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1) Ba¤lant›,bak›m ve parça de¤ifltirme ifllemine bafllamadan önce
Elektirik Kutusu ve ‹plik Besleyicisi ceryan›n› kapat›n›z.

2) Makine çal›fl›rken ‹plik Besleyicisi ikaz vermeden çal›flabilir.
D‹KKAT: portakal renkli ›fl›klar ‹plik Besleyicisinin aç›k oldu¤unu
göstermez,sadece alarm durumunu gösterir.Dolay›s›yla normal
çal›flma durumunda bu ›fl›k yanmamal›d›r.

3) ‹plik Besleyicisini çal›flt›rmadan önce fiziksel bir hasar olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. (kasna¤›/boncuklar› ve bütün hareketli
parçalar› kontrol ediniz).

4) ‹plik Besleyicisi çal›fl›rken kesinlikle hareket halindeki parçalara
dokunmay›n›z.

5) Sadece orijinal LGL yedek parça ve aksesuar kullan›n›z.

6) ‹plik Besleyicisi elektronik donan›m tamiri, yetkili LGL eleman›
taraf›ndan yap›lmal›d›r.

7) So¤uk ve rutubetli ortamlarda depolanm›fl ‹plik Besleyicileri
çal›flma ortam›na getirildiklerinde yo¤uflma oluflabilir. Cereyana
ba¤lamadan önce tamamen kurudu¤undan emin olunuz;aksi
taktirde elektronik komponentler zarar görebilir.

8) ‹plik Besleyicisini asla iplik rezervinden veya iplik tansiyon
ünitesinden tutarak tafl›may›n›z.
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UYARI

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

Atk› akü� mü� latörü� nü� zü�  uzun y›llar performansl› çal›flt›rman›z için size birkaç
basit önerimiz var:

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

2. Su ve buhar ,elektronik komponentlere zarar verir..Akü� mü� latörleri uzun
mü� ddet su buhar› oran› %80 i aflan ortamlarda veya su tutmaz apreli
ipliklerle çal›flt›rmak elektronik karta zarar verir..Ayr›ca akü� mü� latörler su
veya benzeri ü� rü� nlerle temizlenmemelidir.

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

4. Uzum sü� re kullan›lmayan akü� mü� latörlerin stropor kutular› içinde
muhafaza edilmesi tavsiye edilir.

5. ‹plik geçirirken özel t›¤ kullan›n›z. Metal t›¤ kullanmay›n›z;zira metal t›¤
girifl sensörü� ne ve ç›k›fl tansiyon sistemlerine zarar verebilir.
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1.1  ANA PARÇALAR- KONTROL VE AYAR NOKTALARI

Ana Parçalar:
1 • MOTOR 6 • OPT‹K ÇIKIfi SENSÖRÜ
2 • ÜST KAPAK 7 • ELEKT‹R‹K KABLO BA⁄LANTISI
3 • KASNAK 8 • ANA ELEKTRON‹K KONTROL KARTI 
4 • ‹PL‹K REZERV‹ 9 • REZERV SARIM KONTROL SENSÖRÜ
5 • ÇIKIfi TANS‹YON ÜN‹TES‹ 10 • G‹R‹fi SENSÖRÜ

1 - GENEL ÖZELL‹KLER

ELEKTRONIK FREN
IÇIN ATTIVO 7.

BÖLÜME BAKıNıZ

0 – I fiALTER‹

SER‹ HABERLEfiME G‹R‹fi‹

SiNYAL LAMBALARI

DIP SV‹Ç

AYAR DÜ⁄MES‹

A

B

C

D

E

KONTROLLER / AYARLAR        ‹fiLEV‹

• ‹plik Besleyicisini açar/kapat›r.

• Poket ve Bilgisayar ba¤lant› girifli.

• ‹plik Besleyicisi çal›flt›r›ld›¤›nda ar›za yoksa
lambalar yanmaz.

• Lambalar ar›za durumunda yanar. 
(ar›za için paragraf 10 a bak›n›z).

• Optik sensörün hassasiyetini ayarlamaya,
dönüfl yönünü tersine çevirmeye, manyetik
sensörlerin otomatik ayarını yapmaya 
ve serial bus ba¤lantı terminali oluflturmaya
yarar (bakınız Bölüm 4.1).

• Ç›kan ipli¤in tansiyonu ayarlanabilir.
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1 - GENEL ÖZELL‹KLER

TWM tansiyon modülatörlü COMPACT

1.2 GENEL ÖLÇÜLER

Ø70

10
7

10
113

1

156

246

60

Ø70

10
7

10
113

1

195

286

60

A¤›rl›k 1.4 Kg

A¤›rl›k 1.5 Kg

Elektronik frenli COMPACT ATTIVO
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1 - GENEL ÖZELL‹KLER

1.3  KULLANIM ALANI – TEKN‹K VE ÇALIfiMA ÖZELL‹KLER‹

Kullan›m alan›:

COMPACT; iplikler aras›nda mesafe b›rakabilen bir ‹plik Besleyicisi olup tüm
Örgü Makineleri ve sabit tansiyonda iplik beslemeye ihtiyac› olan tüm Tekstil
Makinelerinde kullan›labilir.
En uygun çal›flma aral›¤› 500 den (kal›n iplik)ile 10 den (ince iplik)aras›d›r.

Çal›flma Özellikleri:
• Otomatik H›z Kontrol Sistemi; Makinenin gerektirdi¤i iplik talebini karfl›lar.
• Manyetik Sensör; rezerv üzerindeki ipli¤in sar›m›n› kontrol eder.
• Durdurma Sistemi; iplik koptu¤unda veya bobin bitti¤inde,hem ‹plik
Besleyicisini,hemde Makineyi durdurur.

• KLS Takımı (İsteğe bağlı):
Mekanik algılayıcılar kullanılmadan besleyici çıkışında iplik
bulunamadığında besleyici ve makineyi durdurma işlevi ( iplik kopmuştur
veya makara dışındadır).

