o botão para aceitar o idioma.
O menu Configuração aparece agora no idioma que
 escolheu.
Verifique se há alguma outra definição que requeira
 alteração no menu Opções. Se não for o caso, prima ESC
para regressar ao menu Configuração.
Caso contrário, utilize o botão Virar/Premir para selecionar
e alterar os parâmetros necessários.
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Editar valores numéricos

Vire o botão para selecionar o valor a ser alterado, p. ex.,
 Brilho do ecrã:











Prima o botão para editar o valor.
Aparece um campo de lista suspensa

 para o valor.


Nota:

 Se apenas houver duas opções, a janela pop-up não

aparece. Ao premir o botão (Enter) irá alternar entre as 2
opções.



Vire o botão para aumentar ou diminuir o valor numérico
 (ou para alternar entre as duas opções).






Prima o botão para aceitar o novo valor. (Ao premir Esc,
aborta as alterações, preservando o valor original.)
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Editar os valores numéricos

Vire o botão para selecionar o valor textual a ser alterado,
 p. ex., Som do teclado:











Prima o botão para alternar entre as 2 opções.












Nota:
Se houver mais do que duas opções, aparece uma janela
pop-up. Vire o botão para selecionar a opção correta.

Prima Esc para aceitar a opção e regressar ao menu
anterior
Ou vire o botão para selecionar e editar outras opções no
menu.
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Modo de operação

No Modo de operação, podem ser definidos 3 níveis diferentes.
Produção:
Desenvolvimento:
Configuração:

Alteração do modo de operação

Os métodos podem ser selecionados e
visualizados, mas não é possível editálos.
Os métodos podem ser selecionados,
visualizados e editados
Os métodos podem ser selecionados,
visualizados e editados e as garrafas
podem ser configuradas.

Para alterar o modo de operação, vá para o menu Configuração e
depois para o menu Opções. Selecione o Modo de operação para
ter acesso ao menu Modo de operação.








Prima o botão para selecionar a senha.

Utilize as teclas  e  e o botão para confirmar a senha
atual (a senha por defeito é “2750”):
− Utilize as teclas  e  para selecionar os dígitos (
move para a esquerda,  move para a direita).
− Vire o botão para alterar os dígitos e prima o botão
para inserir a senha.








Prima o botão para selecionar Configuração.
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Nova senha

Selecione o modo de operação desejado e prima o botão
para confirmar.

Uma nova senha também pode ser selecionada do menu Modo de
operação.
SUGESTÃO:
Quando uma senha é definida, o operador tem 5 tentativas para
inserir a senha correta, após as quais o Tegramin se bloqueia.
Reinicie o Tegramin utilizando o interruptor principal e, depois,
insira a senha correta.
NOTA:
Lembre-se de anotar a nova senha, pois as configurações não
poderão ser alteradas sem a senha.
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Configuração das garrafas

Antes da preparação poder ser iniciada, as garrafas com as
suspensões e os lubrificantes têm de ser configuradas.


Vire o botão para selecionar Configuração.


Prima o botão para ativar o Menu Configuração.



 Vire o botão para selecionar Configuração das garrafas





Dependendo do número de bombas instaladas, são
apresentadas entre 1 e 7 possibilidades de configuração.



Vire o botão para selecionar a primeira garrafa.



Prima o botão para alternar entre Suspensão, Lubrificante
ou Nenhum (se não estiver ligada nenhuma garrafa).
Se estiver ligada uma garrafa com suspensão de
diamante à bomba 1, selecione Suspensão.








Vire o botão para selecionar Tipo.
Prima o botão para exibir o menu Selecionar tipo de
suspensão.
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Selecione o tipo e o tamanho de grão corretos da
suspensão que está a utilizar.





Prima o botão para guardar a seleção.



Vire o botão para selecionar Remanescente.



Prima o botão e aparecerá uma janela pop-up.
















Vire o botão para selecionar o volume aproximado
existente na garrafa e prima o botão para guardar este
valor.
(Esta função requer que o parâmetro: Medição do nível
em garrafas no menu Opções em Configuração seja
definido para Sim.)
A quantidade de cada suspensão ou lubrificante utilizado
nas preparações a seguir é automaticamente calculada e
deduzida do volume remanescente em cada uma das
garrafas e uma mensagem é exibida quando o volume
calculado é demasiado baixo.
Repita o procedimento para todas as bombas/garrafas a
seguir até que todas as garrafas estejam corretamente
configuradas.
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Esc

Pressione Esc até aparecer o menu principal.
O Tegramin está, agora, pronto para configurar um
processo de preparação.
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Processo de preparação
Configuração

SUGESTÃO:
Para obter informações sobre a seleção dos consumíveis e
parâmetros corretos para a preparação, visite secção sobre Como
selecionar um método de preparação no website da Struers
Knowledge.

Seleção do modo de preparação

Podem ser selecionados três modos de preparação diferentes.

•
•
•

Os espécimes podem ser fixados nos respetivos suportes e
preparados
Os espécimes são preparados como espécimes individuais
Os espécimes podem ser preparados manualmente (não se
aplica ao Tegramin com cobertura de segurança)

Selecione o modo de preparação adequado, virando o botão e
ativando a seleção ao premir o botão.
• Métodos de suporte dos espécimes
ou
• Métodos de espécimes individuais
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O primeiro ecrã apresenta os grupos dos métodos. Numa nova
máquina, só os métodos Struers Metalog Guide e Novo grupo são
exibidos.

Os métodos podem ser organizados em grupos definidos para o
utilizador, facilitando a procura do método de preparação
necessário. Podem ser estabelecidos até 10 grupos.
Cada grupo pode conter até 20 métodos de preparação diferentes.
Cada método pode ter até 10 passos.
Os conteúdos dos grupos de métodos são idênticos,
independentemente de estar selecionado métodos de suporte de
espécimes ou métodos de espécimes individuais.
Um grupo de métodos ou um método criado numa seleção é
automaticamente criado também na outra seleção.
Todos os parâmetros dos métodos são exatamente os mesmos
quando um método é criado inicialmente, à exceção da força. A
relação entre a força de espécime individual e força do suporte de
espécimes é de 1 para 6, ou seja, 30 N num modo de espécime
individual será 180 N no modo de suporte de espécimes e viceversa.
Contudo, quando um parâmetro de método, como o tempo ou força,
for alterado mais tarde, o outro método não será atualizado com os
novos valores. Isto permite modificações individuais devido ao
tamanho do espécime e/ou ao número.
Se uma superfície de preparação ou suspensão for alterada num
método, tal irá refletir-se no outro método.
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Seleção do método de
preparação

Utilize o botão para virar/premir para navegar no menu.
SUGESTÃO:
Um ícone pequeno no canto superior direito mostra se estão
selecionados métodos de suporte de espécimes ou métodos de
espécimes individuais.
Indica métodos de suporte de espécimes
Indica métodos de espécimes individuais






Vire o botão para selecionar um grupo de métodos.



Prima o botão para abrir a vista dos métodos.









Vire o botão para selecionar um método.



Prima o botão para abrir a vista dos passos.
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Criação do método de
preparação

Todos os parâmetros podem ser alterados para otimizar o método
de preparação.
Cada método pode conter até 10 passos.


Utilize o botão para selecionar um Novo método.











Prima o botão para abrir o passo e exibir a vista dos
parâmetros.
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As configurações por defeito para um típico processo de preparação
estão já selecionadas, p. ex.:
O passo n.º 1 foi criado como passo de esmerilamento plano.
O passo n.º 2 foi criado como passo de esmerilamento fino.
O passo n.º 3 foi criado como passo de polimento.
Altere as configurações para otimizar o método de preparação.


Utilize o botão para selecionar o parâmetro a ser editado,
p. ex., Força e tempo/Remoção.






Utilize o botão para editar o parâmetro/valor e prima o
botão para confirmar o novo valor. (Ao premir Esc, aborta
as alterações, preservando o valor original.)
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Um asterisco * ao lado do nome do método indica que foi
feita uma alteração

Depois de o passo ter sido modificado,
Pressione F3 Novo passo e o passo 2 é exibido – Passo
n.º 2.

