
ALIMENTATORE DI TRAMA A SPIRE SEPARATE REGOLABILI

WEFT ACCUMULATOR WITH SEPARATE ADJUSTABLE COILS

DELIVREUR DE TRAME A SPIRES SEPAREES REGLABLES

VORSPULGERÄT MIT EINSTELLBAREN SEPARATEN WINDUNGEN

ALIMENTADOR DE TRAMA DE ESPIRAS SEPARADAS REGULABLES

INSLAGVOORSPOELAPPARAAT MET INSTELBARE GESCHEIDEN WINDINGEN

НАКОПИТЕЛЬ УТКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ВИТКАМИ

IPLIKLER ARASI MESAFESI AYARLANABILIR ATKI AKÜMÜLATÖRÜ

S

Z

MANUALE DI ISTRUZIONE
INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D’INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTIEHANDBOEK
РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
KULLANMA KILAVUZU



Scope of supply: Design, manufacture and after sales service of yarn and weft feeders, 

measuring winders, stands, creels and oil systems for textile machinery.

TRADUZIONI DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI.
TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS.
TRADUCTIONS DES INSTRUCTIONS D’ORIGINE.
ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNGEN.
TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES.
VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES.
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ.
ORJİNAL TALİMATLARIN TERCÜMESİ.
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HAZIRLAYAN :          Il Responsabile
                                          S.I.A.

N° Doc. : MAN/PRG Rev. 3

Tarih: 01/01/2020

ONAYLAYAN :          Il Responsabile
                                 Servizio Tecnico

Tarih: 01/01/2020

ATKI AKÜMÜLATÖRÜ 
KULLANMA KILAVUZU

Tercihiniz LGL Electronics firmas›n›
onurland›rm›flt›r,teflekkür ederiz.

   Il Responsabile
            S.I.A.

     Il Responsabile
   Servizio Tecnico
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D‹KKAT !

1) Her hangi bir ba¤lant›,bak›m ve parça de¤iflimi ifllemine bafllamadan önce mutlaka elektirik
kumanda kutusu ve akümülatörü flalterinden kapat›n›z.

2) Akümülatör üzerinde ayar yapmadan önce mutlaka flalterini kapat›n›z.

3) Bas›nçl› havayla iplik geçirme sistemiyle donat›lm›fl akümülatörlerin arka kapa¤›n› sökmeden
önce mutlaka bas›nçl› hava devresini kapat›n›z.

4) Dokuma makinesi müsaitse; akümülatör herhangi bir ikaza gerek kalmaks›z›n devreye
sokulabilir.

5) Çal›flt›rmadan önce Akümülatörün hareketli parçalar›n›(kasnak v.s)elle kontrol ediniz.

6) Akümülatör çal›fl›rken asla dönen hareketli parçalara dokunmay›n›z.

7) Akümülatör yüksek patlama riski olan ortamlarda çal›flmaya uygun de¤ildir.

8) So¤uk ve rutubetli ortamlarda depolanan akümülatörler, dokuma makinesine ba¤lanmadan
önce bir müddet çal›flma ortam›nda bekletilmelidir;aksi taktirde elektronik elemanlar zarar
görebilir.

9) Akümülatörü rezervden veya rezerv sensöründen tutarak tafl›may›n›z.

10) Sadece orijinal L.G.L. Electronics yedek parça ve aksesuar› kullan›n›z..

11) Elektronik parçalar›n tamiri sadece yetkili LGL Servis elemanlar› taraf›ndan yap›lmal›d›r..
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D‹KKAT !

AKÜMÜLATÖRÜ HER ZAMAN PERFORMANSLI ÇALIFITIRMAK VE H‹ZMET SÜRES‹N‹
UZATMAK ‹Ç‹N ÖNER‹LER.

Atk› akümülatörünüzü uzun y›llar performansl› çal›flt›rman›z için size birkaç basit önerimiz var:

1. So¤uk ve rutubetli ortamlarda depolanan akümülatörler, dokuma makinesine ba¤lanmadan
önce bir müddet çal›flma ortam›nda bekletilmelidir;aksi taktirde elektronik elemanlar zarar
görebilir.

2. Su ve buhar ,elektronik komponentlere zarar verir..Akümülatörleri uzun müddet su buhar›
oran› %80 i aflan ortamlarda veya su tutmaz apreli ipliklerle çal›flt›rmak elektronik karta zarar
verir..Ayr›ca akümülatörler su veya benzeri ürünlerle temizlenmemelidir.

3. Montaj sonras› cereyan vermeden önce yuvarlak kablolar›n do¤ru ba¤land›¤›ndan emin
olunuz.Yetersiz topraklama elektronik komponentlere zarar verir.

4. Tozlu ortamlarda çal›flan akümülatörlerin daha fazla bak›ma ihtiyac› vard›r. Çal›flma ortam›n›
temiz tutmakla hareketli parçalar›n hareketini zorlaflt›ran ve makinenin performans›n›
düflüren toz ve kiri önlemifl olursunuz.Toz toplanmas› hareketi zorlaflt›rd›¤› gibi erken
afl›nmaya ve parça k›r›lmas›na sebep olur..

5. Uçuntulu ipliklerden kaynaklanan toz akümülatörün muhtelif yerlerinde toplan›r.Tozlu bir
akümülatörün toplanan tozu atk› ile birlikte kumafla sevk etmesi ve kumafl kalitesini olumsuz
etkilemesi s›k s›k vakidir. Kumafl›n kalitesini ve makinenin genel performans›n› artt›rmak için
makinenin hareketli parçalar›n› bir program dahilinde temizlemek gerekir.:

     • Kasnak üzerindeki seramik yüzükten içeri bas›nçl› hava vermek hem flaft kanal›n› temizler
hemde ç›k›fl sensörü üzerinde biriken tozlar› uzaklaflt›r›r.Do¤rusu bas›nçl› hava kullanmadan
önce rezerv üzerindeki ipli¤in kesilip al›nmas›d›r.Aksi taktirde uçuflan tozlar›n bu ipli¤in
üstüne konup kumafla girme riski vard›r.

     • Girifl sensörü düzenli olarak sökülüp temizlenebilir.

     • Rezerv gövdesi ve kasnak düzenli olarak sökülerek üzerinde biriken toz ve iplik
temizlenebilir.

S

Z
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D‹KKAT !

6. Uzum süre kullan›lmayan akümülatörlerin stropor kutular› içinde muhafaza edilmesi tavsiye
edilir.

7. ‹plik geçirirken özel t›¤ kullan›n›z. Metal t›¤ kullanmay›n›z;zira metal t›¤ girifl sensörüne ve
ç›k›fl tansiyon sistemlerine zarar verebilir.

8. Akümülatör TWM tansiyon modülatörü ile donat›m›flsa;t›¤› sokmadan önce mutlaka TWM
tansiyon modülatörünü gevfletiniz.Böylece TWM tansiyon modülatörüne zarar vermemifl
olursunuz.
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1 - GENEL ÖZELL‹KLER

0 – I fiALTER‹

S - 0 – Z fiALTER‹
fialter 3 pozisyonludur:
S, 0 (s›f›r) ve Z.

LAMBA

BASINÇLI HAVA ‹LE ‹PL‹K
GEÇ‹RME BUTONLARI

‹PL‹K MESAFE AYAR BUTONU

TANS‹YON GEVfiETME
BASKI BUTONU

AYAR DÜ⁄MES‹

• Akümülatörü açar,kapat›r.

• Motor dönüfl yönünü tayin eder.
   Örnek: Tezgah durdurma fonksiyonu olan makinelerde S-0-Z

flalteri ‘0’ konumuna getirildi¤inde tezgah›
durdurmaks›z›n akümülatörü devre d›fl› b›rak›r

• Akümülatör aç›ld›¤›nda bir ar›za yoksa bu lamba yanar
ve yan›k kal›r.

• Lamba ar›za durumunda yanar söner
(paragraf 10 deki ar›za aramaya bak›n›z)

Bu butonlar bas›nçl› hava ile iplik geçirme operasyonunu kumanda eder
• DP Butonu ipli¤i, girifl sensöründen rezerve kadar tafl›r.
• DF Buttonu ipli¤i rezervden ç›k›fl sensörüne kadar tafl›r

• Rezerve üzerindeki iplikler aras› mesafeyi ayarlamak içindir
(bak›n›z paragraf 3.7).

• Ç›k›fl tansiyon sistemini gevfletmek içindir.

• Ç›k›fl tansiyon sistemini ayarlamak içindir.

A

B

C

D

E

F

G

KONTROL/AYARLAR ‹fiLEV‹

1.1 ANA PARÇALAR; KONTROL VE AYAR NOKTALARI

Ana Parçalar:

  1  •  MOTOR 
  2  •  ÜST KAPAK
  3  •  KASNAK
  4  •  ‹PL‹K REZERV‹
  5  •  ÇIKIfi TANS‹YON ÜN‹TES‹
  6  •  ÇIKIfi SENSÖRÜ (Progress Vector)

6a•  ÇIKIfi SENSÖRÜ (Progress Plus)

  7    •   GÜÇ KABLOSU
  8    •   ANA ELEKTRON‹K KART
  9    •   ATKI H‹SSED‹C‹ ÜN‹TE (Progress Vector)
9a  •   ATKI H‹SSED‹C‹ ÜN‹TE (Progress Plus)

10    •   BASINÇLI HAVA G‹R‹fi‹
11    •   G‹R‹fi SENSÖRÜ (‹PL‹K KOPMASI) (Pr. Vector)
11a  •   G‹R‹fi SENSÖRÜ (‹PL‹K KOPMASI) (Pr. Plus)

1 3 4 5

6

F

7 10

C

G

A

DP

DF

B

82

11

E

9Progress
Vector

9a6a 11a Progress
Plus
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1 - GENEL ÖZELL‹KLER

1.2 GENEL ÖLÇÜLER

ATTIVO frenli PROGRESS 

TWM tansiyon modülatörü ile donat›lm›fl PROGRESS 

TENS frenli PROGRESS

K›l f›rça tansiyon sitemi ile donat›lm›fl PROGRESS 

A¤›rl›k 11,1 Kg

A¤›rl›k 11,5 Kg

A¤›rl›k 11,2 Kg

A¤›rl›k 11,1 Kg

192

192

192

192

22
0

440

500

22
0

440

630

440

500

22
0

440

500

440

500

22
0

500

600
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1 - GENEL ÖZELL‹KLER

1.3 KULLANIM ALANI; TEMEL ÖZELL‹KLER VE SPES‹F‹KASYONLAR 

Kullan›m Alan›:

PROGRESS ; rezerv üzerinde iplikler aras› mesafesi ayarlanabilir bir atk› akümülatörü olup,bütün rapiyerli ve projek-
tilli dokuma makinelerinde kullan›r.
Nm 1 (kal›n atk›) ile 20 den (ince atk›) aras› bütün iplikler çal›fl›l›r.

Temel Özellikler:

• ‘Otomatik h›z kontrol fonksiyonu’ sayesinde dokuma makinesinin gerektirdi¤i bütün h›zlar› sa¤lar

• S veya Z bükümlü ipli¤e göre motor dönüfl yönü ayarlanabilir.

• ‘Optik/mekanik’ atk› rezerv kontrol sistemi bütünüyle toz,›fl›k ve ya¤dan korunmufltur.

• Ana elektronik kart üzerinde bulunan ‘mikro flalter’ 23.sayfadaki tabelaya göre seçilen pozisyona getirilerek doku-
ma makinesinin ihtiyac›n› karfl›layacak çal›flma flartlar› sa¤lan›r.

• Bas›nçl› hava ile iplik geçirme sistemi(iste¤e ba¤l›).

• Akümülatör iplik girifl sensörü ile donat›lm›flsa afla¤›daki fonksiyonlar yerine getirilir:

- “Tezgah durdurma”:           Akümülatör giriflinde; atk› kopuflundan veya atk› bobininin bitmesinden dolay› iplik
                                                  bulunmamas› durumunda hem akümülatörü, hemde dokuma makinesini durdurur. 

- “Kopuk atk› atlatma”:         Atk› ipi biten veya kopan akümülatörü dokuma
                                                makinesini durdurmaks›z›n devre d›fl› b›rak›r.

                                                Kopuk atk› atlatma fonksiyonu olan dokuma makineleri için geçerlidir.

• Dokunan ipli¤in karakterine uygun muhtelif girifl ve ç›k›fl tansiyon sistemleri kullan›labilir.

• Can-bus protokolü vas›tas›yla dokuma makinesi ve akümülatör interface ba¤lant›s› ile ba¤lan›p haberleflebilirler.