• ‹plik Besleyicisi girifl ve ç›k›fl›na tak›labilen,çal›flma flartlar›n›n gereksinimlerini
karfl›layabilecek nitelikte Tansiyon Aparatlar› mevcuttur.

• ‹htiyaca COMPACT makineye dikey veya ya  tay tak›labilir.
• COMPACT XL modelinde; uygun donan›m kullan›ld›¤›nda,gerçek zamanl›
iplik tüketimi görüntülenebilir.

• Elektronik fren ATTIVO (iste¤e ba¤lı verilir). Operatör istenen çıkıfl
tansiyonunu ayarlar, sitem ipli¤e, bobinlere ve sair unsurlara ba¤lı tansiyon
de¤iflikliklerini önleyerek ayarlanan tansiyonu muhafaza eder.

Çal›flma Özellikleri:

• COMPACT ya enerji verilmesi, ya do¤rudan makineden,yada ayr›ca L.G.L.
Electronics firmas›ndan temin edebilece¤iniz Elektirik Kutusu vas›tas›yla sa¤lan›r.
Enerji: V = 42-48V üç faz alternatif ak›m frekans =50/60 Hz 

• 700 m/dak. kadar iplik girifl h›z kontrolu sa¤lan›r.
• Rezerv üzerinde iplikler aras› mesafe 0,9 mm.ye sabitlenmifltir.
• Motor teknik özellikleri:
Maksimum güç: 30 W Ortalama sarfiyat: 11 W

• Maksimum çal›flma h›z›nda ölçülen ses seviyesi A s›n›f›nda: >70 dB (A)
• Faaliyet ve saklama koşulları
- Çal›flma ortam› ›s›s›: +10 / +40 °C aras›
- Maksimum nem: % 80
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1 - GENEL ÖZELL‹KLER

1.4  KULLANIM VE DEPOLAMA ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER

‹plik Besleyicisini asla iplik rezervinden veya iplik tansiyon ünitesinden
tutarak tafl›may›n›z.

‹plik Besleyicisi kendi stropor muhafazas› içerisinde teslim edilir;
‹leride kullanmak üzere bu muhafazay› saklay›n›z.

1.5  G‹R‹fi SENSÖRÜ

‹plik Besleyicisi afla¤›daki
fonksiyonlara  haiz Girifl Sensörü ile
donat›lm›flt›r:

• "Makine durdurma" fonksiyonu:
‹plik koptu¤unda veya bobin
bitti¤inde hem ‹plik Besleyicisini,
hemde Makineyi durdurur

Dikkat: ‹plik Besleyicisi durufla geçti¤inde Makine durmaz.
Makine durufl sinyali ancak sinyal lambalar› yan›kken devreye girer.

EVET HAYIR

G‹R‹fi SENSÖRÜ
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1 - GENEL ÖZELL‹KLER

1.6  OPT‹K ÇIKIfi SENSÖRÜ

‹plik Besleyicisinin donan›m› olan Optik Ç›k›fl Sensörü, makinenin talep etti¤i
iplik miktar›n› karfl›lamak için ‹plik Besleyicisinin h›z›n› otomatik olarak ayarlar.
40 denye den daha ince iplikleri çal›flmak için sensörün hassasiyetinin DIP
Sviç fialteri ile ayarlanmas› gerekir.(ayarlar için paragraf 4 e bak›n›z).

1.7  ‹PL‹K REZERV‹ SARIM KONTROL SENSÖRÜ

‹plik Besleyicisi, rezerv üzerindeki sar›m› kontrol eden manyetik sensör ile
donat›lm›flt›r.

ÇIKIfi SENSÖRÜ
(FOTOSEL)

PL‹K REZERV‹ SARIM
KONTROL SENSÖRÜ



13

1 - GENEL ÖZELL‹KLER

1.8 ‹PL‹K KOPUfi SENSÖRÜ

‹plik Besleyicisi ç›k›fl›na tak›lan iplik kopufl sensörü; iplik koptu¤unda,
makineye durufl sinyali verir.

ÖNEMLI AÇıKLAMA: algılayıcı sadece, özel önceden ayarlanmış
besleyicilere uygulanabilir; örneğin muhafaza kısmına gerektiği gibi
uygulanmış  kabloyla donatılanlar.

Kurulum: konsolda bulunan somun ve vidaların yardımıyla algılayıcıyı
besleyiciye tutturduktan sonra, panelin kordonunu algılayıcıya bağlayınız. 
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2 - MONTAJ VE ‹fiLETMEYE ALMA

2.1  ‹PL‹K BESLEY‹C‹S‹ MONTAJI VE ÇALIfiTIRILMASI

Not: So¤uk ve rutubetli ortamlarda depolanm›fl ‹plik Besleyicileri çal›flma
ortam›na getirildiklerinde yo¤uflma oluflabilir.Cereyana ba¤lamadan
önce tamamen kurudu¤undan emin olunuz;aksi taktirde elektronik
komponentler zarar görebilir.
‹plik Besleyicisi montaj› afla¤›da tarif edildi¤i gibi yap›lmal›d›r:

D‹K KONUMDA MONTAJ

‹plik Besleyicisini bu ifl için öngörülmüfl profile tak›n›z (F);yass› kabloyu (G)da
flekildeki gibi geçirdikten sonra mandall› viday› (H) yass› kablo üzerinde izler
olufluncaya kadar s›k›n›z.
ÖNEML‹ NOT: Elektronik komponentlere zarar vermemek için montaj
ifllemi s›ras›yla ve titizlikle yerine getirilmelidir.
Kahverengi renkli kablo (I) her zaman sinyal lambalar›na (C),afla¤›ya do¤ru
bakmal›d›r.(yass› kablo LGL taraf›ndan verilmiflse kahverengi kablo (I) oklardan
(L) tan›nabilir).
NOT: ‹plik Besleyicisinin tak›ld›¤› profilin(F)ve üç fazl› 48V luk trafonun
topraklamas›n›n yap›ld›¤›ndan emin olunuz. 