NOTA
F3 Novo passo apenas está disponível após, pelo menos, uma
modificação do atual passo de preparação.
Quando todos os passos de preparação necessários tiverem sido
criados e modificados, o método deve ser guardado.
Pressione F4 Guardar e uma janela pop-up é exibida.

Selecione Guardar método para guardar o método com o atual nome
e atual grupo de métodos.
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OU selecione Guardar método como e especifique um novo grupo
de métodos e um novo nome do método.
Pode ser criado, passo a passo, um método de preparação
completo. No entanto, uma forma mais fácil seria modificar um
método de preparação existente.
Todos os métodos de preparação existentes, incluindo métodos
Metalog Guide, podem ser utilizados para modificação.
Modificação de um método de
preparação existente

Selecione o método de preparação a ser modificado, siga os
diferentes passos de preparação e faça os ajustes necessários.
Depois, pressione F4 Guardar e selecione Guardar método como
para guardar o método com um nome diferente e, se pretender, num
grupo diferente.
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Bloqueio de um método de
preparação

Para evitar alterações acidentais ou a eliminação acidental de um
método de preparação, os métodos podem ser bloqueados.




No ecrã com a vista Método, selecione o método a ser
bloqueado, p. ex., Método 01.
Pressione F1 Alterar o estado









Prima o botão para bloquear o método.
O bloqueio aberto verde mudará para bloqueio fechado
vermelho.









O símbolo de cadeado à frente do nome do método mudou, agora, o
seu estado e mostra o método bloqueado. Este método ainda pode
ser modificado, mas quando guardar quaisquer alterações, apenas
será possível selecionar Guardar método como.
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Desbloqueio de um método de
preparação

Para desbloquear um método, repita o procedimento acima.

Configuração dos níveis de
dosagem

Quando são utilizadas suspensões e/ou lubrificantes num passo de
preparação, em primeiro lugar, seleciona-se o tipo de suspensão ou
de lubrificante e, depois, o nível de dosagem.
A seguir a “Nível:”, dois valores podem ser configurados, p. ex., 1 / 5
O primeiro valor [1] é o nível de pré-dosagem, a quantidade de
suspensão ou de lubrificante aplicada na superfície antes de iniciar o
passo em si. Isto é utilizado para propiciar uma superfície lubrificada
para evitar quaisquer danos decorrentes da possibilidade de os
espécimes entrarem em contacto com uma superfície seca.
Dependendo da frequência de utilização e do tipo de superfície,
devem ser configurados valores diferentes. No caso de superfícies
utilizadas com frequência, pode ser configurado um valor mais baixo
comparativamente ao das superfícies utilizadas apenas muito de vez
em quando.
O segundo valor [5] é o nível de dosagem mantido ao longo da
preparação. Isto é definido de acordo com o tipo de superfície:
panos macios, panos de polimento de feltro requerem mais
lubrificante do que os panos de polimento lisos e duros ou os discos
de esmerilamento fino. Os discos de esmerilamento fino requerem
um nível de dosagem inferior de abrasivos do que os panos de
polimento.
Configurações para
Opção
Nível de
dosagem

Pré-dosagem

Dosagem

0 - 10

0 - 20

Alteração
do
increment
o
1
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p. ex.,

Início do processo de
preparação

NOTA:
O operador tem de estar familiarizado com as precauções
enumeradas na ficha de precauções de segurança antes de
operar o Tegramin.

Tegramin sem cobertura

Depois de o método desejado ter sido selecionado,
 Pressione Iniciar  para dar início à preparação.

ATENÇÃO
•
•

Não tente recolher um espécime do tabuleiro enquanto o disco
estiver em funcionamento.
Enquanto o disco gira, assegure-se de que as suas mãos se
mantêm afastadas da periferia deste e fora da tina.

Tegramin com
cobertura/cobertura de
segurança

Depois de o método desejado ter sido selecionado,
 Feche a cobertura.
 Pressione Iniciar  para dar início à preparação.

Paragem do processo

O processo para automaticamente quando o tempo de preparação
definido tiver expirado
 Para parar o processo antes de o tempo de preparação definido
expirar, pressione .

Função de rotação

A função de rotação integrada pode ser utilizada para remover água
de um disco de esmerilamento MD ou um papel SiC antes de o
remover, ou para secar um disco de preparação ou um pano de
polimento MD-Chem.



Pressione e segure a tecla do disco  para iniciar a função de
rotação.
Solte a tecla do disco para parar a função de rotação.
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Inserção de suportes de
espécimes ou placas do
dispositivo de movimentação
de espécimes
Inserção de um suporte de
espécimes

O Tegramin pode ser operado ou com suportes de espécimes ou
com placas do dispositivo de movimentação de espécimes para
espécimes individuais.




Máx. 25 mm / 1”




Inserção de uma placa do
dispositivo de movimentação de
espécimes

NOTA:
Ao trabalhar com suportes de espécimes, assegure-se de que os
parafusos de aperto que fixam os espécimes não saiem para fora
do suporte de espécimes.
Utilize parafusos com diferentes comprimentos para espécimes de
diferentes diâmetros.
NOTA:
A altura medida desde a base do suporte de espécimes até ao
cimo do espécime não pode exceder os 25 mm.






Descer o cabeçote do
dispositivo de movimentação
de espécimes
(apenas
quando se utilizar placas
do dispositivo de movimentação
de espécimes)

Pressione o botão de Subir/Descer para assegurar que o
cabeçote fica completamente subido.
Prima e mantenha premido o botão preto no cabeçote.
Insira o suporte de espécimes e rode-o até que os três pinos
fiquem alinhados e, depois, pressione o suporte para baixo até
engatar em posição com um clique.
Largue o botão preto.
Remova a sua mão do suporte.

Utilize o botão Subir/Descer/ para assegurar que o cabeçote
fica completamente subido.
Prima e mantenha premido o botão preto no cabeçote.
Insira a placa do dispositivo de movimentação de espécimes e
rode-a até que os três pinos fiquem alinhados e, depois,
pressione a placa do dispositivo de movimentação de espécimes
para cima até engatar em posição com um clique.
Largue o botão preto.
Remova a sua mão da placa do dispositivo de movimentação.

 Pressione o botão Subir/Descer para descer o cabeçote do
dispositivo de movimentação de espécimes para a posição em
que fica pronto para a preparação.
A distância entre o disco de preparação e a placa do dispositivo
de movimentação de espécimes deve ser de aproximadamente 2
mm.
Para ajustar a distância, consulte o capítulo: Ajuste da altura da
placa do dispositivo de movimentação de espécimes.

ATENÇÃO
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Mantenha as mãos afastadas da placa do dispositivo de
movimentação de espécimes quando descê-la.
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Ajuste da posição horizontal
do suporte de espécimes/placa
do dispositivo de
movimentação de espécimes

Para ajustar a posição horizontal do suporte de espécimes/placa do
dispositivo de movimentação de espécimes sobre o disco de
preparação:
 Prima os botões esquerdo  e direito  para ajustar a posição
horizontal.
O supore de espécimes/placa do dispositivo de movimentação de
espécimes devem estar posicionados para permitir aos espécimes
mover-se 3 – 4 mm para a orla do disco de preparação.
NOTA:
A altura do espécime deve perfazer entre 8 e 35 mm e não deve
exceder 0,7 x o diâmetro do espécime.
Exemplo: Um espécime com um diâmetro de 30 mm não deve ser
mais alto do que 30 x 0,7 = 21 mm.

Colocação dos espécimes
numa placa do dispositivo de
movimentação

Recomendações para
espécimes individuais para
esmerilamento




Colocar os espécimes nas aberturas à frente.
Rode a placa do dispositivo de movimentação 120 ° pressionado



a tecla Rodar
no painel de controlo.
Repita até que todos os espécimes estejam posicionados/todas
as aberturas estejam a ser utilizadas.