Teknik özellikler:

• L.G.L tarafından ayrı olarak sa¤lanan elektrik kutusu ile güç kayna¤ı. veya do¤rudan do¤ruya tekstil makinesinin
elektrik panelinden.
- AC güç kayna¤ı özellikleri:                           V = 90/140        Hz = 50/60
- DC güç kayna¤ı özellikleri:                           V = 130/290

• Otomatik atk› rezerv h›z kontrolu maksimum 1,900 m/dak.

• ‹plikler aras› mesafe ayar› 0 - 5 mm aras›

• Bak›m gerektirmeyen 3 fazl› asenkron motor.
Motor bilgileri:
Maksimum güç: 300 W ortalama güç sarfiyat›: 40 W
Çekifl: 0,15-0,95 Nm aras› de¤iflken

• Ses bas›nç seviyesi A katagorisinde en yüksek h›zda 70 dB (A)

• Bas›nçl› hava devresi: min. 5 bar; maks. 8 bar

• Çal›flma flartlar› - Depolama flartlar›:
S›cakl›k : +10 ila +40°C
Maksimum nem: %80



1.4 KULLANIM VE DEPOLAMA

Tafl›rken veya kald›r›ken asla rezervden veya rezerv sensöründen tutmay›n›z .

Akümülatör kendi stropor kutusu içerisinde teslim edilir.Kutuyu ileride kullanmak üzere saklay›n›z.

1.5 G‹R‹FI SENSÖRÜ

Iplik Besleyicisi asagıdaki fonksiyonlara haiz Giris Sensörü ile donatılmıstır:

• “Makine durdurma” fonksiyonu: Iplik koptugunda veya bobin bittiginde hem Iplik Besleyicisini, 
hemde Makineyi durdurur

11
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EVET HAYIR
S

Z

S

Z 0

S

Z 0

S

PROGRESS VECTOR PROGRESS PLUS

S

giris 
sensörü

giris 
sensörü
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1.6  OPTIK ÇIKIS SENSÖRÜ

Iplik Besleyicisinin donanımı olan Optik Çıkıs Sensörü, makinenin talep ettigi iplik miktarını karsılamak için Iplik
Besleyicisinin hızını otomatik olarak ayarlar. 40 denye den daha ince iplikleri çalısmak için sensörün hassasiyeti-
nin DIP Sviç Salteri ile ayarlanması gerekir ayarlar için paragraf 4 e bakınız).

1.7  IPLIK REZERVI SARIM KONTROL SENSÖRÜ

Iplik Besleyicisi, rezerv üzerindeki sarımı kontrol eden sensör ile donatılmıstır.

PROGRESS VECTOR PROGRESS PLUS

çikis 
sensörü

çikis 
sensörü

PROGRESS VECTOR PROGRESS PLUS

plik rezervi sarim
kontrol sensörü

plik rezervi sarim
kontrol sensörü



13

2 – MONTAJ VE ‹FILETMEYE ALMA

2.1  ELEKT‹R‹K GÜÇ KUTUSU MONTAJI

Montaj için afla¤›daki talimata uyunuz:

1) Kutuyu yerden 30 cm yüksekte olacak flekilde kelepçeleriyle tespit ediniz.

1

2

3

4

5

6

7

GND    8

+26 Vdc   10

11

12+210 Vdc

Can L

Can H9

GND

GND

Address

DC POWER BOX

FUSES

Üç fazl› 
Ana hat için
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220

160

200300

 

O
Loom Stop
5Vdc

Output
L
24Vdc

1
2
3
4
5
6
7
8

9GND

24 Vdc

10
11
12
13
14
15
16

Output

Loom Stop

90 Vac

2)
Kutu girifl voltaj›n› kontrol ediniz.
Voltaj için kutu üstündeki etikete bak›n›z.

3) Kutuya ait kabloyu üç fazl› ana hatta ba¤lay›n›z. 
Ba¤lant›lar için kutu içindeki çizime bak›n›z.

N.B.: Tezgah üzerindeki ana flalterin akıfl afla¤ısında üç fazlı flebeke hattına olan tüm ba¤lantıları yapın
tezgah üzerindeki güç üniteleri için de bir geçifl görevi görebilece¤ini belirtti. 

4) Güç kutusunun topraklama kablosunu, ba¤land›¤› sehpan›n üzerine irtibatlay›n›z. (Afla¤›daki detay A ya
bak›n›z).

‹KAZ: Her hangi bir ba¤lant› yapmadan önce güç kutusunun enerjisini kutu üzerindeki flalterden kesiniz.

NOT: Eski güç kutusunu
kullanmak isterseniz, özel bir
adaptörle birlikte özel güç
kablosu kullanmanız
gerekmektedir.

AC POWER BOX STD:
A1C3SA004-PRGSTD

AC POWER BOX CAN BUS:
A1C3SA004-PRGCB

Ç›k›fl
Tezgah
durdurma
5Vdc

Ç›k›fl
Tezgah
durdurma
24Vdc

Sigortalar

Üç fazl›
Ana hat için
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2 – MONTAJ VE ‹FILETMEYE ALMA

2.2  CAN-BUS ÖZELL‹⁄‹

PROGRESS atk› akümülatörleri dokuma makinesiyle karfl›l›kl› haberleflme özelli¤ine sahiptir. 

PROGRESS atk› akümülatörleri gerekti¤inde Can-Bus özelli¤i olmayan LGL atk› akümülatörleriyle birlikte uygun
güç kutusu kablosu tak›ld›¤› taktirde kullan›labilir.

Can-Bus protokollü akümülatörler, dokuma makinesiyle haberleflerek yo¤un bilgi ak›fl›,dolay›s›yla daha etkin
çal›flma sa¤larlar.

Bir örnek vermek gerekirse; dokunacak kumafl›n desen bilgilerini Can-Bus protokolü ile alan akümülatör bu desene
uygun çal›flma h›zlar›n› ayarlayabilir. Dokuma makinesi önceden akümülatörlerle irtibata geçerek hangi
akümülatörün ne kadar süreyle çal›flaca¤› bilgisini verir. Bu bilgiyi alan akümülatör bu bilgiyi motor çekifl rampas›n›
optimize etmek ve en k›sa zamanda en iyi sar›m h›z›n› sa¤lamak için kullan›r.

2.3  AKÜMÜLATÖRÜN MONTAJI VE ÇALIfiTIRILMASI

Not: So¤uk alanda depolanan akümülatörler s›cak ortama getirildiklerine üzerinde yo¤uflma oluflabilir. Bu
durumda elektronik aksama zarar vermemek için ba¤lant› yapmadan önce tamamen kurumas›n› bekleyiniz.

Akümülatörün montaj› ve çal›flt›r›lmas› için afla¤›daki talimatlara uyunuz:

1) Akümülatörü; birlikte verilen ba¤lant› kelepçesini kullanarak ba¤lay›n›z.
NOT: Akümülatörün ba¤land›¤› sehpan›n toprakland›¤›ndan emin olunuz.

2) Akümülatörü öyle konuflland›r›nki; atk› ipi ile dokuma makinesi aras›ndaki mesafe hem k›sa olsun, hemde düz
bir hat olufltursun.

3) Yüksek bükümlü ipliklerde ca¤l›k üzerine girifl tansiyon sistemi tak›lmam›flsa;atk› akümülatörü girifline tansiyon
sistemi tak›n›z.

4) Bas›nçl› hava ile iplik geçirme sitemi mevcutsa; bas›nçl› hava ile çal›flmaya uygun donat›lm›fl akümülatörü,bas›nçl›
hava hatt›na ba¤lay›n›z. 

5) Akümülatörü ba¤lamadan önce güç kutusunun enerjisini kesiniz.
Elektronik aksama zarar vermemek için güç kutusunun enerjisi mutlaka kesilmelidir.

6) 0-1 flalterini 0 konumuna getirerek atk› akümülatörünü devre d›fl› b›rak›n›z.

7) Atk› akümülatörü kablosunu güç kutusu soketine ba¤lay›n›z.
NOT: Güç kutusu atk› atlatma özelli¤ine sahipse; enerji kablosu atk› akümülatörünün besledi¤i seçici
parmak ile ayn› numaray› tafl›yan sokete ba¤lanmal›d›r.   

8) Kutuyu flalterinden aç›n›z.
Akümülatörün üst kapa¤›ndaki yeflil lamba yanar söner ve sonra sönük kal›r(resetleme). 

9) Akümülatör dönüfl yönü ayar›n› ve rezerv üzerinde iplik mesafe ayar›n› yap›n›z.
Fabrika ç›k›fl ayar› Z yönünde.

10) Akümülatörle birlikte verilen özel t›¤› kullanarak atk›y› geçiriniz.Varsa bas›nçl› hava sistemini kullan›n›z. 

11) ‹pli¤i geçirdikten sonra ; üst kapaktaki 0-I flalterini I konumuna getirdi¤inizde, akümülatör rezerv üzerine iplik
sarmaya bafllar.
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3.1 TWM TANS‹YON MODÜLATÖRÜ ‹LE DONATILMIfi ATKI AKÜMÜLATÖRÜNE ‹PL‹K GEÇ‹RME ‹fiLEM‹

Afla¤›da gösterilen iplik geçirme ifllemi öncesi akümülatörü 0-1 flalterinden kapat›n›z:

TWM tansiyon modülatörünün d›fl kenarlar›na zarar vermemek için TWM gevfletilerek afla¤›da s›raland›¤›
gibi iplik geçirilmesi tavsiye edilir:

• TWM tansiyon modülatörünü gevfletmek için flekilde gösterilen ifllemleri; 1 ve 2 yi s›ras›yla uygulay›n›z;

• Balon k›r›c› bilez¤i TWM tansiyon modülatörüne do¤ru çevirerek t›¤›n her iki yönde rahat geçiflini sa¤lay›n›z;

• T›¤› sensöre kadar sokunuz;

• Atk› ipini t›¤›n kancas›na dolayarak ipli¤i geçiriniz;

• ‹fllem tamamland›ktan sonra balon k›r›c› bilezi¤i eski pozisyonuna getiriniz.Daha sonra dü¤meyi(G) bast›rarak
TWM tansiyon modülatörünü kapat›n›z,

TWM tansiyon modülatörüne hasar vermemek için yeni t›¤ kullan›n›z; t›¤ kancas›na fazla iplik dolamay›n›z.

Asla çelik t›¤ kullanmay›n›z.(taharda kullan›lanlardan)Bu t›¤ TWM tansiyon modülatörüne zarar verir.

4
3

2

1

S

Z Z

Balon k›r›c› ve TWM gevfle-
tilmiflken her iki yönde iplik
geçirilebilir

3 – ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR
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3.2 KIL FIRÇA ‹LE DONATILMIfi ATKI AKÜMÜLATÖRLER‹NE ‹PL‹K GEÇ‹RME ‹fiLEM‹

Afla¤›da gösterilen iplik geçirme ifllemi öncesi
akümülatörü 0-1 flalterinden kapat›n›z:

NOT: Akümülatörü tekrar açt›¤›n›zda; 
rezerv yönünden f›rçaya 
dokunarak atk›n›n rezerve
otomatik sar›lmas›n› sa¤lay›n›z.

S

Z

Her iki yönde iplik geçirilebilir

3.3 METAL FIRÇA ‹LE DONATILMIfi ATKI AKÜMÜLATÖRLER‹NE ‹PL‹K GEÇ‹RME ‹fiLEM‹

Afla¤›da gösterilen iplik geçirme ifllemi öncesi akümülatörü 0-1 flalterinden kapat›n›z:

S

Z

S

Z

Her iki yönde iplik
geçirilebilir

3 – ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR
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3 – ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR

3.4 BASINÇLI HAVA ‹LE ‹PL‹K GEÇ‹RME ‹fiLEM‹

Bas›nçl› hava ile iplik geçirme;

• KADEMEL‹ ARKA: ‹pli¤i akümülatör giriflinden rezerve kadar geçirir.

• KADEMEL‹+SON (TAMAMI): ‹pli¤i iki kademede geçirir.Giriflden rezerve kadar ve rezervden ç›k›fla kadar.

Metal f›rça ile donat›lm›fl akümülatörlerde,sadece kademeli arka iplik geçirmek mümkündür. 

Özellikler:

Bas›nçl› hava en az 5 bar; maks. 8 bar tavsiye edilen 5-6 bar. 
Hava hortumu çap›: 6x4 mm;
Sadece kuru hava kullan›n›z.

‹PL‹K GEÇ‹RME ‹FILEM‹:

KADEMEL‹ (rezerve kadar)

Ne zaman gereklidir:

• Akümülatör alarm verdi¤inde(atk› ipi bitmiflse)
Atk› ipi hala rezervin ön k›sm›nda mevcuttur.