Kahverengi
Sarı
Mavi

Siyah
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2 - MONTAJ VE ‹fiLETMEYE ALMA

YATAY KONUMDA MONTAJ

‹plik Besleyicisi montaj› afla¤›da tarif edildi¤i gibi yap›lmal›d›r:

- viday›(G)kullanarak adaptörü(F)‹plik Besleyicisinin alt›na tak›n›z; adaptörün
üstündeki vidalar›(H)kullanarak ‹plik Besleyicisini,makinenin üstündeki
boruya çal›flma için en uygun konuma sahip olacak flekilde tak›n›z.
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2 - MONTAJ VE ‹fiLETMEYE ALMA

- ‹plik Besleyicilerini yass› kabloya(I)ba¤lamak için ;bask› demirini (L)ve
mandall› viday›(M)kullan›n›z.

D‹KKAT: yass› kabloyu ba¤larken kablo üzerinde iflaretli oklar›n (N)daima
‹plik Besleyicisinin ön k›sm›na bakacak flekilde olmas›na dikkat ediniz.

Kahverengi
Sarı
Mavi
Siyah
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2 - MONTAJ VE ‹fiLETMEYE ALMA

1. Ana AÇ-KAPA flalteri.
2. En fazla kaç ‹plik Besleyicisinin ba¤lanabilece¤ini gösteren etiket.
3. Makine durdurma fonksiyonu,bobbin bitti sinyali/iplik koptu sinyali kablosu(1).
4. Makineye ba¤lanan yass› enerji kablosu (1).
5. Yass› enerji kablosu soketi.
6. ‹LAVE(girifl/ç›k›fl ba¤lant›s›)
7. ‹lave makine ba¤lant› kablosu;da¤›t›m kutusu üzerinden ba¤lant› yapmak için.
8. Ana enerji kablosu .Makine cereyan kablosu.
9. Elektirik Kutusu ba¤lant› delikleri.

10. Topraklama kablosu.Topraklama kablosu kesinlikle Makineyi de içine alacak
flekilde ba¤lanmal›d›r.

11. ‹lave makine ba¤lant›lar› için kablo da¤›t›m kutusu.
12. Da¤›t›m Kutusu enerji girifl kablosu. 
13. Çal›flan Makinenin kablosuna enerji tafl›ma kablosu.
14. Makine durdurma fonksiyonu,bobbin bitti sinyali/iplik kopufl sinyali kablosu.
15. Hattaki di¤er Makineye ba¤lant› kablosu(flayet varsa).

2.2  ELEKT‹R‹K KUTUSU

(Fabrika ç›k›fl› ‹plik Besleyicisi tak›lmam›fl makinelerde kullan›l›r.)

D›fl görünüm
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2 - MONTAJ VE ‹fiLETMEYE ALMA

16. Enerji kablosu girifl terminali(kontaktör).
17. Gecikmeli sigortalar 48 V AC.
18. Ana makine enerji girifli hatt› için gecikmeli sigortalar 48 V AC.
19. Makine durdurma kablosu terminali(kontaktör).

- sar›/yeflil kablo:         ortak
- kahverengi kablo:      kontak normalde kapal›
- gri kablo:                   kontak normalde aç›k

NOT:Yedek sigortalar ilgili sigorta muhafazalar›n›n içindedir. (17-18)

Sigortay› de¤ifltirirken daima ayn› de¤ere sahip yenisini kullan›n›z.

Trafo girifl voltaj›n›n,besleme voltaj› ile ayn› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

‹ç görünüm
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2 - MONTAJ VE ‹fiLETMEYE ALMA

2.3  TRAFO K‹T‹

en fazla 10 ‹plik Besleyicisini besler

Makine durdurma
kablosu

Makineye takılacak
topraklama kablosu

(sarı/yeflil)

Makineye
takılacak
topraklama
kablosu
(sarı/yeflil)

trafodan çıkan 
topraklama 
kablosu
(sarı/yeflil) trafodan 

çıkan 48 VA

yassı kablo

Makine
durdurma
kablosu

trafodan çıkan 
topraklama kablosu

(sarı/yeflil)

trafodan 
çıkan 48 VA

yassı kablo
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2 - MONTAJ VE ‹fiLETMEYE ALMA

POWER

en fazla 96 ‹plik Besleyicisini besler

her yassı kablo en fazla 48 ‹plik
Besleyicisini besler

Makineye takılacak topraklama
kablosu(sarı/yeflil)

makine durdurma kablosu

elektirik
ba¤lantısı

makine durdurma kablosu
- yeflil kablo pozisyon 8 e (normalde açık) 
veya pozisyon 4 e(normalde kapalı)ba¤lanır
- makine durdurma topraklama sinyali
- siyah kablo pozisyon 12 
ye ba¤lanır(müflterek kullanım)
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2 - MONTAJ VE ‹fiLETMEYE ALMA

2.4 BESLEYİCİ ÇIKIŞINDAKİ İPLİK KOPMA PAYININ TESPİTİ: KLS TAKIMI

Bu takım, herhangi bir mekanik algılayıcı kullanmadan ipliğin makine
tarafından olağan dışı kullanımını tespit etmeyi sağlamaktadır. 
Bu algılayıcılar, iplik gerginliğindeki ekipmanın genel verimliliğini olumsuz
etkileme olasılığı bulunan istenmeyen değişimlere neden olmaktadır. 
KLS TAKIMI, besleyicide daha önceden bulunan algılayıcıları kullanarak, bu
algılayıcıların değiştirilme gereksinimi olmadan tamamen kaldırılmasını
sağlamaktadır.
Bu takım, mekanik algılayıcılardan farklı olarak, sadece kopma paylarını
tespit etmekle kalmayıp, örneğin ipliğin gergin olmasına rağmen makara
dışına çıkıp, düzgün beslenmediği durumlar gibi olayları da tespit etmektedir. 