Não utilize um esmerilamento plano com abrasivos grossos quando
preparar espécimes individuais. Normalmente, não é necessário e a
utilização de abrasivos grossos pode ter como consequência
espécimes não planos.
Se, por qualquer razão, for necessário esmerilar com abrasivos
grossos, a qualidade do plano pode ser melhorada aplicando as
seguintes recomendações:
• Utilize o menor tamanho possível (considere que tal aumentará
o tempo de preparação em geral).
• Utilize uma resina de montagem com resistência ao desgaste
similar à resistência dos espécimes ao desgaste.
• Utilize 150 rpm para o disco de esmerilamento e o dispositivo de
movimentação de espécimes.
(Quando utilizar velocidades mais baixas, reduza a velocidade
do disco e do dispositivo de movimentação de espécimes.)
• Utilize a função de co-rotação.
(Tanto o disco como o cabeçote do dispositivo de movimentação
de espécimes rodam no sentido anti-horário.)
• Utilize força reduzida.
• Posicione o cabeçote do dispositivo de movimentação de
espécimes de modo que os espécimes não passem além do
centro do disco de preparação.
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•

Baixe a placa do dispositivo de movimentação de espécimes
tanto quanto possível, sem entrar em contacto com a superfície
de preparação
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Preparação manual

ATENÇÃO
•
•
•
•
•

Ao esmerilar à mão, tenha cuidado para não tocar na
superfície de esmerilamento.
Use luvas para proteger os dedos dos abrasivos e dos
espécimes quentes.
Use óculos de segurança, se necessário, nos consumíveis
SDS.
Não tente recolher um espécime do tabuleiro enquanto o disco
estiver em funcionamento.
Enquanto o disco gira, assegure-se de que as mãos se
mantêm afastadas da periferia deste e fora da tina.

SUGESTÃO:
A preparação manual não pode ser utilizada no Tegramin com
cobertura de segurança.


Do Menu principal, selecione Preparação manual.



Configure os parâmetros de preparação individuais e os
consumíveis utilizados.
Pressione Iniciar .
O disco começará a girar à velocidade predefinida e a dosagem
iniciará.



O disco e a dosagem pararão automaticamente quando o tempo de
predefinição expirar.
 Para parar o disco e a dosagem antes de o tempo expirar,
pressione Parar .
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3. Manutenção
Tarefas diárias




Limpe todas as superfícies acessíveis com um pano macio e
húmido.
Limpe a tina (ver Limpeza da tina).

NOTA:
Não utilize um pano seco, pois as superfícies não são resistentes
aos riscos.
A massa e o óleo lubrificantes podem ser removidos com etanol
ou isopropanol.
NOTA:
Nunca utilize acetona, benzol ou solventes similares.
Tarefas semanais











Limpe as superfícies pintadas e o painel de controlo com um
pano macio húmido e detergentes domésticos comuns.
Para uma limpeza mais profunda, utilize Struers Cleaner (n.º de
cat. 49900027).
Remova o disco de preparação e o alinhador da tina.
Remova toda a sujidade do tubo de escoamento.
Limpe (ou descarte) o alinhador da tina e insira o que está limpo
(ou novo).
Coloque o disco de preparação de volta no seu sítio.
Limpe os pés de pressão e os pistões aplicando força sobre os
espécimes e no suporte de espécimes. (Selecione o Menu de
manutenção e Limpeza do cabeçote do dispositivo de
movimentação de espécimes.)
Pressione a válvula de saída de descarga para escoar o filtro de
água/óleo (consulte a secção Esvaziamento do filtro de
água/óleo).

NOTA:
Certifique-se de a água de limpeza não é escoada na unidade de
recirculação (se existir).

Limpe a cobertura com um pano macio húmido e um detergente
doméstico antiestático comum de limpeza de janelas.

Tegramin com
cobertura/cobertura de
segurança



Limpeza dos tubos

Limpe os tubos semanalmente ou sempre que as garrafas forem
mudadas ou substituídas, evitando, assim, resíduos de
lubrificante/suspensão deixados nos tubos interferindo com os
procedimentos de preparação.
Para limpar os tubos:
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Aceda ao menu de Manutenção e selecione Limpeza dos tubos,
depois, siga as instruções no ecrã.



Pressione F4 para selecionar todos os tubos que foram
utilizados.
Para selecionar ou desmarcar um tubo individual, mova o cursor
para o respetivo tubo e pressione Enter.
Quando 1 ou mais tubos tiverem sido selecionados, pressione
F1 para iniciar o processo de limpeza.
Siga as instruções no ecrã para completar a operação.



Limpeza da tina

O Tegramin está equipado com uma função de limpeza de tinas
automática.
Para limpar a tina:
 Aceda ao menu de Manutenção e selecione Limpeza da tina.
 Defina o momento da limpeza, a velocidade do disco e selecione
água adicional se pedido.



Pressione F1 para iniciar o processo de limpeza.

NOTA:
Se um alinhador de tina for utilizado, remova-o antes de utilizar a
função de Limpeza da tina para evitar escoar os detritos pelo
esgoto.
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Limpeza do cabeçote do
dispositivo de movimentação
de espécimes

O Tegramin está equipado com uma função que lhe permite limpar
os pés aplicando força nos espécimes e no bloqueio que fixa a placa
do dispositivo de movimentação de espécimes para espécimes
individuais.


Para ativar estas funções:
Aceda ao menu de Manutenção e selecione Limpeza do
cabeçote do dispositivo de movimentação de espécimes.



Pressione F1 ou F2 para ativar qualquer das funções.
− Pressione F1 para baixar os pés - os pistões podem ser
agora limpos e lubrificados.
− Pressione F2 para ativar o bloqueio.
Isto serve sobretudo para verificar a sua função e remover a
sujidade ou partículas que possam estar a obstruir o seu
movimento e a função de bloqueio.

NOTA:
Nunca tente forçar quaisquer movimentos.
Se os componentes não se moverem como previsto, contacte a
assistência da Struers.
Calibragem da capacidade da
bomba

A quantidade de líquido fornecida para a superfície de preparação
pode mudar ao longo do tempo. Para se poder manter um nível de
dosagem constante, cada bomba pode ser calibrada
individualmente.
Para obter a máxima precisão, recomendamos calibrar a capacidade
da bomba a cada 3 meses, assim como sempre que os tubos forem
mudados.
Para calibrar as bombas:
 Aceda ao menu Manutenção, selecione Calibragem e ajustes e,
depois, selecione: Calibragem da capacidade da bomba.
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Selecione a bomba a ser calibrada movendo o cursor para a
respetiva posição.
Troque a garrafa com suspensão ou lubrificante por um
contentor com água e pressione F1 para iniciar a bomba.
Quando a água que sai do bocal estiver limpa (clara), pare a
bomba pressionando novamente F1.
Pegue num cilindro de medição vazio e coloque-o por baixo do
bocal de dosagem. (Para máxima precisão, pese o cilindro de
medição).
Pressione F1 novamente para iniciar o processo de calibragem.
A bomba irá funcionar durante precisamente 60 segundos.
Depois de a bomba parar, meça o volume de água no contentor
(ou pese o cilindro de medição novamente).
Insira a quantidade de água medida e confirme o novo valor
selecionando Guardar e sair.

Com base no novo valor de calibragem, o Tegramin irá agora
recalcular os níveis de dosagem para garantir a melhor precisão
possível.


Repita o processo para as outras garrafas.
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Ajuste do tempo de limpeza do
tubo

O Tegramin também está equipado com uma função para
especificar o tempo de duração necessário para limpar o tubo em
toda a sua extensão. Estes valores também são utilizados para
reencher o tubo com suspensão ou lubrificante após a limpeza do
tubo. Portanto, as vezes para a limpeza podem ser ajustadas, p. ex.,
se os tubos tiverem sido encurtados após a instalação das unidades
de dosagem.
Para ajustar o tempo de limpeza do tubo:
 Aceda ao menu Manutenção, selecione Calibragem e ajustes e,
depois, selecione: Ajuste do tempo de limpeza do tubo.