‹plik geçirme ifllemi:
1) Bir elle atk› ipini seramik parçaya(I) yaklaflt›r›p,di¤er elinizle butona(DP) bas›n›z.
2) Rezerve gelen ipli¤i,rezervdeki ipli¤e ba¤lay›n›z.
3) Akümülatör; kapat›l›p tekrar aç›larak atk›n›n rezerve sar›lmas› sa¤lan›r.
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3 – ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR

S

Z

S

Z

0S Z

0S Z
1

1

2

1 2

3 4

KADEMEL‹+SON( TAMAMI)

K›l f›rça tak›lm›fl akümülatörlerde iplik geçirme ifllemi

• ‹lk ad›m: “kademeli arka” (rezerve kadar)

1) Bir elle atk› ipini seramik parçaya (H) yaklaflt›r›p,di¤er elinizle butona(DP) bas›n›z.
Akümülatör aç›l›p rezerve gelen iplik rezerve do¤ru bast›r›ld›¤›nda sar›m sa¤lan›r.

• ‹kinci ad›m: “son” (rezervden ç›k›fla kadar)

2) (F) butonuna basarak ve (G) dü¤mesini çekerek ç›k›fl tansiyon sistemini gevfletiniz.
3) Rezervden biraz iplik çekerek rezerv ile f›rça aras›nda tutarken,di¤er elle iplik ç›k›fl sensöründen ç›kas›ya kadar

(DF) butonuna bas›n›z.
‹pli¤i ç›k›fl sensörünün ucundan sarkas›ya kadar çekip b›rak›n›z.
4) ‹fllem bitince ç›k›fl tansiyon sistemini (G) dü¤mesine basarak kapat›n›z.

F G

G

DP

H

DF
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3 – ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR

KADEMEL‹+SON( TAMAMI)

TWM tansiyon modülatörü tak›lm›fl akümülatörlerde iplik geçirme ifllemi:

• ‹lk ad›m: “kademeli arka” (rezerve kadar)
1) Bir elle atk› ipini seramik parçaya (H) yaklaflt›r›p,di¤er elinizle butona(DP) bas›n›z.

Akümülatör aç›l›p rezerve gelen iplik rezerve do¤ru bast›r›ld›¤›nda sar›m sa¤lan›r.

• ‹kinci ad›m: “son” (rezervden ç›k›fla kadar)
2) (F) butonuna basarak ve (G) dü¤mesini çekerek ç›k›fl tansiyon sistemini gevfletiniz . Balon k›r›c› bilezi¤i TWM

tansiyon modülatörüne do¤ru çevirerek rahat geçifli sa¤lay›n›z.Rezervden bir miktar iplik al›n›z.
3) Bu ipli¤i bir elle rezervle balon k›r›c› bilezik aras›nda tutarken,di¤er elle iplik ç›k›fl sensöründen ç›kas›ya kadar

(DF) butonuna bas›n›z. ‹pli¤i ç›k›fl sensörünün ucundan sarkas›ya kadar elle çekip b›rak›n›z.
4) ‹fllem tamamland›ktan sonra balon k›r›c› bilezi¤i eski pozisyonuna getiriniz.Daha sonra dü¤meyi(G) bast›rarak

TWM tansiyon modülatörünü kapat›n›z.

1

1

2

S
Z

S

Z

0S Z

1

1

2

0S Z

DP

H

DF

F G

G

1 2

3 4

Balon k›r›c› bilezi¤i
Eski pozisyonuna getiriniz
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3 – ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR

3.5 HIZ AYARI

PROGRESS mikro ifllemci ve ç›k›fl sensörü ile donat›lm›fl olup; otomatik olarak sar›m h›z›n› makinenin atk› h›z›na
uygun olarak ayarlar.
Bu yüzden h›z ayar› yapmak gerekmez.

Özel çal›flma flartlar›nda ne yap›laca¤› ile ilgili olarak paragraf 4 teki “Çal›flma parametrelerinin programlanmas› ve
özel programlar’’ bölümüne bak›n›z.

3.6 TANS‹YON AYARI

Tansiyon ayar› için giriflte ve ç›k›flta çal›fl›lacak ipli¤e uygun tansiyon sistemleri kullan›n›z. (ç›k›flta her zaman olmayabilir) 
Afla¤›da baz› uygulamalar gösterilmifltir:

–

+

–
+

–
+

–
+

S

Z

+

–

+
–

S

Z

S

Z

S

0 Z

O

+

--
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3 – ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR

3.7 DÖNÜfi YÖNÜ VE ‹PL‹KLER ARASI MESAFE AYARI 

PROGRESS atk› akümülatörlerinde; Hem S hemde Z büküm atk› ipleri için iplikler aras› mesafe ayar› 0-5 mm aras›
yap›labilir.

1) Dönüfl yönünü S - 0 - Z flalterini kullanarak S veya Z olarak ayarlayabilirsiniz.‹plikler aras› mesafe ayar› içinse:

2) Parmakla Butona (E) bast›r›p bas›l› tutarak kasna¤› (I) geçme sesi duyuluncaya kadar çeviriniz.

3) Parma¤›n›z› butonda bas›l› tutarak;kasna¤› akümülatörün dönüfl yönünde (S veya Z) çevirip(takriben 5 mm
kadar) butonu b›rak›n›z.
(Akümülatörün dönüfl yönü S ise kasna¤›n dönüfl yönüde S olmal›d›r;akümülatörün dönüfl yönü Z ise kasna¤›nki
de Z olmal›d›r).

4) Akümülatörün flalterini aç›p iplikler aras› mesafeyi kontrol ediniz.fiayet istendi¤i gibi olmam›flsa 2nci ve 3ncü
ad›mlar› tekrarlay›n›z.Kasnak ayn› yönde çevrildikçe iplikler aras› mesafe artar;aksi yönde çevrildi¤inde ise azal›r.

Yukar›daki örnek "S" dönüfl yönü içindir. 

S

Z

0S

Z

4

S

Z

3

2

E

I
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3 – ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR

Akümülatör TWM tansiyon modülatörü ile donat›lm›flsa TWM tansiyon modülatörünü ç›kard›ktan sonra Butona (E)
bas›n›z. 

D‹KKAT:
Her zaman dönüfl yönünün do¤ru ayarland›¤›n› kontrol ediniz;aksi taktirde iplikler aras› mesafe ayar›
yap›lamaz.

Akümülatörün S - 0 - Z flalteri 0 (s›f›r)pozisyonunda ise akümülatör çal›flmaz ve üst kapaktaki yeflil lamba saniyede
7 kez yan›p sönerek anormal bir durum oldu¤unu haber verir.Bu durumda flalteri S veya Z posisyonuna getiriniz.

Tezgah durdurma fonksiyonu olan makinelerde akümülatörün S-0-Z flalteri ‘0’ konumuna getirildi¤inde tezgah› dur-
durmaks›z›n akümülatörü devre d›fl› b›rak›r.

S

Z

S

Z

0S Z
S

Z 0

TWM tansiyon modülatörünü
ç›karmak için plastik kasnak
üzerindeki t›rnaklara bast›r›n›z.
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3 – ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR

‹PL‹KLER ARASI MESAFE AYAR MEKAN‹ZMASININ ÇALIfiMASI

S Z

Z max. (5 mm)S max. (5 mm)

S4

S3

S2

S1
0 Z1

Z2

Z3

Z4

S5 S5

Motorun dönüfl yönü
S - 0 – Z flalteri kullan›larak de¤ifltirilir.

S maks. (5 mm) Z maks. (5 mm)
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4 – ÇALIFIMA PARAMETRELER‹N‹N PROGRAMLANMASI
VE ÖZEL PROGRAMLAR

LGL180–1

4.1 ÇALIFIMA PARAMETRELER‹N‹N PROGRAMLANMASI

CAN-BUS ba¤lant›l› akümülatörle donat›lm›fl dokuma makinelerinde;çal›flma parametreleri ve hata mesajlar›
dokuma makinesinin kontrol paneli ekran›ndan da takip edilebilir.

4.2 ÖZEL PROGRAMLAR (BÜTÜN AKÜMÜLATÖRLERDE STANDARTTIR)

Bütün akümülatörler bir dizi özel iflletim programlar› ile donat›lm›flt›r.
Bu programlar elektronik kart üzerindeki dip-sviç kombinasyonlar› ile seçilebilir.

DIP-SV‹Ç

DIP-SV‹Ç FONKS‹YONLARI

DS2

Desen ön 
izlemesi etkin
de¤il

DEVREDE DEVRE DIfiI

Desen ön izlemesi etkin

Yavafllat›lm›fl h›zlanma.
Normal
h›zlanma

DS3

DS1 Standart
Program

be 40 dNe nin alt›ndaki iplikler
için özel program.

DS4
Azami birlefltirme
(çiftleme) 
sınırsız.

Azami birlefltirme (çiftleme)
sınırlı.

DIP-SV‹Ç

DIP-SV‹Ç FONKS‹YONLARI

DS2

Desen 
ön izlemesi
etkin de¤il

DEVREDE DEVRE DIfiI

Desen ön izlemesi etkin

Yavafllat›lm›fl h›zlanma.
Normal
h›zlanma

DS3

DS1 Standart
Program

be 40 dNe nin alt›ndaki iplikler
için özel program.

DS4 

(LGL193)
Etkin de¤ilEtkin de¤il

DS4 

(LGL242)
Girifl fotoseli
etkinGirifl piezoelektrik sensörü etkin

LGL 180 Elektronik kart›

LGL193–1

LGL242–0

LGL 193 Elektronik kart›

LGL 242 Elektronik kart›

1 2 3 4

ON

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

DEVREDE
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5 – BAKIM VE PARÇA DE⁄‹FI‹M‹

5.1 ‹PL‹K REZERV GÖVDES‹N‹N SÖKÜLMES‹

Afla¤›da anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:
1) 0 - I flalterini 0 konumuna getirerek akümülatörü kapat›n›z
2) Akümülatörü güç kutusuna ba¤layan kabloyu

ç›kar›n›z.Devam etmeden önce 2 dakika kadar bek-
leyerek elektronik kart üzerindeki kondensatörlerin
boflalmas›n› sa¤lay›n›z.

3) 4adet viday› (1) söktükten sonra üst kapa¤› (2) hafifçe
öne iterek kald›r›n›z.Atk› hissedici kart› ba¤lant›s› (C1)  
ve ç›k›fl sensörü ba¤lant›s›n› (C2) ç›kararak üst kapa¤›
komple kald›r›n›z.

4) fiapkay› (3) ç›kard›ktan sonra bir elinizle kasna¤›n (4) dönmesini önleyerek,di¤er elinizle rezerv gövdesini sabi-
tleyen viday› sökünüz ve gövdeyi ç›kar›p al›n›z.

1

2

1

3

Atk› hissedici yuvas›
(takarken yuvan›n yukar›da

olmas›na dikkat ediniz)

4

1 2 3 4

ON

C2

2

C1
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5 – BAKIM VE PARÇA DE⁄‹FI‹M‹

Kasna¤› (4) ve flaft üzerindeki seramik yüzü¤ü (5) ç›kar›n›z.

M›knat›s tutucu da sökülmüflse; takarken flekildeki gibi tak›n›z.

ESM2985

5

4



28

S

0 Z

O

5 – BAKIM VE PARÇA DE⁄‹FI‹M‹

5.2 G‹R‹fi SENSÖRÜNÜN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

Afla¤ida anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:

1) 0 - I flalterini 0 konumuna getirerek akümülatörü kapat›n›z

2) Akümülatörü güç kutusuna ba¤layan kabloyu ç›kar›n›z.Devam etmeden önce 2 dakika kadar bekleyerek elektro-
nik kart üzerindeki kondensatörlerin boflalmas›n› sa¤lay›n›z.

3) Bas›nçl› hava ile donat›lm›fl akümülatörlerde bas›nçl› hava devresini kapatt›ktan sonra butona (DP) bas›n›z(kade-
meli iplik geçirme)

4) Giriflte tansiyon sistemi varsa onu da sökünüz.

5) 4adet viday› (7) söküp,kapa¤› (8) kald›r›n›z.

6) Girifl sensörü ba¤lant›s›n› (C3) sökünüz.

7) 2 adet viday› (9) söküp,sensör kapa¤›n› (10) ç›kar›n›z.

8) Bas›nçl› hava ile iplik geçirme sistemi olan akümülatörlerde: hortumu (11) ç›kar›n›z.

9) Girifl sensörünü yenisi ile de¤ifltiriniz (12).

D‹KKAT: Sensör kapa¤›n› (10) ve akümülatör arka kapa¤›n› (8) yerine takarken;sensör kablosunun ve hava
hortumunun s›k›fl›p ezilmemesine dikkat ediniz.