Potansiyometre: atıl durumdan çalışma hızına ulaşmak için gereken, makine
tarafından ayarlanmış zaman. Bu değeri 3 saniyeye ayarlayınız. 
Otomatik öğrenme basma düğmesi: her besleyici işlem gören maddenin
karakteristik hızını öğrenir. 
Yöntem  (her madde değişiminde uygulanmalıdır):
1. Basma düğmesine basınız. Besleyicinin ışıkları sönecektir.
2. Makineyi çalıştırın, bir tam ürün üretin ve daha sonra makineyi durdurun.

Üretim sırasında çıkış tespit sistemi çalışmaz.  
3. Makine durduğu zaman besleyiciler hız değerini saklayacaktır.
4. Makineyi yeniden başlattıktan sonra sistem aktif olup, işleyecektir.

potansi�yometre

otomati�k öğrenme
basma düğmesi�
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3.1 TWM TANS‹YON MODÜLATÖRLÜ ‹PL‹K BESLEY‹C‹S‹NE ‹PL‹K GEÇ‹RME

‹plik Besleyicisine iplik geçirme ifllemi cihaz kapal›yken afla¤›da gösterildi¤i
gibi yap›lmal›d›r:

3 - ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR

TWM tansiyon modülatörüne zarar vermemek için iyi durumda ve üstüne iplik
dolanmam›fl klavuz t›¤lar›n› kullan›n›z.Kesinlikle metal k›lavuz t›¤› kullanmay›n›z
TWM ye zarar verir.

Bütün iplik geçirme

Kısmi iplik geçirme

Bütün iplik geçirme
ATTIVO sürümü



3 - ‹PL‹K GEÇ‹RME VE AYARLAR
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3.2  HIZ AYARI

COMPACT ‹plik Besleyicisi,bir mikro ifllemci ve bir ç›k›fl sensörü ile donat›lm›fl
olup h›z ayar›n› makinenin iplik besleme  ihtiyac›na göre otomatik olarak yapar.
Makinecinin herhangi bir h›z ayar› yapmas›na gerek kalmamaktad›r.

De¤iflik çal›flma flartlar› gerektiren uygulamalar için,paragraph 4 e bak›n›z.

3.3  TANS‹YON AYARI

Çal›flma flartlar›na uygun tansiyon ayar›,‹plik Besleyicisi üzerindeki TWM
tansiyon modülatörü ile yap›l›r.
Bunun için sa¤a/sola döndürülebilir ayar dü¤mesini kullan›n›z.
Elektronik fren donanımlı besleyicilerde frenleme ayarı tamamen otomatik
olarak yapılır ATTIVO.
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4 - ÇALIfiMA PARAMETRELER‹ 
VE ‹PL‹K TÜKET‹M DONANIMI

4.1 DIP-SV‹Ç fiALTER‹ AYARLARI

DIP Sviç fialterine ulaflmak için ‹plik Besleyicisinin gövdesindeki yan kapa¤› (A)
kald›r›n›z.

DS1

DS2

DS3

DS4

Not: Her bir Dip-Sviç’in
öngördü¤ü fonksiyonu
devreye almak için 0-1
flalteri ile besleyiciyi
kapatmak gereklidir; daha
sonra Dip-Sviç istenen
pozisyona getirilir ve
besleyici tekrar çalıfltırılır.

STANDART optik sensör hassasiyet ayar›.

ARTTIRILMIfi optik sensör hassasiyet ayar›;40 denye den ince
iplikler çal›fl›ld›¤›nda gerekir.

KAPALI

AÇIK

DS2 AYARIN ANLAMI (Default Pozisyonu = OFF)

Çalıflma pozisyonu (standart)

Manyetik sensörlerin otomatik ayarı. Tavsiye edilen prosedür fludur:
- 0-1 no’lu flalteri 0 pozisyonuna getirin. DS3’ü ON pozisyonuna getirin.
Besleyiciyi iplikli tutarak iplik rezervini kasnaktan çıkarın.
- 0-1 flalterini 1 pozisyonuna getirin. Besleyici kasnak üzerine sabit 
sayıda spiral yı¤arak rezervi sarmaya bafllar

- E¤er prosedür do¤ru flekilde yerine getirilmifl ise, do¤ru ayar yapıldı¤ını
bildirmek için besleyici uyarı lambalarını bir saniye süre ile yakar.

KAPALI

AÇIK

DS3 AYARIN ANLAMI (Default Pozisyonu = OFF)

Z Dönüfl yönü

S Dönüfl yönü

KAPALI

AÇIK

DS1 AYARIN ANLAMI (Default Pozisyonu = OFF)

Bus terminali devre dıflı. 
Bus terminali devrede (Bakınız paragraf 4.2).

KAPALI

AÇIK

DS4 AYARIN ANLAMI (Default Pozisyonu = OFF)
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4 - ÇALIfiMA PARAMETRELER‹ 
VE ‹PL‹K TÜKET‹M DONANIMI

4.2 ‹PL‹K TÜKET‹M DONANIMI MONTAJI  

Bu donan›m ile beher ‹plik Besleyicisinin iplik tüketimi tur/cm olarak Çorap
Makinesi ekran›ndan okunabilir. (Makinenin bir turda ne kadar iplik tüketti¤ini
santimetre olarak gösterir).
Bu donan›m; her biri numaraland›r›lm›fl T – ba¤lant›lar› ve ilgili ba¤lant›
kablolar›ndan ibarettir.fiayet makine iplik tüketimini okuyacak/gösterecek
donan›ma sahip de¤ilse bu durumda LGL den temin edilen küçük bir
POKET(cep bilgisayar›)ve uygun adaptör kablosuyla ayn› ifllev yerine getirilir.
Bu donan›m; Makineden senkronizasyon sinyali ald›¤› taktirde anl›k iplik
tüketimini okuyarak tur/cm olarak gösterir.Makineden bu sinyali alamad›¤›
taktirde ise saniyede ne kadar santim iplik tüketti¤ini gösterir.
Makineden bu sinyali alamama durumunda ise ,saniyede ne kadar santim
iplik tüketildi¤ini gösterir.(istenirse 1 den 15 saniyeye kadar ayar yap›labilir.)