Tempo que decorre desde o tubo
vazio até1-6
Bombas
ficar cheio

Aumento do tempo
se:
Redução do tempo
se:

Bomba 7

Aumento do tempo
se:
Redução do tempo
se:

as suspensões de diamante ou
lubrificantes não alcançarem os bocais de
dosagem após o processo de limpeza
antes de o passo de preparação iniciar.
a suspensão de diamante ou lubrificante
for doseada antes de a pré-dosagem
iniciar
a suspensão OP não alcançar os bocais de
dosagem após o processo de limpeza antes
de um passo de preparação iniciar.
for doseada suspensão OP em demasia
antes de a pré-dosagem ter iniciado

Tempo de limpeza

O tempo de limpeza pode ser definido para todos os tubos. O tempo
de limpeza especifica o tempo de duração do funcionamento da
bomba durante um ciclo de limpeza. Este valor pode ser alterado
dependendo das preferências pessoais.

Tempo desde o tubo T ao bocal
(apenas bomba 7)

O tempo desde o tubo T, onde a água de descarga é adicionada, ao
bocal também pode ser definido.
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Mudança dos tubos

Ao trabalhar com produtos à base de álcool, os tubos instalados nas
bombas fornecidas com o Tegramin irão enrijecer com o tempo.
Portanto, é fornecida uma peça em silicone com os módulos de
dosagem do Tegramin, pois o silicone tem uma melhor resistência
ao álcool.
Para trocar o tubo por um de silicone:
 Separe os tubos doseadores no acoplamento branco (o
acoplamento deve ficar no tubo ligado ao Tegramin).
 Desligue a outra extremidade do tubo do Tegramin .







Pressione as duas tiras na base da bomba  e remova a bomba
da haste.
Pressione as duas tiras na bomba  e remova a cobertura
inferior.
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Remova os 3 rolos.



Remova o tubo e transfira os clipes brancos e o conector para o
novo tubo de silicone. Note que os dois clipes têm de estar
afastados à mesma distância como acontece com o tubo
original.



Insira o novo tubo no alojamento e pressione com firmeza para
fixá-lo no sítio. Pressione os 3 rolos no alojamento da bomba.




Reinstale a cobertura inferior.
Pressione a parte de trás da bomba contra a haste, depois, volte
a ligar os tubos
Verifique se os tubos estão corretamente ligados de modo a que
o líquido seja bombeado para os bocais de dosagem.
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Ajuste a altura da placa do
dispositivo de movimentação
de espécimes

O Tegramin está equipado com um mecanismo para ajustar a
distância entre a placa do dispositivo de movimentação de
espécimes e o disco de preparação.
Para ajustar a distância:
 Aceda ao menu Manutenção, selecione Calibragem e ajustes e,
depois, selecione: Ajuste da altura da placa do dispositivo de
movimentação de espécimes e siga as instruções no ecrã.



Rode a chave Allen no sentido horário para aumentar a
diferença.



Rode a chave Allen no sentido anti-horário para reduzir a
diferença.

70

Tegramin-25/-30
Manual de instruções

Repor funções

Poderá ser necessário repor certas funções para a definições de
fábrica utilizando o menu Repor funções.
Por exemplo, ao trocar módulos de dosagem que têm uma
configuração diferente em relação às bombas (p. ex., instalação de
um módulo de dosagem com
bomba de 1 DP no lugar de um módulo de dosagem de 2 DP).
Para repor métodos ou a configuração:
 Aceda ao menu Manutenção e selecione: Repor funções.

Repor métodos



Ao selecionar Repor métodos, há 2 seleções possíveis:
Repor métodos num grupo, e
Repor métodos em todos os grupos.

NOTA:
Quando os métodos de preparação são repostos num grupo ou
em todos os grupos, estes são eliminados e não podem ser
restabelecidos.
Repor configuração




Selecione Repor configuração para voltar a definir todos os
parâmetros para as suas definições por defeito.
Desligue o Tegramin, depois, ligue-o novamente e reconfigure
as definições.

SUGESTÃO:
É aconselhável anotar as suas próprias configurações individuais
em Opções ou Configuração das garrafas antes de executar
Repor configuração.
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Anualmente
Teste aos dispositivos de
segurança

 Pressione Iniciar .
A máquina começa a funcionar.
 Ative a paragem de emergência.
Se a máquina não parar de funcionar, pressione Parar  e
contacte a assistência da Struers.

Tegramin com cobertura de
segurança

 Feche a cobertura de segurança.
 Pressione Iniciar .
A máquina começa a funcionar.
 Abra a cobertura de segurança.
Se a máquina não parar de funcionar, pressione Parar  e
contacte a assistência da Struers.

Verificação das molas da
cobertura

A função de abertura e fecho da cobertura é sustentada por duas
molas.
 Verifique se as molas estão intactas e sem sinais de corrosão.
 Feche a cobertura e verifique se o movimento para baixo é
amortecido.
Se a cobertura não for amortecida, contacte a assistência da
Struers.

ATENÇÃO
NÃO utilize a máquina com dispositivos de segurança que
apresentem defeito.
Contacte a assistência da Struers.

Peças de substituição

Consulte as Peças de substituição e diagramas na secção do guia
de referência no manual de instruções.
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4. Declarações de advertência
Lista das mensagens de
segurança no manual

ATENÇÃO
Não utilize a paragem de emergência para uma paragem
operacional da máquina durante o funcionamento normal.
ANTES de desbloquear (desengatar) a Paragem de Emergência,
investigue a razão da ativação da Paragem de Emergência e tome
as devidas medidas corretivas necessárias.

PERIGO ELÉTRICO
•
•
•

Desligue da eletricidade quando instalar equipamento elétrico.
A máquina tem de ser ligada à terra (aterramento).
Verifique se a tensão de alimentação corresponde à da
indicada na placa de características na lateral da máquina.
Uma tensão incorreta poderá ter como consequência danos ao
circuito elétrico.

ATENÇÃO
Um sistema de exaustão deve ser ligado utilizando lubrificantes ou
suspensões à base de álcool.

PERIGO ELÉTRICO
•
•
•

Desligue da eletricidade quando instalar equipamento elétrico.
A máquina tem de ser ligada à terra (aterramento).
Verifique se a tensão de alimentação corresponde à da
indicada na placa de características na lateral da máquina.
Uma tensão incorreta poderá ter como consequência danos ao
circuito elétrico.

ATENÇÃO
Desligue sempre a máquina, remova a ficha ou o cabo e aguarde
5 minutos antes de abrir a máquina ou instalar componentes
adicionais.

CUIDADO
A exposição prolongada a ruídos elevados poderá causar danos
permanentes à audição.
Utilize equipamento de proteção auditiva se a exposição ao ruído
exceder os níveis estipulados pela regulamentação local.
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CUIDADO
Risco de vibração das mãos e braços durante a preparação
manual.
A exposição prolongada à vibração pode causar desconforto,
danos nas articulações ou mesmo a nível neurológico.

ATENÇÃO
•
•

Não tente recolher um espécime do tabuleiro enquanto o disco
estiver em funcionamento.
Enquanto o disco gira, assegure-se de que as suas mãos se
mantêm afastadas da periferia deste e fora da tina.

ATENÇÃO
Mantenha as mãos afastadas da placa do dispositivo de
movimentação de espécimes quando descê-la.

ATENÇÃO
•
•
•
•
•

Ao esmerilar à mão, tenha cuidado para não tocar na
superfície de esmerilamento.
Use luvas para proteger os dedos dos abrasivos e dos
espécimes quentes.
Use óculos de segurança, se necessário, nos consumíveis
SDS.
Não tente recolher um espécime do tabuleiro enquanto o disco
estiver em funcionamento.
Enquanto o disco gira, assegure-se de que as mãos se
mantêm afastadas da periferia deste e fora da tina.