8

DP

9
10

11

12

7
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5.3 ÇIKIfi SENSÖRÜNÜN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

Afla¤›da anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:

1) 0 - I flalterini 0 konumuna getirerek akümülatörü kapat›n›z

2) Akümülatörü güç kutusuna ba¤layan kabloyu
ç›kar›n›z.Devam etmeden önce 2 dakika kadar bekleye-
rek elektronik kart üzerindeki kondensatörlerin boflal-
mas›n› sa¤lay›n›z.

3) Ç›k›fl tansiyon sistemini;gevfletme butonunu (F) öne çekerek ve
açma butonunu (G) kendinize çekerek gevfletiniz. 4adet viday› (1)
söktükten sonra üst kapa¤› (2) hafifçe öne iterek kald›r›n›z.Atk› his-
sedici kart› ba¤lant›s› (C1) ve ç›k›fl sensörü ba¤lant›s›n› (C2)
ç›kararak üst kapa¤› komple kald›r›n›z.
Fren sisteminin sökülmesi için paragraf 6 ya bak›n›z.

4) 4 adet viday› (13) söküp tansiyon sistemi tutucusunu ,butonu (G) kullanarak en son konumuna getiriniz.Ç›k›fl sen-
sörü kablosuna ulaflmak için,atk› hissedici ünitesini (14) ç›kar›n›z.Varsa bas›nçl› hava hortumunu ç›kar›n.

5) 2 adet viday› (15) söküp ç›k›fl sensörünü tutan muhafazay› ç›kar›n›z.
6) Yeni sensörü tak›n›z.

NOT: Yeni sensör muhafazas›na montelidir.

D‹KKAT: Atk› hissedici üniteyi(14) yerine takarken;sensör kablosunun
ve hava hortumunun s›k›fl›p ezilmemesine dikkat ediniz.

5 – BAKIM VE PARÇA DE⁄‹FI‹M‹

Z

13

14

F
G

1

15

G

1 2 3 4

ON

C2

2

C1
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5.4 ANA ELEKTRON‹K KARTIN DE⁄‹fi‹M‹

Afla¤›da anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:

1) 0 - I flalterini 0 konumuna getirerek akümülatörü kapat›n›z

2) Akümülatörü güç kutusuna ba¤layan kabloyu
ç›kar›n›z.Devam etmeden önce 2 dakika kadar bekleyerek
elektronik kart üzerindeki kondensatörlerin boflalmas›n›
sa¤lay›n›z.

3) 4adet viday› (1) söktükten sonra üst kapa¤› (2) hafifçe öne iterek kald›r›n›z.Atk› hissedici kart› ba¤lant›s› (C1)  ve
ç›k›fl sensörü ba¤lant›s›n› (C2) ç›kararak üst kapa¤› komple kald›r›n›z.

4) 4 adet viday›(7) söküp,arka kapa¤› (8) ç›kar›n›z.Ç›k›fl sensörü ba¤lant›s›n› (C3) ve motor kablo ba¤lant›s›n› (C4)
ç›kar›n›z.

5) 2 adet viday› (16) söküp,enerji kablosu fiflini (17) yerinden ç›kar›n›z.
6) 2 adet mesafe tutucu viday› (18) ve di¤er viday› (19) söktükten sonra ana elektronik kart› (20) ç›karabilirsiniz
7) Yeni kart› yerine tak›n›z.

5 – BAKIM VE PARÇA DE⁄‹FI‹M‹

D‹KKAT.: Yeni elektronik kart› takarken mesafe
tutuculu vidalar›n(18) ve di¤er vidan›n (19) iyice
s›k›ld›¤›ndan;elektronik kart›n ba¤lant› yerlerinin
atk› akümülatörü gövdesine iyice oturdu¤undan
emin olunuz.Mesafe tutuculu vidalar›n resimde
gösterildi¤i gibi tak›lmas›na dikkat ediniz.
Elektronik kart›n gövde ile temas eden yerlerine
›s› iletken macundan(beyaz)biraz sürünüz.Üst
kapa¤› kapatmadan önce dip-sviç ayarlar›n› göz-
den geçiriniz.

1 2 3 4

ON

C2

2

C4

C1

C3

1

O

S

0 Z

8

7

C3

16

1 2 3 4

ON

20

19

18

18

17

Yiv boyu = 13 mm

Yiv boyu = 10 mm
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1 2 3 4
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C2

2

C1
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5 – BAKIM VE PARÇA DE⁄‹FI‹M‹

5.5 ‹PL‹K SENSÖRÜ ELEKTRON‹K KARTININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

Afla¤›da anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:
1) 0 - I flalterini 0 konumuna getirerek akümülatörü kapat›n›z
2) Akümülatörü güç kutusuna ba¤layan kabloyu ç›kar›n›z.

Devam etmeden önce 2 dakika kadar bekleyerek elektro-
nik kart üzerindeki kondensatörlerin boflalmas›n›
sa¤lay›n›z.

3) Ç›k›fl tansiyon sistemini; gevfletme butonunu (F) öne
çekerek ve açma butonunu (G) kendinize çekerek gevfle-
tiniz. 4 adet viday› (1) söktükten sonra üst kapa¤› (2)
hafifçe öne iterek kald›r›n›z.Atk› hissedici kart› ba¤lant›s›
(C1) ve ç›k›fl sensörü ba¤lant›s›n› (C2) ç›kararak üst
kapa¤› komple kald›r›n›z

4) 4 adet viday› (13) söküp, butonu (G) kullanarak tansiyon sistemi tutucusunu en son konumuna getiriniz ve  iplik
sensörü elektronik kart›n› (14) ç›kar›n›z. 
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5 – BAKIM VE PARÇA DE⁄‹FI‹M‹

5) PROGRESS VECTOR: LGL 93/94 kart›n› (22) sabitleyen 2 adet viday› (21) söküp; kart› ç›kararak yenisiyle
de¤ifltiriniz.

D‹KKAT: Elektronik kart› (22) üst kapaktaki yerine takarken;ç›k›fl sensörü kablosunun ve hava hortumunun
s›k›fl›p ezilmemesine dikkat ediniz.

22

21



33

6 – TANS‹YON S‹STEMLER‹ MONTAJI

6.1 TWM TANS‹YON MODÜLATÖRÜNÜN TAKILMASI

TWM freni takmak için afla¤ida anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:

S

Z
Z

1) Butona (F) basarak ve dü¤meyi (G) çekerek fren
tutucusunu gevfletiniz.Balon k›r›c› bilezi¤i; manye-
tik k›sm› üste gelecek flekilde kapa¤›n alt›ndaki
yuvaya oturtunuz

2) ''TWM tansiyon modülatörünü flekilde görüldü¤ü
gibi tak›n›z.

Z

S

3) Dü¤meye (G) basarak, fren tutucusunu yerine otur-
tunuz.

4) ‹pli¤i geçirdikten ve rezerve sard›rd›ktan
sonra,flekilde gösterildi¤i gibi TWM tansiyon modü-
latörünün tansiyonunu ayarlay›n›z.

F

G

G

Z

S
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6 - TANS‹YON S‹STEMLER‹ MONTAJI

G

6.2 KIL FIRÇANIN TAKILMASI 

Kil f›rçay› ve adaptörünü takmak için afla¤ida anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:

S

Z
Z

1) Butona (F) basarak ve dü¤meyi (G) çekerek fren
tutucusunu gevfletiniz.

2) Önce f›rça adaptörünü,sonra f›rçay› flekilde göste-
rildi¤i gibi tak›n›z.

s

z

+
–

3) Dü¤meye (G) basarak, fren tutucusunu 
yerine oturtunuz.

4) ‹pli¤i geçirdikten ve rezerve sard›rd›ktan sonra,
flekilde gösterildi¤i gibi tansiyonu ayarlay›n›z.

LM

F G
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6 - TANS‹YON S‹STEMLER‹ MONTAJI

+

6.3 METAL FIRÇANIN TAKILMASI

Metal f›rçay› ve adaptörünü takmak için afla¤ida anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:

1) Butona (F) basarak ve dü¤meyi (G) çekerek fren
tutucusunu gevfletiniz.

2) Metal f›rçay› (O) flekilde görüldü¤ü gibi adaptörüne
(N) soktuktan sonra adaptöre sabitlemek için
t›rnakl› bilezi¤i (P) kullan›n›n›z.

3) Metal f›rça setini, metal f›rça tutucusuna tak›n›z. 4) Dü¤meyi bast›rarak freni sabitleyin.‹pli¤i geçirdikten
ve rezerve iplik sard›rd›ktan sonra tansiyon ayar›n›
flekilde gösterildi¤i gibi yap›n›z.

S

Z

F G
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6 - TANS‹YON S‹STEMLER‹ MONTAJI
S

Z
6.4  TWM TAKIMININ SÖKÜLMES‹ VE ATTIVO ÜZER‹NE LAMELLAR TAKIM MONTAJI

ATTIVO fren üzerinde TWM takımını lamellar takim ile de¤ifltirmek için afla¤ıdaki flekilde hareket ediniz:

F

S

Z

S

Z

1) Fren kıza¤ını çıkarma butonuna (F) basmak sure-
tiyle çıkarınız.

2) TWM deste¤ini attivo fren motorlarının manyetik
pimlerinden ayırınız. 

S

Z

3) TWM’yi besleyiciden ayırınız. 4) Antiballon halkasını yuvasından kurtararak besleyi-
ciden çıkarınız
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6 - TANS‹YON S‹STEMLER‹ MONTAJI

5) ‹stenilen sac ile donatılmıfl lamellar takımı besleyi-
cinin içerisine sokunuz. 

6) Deste¤in yuvalarını attivo frenin motorlarının
manyetik pimlerine takınız.

G

S

Z

7) Frenleme kıza¤ını (G) butonuna basarak yeniden
takınız.

S

Z

S

Z
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7 - TANS‹YON S‹STEMLER‹ UYGULAMA ALANLARI

7.1 G‹R‹fi TANS‹YON S‹STEMLER‹ UYGULAMA ALANI

ATKI T‹P‹ Yün Pamuk/viscon 
kesik elyaf

Yüksek
bükümlü ipl.

ve ipek

Keten,kenevir,
deve tüyü v.s

Viscon
sentetik 

elyaf

Krokodil
(mandal)

Seri
ba¤lanm›fl ikili
krokodil

Disk tansiyon

Disk tansiyon-
Bas›nçl› hava
ile iplik 
geçirmek için

Yaparak 
tansiyon

Yüksek
bükümlü iplik
için tansiyon

Ya¤lama
ünitesi

Vakslama
ünitesi

Nm 12

Nm 120

Nm 8

Nm 200

Nm 15

Nm 150

Nm 3

Nm 90

Nm 9

Nm 200

Nm 15

Nm 150

Nm 48

Nm 200

Nm 12

Nm 30

Nm 15

Nm 120

Nm 9

Nm 120

Nm 12

Nm 120

Nm 8

Nm 200

Nm 15

Nm 120

Nm 6

Nm 90

Nm 90

Nm 120

Nm 12

Nm 30

Nm 8

Nm 40

Nm 3

Nm 50

Nm 9

Nm 50

Nm 20

Nm 120

Nm 20

Nm 120

Nm 15

Nm 150

Nm 40

Nm 150

Nm 8

Nm 120

Nm 8

Nm 200

Nm 15

Nm 150

Nm 3

Nm 90

Nm 9

Nm 200

Nm 8

Nm 30

Nm 8

Nm 60

Nm 15

Nm 70

Nm 3

Nm 40

Nm 9

Nm 80

S

0 Z

O

S

0 Z

O

A0A2S111A

A0A1

ELM0

ELM0

S

0 Z

O

S

Z

I

O

0

0

A

S

0 Z

O

S

0 Z

O

S

0 Z

O

S

0 Z

O
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7 - TANS‹YON S‹STEMLER‹ UYGULAMA ALANLARI

7.2 ''TWM'' TANS‹YON MODÜLATÖRÜ UYGULAMA ALANI

YAY SEÇENEKLER‹ Yün

Pamuk/
viscon 
kesik
elyaf

Yüksek
bükümlü ipl.

ve ipek

Keten,kenevir,
deve tüyü v.s

Viscon
sentetik

elyaf

Standart uygulama
6 adet yay: ø 0,4
çap 22mm boy

Nm 40
Nm 80

Nm 85
üstü

Nm 70
Nm 200

Nm 50
üstü

Nm 80
Nm 150

TWM tip KL (kod A1N2SA347KL02P)

Fabrika ç›k›fl› tak›lan standart yay kodu: ELM 1629
D‹KKAT: TWM fren gövdesi fleffaft›r.