Montaj:
T-ba¤lant›s›n› seri haberleflme girifline ba¤lay›n›z ve T-ba¤lant›s› numaras› ile
‹plik Besleyicisi numaras›n›n ayn› olmas›na ve kar›flmamas›na dikkat ediniz.
Uygun viday› (36) kullanarak,ba¤lant› parças›n› (35) (flekilde 1 de gösterildi¤i
gibi) ‹plik Besleyicisine sabitleyiniz. 
‹lgili kablolar› (flekil 2 de gösterildi¤i gibi) birinci ‹plik Besleyicisinden bafllayarak
Makineye kadar ba¤lay›n›z.

fiEK‹L 1
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4 - ÇALIfiMA PARAMETRELER‹ 
VE ‹PL‹K TÜKET‹M DONANIMI

Makine üzerine monte edilmifl olan birinci ve sonuncu besleyici
üzerinde DS4 ün pozisyonu ON olmalıdır (Bus Terminali).

A Kit’in son besleyicisinde DS4 ün ayarını ON dan OFF a getirin;

B Yeni ‹plik Besleyicilerini donan›m›n son ‹plik
Besleyicisinden bafllayarak geriye
do¤ru ba¤lay›n›z. Ba¤larken
donan›m ve ‹plik Besleyicisi
numaralar›n›n ayn› oldu¤una dikkat
ediniz.
NOT:T-ba¤lant› numaralar›na
uygun teslimat yapabilmesi için
LGL e bilgi verilmesi
gerekir.

C Yeni kit’in son
besleyicisi haline gelen
besleyicinin DS4 ü ON
pozisyonuna ayarlı
olmalıdır (Bus
Terminali)

fiEK‹L 2

‹plik Besleyicisi
No.8

‹plik Besleyicisi
No.2

‹plik Besleyicisi
No.1

Bir sonraki
‹plik Besleyicilerini

Makineye
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5 - BAKIM ‹fiLEMLER‹

5.1 İPLİK MAKARA GÖVDESİNİN SÖKÜLMESİ

İplik makara gövdesini sökmek için aşağıdaki adımları takip ediniz:

1) Ana şalteri çalıştırarak makineye gelen elektrik akımını kesiniz.

2) Besleyici şerit kablosunun bağlantısını kesiniz ve besleyiciyi makineden
çıkartınız.

3) Üç tane koruma sıkıştırıcı vidayı sökünüz (1) ve korumayı çıkartınız.



4) Tıpayı çıkartın (2), vidayı sökün (3) ve Belleville yayı ile çıkartınız (4) ve
yıkayıcıyı da çıkartınız (5).

5 - BAKIM ‹fiLEMLER‹
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2
3

4
5

5) Makara takımını manüel olarak çıkartınız (6).

6) Kayışı (7) şafttan çıkartınız.
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5 - BAKIM ‹fiLEMLER‹

7) Özel çekiciyi (ELM 5050) kullanarak çarkı (9) ve ön mıknatıs kulpunu (8)
çıkartınız.

COD.

10

8) Çark çıkartıldığında, seramik yatağı (10) yenisi ile değiştirin.
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5 - BAKIM ‹fiLEMLER‹

5.2 MAKARA BAKIMI

1) Bölüm 5.1’deki, 1-5 adımlarını takip ediniz;
2) Dört vidayı (7) sökünüz ve göbeği ve tampon takımını (8) çıkartınız. Bu

takım (8) daha sonra “C” ve çukur kaplamasına bakan kalınlık ölçen “T” ile
monte edilecektir.

3) Tamponu (9) değiştirmek için dört vidayı
(10) sökün ve tamponu dışarı çıkartın.

Tampon (9)  “N” çıkıntısı “C” çukuruna gelecek şekilde, göbek (11) ile
birlikte yeniden hazırlanır. 
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5 - BAKIM ‹fiLEMLER‹

15

12

4) Kalınlık ölçen takım “T” iki vidayı (12) sökerek çıkartılabilir.

5) Kalınlık ölçen parça pinini (15) çıkartarak mil yatağındaki (14) yerinden
çıkartılmalıdır. Bu, kalınlık ölçen parçanın (13) çıkartılmasını sağlar.

5.3 ANA ELEKTRON‹K KARTIN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

Ana elektronik kontrol kart›n›n de¤iflimi sadece yetkili L.G.L. servis elemanlar›
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
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6 - PARÇALARIN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

6.1 TWM TANS‹YON MODÜLATÖRÜNÜN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

TWM tansiyon modülatörünü de¤ifltirmek için:

1) Fren (33) strok (kursu) sonuna, yani skalada 0 sayısına gelene kadar
dü¤meyi döndürün (fiekil A). ATTIVO fren mevcut ise, bırakma butonuna
basın. Iflıklar hızlı bir flekilde yanıp sönmeye ba� layacaktır. TWM freni
açılır (fiekil B). Sadece ıflıklar hızlı yanıp sönerken yavafl yanıp sönmeye
bafllarsa TWM frenine müdahale edilebilir.

fiEK‹L A

2) TWM gerginleştiricisinin bağlantısını kesmek için halka şeritlerinden birine
baskı uygulayınız (34).

fiEK‹L B
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6 - PARÇALARIN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

3) TWM (33) yi ç›kar›n›z.Ç›kar›rken yay kancalar›n›n pozisyonuna dikkat
ediniz.Kancalar önden bak›ld›¤›nda daima d›flar›ya do¤ru bakmal›d›r.
Böylece TWM ye de¤erek zarar vermesi engellenmifl olur.