ATENÇÃO
NÃO utilize a máquina com dispositivos de segurança que
apresentem defeito.
Contacte a assistência da Struers.

ATENÇÃO
Os componentes de segurança importantes devem ser substituídos
depois de ter decorrido o período máximo de vida útil de 20 anos.
Contacte a assistência da Struers para obter informações.
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5. Transporte e armazenamento
NOTA:
Guarde o caixote de embalagem, os parafusos e os fixadores para
uso futuro, sempre que for necessário transportar ou transferir o
Tegramin de lugar.
A não utilização da embalagem e dos elementos de fixação
originais pode dar origem a danos sérios no dispositivo de teste e
à anulação da garantia.
Siga os seguintes passos:
 Limpe a máquina.
 Desligue suspensões/lubrificantes e assegure-se de que os
tubos estão vazios.
 Remova o disco de preparação.
 Coloque o fixador de transporte do cabeçote do dispositivo de
movimentação e prenda com o parafuso.
 Desligue a alimentação elétrica, a água e o ar comprimido.
Lembre-se de colocar um pedaço de pano na tina para absorver
a água residual (se existente).
 Posicione os cabos no lado de fora dos pés.
 Disponha os cabos e a barra de elevação como descrito em
Desembalar o Tegramin.
 Transfira a máquina para a sua nova localização.
Se a máquina for armazenada durante muito tempo ou movida para
fins de transporte, siga estes passos adicionais:




Eleve e coloque a máquina na palete de transporte.
Prenda a máquina à palete com os fixadores de transporte.
Monte o caixote de transporte na palete.
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6. Eliminação
O equipamento marcado com um símbolo REEE
contém
componentes elétricos e eletrónicos e não pode ser eliminado como
lixo comum.
Contacte as suas autoridades locais para obter informações sobre a
forma correta de eliminação, em conformidade com a legislação
nacional.
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1. Conhecimento da Struers
A preparação mecânica é o método mais comum de preparação
materialográfica de espécimes para examinação microscópica. O
requisito específico da superfície preparada é determinado pelo tipo
de análise ou exame em particular. Os espécimes podem ser
preparados para um acabamento perfeito, uma estrutura autêntica
ou a preparação pode ser parada quando a superfície for aceitável
para um exame em específico.
SUGESTÃO:
Para obter mais informações, consulte a secção sobre
Esmerilamento e polimento no website da Struers.
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2. Acessórios e consumíveis
Acessórios

Consulte a brochura do Tegramin para saber detalhes sobre a gama
disponível.

Suportes de espécimes

Consulte a brochura dos suportes de espécimes da Struers para
saber detalhes sobre a gama disponível.

Consumíveis

Consulte o Catálogo de consumíveis da Struers.

Colocação de uma cobertura
(opcional/acessório)

A Struers recomenda o uso de uma cobertura quando trabalhar com
consumíveis à base de álcool.
Está disponível um kit de cobertura como acessório.
SUGESTÃO:
A Struers oferece uma gama abrangente de consumíveis para
esmerilamento e polimento.
Recomenda-se o uso de consumíveis Struers.
Outros produtos podem conter solventes agressivos, que dissolvem,
p. ex., as vedações de borracha. A garantia pode não cobrir partes
danificadas da máquina (p. ex., vedações e tubos), onde os danos
podem estar diretamente relacionados com o uso de consumíveis
não originais da Struers.
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3. Resolução de problemas
Mensagens de erro

As mensagens de erro estão divididas em duas classes:
Mensagens
Erros

Mensagens

As mensagens destinam-se a informar o operador sobre o progresso
da máquina e a aconselhar sobre erros operacionais menores.

Erros

Em alguns casos, a operação não pode continuar antes de um
técnico autorizado retificar o erro.
Desligue a máquina no interruptor principal imediatamente. Não
tente operar a unidade antes de um técnico retificar o problema.
A tabela seguinte fornece mais informações sobre algumas
mensagens de erro que possam aparecer.

Mensagem

N.º

Explicação

Ação necessária

#0

Erro não especificado.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem.
Reinicie a máquina. Se o erro persistir,
contacte a assistência da Struers.
Anote as circunstâncias que levaram ao
erro.

#1

Esta mensagem é exibida se a
paragem de emergência for
ativada.

A mensagem desaparecerá quando o
botão de paragem de emergência for
desativado.

#13

O nome que pretende atribuir ao
grupo de métodos já existe.

Atribua um nome diferente ao grupo.

#14

O nome que pretende atribuir ao
método já existe.

Atribua um nome diferente ao método.
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Mensagem

N.º

Explicação

Ação necessária

#15

O nome que pretende atribuir
está reservado ao Tegramin.

Atribua um nome diferente.

#19

O cabeçote do suporte de
espécimes tem de estar na
posição superior para continuar.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem, depois, pressione para
mover o cabeçote do suporte de
espécimes para a posição superior.

#23

O método está a ser utilizado e
alguns parâmetros não podem
ser alterados, bem como
algumas funções estão
indisponíveis.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Aguarde até o processo
terminar.

#24

Como os consumíveis definidos
pelo utilizador não estão
divididos em grupos de produto,
é possível combinar uma
suspensão definida pelo
utilizador com um lubrificante
incompatível definido pelo
utilizador.
Ao criar um método, não é
possível combinar uma
suspensão definida pelo
utilizador com uma superfície
incompatível.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem e selecione um lubrificante
que seja compatível com a suspensão
selecionada ou altere o tipo de
lubrificante para o lubrificante definido
pelo utilizador. Pode fazê-lo no ecrã
“Configuração do lubrificante pelo
utilizador”.
Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem e selecione uma
suspensão diferente (ou superfície).

Um processo no modo de
suporte de espécimes foi
concluído, mas devido a um erro
no sistema de regulação da
pressão, não foi possível subir o
suporte.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem.
Reinicie a máquina. Se o erro persistir,
contacte a assistência da Struers.

#25

#27
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Mensagem

N.º

Explicação

Ação necessária

#28

O suporte de espécimes não
pode ser descido devido a um
erro no sistema de regulação da
pressão.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem.
Reinicie a máquina. Se o erro persistir,
contacte a assistência da Struers.

#35

O nome que pretende atribuir ao
consumível já existe.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Atribua um nome diferente
ao consumível.

#38

Mude o modo de operação para
“Desenvolvimento” ou “Configuração”

#40

A função “Medição do nível nas
garrafas” foi configurada para
Não no ecrã Opções.

Para ativar “Medição do nível nas
garrafas”:
Aceda ao ecrã Opções e selecione Sim.
Depois, regresse ao ecrã de
configuração das garrafas e defina o
nível residual real de líquido para todas
as garrafas configuradas.

#43

Função não disponível no atual
menu.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem.
Selecione um método e selecione um
passo que contenha o consumível a ser
doseado.

#47

Ainda não foi selecionado
nenhum tubo para a limpeza.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Selecione o(s) tubo(s) que
pretende limpar, depois, selecione
Limpar novamente.
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Mensagem

N.º

Explicação

Ação necessária

#56

O interruptor de emergência foi
ativado, mas a alimentação de
controlo de 24 V não está
desligada.

Contacte a assistência da Struers.

#57

O interruptor de emergência foi
ativado, mas a alimentação de
controlo de 24 V está
constantemente desligada.

Contacte a assistência da Struers.

#59

Há uma falha no fornecimento de Pressione Enter para confirmar que viu
ar comprimido.
a mensagem. Verifique e restabeleça o
fornecimento de ar comprimido.

#60

Há uma falha no regulador da
pressão.

Verifique o fornecimento de ar
comprimido e reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.

#61

O sistema de pressão não está
corretamente calibrado.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.

#64

Depois de pressionar Parar ou
de o tempo de preparação
expirar, o disco de preparação
não para.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Utilize a paragem de
emergência para parar o disco. Reinicie
a máquina. Se o erro persistir, contacte
a assistência da Struers.
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Mensagem

N.º

Explicação

Ação necessária

#65

Não é possível iniciar ou parar o
motor do suporte de espécimes
antes de o tempo de preparação
expirar.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina.
Reduza a força e reinicie o processo.
Se o erro persistir, contacte a
assistência da Struers.