YAY SEÇENEKLER‹ Yün

Pamuk/
viscon 
kesik
elyaf

Yüksek
bükümlü ipl.

ve ipek

Keten,kenevir,
deve tüyü v.s

Viscon
sentetik

elyaf

Standart uygulama

3 yay: ø 0,7 çap
33 mm boy

3 yay: ø 0,4 çap
22 mm boy

Nm 40
Nm 60

Nm 50
Nm 110

Nm 45
Nm 80

Nm 25
Nm 50

Nm 45
Nm 90

TWM tip LT05 (kod A1C4S774LT05PR)

Fabrika ç›k›fl› tak›lan yay kodu:    3 adet ø 0,7 mm - 33 mm boy - ELM 2269
                                                     6 adet yay ø 0,4 mm - 22 mm - ELM 1629
Daha düflük tansiyon gerekti¤inde sadece 6 adet ø 0,4 mmx22 mm yay kullan›n kot: ELM 1629. 

STD. Ø 80

ESM1785FC

EFM3227

ESM2980

A1C1F082

ESM3988

ECM 0930

EFM7193



40

7 - TANS‹YON S‹STEMLER‹ UYGULAMA ALANLARI

TWM tip LT10 (kot A1C4S774LT10PR)

YAY SEÇENEKLER‹ Yün

Pamuk/
viscon 
kesik
elyaf

Yüksek
bükümlü ipl.

ve ipek

Viscon
sentetik

elyaf

Standart
uygulama

6 yay: ø 0,7 çap
22 mm boy

Nm 1
Nm 8

Nm 1
Nm 20

Nm 1
Nm 18

Nm 1
Nm 20

TWM tip RR-80 (kot A1C4S774RR0080)

Standart yaylar: 6 yay o 0,7 mm-22 mm-ELM 1630

TWM tansiyon modülatörü lame flerit için tavsiye edilmez.

Ya¤ ve parafin kullan›ld›¤›nda TWM tansiyon modülatörünün tansiyonu artt›r›lmal›d›r

YAY SEÇENEKLER‹ Yün

Pamuk/
viscon 
kesik
elyaf

Yüksek
bükümlü ipl.

ve ipek

Keten,kenevir,
deve tüyü v.s

Viscon
sentetik

elyaf

Standart uygulama 
3 yay: ø 0,7 çap
33 mm boy
3 yay: ø 0,4 çap
22 mm boy

Nm 15
Nm 50

Nm 30
Nm 85

Nm 30
Nm 70

Nm 25
Nm 70

Nm 25
Nm 90

Nm 5
Nm 15

Nm 8
Nm 20

Daha kal›n
Iplikler için
T.W.M. tiip 

“R-R”
kullan›n›z

Daha kal›n
Iplikler için
T.W.M. tiip 

“R-R”
kullan›n›z

T.W.M. R-R tipi için yay kotlar›:     3 yay: ø 0,7 mm - 33 mm -ELM 2269 
                                                      3 yay:ø 0,7 mm - 22 mm - ELM 1630 
                                                      6 yay: ø 0,4 mm - 22 mm- ELM 1629
Daha düflük tansiyon gerekti¤inde sadece 6 adet ø 0,4 mmx22 mm yay kullan›n kot: ELM 1629. 

Seçenek
3 yay: ø 0,7 çap
22 mm boy
3 yay: ø 0,4 çap
33 mm boy
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ATKI T‹P‹ Yün
Pamuk/
viscon 

kesik elyaf

Yüksek
bükümlü ipl.

ve ipek 

Keten,kenevi
deve tüyü v.s

Viscon
sentetik

elyaf

Keçi k›l› (beyaz) Nm 30 üstü Nm 60 üstü Nm 60 üstü Nm 30 üstü Nm 60 üstü

At k›l› (kahverengi)
Nm 18

Nm 60

Nm 45

Nm 90

Nm 50

Nm 90

Nm 16

Nm 40

Nm 45

Nm 80

0,20 (siyah)
Nm 10

Nm 20

Nm 20

Nm 50

Nm 36

Nm 60

Nm 10

Nm 30

Nm 18

Nm 60

0,30 (siyah)
Nm 1

Nm 12

Nm 1

Nm 30

Nm 15

Nm 40

Nm 6

Nm 18

Nm 9

Nm 20

7.3 KIL FIRÇA UYGULAMA ALANI

Not: radyal f›rçalar için de ayn› uygulama geçerlidir

Keçi k›l› ve at k›l› f›rça kullan›ld›¤›nda önüne ç›k›fl tansiyon sistemi tak›lmas› önerilir:
2 adet orta boy veya 1 adet standart yaprak tansiyon sistemi.

0,20 ve 0,30 f›rça kullan›ld›¤›nda standart yaprak veya 2 adet form verilmifl yaprak tansiyon sistemi
kullan›lmas› önerilir.

‹malat›m›zda standart yaprak+form verilmifl yaprak veya 1 adet orta boy yaprak tansiyon sistemi de bulunmaktad›r.

KIL FIRÇALAR

FIRÇA T‹P‹

0,20

0,30

At k›l›

Keçi k›l›

Radyal keçi k›l›

0,2 Radyal

0,3 Radyal

Radial At k›l›

A1C1F211

A1C1F210

A1C1F214

A1C1F216

A1C1F231

A1C1F222

A1C1F229 

A1C1F223

A1C1F213

A1C1F212

A1C1F215

A1C1F217

Kot "S" BÜKÜM Kot "Z" BÜKÜM
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ATKI T‹P‹ Yün
Pamuk/
viscon 

kesik elyaf

Yüksek
bükümlü ipl.

ve ipek

Keten,kenevir,
deve tüyü v.s

Viscon
sentetik 

elyaf

Nm 45 üstü
Nm 60

Nm 200
Nm 90 üstü

Nm 40

Nm 90
Nm 100 üstü

Nm 25

Nm 50

Nm 30

Nm 70

Nm 25

Nm 90

Nm 30

Nm 50

Nm 25

Nm 90

Nm 12

Nm 30

Nm 18

Nm 34

Nm 12

Nm 40

Nm 18

Nm 45

Nm 9

Nm 40

Nm 25

Nm 50

Nm 30

Nm 70

Nm 25

Nm 90

Nm 30

Nm 50

Nm 25

Nm 90

Nm 12

Nm 30

Nm 18

Nm 34

Nm 12

Nm 40

Nm 18

Nm 45

Nm 9

Nm 40

Nm 1

Nm 15

Nm 1

Nm 20

Nm 1

Nm 15

Nm 1

Nm 20

Nm 2

Nm 10

7.4 METAL FIRÇA UYGULAMA ALANI

Tip
   • A10  

(kal›nl›k 0,10 mm)
          • C10

Tip
   • A15  

(kal›nl›k 0,15 mm)
          • C15

Tip
   • A20  

(kal›nl›k 0,20 mm)
          • C20

Tip
   • B10  

(kal›nl›k 0,10 mm)
          • D10

Tip
   • B20  

(kal›nl›k 0,20 mm)
          • D20

Tip    B15  (kal›nl›k 0,15 mm)

Shape
Type A10 EFM3904 EFM6669Type C10

Type A15 EFM3905 EFM6697Type C15

Type A20 EFM3906 EFM6698Type C20

Type B10 EFM3907 EFM6699Type D10

EFM6896Type D20
Type B15

Type B20

EFM3908

EFM3909

LAMINA TYPE Code LAMINA TYPE Code
LAMINA BRUSHES (for VECTOR) LAMINA BRUSHES (for PLUS)
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   6.048      3,571        170            -              -             10        36.000     21,26         28          250         280        59,53

   7.257      4,286        140            -              -             12        36.290     21,43         28          248         275          60

   8.000      4,724        125            -              -          13,23     39.310     23,21         25          229         254          65

   8.467          5           120            -              -             14        40.000     23,62         25          225         250        66,14

   9.000      5,315        110        1000       1100       14,88     40.640        24           25          221         246        67,20

   9.676      5,714        105         930        1033         16        42.330        25           24          212         235          70

  10.000     5,905        100         900        1000       16,54     44.030        26           23          204         227        72,80

  10.160         6           100         866         984        16,80     45.000     26,57         22          200         220        74,41

  10.890     6,429         92          827         918          18        47.410        28           21          189         210        78,40

  12.000     7,086         84          750         830        19,84     48.000     28,35         21          187         208        79,37

  12.100     7,143         84          744         826          20        48.380     28,57         21          186         206          80

  13.300     7,857         76          676         751          22        50.000     29,53         20          180         200        82,68

  13.550         8            72          664         738        22,40     50.800        30           20          177         197          84

  15.000     8,858         68          600         660        24,80     54.190        32           18          166         184         89,6

  15.120     8,929         68          595         661          25        54.430     32,14         18          165         183          90

  16.000     9,449         64          560         620        26,46     60.000     35,43         17          150         167        99,21

  16.930        10           60          530         590          28        60.480     35,71         17          149         166         100

  18.000     10,63         56          500         550        29,76     60.960        36           16          147         165        100,8

  18.140     10,71         56          496         551          30        64.350        38           16          140         156        106,4

  19.350     11,43         52          465         516          32        67.730        40           15          132         147         112

  20.000     11,81         50          450         500        33,07     70.000     41,34         14          129         143        115,7

  20.320        12           50          443         492        33,60     74.510        44           13          121         134        123,2

  21.170     12,50         48          425         472          35        75.000     44,29         13          120         133         124

  22.500     13,29         44          400         440        37,20     80.000     47,24       12,5         112         125        132,3

  23.710        14           42          380         420        39,20     81.280        48          12,5         110         122        134,4

  24.190     14,29         42          372         413          40        84.670        50           12          106         118         140

  25.710     15,19         38          350         390        42,52     90.000     53,15         11          100         110        148,8

  27.090        16           36          332         369        44,80    101.600       60           10           88           97          168

  27.210     16,07         36          331         367          45       118.500       70           8,4           76           84          196

  30.000     17,72         34          300         335        49,61    120.000    70,86        8,4           75           84         198,4

  30.240     17,86         34          297         330          50       135.500       80           7,2           66           73          224

  30.480        18           32          295         328        50,40    150.000    88,58        6,8           60           67          248

  32.000     18,90         32          280         310        52,91    152.400       90           6,4           59           64          252

  33.260     19,64         30          270         300          55       169.300      100           6            53           58          280

  33.870        20           30          266         295          56       186.300      110          5,2           48           53             -

  34.000     20,08         30          265         294        56,22    203.200      120           5            44           49             -

   Nm        Ne        tex       den      Dtex      NeL       Nm        Ne        tex       den      Dtex      NeL

7.5 ‹PL‹K NUMARALARI ÇEVR‹M TABLOSU
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8.1  ATTIVO ELEKTRON‹K FREN

ATTIVO elektronik fren, örgü besleyicinin frenini hareketlendiren iki motordan oluflmaktad›r. 
Mevcut frenlere afla¤›dakiler uygulanabilir: K›l f›rçalar, metal f›rçalar veya TWM.
Hareketi dokuma makinesinin kontrol panelinden otomatik olarak veya yükleyici üzerindeki ayar dü¤mesinden elle
programlanabilir.

1. Elektronik programlama. kullan›c› freni ne zaman ve
ne kadar hareket ettirece¤ini belirleyebilir.
Ne zaman: örgü giriflinin 360 derecesinde.
Monte edildi¤i dokuma tezgah›na göre, 8 veya 9
uygulama alan›na kadar programlanabilir.
Ne kadar: %0 - 100 aral›¤› aras›nda. %0 fren aç›k
demektir, %100 ise fren kapal› demektir.

2. Elle programlama. Gerilim ayr›ca dü¤menin bulun-
du¤u konumdan da etkilenir. Dü¤me statik bir bafl-
lang›ç gerilimi sa¤lamak için gereklidir. Bu gerilimin
mümkün olan en düflük seviyede tutulmas› tavsiye
olunur. Gerçek frenleme gerilimi sadece program-
lanm›fl olan girifl k›s›mlar›nda motorun elektronik
hareketlerince üretilir. 

Not: Kullan›c› reel frenleme gerilimini elle denemek
istedi¤i takdirde tezgah›n kontrol paneli, besleyicinin
adresinin ve frenleme yüzdesinin girilebilece¤i buna
özgü bir ö¤e öngörmektedir. (tezgah hareket
etmiyorken ve her defas›nda bir besleyici olmak
üzere). Bahis konusu fren istenilen konuma getirilir
ve bir dakika süreyle veya makine tekrar çal›fl›ncaya
kadar o konumda kal›r.

Bundan sonra, bir çok iplik türü için uygun olabilecek bir
elektronik programlama grafi¤i öneririz. 

Not:
‹lk kullan›mda bir fren ayarlama ifllemi uygulanmal›d›r (her bir fren için ayr› ayr›):
• Örgü besleyiciden ipli¤i ç›kart›n›z ve freni dü¤mesine basmak suretiyle serbest b›rak›n (bkz. resim) 
• Dokuma tezgâh› kontrol paneli üzerinde bulunan ilgili dü¤meye bas›n›z.