4) ATTIVO fren mevcut ise, yeni TWM monte edildi¤inde freni bırakma
butonuna basın. Iflıklar yavafl yanıp sönerken hızlı yanıp sönmeye
bafllayacaktır. Bu durumda fren bir önceki çalıflma pozisyonuna dönecektir.

fiEK‹L A

fiEK‹L B

EVET

HAYIR
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7 - ATTIVO

7.1 –  ATTIVO ELEKTRON‹K FREN

ATTIVO ipli¤in tansiyonunu (gerginli¤ini) sabit ve programlanabilir flekilde
tutabilmek amacıyla gelifltirilmifl elektronik bir sistemdir. Tansiyon sensörü
gerçek zamanda çıkıfl tansiyonunun bir ölçüsünü verir ve elektrikli bir motor
da bu bilgiyi TWM freninin pozisyonunu ayarlamak için kullanır. Bu flekilde,
bobin üzerindeki ipli¤in özelliklerinin de¤iflmesine ba¤lı tüm tansiyon
sorunları, parafinleme farklılıkları, dolu ve bofl bobinler arasındaki tansiyon
de¤ifliklikleri gibi nedenlerden kaynaklanan sorunlar çözülmüfl olur.
‹stenen tansiyon bir cep bilgisayarı (Poket) vasıtasıyla programlanabilir. 
Burada 2 parametre söz konusudur:

- T des. dgr: ‹stenen tansiyonu ayarlamak için;
- T run dgr: O anki tansiyonu okumak için (tansiyon sensörünün do¤ru

çalıflıp çalıflmadı¤ını anlamak için).

Not: Normal çalıflma esnasında istenen tansiyon elde edilemez ise, öndeki
lambalar yanıp sönmeye bafllayacaktır. 

TANS‹YON 
SENSÖRÜ

MOTOR

BIRAKMA BUTONU

ÖNDEK‹ LAMBALAR
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7 - ATTIVO

7.2 OFFSET

Bu cihazın ilk kurulumundan sonra, OFFSET fonksiyonunu kullanmak için
(mekanik arıza sıfır fonksiyon) gerginlik sensörünü devreye sokmanız gerekir.
Aşağıdaki prosedürü uygulayın:
- İpliği, gerginlik besleyiciden çıkarın.
- Besleyiciyi kapatın.
- Cihazın ışıkları yanana kadar devreye sokma/açma düğmesini basılı tutun.
- Besleyiciyi kapatın.
- Işık kapanır ve OFFSET elde edilmiş olunur.

NOT: OFFSET prosedürü makinenin belli bir süre atıl durumda (çalı� madan)
kalması halinde de gerekebilir. 
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

8.1 LGL CONNECT KYC

Nedir?
Besleyicilerle dizüstü bilgisayar arasındaki arayüzdür.
Seri kablo üzerinden besleyicilere bağlanır. Dizüstü bilgisayarla kablosuz
bağlantısı vardır.
Anteni olan küçük bir siyah kutudan oluşur 
Güç kaynağını (24VAC – 35VDC), LGL güç kutusundan alır.

Dizüstü bilgisayarda hangi özellikler olmalıdır?
1. Internet Explorer.
2. Kablosuz bağlantı.
3. JAVA (JAVA web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir).

CONNECT KYC ile dizüstü bilgisayar arasında nasıl bağlantı kurma.
Dizüstü bilgisayar LGL tarafından verilmişse, masaüstündeki “LGL Connect”
simgesini tıklatın. Makine ve KYC kutusu açık olmalıdır.

Dizüstü bilgisayar LGL tarafından verilmemişse, aşağıdaki prosedürü uygulayın:
“Net connections” (İnternet bağlantıları) öğesini açın;
“Refresh network list” (A listesini yenile) düğmesini tıklatın;
Dizüstü bilgisayar, mevcut ağları aramaya başlayacaktır.
Kısa bir süre bulunan ağlar içinde “LGL KYC00XX” ağını göreceksiniz.
“Connect” (Bağlan) düğmesini tıklatın.
Birkaç saniye sonra “Connected” (Bağlandı) yazısı görünür.

Dizüstü bilgisayarda Internet Explorer programını açın.
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CONNECT KYC
Ana ekran
(Şekil 2)

8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

Adres çubuğuna http://169.254.0.1/ yazın.
Java uygulaması otomatik olarak başlayacaktır.

Feeder > Get Feeder
Ekranda bir pencere görünecek (Şekil 3).
Ekranda “rel” öğesini seçtiğinizde yazılım sürümüyle birlikte besleyiciler
görünecektir. Resimde, yazılım sürümü VXL0013 olan 8 adet besleyici
görüyoruz.

fiekil 2

fiekil 3
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Şekil 4

8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

8.2 KLS: OTOMATİK ÇIKIŞ HAREKET DURDURMA SİSTEMİ

KLS sistemi, iplik fren çıkışının meydana geldiği bir durumda besleyicinin,
sensör olmadan makineyi durdurmasını sağlar. İplik, besleyici ile makine
arasında koparsa besleyici, bu olayı algılar ve makineyi durdurur.

NOT: İplik, besleyiciden önce koparsa (bobin ile besleyici arasında) sistem
çalışmaz. Besleyicide, bu durumu algılayan başka bir sensör vardır.
“KLS” sekmesini seçin.

Filtre süresi, makinenin hızlanma aşamasıyla ilgilidir. Filtre süresini, makinenin
hızlanma rampasının süresine göre belirleyin. Genellikle 3 numara (yani 3
saniye) iyidir.

Filter time: 
Gösterilen

sekmesinde 3
saniye yazma
ve basın 

Send Value



39

Button for the learning procedure

Şekil 5

8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

Kurulum tamamlandıktan ve makine çalışmaya hazır olduktan sonra
aşağıdaki öğrenme prosedürünü uygulayın:
- Tüm besleyiciler açılana kadar (yaklaşık 1 sn.) öğrenme prosedürünün

düğmesine basın. Makine dik konumdayken besleyicilerin ışığı açık
kalmaya devam eder.

- Makineyi, çalışma hızında başlatın. Tüm ışıklar kapanır. 
- Makineyi, modelin sonuna kadar çalıştırın.
- Modelin sonunda makineyi durdurun.
- Makine durduğunda besleyiciler, süreyi hafızalarına kaydederler. Artık

besleyiciler, besleyici ile makine arasındaki iplik kopmalarını kontrol etmeye
hazır durumdadır.