#66

O motor do suporte de
espécimes está sobrecarregado
e sobreaqueceu.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Aguarde um pouco
enquanto o motor arrefece, reduza a
força e continue o processo de
preparação.
Se tal não ajudar, contacte a assistência
da Struers.

#67

O motor do suporte de
Pressione Enter para confirmar que viu
espécimes é acionado pelo disco a mensagem.
de preparação.
Posicione o suporte de espécimes mais
para a esquerda (para reduzir a força de
fricção) ou reduza a força e/ou a
velocidade do motor do disco.
Volte a pressionar INICIAR. Se tal não
ajudar, contacte a assistência da
Struers.
O motor do suporte de
Pressione Enter para confirmar que viu
espécimes é acionado pelo disco a mensagem.
de preparação.
Posicione o suporte de espécimes mais
para a esquerda (para reduzir a força de
fricção) ou reduza a força e/ou a
velocidade do motor do disco.
Volte a pressionar INICIAR. Se tal não
ajudar, contacte a assistência da
Struers.
Os limitadores extremos do
Pressione Enter para confirmar que viu
cabeçote do dispositivo de
a mensagem. Chame a assistência da
movimentação de espécimes
Struers.
não estão corretamente
ajustados.

#68

#69

#70

Não há nenhuma ligação elétrica Pressione Enter para confirmar que viu
à bomba mencionada.
a mensagem. Desligue a máquina.
Remova o módulo da bomba em
questão e volte a inserir na sua posição.
Reinicie a máquina. Se o erro persistir,
contacte a assistência da Struers.
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Mensagem

N.º

Explicação

Ação necessária

#71

A fonte de alimentação elétrica
do motor do dispositivo de
movimentação de espécimes
está demasiado alta ou baixa (24
V CC +/- 10%).

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.

#72

Tensão de alimentação de 24 V
CC fora do intervalo de 10%. A
fonte de alimentação elétrica tem
de ser ajustada ou substituída.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.

#73

Tensão de alimentação de 12 V
CC fora do intervalo de 10%. A
placa de circuito impresso pode
estar danificada.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.

#74

Tensão de alimentação de 5 V
CC fora do intervalo de 10%. A
placa de circuito impresso pode
estar danificada.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.

#80

Foi detetado um erro no inversor
de frequência.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Verifique a alimentação a
partir da rede elétrica. Reinicie a
máquina. Se o erro persistir, contacte a
assistência da Struers.

#81

A alimentação a partir da rede
elétrica é demasiado alta ou o
inversor de frequência tem um
defeito.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Verifique a alimentação a
partir da rede elétrica. Reinicie a
máquina. Se o erro persistir, contacte a
assistência da Struers.
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Mensagem

N.º

Explicação

Ação necessária

#82

O motor do disco está
sobrecarregado, mas ainda não
sobreaqueceu.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reduza a força e continue
o processo de preparação.

#83

O sinal de segurança no inversor
de frequência (controlado pela
PCI do Tegramin) não foi
ativado.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.

#84

Foi detetado um erro no inversor
de frequência. (Os códigos
apresentados devem ser
consultados no manual do
inversor de frequência.)

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.
Anote os códigos de erro para ajudar a
encontrar o problema.

#87

O sensor para a cobertura não
está ativado ou tem um defeito.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem.
Abra e feche a cobertura, verifique
possíveis obstáculos. Reinicie a
máquina. Se o erro persistir, contacte a
assistência da Struers.

#89

Erro na saída elétrica, p. ex.,
“motor X”.

Verifique se a cobertura está
completamente fechada e pressione
INICIAR.
Se tal não ajudar, chame a assistência
da Struers.
Para modelos sem cobertura de
segurança, o Tegramin pode ser
operado enquanto se aguarda a
assistência.
Aceda ao ecrã Opções e configure
“Permitir operação com a cobertura
aberta” para “Sim”.
Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem.
Reinicie a máquina. Em certas
circunstâncias (dependentes do módulo
que falhou), poderá ainda ser possível
operar a máquina.
Se o erro persistir, contacte a
assistência da Struers.
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Mensagem

N.º

Explicação

Ação necessária
Anote a saída mencionada em
específico para ajudar a encontrar o
problema.
Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.

#90

#92

Pressão de ar muito baixa para
executar “Ajuste da altura da
placa do dispositivo de
movimentação de espécimes”.

Verifique a ligação de ar comprimido e
pressione Enter para executar o ajuste.
Ou
Pressione ESC para abortar o ajuste.

#93

A pressão de ar comprimido é
demasiado baixa ou há uma
falha no sistema de regulação da
pressão.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem.
Verifique a ligação de ar comprimido (a
pressão deverá estar entre 6 e 10 bar)
Se o erro persistir, contacte a
assistência da Struers.

#94

Erro na entrada elétrica, p. ex.,
“BP 1”.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem.
A máquina pode ser utilizada para
executar preparações manuais, mas não
poderá executar preparações
automáticas.
Contacte a assistência da Struers.

#97

Falha na paragem de
emergência.

Pressione Enter para confirmar que viu
a mensagem. Reinicie a máquina. Se o
erro persistir, contacte a assistência da
Struers.
Não tente operar a máquina com uma
paragem de emergência com defeito.

#99

Uma cobertura de segurança foi
removida. É necessário um
engenheiro de assistência da
Struers para repor as
configurações no ecrã Opções.

Contacte a assistência da Struers.
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Observações físicas/Problemas

Explicação

Ação necessária

Ruído quando a máquina inicia ou a
máquina não puxa.

A correia não está bem apertada.

Chame a assistência da Struers. A
correia tem de ser apertada.

As funções não são executadas.

Fusível queimado no lado posterior
do Tegramin.

Substitua o fusível.

A mangueira de escoamento está
prensada.

Endireite a mangueira.

A mangueira de escoamento está
entupida.

Limpe a mangueira.

A mangueira de escoamento não
vira para baixo.

Ajuste a mangueira para virar para
baixo de modo uniforme.

Configuração do software incorreta.

Verifique a configuração do
software.

A torneira da rede de
abastecimento de água está
fechada.

Abra-a para correr água.

A torneira de água integrada está
fechada.

Abra-a para correr água.

A torneira de água integrada está
obstruída.

Limpe a torneira de água.

O filtro na entrada de água está
obstruído.

Limpe o filtro.

A torneira de água integrada está
obstruída.

Limpe a torneira de água.

O filtro na entrada de água está
obstruído.

Limpe o filtro.

A válvula de água precisa de ser
ajustada.

Consulte Ajuste do fluxo de água.

A água de refrigeração goteja
depois de parar.

Defeito na válvula solenoide.

Chame a assistência da Struers. A
válvula solenoide tem de ser
substituída.

Desgaste contínuo, irregular numa
superfície de
esmerilamento/polimento.

Acoplamento gasto tanto no suporte
de espécimes/placa do dispositivo
de movimentação de espécimes
como no cabeçote do dispositivo de
movimentação de espécimes do
Tegramin.

Contacte a assistência da Struers
para substituir o acoplamento.

O disco de preparação funciona de
modo irregular ou para.

Força demasiado alta.

Reduza a força.

O disco de preparação para.

O inversor de frequência parou o
equipamento.

Desligue o equipamento.
Aguarde uns minutos e, depois,
reinicie.
Se o erro persistir, contacte a
assistência da Struers.

A máquina não funciona
A água não é escoada.

A água de refrigeração para.

O fluxo de água é insuficiente

Os espécimes são mais largos do
que o raio do disco de preparação.

Utilize espécimes mais pequenos.

88

Tegramin-25/-30
Manual de instruções

Observações físicas/Problemas

Explicação

Ação necessária

Espécimes irregulares.

Os espécimes passam sobre centro
do disco.