Ayar dü¤mesi

Motorlar

60° 140° 180° 260°
150° 190°

280°
270°

320° 360°
0°

10

20

30

40

50

60

70

80

90%

0

40% 40%

5% 5%

60%

50%

80%

70%

60%

50° 75°
300°

Frenleme
gücü 

KesimTutacaklar›n pozisyonu De¤iflim Ç›k›fl
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8.2  ATTIVO FRENIN IFLLEVINI DAHA IYI DÜZEYE GETIREBILMEK IÇIN TAVSIYELER 

Dokuma tezgâh›n›n üzerinde bulunan kontrol paneli üzerindeki programlama tablosunu kullanarak ATTIVO frenin
daha iyi çal›flmas›n› sa¤lamak mümkündür. 

BAFLLANG›Ç: 

1. Bir besleyici tespit ediniz ve bunun üzerinde çal›fl›n›z. Buldu¤unuz ayarlar muhtemelen ileride di¤er besleyicilere
kopyalanarak da kullan›labilir.  

2. Dokuma tezgah›n›n üzerindeki kontrol panelinde, önceki sayfadaki grafikte verilen frenleme tablosunu elektronik
fren ile ilgili sayfaya giriniz. Elle ayar dü¤mesini kullanarak besleyici üzerinde bulunan frenleme ibresini 3 numa-
ral› konuma getiriniz. 

3. Elle girilen ayar› test etmek için: Dokuma tezgâh›nda fren testleri ile ilgili sayfaya üzerinde çal›flt›¤›n›z besleyi-
cinin numaras›n› giriniz ve de¤erini %80 yap›n›z (tablo üzerinde 1. maddede girilen maksimum frenleme). ATTI-
VO fren %80 frenleme konumuna gelir ve bir dakika süreyle bu konumda kal›r.

4. Arzu edilen frenlemeyi denemek için besleyicinin ipli¤ini el ile çekiniz. 
5. Frenleme fazla geliyorsa ayar dü¤mesini kullanarak azalt›n›z, düflük ise yine ayar dü¤mesi ile yükseltiniz. 
6. ‹plik türüne göre uygun fren kullan›lmas› gereklidir (bak›n›z: afla¤›daki bölümde bulunan kullan›m tablosu).

HASSAS NOKTALAR

Örgünün bir k›skaç tezgah›na eklenmesi, baz› “hassas” noktalar ile gerçeklefltirilir. Bu noktalarda iplik geriliminin
hassas ve do¤ru bir flekilde kontrolü ile makinenin genel etkinli¤i artt›r›labilir. Lütfen bir önceki paragrafta yer alan
grafikteki frenleme tablosuna bak›n›z.

Kesim ve eklemenin bafllamas›: Tafl›y›c› k›skaç ipli¤i ald›¤›nda iplik sadece k›skac›n almas› için gerekli olan yani
k›skac›n iflini kolaylaflt›racak gerilimde olacakt›r. Kesim ifllemi öncesinde frenleme yüzdesini %5 on derece afla¤›
indirmenizi öneririz. Örne¤in kesim ifllemi 60°’de gerçeklefliyorsa ATTIVO FREN, yaklafl›k 50°’de %5’e al›nacakt›r.
Böylece k›skac›n h›zlanmas›yla ortaya ç›kan gerilim zirvesi de en aza indirgenirken bir di¤er yandan da do¤ru
k›skaçlama garanti alt›na al›nacakt›r.

De¤iflim: De¤iflim, 180 derecede gerçekleflir. K›skaçlar iplikleri de¤ifltirmezse de¤iflimden önce frenleme yüzdesini
artt›rman›z› öneririz. Frenleme alan› uzat›labilir. Örne¤in frenleme, %40 ile 150°’de bafll›yorsa, s›ras›yla %60’a ve
%70’e frenleme ç›kart›labilece¤i gibi 150°’den 140° veya 130°’ye de indirilebilir.
NOT: Frenleme sadece k›skac›n h›z›n› azaltt›¤› yerlerde ekleme noktas›nda artt›r›lmal›d›r. Frenlemenin k›skac›n
h›zland›¤› yerlerdeki noktalarda (örne¤in 90° ile 120° aras›nda) artt›r›lmas› durumunda makine performans›n›n
olumsuz etkilenmesi riski vard›r

Ç›k›fl: Frenleme yüzdesi, elde edilmek istenen kuyru¤un fonksiyonu olarak yaklafl›k 240° ile 300° aras›nda ayarla-
nacakt›r. Örne¤in örgü en alt seviyeye ulaflmazsa frenleme yüzdesi azalt›lmal› veya frenleme bafllang›ç derecesi
geciktirilmelidir. Tam tersine kuyruk çok uzunsa veya küçük dü¤me delikleri kumafl›n sa¤ k›sm›nda olufluyorsa fren-
leme yüzdesi artt›r›lmal› veya frenleme bafllang›ç dereceleri öne getirilmelidir. Ekleme tamamland›¤›nda, 320°’den
sonra örgünün gerginli¤ini kaybetmesini bir sonraki eklemeye tak›lmas›n› önlemek için 320°’den itibaren onar dere-
celik aç›larla ortalama frenleme yüzdesi (%30 veya %40) b›rak›lmas› önerilir.



46

8 - ATTIVO ELEKTRON‹K FREN

Metal f›rça versiyonu

TWM Versiyonu

TWM Tipi Yün Keten Saçak ‹nce ifllenmifl
Sentetik
iplikler

Pamuk

TWM RR
6 adet Ø 0.7 mm lik yay
Uzunluk 28mm
Kenarl›k

TWM LT10
6 adet Ø 0.7 mm lik yay
Uzunluk 28mm

TWM LT05
6 adet Ø 0.7 mm lik yay
Uzunluk 28mm

TWM KL
6 adet Ø 0.7 mm lik yay
Uzunluk 28mm

Nm 2,5
Nm 10

Nm 5
Nm 15

Nm 10
Nm 60

Nm 40
Nm 100

-

-

Nm 12
Nm 30

Nm 20
Nm 60

Nm 2,5
Nm 10

Nm 7
Nm 15

-

-

Nm 2,5
Nm 10

Nm 7
Nm 50

-

-

Nm 3
Nm 20

Nm 10
Nm 50

Nm 40
Nm 100

Nm 80
Nm 150

Nm 2,5
Nm 10

Nm 7
Nm 60

Nm 40
Nm 100

Nm 80
Nm 150

Tipo spazzola Yün Keten Saçak ‹nce ifllenmifl
Sentetik
iplikler

Pamuk

Tipo A20
6 adet Ø 0.7 mm lik yay
Uzunluk 22mm

Tipo A15
6 adet Ø 0.7 mm lik yay
Uzunluk 22mm

Tipo A10
6 adet Ø 0.7 mm lik yay
Uzunluk 22mm

Nm 2,5
Nm 10

Nm 15
Nm 60

Nm 40
Nm 100

-

-

Nm 20
Nm 60

Nm 2,5
Nm 10

Nm 7
Nm 15

-

Nm 2,5
Nm 10

Nm 7
Nm 50

-

Nm 18
Nm 45

Nm 25
Nm 90

Nm90

Nm 2,5
Nm 10

Nm 7
Nm 60

Nm 80
Nm 150

8.3  ATTIVO FREN‹N KULLANIM ALANI

TWM Versiyonu Metal f›rça versiyonu Not:
Gerekli olmas› durumunda, ATTIVO
fren üzerine, özel deste¤i kullanmak
suretiyle, ördek gagal› savak
kombinasyonu i le  k›l f›rça da
tak›labilir. ESM3851

A1C1SA835

ELM1630

ESM1139

ELM6957

A1C1SA778

A1C2SA110

A1C1SA850

TWM BRAKE ATTIVO
TWM TYPE CODE
RR-80-PRG

LT10-80-PRG
LT05-80-PRG
KL-80-PRG

A1C4S781RR00-80
A1C4S781LT10-80
A1C4S781LT05-80
A1C4S781KL02-80

PE20-80-PRG A1C2SA080-PE20
PE40-80-PRG A1C2SA080-PE40
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Ana Ekran

9.1  GİRİŞ

Tens, yerleştirme işlemi sırasında girişteki ortalama iplik gerginliğini ayarlayan bir aygıttır.
Resimdeki TENS yazısının altında bulunan ön ışık, cihazın farklı durumunu tanımlar.
Işık açık olduğunda, besleyici cihazı manuel moddadır. Işık açıksa ve tezgah çalışıyor ise, ortalama gerginlik
ayarlanmaz ve fren hareket etmez.
Işık kapalı olduğunda, besleyici cihazı otomatik moddadır. Işık kapalıysa ve tezgah çalışıyor ise, ortalama gerginlik
ayarlanır ve bu normal çalışma koşuludur. Bu durumda +/- düğmelerine basılarak iplik gerginliğini arttırmak veya
azaltmak mümkündür.
Display ana ekranda beliren MANUEL veya OTOMATİK fonksiyon modlarına ait bilgilerin yanı sıra gerçek gerginlik
(büyük halde) ve istenen gerginlik (küçük halde) ile ilgili bilgileri de gösterir. Ayrıca, RUN yazısı görünürse, bunun
anlamı dokuma makinesi çalışıyor demektir. Eğer dokuma makinesi durur ise RUN yazısı görünmez olur.

MANUAL

030
cN 000

cN

Makine çalışma modu
(burada “MANUEL”)

Ekranda okunan gerginlik

İstenilen gerginlik
(burada 30Cn =30 gram)

AUTOMATIC RUN

010
cN 010

cN

MANUAL RUN

010
cN 011

cN
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9.2 MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAK/BAŞLATMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

İlk kurulumda besleyici manuel modda (Işık açık):

Makineyi geleneksel bir besleyici makinesinde olduğu gibi başlatın. Gerginlik ayar düğmesini hareket ettirmek
yerine + (gerginliği artırmak için) veya - (gerginliği azaltmak için) düğmelerini kullanın. + düğmesini basılı
tuttuğunuzda, ekranda "pushing" yazısı görüntülenir; diğer taraftan - düğmesini basılı tuttuğunuzda ise ekranda
"pulling" yazısı görünür.
İpliği elle çekerek kontrol ettiğinizde, gerginlik doğru görünüyorsa tezgahı çalıştırın.
Tezgah çalıştığı zaman (yaklaşık yüzden fazla işlemden sonra) ortaya çıkan gerginlik arzu edilen gerginlik ise bu
durumda otomatik moda geçilir.
Besleyici otomatik moda geçtikten sonra, TENS üzerinde bulunan ışık sönük konuma gelecek ve sistem
yerleştirme sırasındaki ipliğin ortalama gerginliğini okuyacak ve bunu sabit tutmaya başlayacaktır. Ortalama
gerginlik ana ekran üzerinde istenen gerginlik parametresiyle görüntülenecektir.

9.3  MANUEL MODDAN OTOMATİK MODA (veya tersi) GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Enter √ tuşuna basarak menüye girin, ardından eksi (-) düğmesi ile Otomatik/Manuel modu seçin.

Tekrardan giriş √ düğmesine basın. Bir kaç saniye süreliğine bir sonraki ekran görünür ve sistem otomatik moda geçer.

Sistem otomatik moddaysa ve manuel moda dönmek gerekiyorsa, aynı prosedürü tekrar edilir ve bir kaç saniye
süreliğine bir sonraki ekran görünerek TENS manuel moda dönecektir:

NOT: TENS otomatik modda çalışırken tezgahın herhangi bir sebeple durması halinde, lambası kapalı olduğu
halde TENS otomatik modda kalır (operatörün menüye girerek bunu manuel moda getirmesi hariç). Makine
yeniden başlatılabilir ve TENS önceden ayarlanmış gerginlik parametresini kullanmaya ve sabit tutmaya
devam eder.

1  Open  Brake

5  Password
6  En  rem.  T.des
10  Offset

2  Auto/Manual

Automatic

Manual
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9.4 GERGİNLİĞİN AYARLANMASI

Besleyici otomatik modda ve tezgah çalışır vaziyette:
arttırmak için + tuşuna veya azaltmak için – tuşuna bir kez basın ve hemen bırakın, azaltmak için –  düğmesine
basın. Gerginlik her basışta bir gram artar veya azalır ve ışık bir kez yanıp söner.
Besleyici manuel modda ve tezgah çalışır yahut durur vaziyette:
arttırmak için + tuşuna veya azaltmak için – tuşuna bir kez basın ve hemen bırakın, azaltmak için – düğmesine
basın. Gerginlik her basışta bir gram artar veya azalır ve ışık sürekli olarak yanar durumda kalır.
Gerginlik için daha yüksek derecelerde bir varyasyon elde etmek isteniyorsa, arttırmak için + veya azaltmak için –
düğmesine daha uzun süre basılı tutun.