Not 1: Makinenin en az 10 saniyeliğine çalışması gerekmektedir. Herhangi bir
nedenden ötürü makine 10 saniyeden önce durursa makineyi yeniden
çalıştırın. Makine 10 saniyeden uzun bir süreliğine ama modelin sonundan
önce durursa, besleyiciler iplik çıkışı kopmalarını kontrol etmeye hazır olur.
Herhangi bir yanlış durdurma olayında, aynı prosedürü uygulayarak
makinenin tam modeli tamamladığından emin olun.

Not 2: Prosedür sırasında besleyiciler, iplik kopmalarını algılayamaz.

Not 3: Öğrenme prosedürünün düğmesine bastığınızda tüm ışıklar yanar. 
Bu sırada düğmeye ikinci bir kez basılırsa tüm besleyicilerin ışıkları kapanır ve
sistem devre dışı kalır.

8.2.1 Connect KYC'deki öğrenme prosedürünün düğmesi� 

Deki öğrenme prosedürünün 
düğmesi
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

8.3 YCM ÖZELLİĞİ: İPLİK TÜKETİMİ

Besleyici>YCM>Seçim YCM
Eğer mümkünse Cm veya İnc seçiniz (Res. 6)

“YCM” sekmesini seçin, aşağıdaki ekran görünecektir:

Alt sağ taraftaki boş sekmede devir miktarını ayarlayın.
Bu örnekte 2 devir seçilmiştir.
Besleyicileri, her sekmenin üst tarafındaki ilgili işaretten seçin.
“LOAD” (YÜKLE) öğesine basın - “START” (BAŞLAT) düğmesine basın.

KYC, devir sayısını saymaya başlar.
Modelin sonunda (2 devir) seçilen besleyicinin her birindeki 2 devirlik iplik
tüketimi cm cinsinden görüntülenir ve YCM tamamlanır.

Not: Sayma işlemi sırasında makine durursa iplik tüketimi kaybolur.

İplik tüketimiyle ilgili bilgiler, model sonunda da bir dosyaya kaydedilebilir (Excel
veya OpenOffice gibi).

Şekil 6

fiekil 7
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

8.4 ATTIVO ELEKTRONIK FREN (KURULU OLDUĞUNDA): TÜM
BESLEYICILERDE ISTENILEN GERGINLIK AYARı

“Empty (Boş) öğesini seçtiğinizde besleyicilerin parametre listesi görünür
(Şekil 9).

Not: Bu liste farklı uygulamalara göre değişebilir.

fiekil 8

fiekil 9



42

Şekil 10

Şekil 11

8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

“T des dgr” parametresini seçin. Şekil 10’da görüldüğü üzere; 
1 numaralı besleyicinin parametresi “Tdes dgr=50”dir. Bu okunan değerdir.  

6 numaralı besleyicinin parametresinin yükseltilmesi.
Sekmeye 20 yazın ve ENTER’a basın.
“T des. Dgr” 12’den 20’ye çıkar (Şekil 11)



43

Şekil 12

Şekil 13

8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

İlgili işaretini 
tıklatarak bir
besleyiciyi

seçmek/seçimini
kaldırmak
mümkündür
(Şekil 12).

Takılı olan tüm besleyicilerin parametresinin yükseltilmesi.
Alt sağ sekmeye 20 yazın ve OK’e basın.

Not: Kullanıcı, “All” (Tümü) düğmesine basarak besleyici yok, tüm
besleyiciler, dağınık ve düzenli besleyiciler seçeneklerinden birini
belirleyebilirsiniz (Şekil 13).
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İstenilen bir parametre bir dosyaya kaydedilip daha sonra yazılıma
yüklenebilir. Tdes dgr parametresini kaydedin. FILE (DOSYA) > Save file
(Dosyayı kaydet) > (Şekil 14)

Dosyayı kaydedeceğiniz klasörü seçin ve dosyaya bir isim verin. 
Dosyanın uzantısı .ldb olmalıdır (Şekil 15)

Not: Bu özellik okuma/yazma parametreleri için geliştirilmiştir.

Şekil 14

Şekil 15

8.5 PARAMETRELERİ KAYDETME

8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)
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File (Dosya) > Open file (Dosyayı aç) (Şekil 16)

İstenilen parametreyi içeren .ldb dosyasını seçin ve açın (Şekil 17).

fiekil 16

Şekil 17

8.5.1 Kayitli bіr parametreyi çağirma

8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

Parametre değeri görünür.
Bu durumda “Tdes dgr=12” parametresi yüklenmiştir (Şekil 18).

fiekil 18

8.6.1 Besleyici grubu oluşturma

Bu fonksiyonun amacı, besleyicilerin çalışma programlamasını
kolaylaştırmaktır. 
Örneğin, her dört besleyicide bir 2 gram gerginlik ayarlanmalıdır. Bu grupta
1, 5 ve 9 numaralı besleyicilerden oluşan ve ayrı ayrı çalışan özel bir
besleyici grubu oluşturmak mümkündür.

8.6 BESLEYİCİ GRUPLARI
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

FILE (DOSYA) menüsünden CONFIGURATION (YAPILANDIRMA) öğesini
seçin ve SEARCH-CREATE NEW CONFIGURATION (YENİ YAPILANDIRMA
ARA-OLUŞTUR) seçeneğini tıklatın (Şekil 19).

fiekil 19

KYC, mevcut besleyicileri arar ve sonunda aşağıdaki resim görünür:

Şekil 20Resimde farklı seçenekler bulunur:

• Her 2 besleyiciden 1’i. KYC, 2 besleyici grubu oluşturur:
1. grup: besleyici 1, besleyici 3, besleyici 5 …
2. grup: besleyici 2, besleyici 4, besleyici 6 …

fiekil 20
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

Manuel yapılandırma dışındaki tüm seçenekler için (daha sonra anlatılacak
olan): İstenilen seçeneği belirleyin ve CONTINUE (DEVAM) öğesine basın.
Aşağıdaki ekran görünecektir:

fiekil 21

• Her 3 besleyiciden 1’i. KYC, 3 besleyici grubu oluşturur:  
1. grup: besleyici 1, besleyici 4, besleyici 7 …
2. grup: besleyici 2, besleyici 5, besleyici 8 …
3. grup: besleyici 3, besleyici 6, besleyici 9 … 