Corrija a posição horizontal do
suporte de espécimes/placa do
dispositivo de movimentação de
espécimes. Consulte
Ajuste da posição horizontal do
suporte de espécimes/placa do
dispositivo de movimentação de
espécimes

Ajuste da posição horizontal
do suporte de
espécimes/placa do
dispositivo de movimentação
de espécimes
.

89

Tegramin-25/-30
Manual de instruções

4. Informações do serviço de assistência
O Tegramin oferece informações abrangentes sobre as condições
de todos os diferentes componentes.
Para ter acesso a esta função:
 Aceda ao menu Manutenção e selecione: Informações do
serviço de assistência.

Vários tópicos podem ser selecionados para obter informações
sobre a condição dos diferentes componentes.
As informações do serviço de assistência também podem ser
utilizadas em cooperação com a assistência da Struers dedicada a
diagnósticos remotos do equipamento.
As informações do serviço de assistência apenas podem ser lidas,
as configurações da máquina não podem ser alteradas nem
modificadas.
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Verificação pelo serviço de
assistência

A Struers recomenda que o serviço de assistência faça uma
verificação regular anualmente ou sempre que decorrerem 1500
horas de funcionamento.
A Struers oferece uma gama abrangente de planos de manutenção
para dar resposta aos requisitos dos clientes. Esta gama de serviços
denomina-se ServiceGuard.
Os planos de manutenção incluem inspeção ao equipamento,
substituição de peças de desgaste, ajustes/calibragem para o ideal
funcionamento e um teste final ao funcionamento.
As informações sobre o tempo de funcionamento e a manutenção da
máquina são apresentadas no ecrã ao arrancar:

aparece uma mensagem pop-up após 1000 horas de funcionamento
para lembrar o utilizador de que deverá ser agendada uma
verificação do serviço de assistência.
Após as 1500 horas de funcionamento serem excedidas, a
mensagem pop-up mudará para alertar o utilizador de que o
intervalo de manutenção recomendado foi excedido.
 Contacte a assistência da Struers para fazer a manutenção da
máquina.
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5. Peças de substituição e diagramas
Peças associadas à segurança
do sistema de controlo
(SRP/CS)

Peça associada
à segurança
Relé de
segurança

Fabricante / Descrição do
fabricante
Pilz
2 ch c/ 3 s de retardamento

Botão de
paragem de
emergência

Schlegel
Botão em formato de
cogumelo (Latching
Mushroom Head)
Schlegel
Contacto modular,
momentâneo
Invensys
Válvulas de água, série V

Contacto de
paragem de
emergência
Válvula de água
Inversor de
frequência
Relé contactor
Dobradiça
interbloqueio 3

Omron
Inversor de frequência
1x200V 750W
Contactor Danfoss CI5-501 24V CC
Pizzato,
Dobradiça de segurança
Pizzato sw, M12

Cat. do
fabricante n.º
PNOZ XV1P
3/24V CC 2n/o
1n/o t
ES Ø22 tipo RV

1 NC tipe MTO
Válvula
solenoide tripla
24V CC Gn.311
VZAB0P7BAA
037H350302
HPAB050D-KAM

Os n.º de cat. da Struers estão listados na lista de peças de
substituição.

ATENÇÃO
Os componentes de segurança importantes devem ser substituídos
depois de ter decorrido o período máximo de vida útil de 20 anos.
Contacte a assistência da Struers para obter informações.
NOTA:
A substituição dos componentes de segurança importantes apenas
pode ser executada por um engenheiro ou um técnico qualificado
da Struers (técnico de eletromecânica, técnico de eletrónica,
mecânico, técnico de pneumática, etc.).
Os componentes de segurança importantes apenas podem ser
substituídos por componentes do mesmo nível de segurança como
mínimo.
Contacte a assistência da Struers para obter informações.

3

Apenas para cobertura de segurança.
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Lista de peças de substituição

Para mais informações ou para verificar a disponibilidade de outras
peças de substituição, contacte o departamento de assistência local
da Struers. A informação de contacto está disponível na página web
da Struers.
Peça de substituição

Cat n.º:

Relé de segurança

2KS10007

Botão de paragem de emergência

2SA10400

Contacto de paragem de emergência

2SB10071

Válvula de água

2YM12311

Inversor de frequência

2PU12075

Relé contactor
Dobradiça interbloqueio

Circuitos e diagramas

2KM04502
3

2SS48086

Diagrama de blocos, Tegramin ........................................... 16013051
Diagrama de circuitos, Tegramin ......................................... 16013101
Diagrama para o ar, Tegramin-25/-30 ................................. 16011000
Diagrama para a água, Tegramin-25/-30............................. 16011001
Consulte as páginas seguintes.
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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

3x SPI

(X16)

24V + CAN
(24V-2 chain)

(X21)

X3, Connector
for Cooli

S1-3

Emergency
Stop

(X16)

Start
(24V-2 chain)

Connector for
Debug / Test

Connector for
Initial prog.

(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

(X22)

X2, Connector for
ext. drain select

(X4)

(X10)

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

Connector for
Struers Memory
Module (X20)

+24V
(24V-1 chain)

(X19)

5V,
2+1 dig.input

Strap

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

FTH / FTH

DWG NO

Sheet

16013051
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)

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

(X4)

(X2)

(X2)

(X2)

(X2)

24V-1 input
(unswitched)

0 Volt

(X12)

6x4 matris
(6out / 4in)

BR1,
Turn/push button

Pressure
increase

A

Y9

X1

X1

K1, Contactor

S1-3

(X1)

(X1)

12V PWM

(X9)

light

SB1, Touch pad

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

Presure
decrease

Cooling water, grinding

Reset

Instant

K1, Contactor

Sw.input

Safety Relay

Power

S1-1

(X23)

data

TFT Color Display,
320x240 dots
with white LED
backlight

Epson
S1D13706

A5

2

A2

* Pressure
decrease, fast

Inverter

0.1 sec.
delay

X1

X1

2

K1, Contactor

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

4

2

Bottom
Frame

XPE4

3

1

200-240V
50-60Hz

200-240V
50-60Hz

N

6

5

GNYE-4
(AWG14)

BK-9
(AWG14)
BK-10
(AWG14)

22

21

(optional)

TM-30:
24Vdc / 15A

A1

S1-1
2
BU-43

BU-42

Bottom
Frame

S32

BU-55

14

A2

A1

24

23

BU-59

38

0.1 sec.
delayed

37

To Inverter
A3:H2

To Inverter
A3:H1

To Inverter
A3:HC

BU-20
(0.75mm²)

Power supply for
water solenoid valves
(see page 2)

BU-58

BU-57

BU-56

BU-13
(0.75mm²)

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

PCB

A4

Motor Driver Circuit
for specimen mover

- DC

+ DC

Power isolation

Sink Driver

24V-2

24V-3

24V-3 chain

24V-2 chain

24V-1 chain

GND

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)

X25

strap

S22

13

X1-2

X1-1

X20-2

X20-1

X20

BK-4
(AWG14)

BK-3
(AWG14)

BU-4
(1mm²)

S21

Logic
Circuit

S12

2

4

strap

1

See right side of
this drawing for
other configurations

Depends on Cover configuration
(shown in safety cover configuration)

BU-48

X20-3

BU-44

1

3

2

PE

Mounting
screws

L

N

X24

S14

S11

BU-52

X1-6

X1-5

BU-49

X20-4

BU-45

S1-2

1

L

N

BU-3
(1mm²)

0.1 sec.
adjustment

Power

A2

BU-40 BU-41

Switchmode
TM-20/25:
24Vdc / 10A

Power Supply

PE

N

L

A2

BU-54

XPE2

XPE1

Bottom
Frame

GNYE-2
(AWG14)

BK-2
(AWG14)

BK-1
(AWG14)

GNYE-1
(AWG14)