9.5 GRAM CİNSİNDEN BİR DEĞER GİRİLEREK GERGİNLİĞİN AYARLANMASI

İplik üzerinde sahip olunması gereken gerginliğin biliniyor olması durumunda, bu değeri sisteme girerek ayarlamak
mümkündür. Makine açıldığı esnada TENS otomatik modda iken, çok hızlı bir şekilde hareket ederek önceden
ayarlanmış olan gerginlik değerini işleme alır.
Bu fonksiyon modu EN REM T DES parametresi üzerinden ayarlanmış olmalıdır.
Menüye girmek için ENTER √ tuşuna basınız. İmleci EN REM T DES parametresine konumlandırın ve tekrardan
ENTER √ düğmesine basın.
+ ve – düğmelerini kullanarak AUTOM T.DES'den REMOTE T.DES’e veya tersi yönde geçiş yapmak mümkündür.

AUTOM T.DES ayarlandığı zaman,  paragraf 2'de açıklanan prosedürde olduğu gibi, gerilim değeri otomatik olarak
ayarlanır. 
REMOTE T.DES ayarlandığı zaman ise, gerilim değeri REM.T.DES parametresi üzerinden ayarlanmalıdır.
Bu parametreye, parametreler listesinden veya direk olarak ana ekrandaki ENTER √ tuşuna 4 saniye boyunca
basılarak erişilebilir.

“Step” yazısı ile beliren sayı arzu edilen gerginliği 1, 10 veya 100 grama taşımaya imkân tanır. + düğmesine basılı
tuttuğunuz zaman değer 001'den 010'a geçer. Bu işlem tekrarlandığında ise değer 100’e geçer.
Eğer “Step”=001 ise, + düğmesine bir kez basıldığında gerginlik 1 gram artar (- düğmesine basıldığında ise
gerginlik 1 gram azalır)
Eğer “Step”=010 ise, + düğmesine bir kez basıldığında gerginlik 10 gram artar (- düğmesine basıldığında ise
gerginlik 10 gram azalır)
Eğer “Step”=100 ise, + düğmesine bir kez basıldığında gerginlik 100 gram artar (- düğmesine basıldığında ise
gerginlik 100 gram azalır)

Gerilim referans değeri eş zamanlı bir şekilde değişecek ve TENS yeni referans değerine uyarak onu takip edecektir.

√ +

x -
5  Password
6  En  rem.  T.des
10  Offset

2  Auto/Manual
1  Open  Brake

Remote  T.des

6  En  rem.  T.des

Autom.  T.des

6  En  rem.  T.des

√ 4s

AUTOMATIC RUN

010
cN 010

cN

11

001
Step 008

cN

Rem.  T.des
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9.6 MODEL/DESEN DEĞİŞİKLİĞİ

Quando si cambia l’articolo, oppure cambia il tipo o il titolo di filo usato, bisogna riportare gli alimentatori in
modalità manuale e rifare la procedura descritta al punto 8.2 (operazioni da compiere per avviare la macchina), in
modo che il sistema prenda un nuovo riferimento di tensione.

NOT: Eğer EN REM T DES parametresi REMOTE T.DES olarak ayarlanmış ise TENS tekrardan otomatik moda
geçer ve gerginlik referansı ise REM.T.DES parametresinde ayarlanan şekilde olur.

9.7 RENİN AÇILMASI

Çalışma tezgahı durduğu zaman Enter √ tuşuna basarak menüye girin:

ENTER √ tuşuna tekrardan basın. Fren açılacaktır. Bunu tekrardan kapatmak için de + tuşuna basın. Yeniden
açmak içinse – tuşuna basın.
X tuşuna basarak çıkış yapın, bu durumda fren duracaktır.

9.8 OFFSET

Ofset prosedürü, gerginlik hücresinin sıfır noktasını kalibre etmeye olanak tanır.
Normal şartlarda sıfır kalibrasyonunun yapılması, sadece hücre çalışma şartları değiştiğinde (özellikle de çalışma
ortamında ısı değişikleri ve basınç değişimleri olduğunda, örneğin: bakım yahut yıllık tatil döneminde makinenin
uzunca bir süre kapalı durumda kaldığında) olduğunda ve yapılmış olmalıdır.
Operatörün ipliği seramikten çıkarttığı her seferinde (örneğin makinede desen değişikliği yapıldığında) hücrenin 0
gram değerine döndüğünden emin olunması ve kontrol edilmesi önerilir.
Eğer ekranda görünen değer 0 ise (veya sıfıra yakın, 1 yahut 2) hücre düzgün şekilde kalibre edilmiş demektir ve ayrıca
bir işlem yapmaya gerek yoktur. Bunun aksine, ekranda görünen değer sıfırdan çok farklı bir değer ise, aşağıdaki
prosedürlere riayet edilerek hücrenin kalibre edilmesi gerekmektedir: TENS manuel modda olmalıdır. ENTER √ tuşuna
basarak menüye girin. İmleci OFFSET pozisyonuna getirin ve daha sonra yeniden ENTER √ tuşuna basın.

Ofseti tamamlamak için ENTER √ tuşuna üçüncü kez basın.
Işık birkaç saniye boyunca yanıp sönecek ve ofsetin tamamlanmış olduğunu bildirecektir.

NOT: Eğer TENS otomatik modda ise, ofset yapmak mümkün değildir.

5  Password
6  En  rem.  T.des
10  Offset

2  Auto/Manual
1  Open  Brake

10

380
cN 001

cN

Offset1  Open  Brake

5  Password
6  En  rem.  T.des

2  Auto/Manual

10  Offset

Offset impos.

380
cN 000

cN
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9.9 ALARMLAR (SADECE OTOMATIK MODDA ETKINLER)

Herhangi bir TENS aygıtı alarm verdiği zaman ışık yanıp söner ve çalışma tezgâhı durur. Devreye giren alarmı
sıfırlamak için – tuşuna basın. 
Ekranda belirebilecek olan alarmlar şunlardır (fonksiyon/çalışma modunun görüntülendiği yerdeki pozisyonda):
1) “Alarm state!” = fren tanımlanmamış olan bir alarm durumunda. 
2) “Opening failure” = Fren açılış prosedürü esnasında hata. Fren, ayarlanmış olan tur sonunu tespit edemedi. “-

” tuşunu kullanarak alarmı sıfırlayın. “+” ve “-” tuşları vasıtasıyla freni istenilen konuma yeniden yerleştirin.
3) “Cell failure” = Gerginlik hücresi tarafından okunan değer doğru değil. Muhtemelen tuşlar sürekli basılı kaldı,

tuş veya tuşlar arızalandı ve uzun süre boyunca basılı tutuldu. “-” tuşunu kullanarak alarmı sıfırlayın.
4) “Reg. timeout!” = Önceden ayarlanmış gerginlik değerine izin verilen azami sürede ulaşılamıyor. Eğer önceden

ayarlanmış olan referans değerine en geç 205 (+/- %20) makine pikinde ulaşmaz ise bu alarm çıkar. 
5) ”Offset impos.” = Fren arızalandığından yahut tens otomatik modda olduğundan ofseti gerçekleştirmek

mümkün olmuyor.
6) “Yarn missing” = Gerginlik hücresinde iplik yok yahut doğru yerleştirilmemiş.

7) “Low reference!” = İplik gerginliği ayarlama referansı çok düşük seviyede (3 cN’den daha az).

9.10 ÖRNEKLER

ÖRNEK1: Tezgah çalışı durumda, besleyici otomatik modda ayarlı vaziyette ve iplik gerginliği arttırılmalı.
YAPILACAK İŞLEM: Makine çalışırken + düğmesine basın ve bırakın. Işık bir kez yanıp söner ve gerginlik 1 gram
artar. Gerekli gerginlik artışının daha büyük değerde olması isteniyor ise düğmeye birçok kez basılıp bırakılmalıdır.

Dikkat: Düğmeyi basılı tutmayın, aksi takdirde fren otomatik ayarlamadan çıkar ve manuel moda geri döner.
Bu durum - düğmesi kullanılarak gerginliğin azaltılması gerektiğinde de geçerlidir.

ÖRNEK2: besleme düzeneği, kapak üzerinde mevcut olan kademeli skala üzerindeki 8 veya 8.5 (diğer bir deyimle
komple kapamaya yakın yani 9 civarlarında) konumundaki fren ile frenle birlikte normal şekilde çalışıyor.

Bu aşamada, operatör besleyiciye dokunmadan ipliği değiştirir ve benzer özellikteki yahut daha fazla yağlı veya
her halükarda sahip olduğu karakteristik özellikleri itibariyle ortamala gerginlik değerinin azalmasına neden
olabilecek başka bir ipliği kullanmaya başlar.
1. Eğer geleneksel türdeki bir donanım ile (gerginlik sensörü olmayan tipte) fren hareket ettirilmemiş ise, tezgâhın

sağ tarafındaki iplik uzatılır.
2. TENS ile besleyici otomatik olarak freni hareket ettirir, çünkü gerginlik sensörü ortalama gerginlikte bir azalma

meydana geldiğini tespit eder. Bu durumda sağ taraftaki ipliğin uzatılmasından kaçınılmalıdır. Eğer fren
gerginliği arttırmak için kendisine ait inme kenarına ulaşırsa, istenilen gerginliğe ulaşılamadığından dolayı
alarma geçebilecektir (Reg. Timeout). Bu durumda, istenilen gerginliğe ulaşmak için, besleme freni daha ağır
olan başka bir fren ile değiştirilmeli veya daha sert yaylar kullanılmalıdır.

NOT: TENS hücresi gerginliği 450 gram'a kadar ayarlayabilir. 

Yarn missing!

010
cN 008

cN
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9.11 LED ANLAMLARI 

LED ANLAMI

Açık Manuel çalışma modu. 
'+' ve '-' tuşlarına basılarak fren ileri ve geri hareket ettirilir.

Kapalı

Otomatik ayarlama aktif.  
Tezgâh çalışır vaziyette iken: '+' ve '-' tuşlarına yakın aralıklarla basıldığında otomatik
gerginlik ayarlama referans değeri 1 cN arttırılır veya azaltılır.
Tezgâh çalışmaz vaziyette iken: '+' ve '-' tuşlarına yakın aralıklarla basıldığında fren ileri ve
geri hareket ettirilir. Tezgâhın ilk çalışmaya başladığı andaki referans ayar değeri değişmiştir.

Sabit bir şekilde 
yavaş yanıp sönüyor

Frenin açılması ve/veya açık konumda bulunması (açma işlemi manuel çalışma modunda
iken kullanıcısı tarafından gerçekleşmiş)

3 Hızlıca yanıp sönüyor
(tek seferlik tekrarlama) Hücre offset işlemi gerçekleşmiş (hücrenin sıfırlanması)

1 Düğmenin bırakılmasıyla
hızlıca yanıp sönüyor

Tezgâh çalışır vaziyette iken gerilimin 1 cN değeri üzerinden arttırılması/azaltılması komutu
verilmiş (devreye alınmış otomatik ayarlama ile).

2 Zamanla tekrar edecek
şekilde her saniye hızlıca
yanıp sönüyor

Fren alarm durumu (alarmlara bakınız). Eğer alarm sıfırlanabilecek durumda ise “-” tuşuna
basılarak alarm durumundan çıkılabilmektedir.
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10.1 DÜ⁄ÜM DEDEKTÖRÜ

Dü¤üm dedektörü, üzerinde dü¤üm bulunan atk›n›n kumafla at›lmas›n› engeller.
Ak› akümülatörü taraf›ndan gerçeklefltirilen bu ifllem için dokuma makinesinin yaz›l›m›n›n buna uyumlu olmas›
gerekir.(Dokuma makinesi kullan›m kulavuzunda bu bilgileri bulabilirsiniz). 

MONTAJ:
Afla¤›da anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:
1) 0 - I flalterini 0 konumuna getirerek akümülatörü kapat›n›z
2) Akümülatörü güç kutusuna ba¤layan kabloyu ç›kar›n›z.Devam etmeden önce 2 dakika kadar bekleyerek

elektronik kart üzerindeki kondensatörlerin boflalmas›n› sa¤lay›n›z.
3) 4adet viday› (1) söktükten sonra üst kapa¤› (2) hafifçe öne iterek kald›r›n›z.Atk› hissedici kart› ba¤lant›s› (C1) ve

ç›k›fl sensörü ba¤lant›s›n› (C2) ç›kararak üst kapa¤› komple kald›r›n›z.

4) Düğüm dedektörüne ait olan uzatma kablosu konektörünü, kart üzerinde mevcut olan ilgili konektöre yerleştirin.
Kapağı kapatın ve daha sonra düğüm konektöründen gelen kablo bağlantısını gerçekleştirin.

1

1 2 3 4

ON

C2

2

C1

1 2 3 4

ON

S

0

3
3

1

2
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KULLANIM:

Ayar dü¤mesini (M) kullan›rken ne kadar ayar yapt›¤›n›z görebilece¤iniz cetvele bakarak (1) silindiri (2) ince b›ça¤a
(3) yanaflt›r›n›z. Bu ayar› yaparken ipli¤in, b›çak ile silindir aras›ndan rahatça geçebilmesine ve istenmeyen her
dü¤ümün b›ça¤a dokunabilmesine dikkat ediniz.
‹pli¤in dü¤üm dedektöründen rahatça akmas›n› sa¤lamak için tasarlanan ‹plik klavuzlar›n›n (4) yüksekli¤i istenildi¤i
gibi, ilgili sabitleme dü¤mesi vas›tas›yla sabitlenebilir.

Dü¤üm dedektörü hem Can-Bus l› hemde Can-Bus s›z dokuma makinelerinde kullan›labilir.

Ipli¤in ak›fl yönü
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10.2 OTOMATIK YAĞLAYICI 

Bu cihaz, yerleştirme hızına bağlı olarak ipliğin kontrollü bir şekilde yağlanmasını sağlar.
Güç kaynağı ile senkronize bir şekilde devreye girer, yani güç kaynağı durduğunda dönmez ve güç kaynağı
etkinleştirildiğinde dönmeye başlar.

MONTAJ:
Afla¤›da anlat›ld›¤› gibi uygulama yap›n›z:
1) 0 - I flalterini 0 konumuna getirerek akümülatörü kapat›n›z
2) Akümülatörü güç kutusuna ba¤layan kabloyu ç›kar›n›z.Devam etmeden önce 2 dakika kadar bekleyerek

elektronik kart üzerindeki kondensatörlerin boflalmas›n› sa¤lay›n›z.
3) 4adet viday› (1) söktükten sonra üst kapa¤› (2) hafifçe öne iterek kald›r›n›z.Atk› hissedici kart› ba¤lant›s› (C1) ve

ç›k›fl sensörü ba¤lant›s›n› (C2) ç›kararak üst kapa¤› komple kald›r›n›z.

1

1 2 3 4

ON

C2

2

C1
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4) Y uzatma kablosu konektörünü, kart üzerinde mevcut olan ilgili konektöre yerleştirin. Kapağı kapatın. 
5) Yağlayıcıyı güç kaynağının ucuna sabitleyin. Yağlayıcıdan gelen kabloyu Y uzatma konektörüne bağlayın. Harici

cihazlar için tasarlanmış bir güç kaynağı ile birlikte verilmiş olan güç kablosunu değiştirin; güç kablosu
kabuğundan çıkan küçük kabloyu Y tip uzatma konektöründe karşılık gelen yere bağlayın. 

NOT: Yağlayıcı için ön görülmüş olan güç kablosu, kullanılan güç kaynağı kutusunun tipi ve türüne göre
değişiklik göstermektedir.

KULLANIM:
Güç kaynağı ile senkronize bir şekilde devreye girer, yani güç kaynağı durduğunda dönmez ve güç kaynağı
etkinleştirildiğinde dönmeye başlar. İpliğe uygulanacak yağ miktarını ayarlamak için cihaz üzerinde mevcut olan
potansiyometreyi (3) çevirin. Yağ doldurmak için ilgili tapayı açın (4).

1 2 3 4

ON S

0 Z

O

1

2

3
1

4

4

1

2

4

3
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10.3 OTOMATIK PARAFINLEYICI

Bu cihaz, yerleştirme hızına bağlı olarak ipliğin kontrollü bir şekilde parafinlenmesini sağlar.
Güç kaynağı ile senkronize bir şekilde devreye girer, yani güç kaynağı durduğunda dönmez ve güç kaynağı
etkinleştirildiğinde dönmeye başlar.

MONTAJ:
Parafinleyicinin montajı için yağlayıcıdaki montaj adımların aynısı uygulanır. Yukarıda belirtilen prosedürleri referans alın.

KULLANIM:
Güç kaynağı ile senkronize bir şekilde devreye girer, yani güç kaynağı durduğunda dönmez ve güç kaynağı
etkinleştirildiğinde dönmeye başlar. Parafin diski aşındığında yenisi ile değiştirin.
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LAMBANIN DURUMU PROBLEM YAPILACAK ‹fiLEM

Lamba sönük

Lamba yan›yor

Lamba yan›yor 

Lamba saniyede 
3 kez yan›p sönüyor.

Lamba yan›k veya 
sönük kal›yor

(açma/kapama flalterini 
kullanmak d›fl›nda)

Lamba yan›k kal›yor

(açma/kapama flalterini 
kullanmak d›fl›nda) 

Lamba saniyede 
3 kez yan›p sönüyor

(akümülatör normal çal›fl›rken)

• Akümülatör üst kapa¤›n› sökerek;atk› hissedici
elektronik kart› ile ana elektronik kart aras›ndaki
kablo ba¤lant›s›n› kontrol ediniz. ( C1 ve C2 kablo
ba¤lant›lar› ana kart üzerindeki ilgili girifllere ba¤l›
olmal›d›r).

• Atk› hissedici elektronik kart›n› yenisiyle de¤ifltiriniz.

• ‹nce atk› kullan›l›yorsa;girifl tansiyonunu
artt›r›p,rezerv üzerindeki iplikler aras› mesafeyi
azalt›n›z..

• Atk› hissedici elektronik kart›n›n fotoelektirik
hücresinin düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› afla¤›daki
flekilde kontrol ediniz:
- atk› hissedici aya¤› bir tornavidan›n ucuyla yukar›
kald›r›n.fiayet fotoelktir ik hücre sa¤lamsa,
akümülatör durmal›d›r.Durmuyorsa fotoelektirik
hücre bozuktur.Bu durumda atk› hissedici
elektronik kart›n› de¤ifltiriniz.

• Atk› hissedicisinin düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n›
afla¤›daki flekilde kontrol ediniz:

- Akümülatörü kapat›p,üst kapa¤› sökünüz ve
C1,C2 kablo ba¤lant›lar›n›n uçlar›n› atk› hissedici
kart ile ana elektronik karttan ç›kar›n›z.

- Akümülatörü tekrar açt›¤›n›zda motor
dönüyorsa,sorun atk› hissedicidedir.

• Atk› hissediciyi de¤ifltirin.

• Güç kutusu içindeki sigortalar› kontrol ediniz..

• Ana elektronik kart üzerindeki 6.3 amperlik sigor-
tay› kontrol ediniz; yanm›flsa ana elektronik kart›
de¤ifltiriniz.

• Akümülatörü güç kutusuna ba¤layan kabloyu
söküp tak›n›z.

Ar›za devam ediyorsa ana elektronik kart› de¤ifltirin.

• Güç kutusu içindeki 4 amp.sigortay› kontrol ediniz..

• Güç kutusunun flalterinin aç›k oldu¤unu kontrol
ediniz..

• Ana elektronik kart› de¤ifltiriniz.

• Trafonun üç faz›n›nda do¤ru soketlere ba¤land›¤›n›
kontrol ediniz..

• Güç kutusu içerisindeki sigortalar› kontrol ediniz.
Hepsi sa¤lamsa,ana elektronik kart› de¤ifltiriniz..

Akümülatör dönmeye ve iplik
sarmaya devam ediyor

Akümülatör dönmeye ve iplik
sarmaya devam ediyor

Akümülatör açma dü¤mesinden
aç›ld›¤›nda,motor dönmüyor

Akümülatör açma dü¤mesinden
aç›ld›¤›nda,motor dönmüyor

Akümülatör açma dü¤mesinden
aç›ld›¤›nda,motor dönmüyor.

Akümülatör çal›flm›yor.

135 V do¤ru ak›m minimum
seviyede ak›yor.
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Lamba saniyede
3 kez yan›p sönüyor

(akümülatör normal çal›fl›rken)

Lamba saniyede 
3 kez yan›p sönüyor

Lamba 15 saniye süreyle
yand›ktan sonra ,saniyede

3 kez yan›p sönüyor.

Lamba saniyede 
7 kez yan›p sönüyor

Lamba saniyede
1 kez yan›p sönüyor

Lamba saniyede
1 kez yan›p sönüyor

Lamba sürekli yan›yor

• Trafonun üç faz›n›nda do¤ru soketlere ba¤land›¤›n›
kontrol ediniz..

• Güç kutusu içerisindeki sigortalar› kontrol ediniz.

• Girifl ve ç›k›fl sensörü kablolar›n›n hasarl› olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. Sorun hala devam
ediyorsa,ana elektronik kart› de¤ifltirin.

• Akümülatörün ilave sar›m yapmas›n› sa¤lamak için
parma¤›n›zla mevcut sar›m üzerine bast›r›n›z..

• Güç kutusu içindeki sigortalar› kontrol ediniz..

• Kasna¤› elle çevirerek,motor milinin serbestçe
dönüp dönmedi¤ini kontrol ediniz.

• S - 0 - Z flalterinin 0 (s›f›r)pozisyonunda de¤ilde
ipli¤in büküm yönüne göre S veya Z pozisyonunda
olmas›na dikkat ediniz.(paragraf 3.7 bak›n›z).

Önemli Not:fialterin 0(s›f›r) pozisyonu tezgah
durdurma fonksiyonunu devre d›fl› b›rak›r.Bu
pozisyon akümülatörü tezgah› durdurmaks›z›n
devre d›fl› b›rakmak için kullan›l›r.

• Akümülatörü kapat›p ipli¤i yeniden geçiriniz ve tek-
rar açarak çal›flt›r›n›z.

• Ç›k›fl tansiyonunu hafifçe artt›r›n›z..

• Ç›k›fl sensörünü de¤ifltiriniz.

• Girifl tansiyonunu artt›r›n›z.

• Girifl sensörünü temizleyiniz..

• Girifl sensörünü de¤ifltiriniz.

Önemli Not:Gerekti¤inde girifl sensörü kablo
ba¤lant›s›n› ç›kararak çal›flmaya devam edebilirsiniz..

• Kasna¤› elle çevirerek,motor milinin serbestçe
dönüp dönmedi¤ini kontrol ediniz..

• Akümülatörün so¤umas›n› bekleyiniz. Sorun hala
devam ediyorsa,ana elektronik kart› de¤ifltirin.

Önemli Not: Akümülatör çok az atk› at›p sürekli
dur/kalk çal›fl›yorsa ›s›nma normaldir.Is›nman›n
90°C geçmesi durumunda mikro ifllemci moto-
run ak›m›n› keser ve devre d›fl› b›rak›r.Bu durum-
da tekrar çal›flabilmek için,motorun so¤umas›n›
beklemek gerekir.

24 V do¤ru ak›m beslemesi 
minimum seviyede.

Ana elektronik kart afl›r› ›s›nm›fl.

Akümülatör, lamban›n yan›k
kald›¤› 15 saniye süre içerisinde
rezerve ilave sar›m yapm›yor.

Akümülatör normal çal›fl›yor

Atk› ipi akümülatöre giriflte kop-
mufltur

Rezerv üzerindeki iplik sürekli
azal›yor.

Akümülatör sabit h›zda
çal›flam›yor.

Atk› ipi kopmamas›na ra¤men
kopufl alarm› veriyor

Önemli Not:Can-Bus protokolüyle çal›flmak için, dokuma makine imalatç›s› el kitab›n› kullan›n›z
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12.1 GÜÇ KUTUSU S‹GORTALARI 

DC tipi güç kutusu:

AC tipi güç kutusu:

12.2 ANA ELEKTRON‹K KART S‹GORTALARI 

13 HURDAYA ÇIKARMA

Akümülatör hurdaya ç›kar›lacaksa etiketi ve dökümanlar› imha/iptal edilmelidir.
Hurdaya ç›karma ifli üçüncü flah›slar taraf›ndan yap›lacaksa,sadece uygun hurda depolama merkezlerini kullan›n›z.
Hurdaya ç›karma ifli müflteri taraf›ndan yap›lacaksa malzemelerin cinsine göre s›n›fland›r›l›p,uygun hurda depolama
merkezlerine gönderilmesi gerekir.
Geri kazan›m için metal parçalar›,motoru,lastik malzemeleri ve sentetik malzemeleri ay›r›n›z.Hurdaya ç›karma ifli
bulunulan ülkenin yasalar›na uygun flekilde yap›lmal›d›r.Bu kurallar taraf›m›zdan bilinmedi¤i için,yasalara uyma
zorunlulu¤u son kullan›c›ya aittir. 

L.G.L. Electronics, akümülatör parçalar›n›n amaca uygun olmayan yerlerde tekrar kullan›lmas›ndan do¤acak
hasar ve yaralanmalardan sorumlu tutulamaz
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