Bottom
Frame

PE

L

Safety Relay

KS1

Contactor

K1

Safety Hinge switch
on Cover

SS1

BU-53

Switchmode
24Vdc / 2,5A

Power Supply

Power Entry Module
with main power switch
and fuses

A1

L

F1 + F2

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

Emergency Stop
push buttom

S1

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

L1 + L2

N+L

or

L2

L

N

BU-56
KS1:37

Line

A3 Frequency Inverter

HC
H1
H2
BU-57
KS1:38

N

V-

V+

BN

Z1 EMC Filter

X17-1

Load

V+

WH

X17-6

QS1 Power Inlet

BK-5
(AWG14)

V-

YE

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

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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5
9
4
8
3
7
2
6
1

2

1

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

Rear Connectors Mounting Plate

GY

W3

BU-47

BU-46

(6x 0.75mm²)

BU-23

BU-24

BU-49

BU-52

- 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

To KS1:S11

Input (coding for
safety relay design)

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

strap

10-poles flat cable

X29

3

WH

(0.25mm²)

1

RD

40-poles flat cable

W17

0,5mm pitch

PE

5x 0.25mm²

GNYE-9
(AWG14)

W

W16

BK-13
(AWG14)

Bottom
Frame

BK-12
(AWG14)

U

V

Mounting
screws

BK-11
(AWG14)

Input X14-2

X17-7

BU-58
KS1:38

S+
SR+
RGN

X17-2

IG
GY

X17-3

External short circuit
protection according
to local standards.

BK-6
(AWG14)
BK/BK/BU

2p male

2

1

4

5p female

1

2

Safety
Switch

3

24Vdc

Scale

A2

Size

<Cage Code>

CAGE Code

FTH / FTH

DWG NO

Sheet

16013101
1

of

3

A

Rev

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.

Pneumatic Unit Assembly

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

R1

BK

2

BU-61

BU-27

BU-28

YE

Brake Resistor

4

-

+

M3

2

3

1
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XPE12

0.5mm²

3

1

24Vdc
G4-LEDs

Scale
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Size
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WH
BN
GN
YE
GY
PK
BU
RD

3

A

Rev

COLOR CODES
LIYY CABLES

16013101

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

BU-60

2x 0.25mm²

Water Valve Unit

X21

3x 0.5mm²

2x 0.5mm²

RD

BK

1

X27

BN

2

1

RD
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6. Assuntos jurídicos e regulamentares
Nota da Comissão Federal de
Comunicações (FCC)

Este equipamento foi testado, confirmando-se que cumpre os limites
de um dispositivo digital de Classe A, no sentido da Parte 15.ª das
Regras da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer uma
proteção razoável contra as interferências prejudiciais quando o
equipamento é operado em ambiente comercial. Este equipamento
gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for
instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá
causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio. A
operação deste equipamento numa área residencial poderá causar
interferências prejudiciais, sendo que o utilizador deverá corrigir
estas interferências a expensas próprias.
Conforme a Parte 15.21 das Regras da FCC, quaisquer alterações
ou modificações neste produto que não tenham sido expressamente
aprovadas pela Struers A/S podem causar interferências de rádio
prejudiciais e invalidar a autoridade do utilizador para operar este
equipamento.
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7. Dados técnicos
Assunto
Disco

Especificações
Tegramin-25

Tegramin-30

Diâmetro

250 mm / 10"

300 mm / 12”

Velocidade

40-600 rpm, variável

Sentido de rotação

Sentido anti-horário

Motor do disco

750 W / 1.0 HP

750 W / 1.0 HP

Cont. a <300 rpm

23,8 Nm / 17,6 ft-lbf

23,8 Nm / 17,6 ft-lbf

Cont. a 600 rpm

11,9 Nm / 8,8 ft-lbf

11,9 Nm / 8,8 ft-lbf

Máx.

> 40 Nm / 29,6 ft-lbf

> 40 Nm / 29,6 ft-lbf

Torque no disco

Cabeçote

Software e
eletrónica

Velocidade

50-150 rpm, variável

Sentido de rotação

Sentido horário, sentido anti-horário

Motor do cabeçote

120W (0.16 HP

160W (0.21 HP)

Torque

7,5 Nm / 5,6 ft-lbf

10,2 Nm / 7,6 ft-lbf

Controlos

Touch pad e botão de virar/premir

Memória

FLASH-ROM / RAM / NV-RAM

Ecrã LCD

Cor TFT 320x240 pontos com luz de fundo LED

Diretivas UE
Mecanismos de
paragem,

Consulte a Declaração de Conformidade
Paragem de
emergência

EN60204-1, Categoria de Paragem 0
EN13849-1, PL=c, Categoria 1

Cobertura

Apenas controlo de software.
Sem classificação de segurança

Cobertura de
segurança

EN60204-1, Categoria de Paragem 0
EN13849-1, PL=c, Categoria 1

Nível de ruído 4

Nível de pressão de
emissão de som
ponderado A nas
estações de trabalho

LWA = 66 dB(A), valor medido
Incerteza K = 4 dB
Medições realizadas de acordo com EN ISO 11202

Nível de vibração

Durante a preparação

A exposição total das partes superiores do corpo a
vibrações não excede 2,5 m/s2.

concebidos para estarem
em conformidade com:

4 Nível de ruído: Os números referem-se a níveis de emissão e não são
necessariamente níveis de trabalho seguros. Apesar de haver uma
correlação entre os níveis de emissão e exposição, estes não podem ser
utilizados de modo fiável para determinar se há necessidade, ou não, de
tomar mais precauções. Os fatores que influenciam o nível real de
exposição dos trabalhadores incluem características do espaço de trabalho,
outras fontes de ruído, etc., ou seja, o número de máquinas e outros
processos adjacentes. Igualmente, o nível de exposição permissível pode
variar de país para país.
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Assunto

Especificações
Tegramin-25

Ambiente operacional

Temperatura ambiente

5-40°C / 41-104°F

Humidade

0 – 90% HR (sem condensação)

Condições de
armazenamento
Alimentação

Tegramin-30

-25 – 55°C / -13 – 131°F
Tensão / frequência

200-240 V / 50-60 Hz

Entrada de alimentação monofásica (N+L1+PE) ou bifásica (L1+L2+PE)
elétrica
A instalação elétrica tem de estar em conformidade
com a “Categoria de instalação II”.
Potência, carga
nominal

1060 W

1060 W

Potência, estado ocioso 13 W

13 W

Corrente, nom.

5,3 A

Corrente, máx.

5,3 A
10 A

10 A

Pressão para água da
torneira

1-10 bar / 14,5-145 psi

Entrada de água

¾" diâm.

Saída de água

40 mm / 1 ½" diâm.

Entrada de ar

6 mm / ¼" diâm.

Pressão do ar

6-10 bar / 87-145 psi

Fluxo de ar

3,5-4 l/min

Qualidade do ar

Qualidade recomendada: ISO 8573-1, classe 5.6.4.

“Exaustão”
Dimensão
(apenas com cobertura)

50 mm / 2" diâm.
Capacidade recomendada para o sistema de exaustão:
50 m3/h / 1750 ft3/h a um medidor de água de 0 mm.

Dimensões e peso
(sem cobertura)

Largura

67,5 cm / 26,6"

67,5 cm / 26,6"

Profundidade

75 cm / 29,5"

75 cm / 29,5"

Altura

56 cm / 22,0"

56 cm / 22,0"

Peso

90 kg / 198 lbs

90 kg / 198 lbs

Largura

67,5 cm / 26,6"

67,5 cm / 26,6"

Profundidade

75 cm / 29,5"

75 cm / 29,5"

Altura
(cobertura fechada/
cobertura aberta)

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

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

Peso

98 kg / 216 lbs

98 kg / 216 lbs

Largura

67,5 cm / 26,6"

67,5 cm / 26,6"

Profundidade

75 cm / 29,5"

75 cm / 29,5"

Altura
(cobertura fechada/
cobertura aberta)

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

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

Peso

98 kg / 216 lbs

98 kg / 216 lbs

Dimensões e peso
(com cobertura)

Dimensões e peso
(com cobertura de
segurança)
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Declaration of Conformity

'RF 16037901 B

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
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Declaration of Conformity

16037902 D

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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