• Her 4 besleyiciden 1’i. KYC, 4 besleyici grubu oluşturur:  
1. grup: besleyici 1, besleyici 5, besleyici 9, besleyici 13 …
2. grup: besleyici 2, besleyici 6, besleyici 10, besleyici 14 …
3. grup: besleyici 3, besleyici 7, besleyici 11 …
4. grup: besleyici 4, besleyici 8, besleyici 12 …

• Her 5 besleyiciden 1’i. KYC, 5 besleyiciden oluşan bir grup oluşturur:  
1. grup: besleyici 1, besleyici 6, besleyici 11 …
2. grup: besleyici 2, besleyici 7, besleyici 12 …
3. grup: besleyici 3, besleyici 8, besleyici 13, besleyici 18 …
4. grup: besleyici 4, besleyici 9, besleyici 14, besleyici 19 …
5. grup: besleyici 5, besleyici 10, besleyici 15 …

• Örneğin her 5 besleyicide 3 besleyici. KYC, 2 besleyici grubu oluşturur:
1. grup: besleyici 1, besleyici 2, besleyici 3, besleyici 6, besleyici 7, besleyici 8 …
2. grup: besleyici 4, besleyici 5, besleyici 9, besleyici 10, besleyici 14 …

• Manuel yapılandırma: operatör, kendi gruplarını oluşturur.
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

İstenilen grubun adını yazın ve OK (TAMAM) öğesine basın.

fiekil 22

İstenilen ikinci grubun adını yazın ve SAVE CONFIG. (YAPILANDIRMAYI
KAYDET) öğesine basın. Dizüstü bilgisayardaki dosyayı, dosya adını
yazarak ve klasör yerini belirterek kaydedin.
Manuel yapılandırma seçeneği belirtilmişse aşağıdaki ekran görünür:

fiekil 23
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

Bu ekranda, grup isimleri seçilir. Kullanmak istediğiniz grup adını yazın ve
CREATE (OLUŞTUR) öğesine basın. Bu prosedürü, oluşturmak istediğiniz
tüm gruplar için tekrarlayın.  Grup isimlerini oluşturduktan sonra CONTINUE
(DEVAM) öğesine basın.

fiekil 24

Şekil 24’te tüm takılı besleyiciler, yazılım sürümleriyle birlikte gösterilir. Her
besleyici için, ekranın sağ tarafında bulunan açılır menüden istenilen grup
adı seçilebilir. Önceden oluşturulan tüm gruplar açılır menüde yer alır.
Tüm besleyiciler gruplarla ilişkilendirildikten sonra SAVE CONF
(YAPILANDIRMAYI KAYDET) öğesine basarak bu yapılandırmayı dizüstü
bilgisayarda kaydedebilirsiniz.

İlişkilendirme sırasında bir hata oluşursa Şekil 25’deki hata ekranı
görüntülenir:

EXIT (ÇIKIŞ) öğesine basın ve prosedürü tekrarlayın.

fiekil 25
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

FILE (DOSYA) menüsünden CONFIGURATION (YAPILANDIRMA) öğesini
seçin.

MODIFY CONFIG (YAPILANDIRMAYI DEĞİŞTİR) öğesini tıklatın.

Bu ekranda, bir grubu değiştirebilir, silebilir veya yeni bir grup
oluşturabilirsiniz. Bir grubu silmek için tek yapmanız gereken, silmek
istediğiniz grubu seçmek ve DELETE (SİL) öğesine basmaktır. Yeni bir grup
oluşturmak için grubun adını yazın ve CREATE (OLUŞTUR) öğesine basın.
Bir grubu değiştirmek için CONTINUE (DEVAM) öğesine basın.

fiekil 26

fiekil 27

8.6.2 Mevcut bir yapılandırmanın değiştirilmesi 
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

fiekil 28

SAVE CONFIG. (YAPILANDIRMAYI KAYDET) öğesine basarak grupları
değiştirin ve yeni yapılandırmayı kaydedin.

fiekil 29

FILE (DOSYA) menüsünden CONFIGURATION (YAPILANDIRMA) ve
OPEN CONFIG (YAPILANDIRMAYI AÇ) öğelerini seçin.

Açmak istediğiniz yapılandırmayı seçin ve ON öğesine basın.

8.6.3 Mevcut bir yapılandırmayı açma 
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8 - LGL CONNECT KYC (SÜRÜM 4.4)

fiekil 30

Açılır menüden istenilen grubu seçin ve istediğiniz herhangi bir işlemle
devam edin.

Yapılandırmanın adı LGL CONNECT ekranının üst tarafında görünecektir.
REL sekmesini çift tıklatın. Aşağıdaki ekran görünecektir:



9 - UYGULAMA ALANI

54

- 10 gramın üzerindeki frenlemeler için TWM KL kullanılması tavsiye edilir.

9.1 TWM FREN MODÜLATÖRÜNÜN KULLANIM ALANI

‹PL‹K T‹P‹ YAY ‹PL‹K GAMI

Yün iplikler 0,3 100 Nm - 15 Nm arası
Pamuk iplikler ve

0,3 120 Ne - 10 Ne arası
viskon yumak
Yüksek bükümlü,

0,25 20 Den - 120 Den arası
krep ve ipek
Yüksek bükümlü,

0,3 100 Den - 250 Den arası
krep ve ipek
Viskon ve sentetik elyaf 0,25 10 Den - 120 Den arası
Viskon ve sentetik elyaf 0,3 100 Den - 250 Den arası

K‹T‹P TWM
TIPO K

KL T‹P‹ TWM
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9 - UYGULAMA ALANI

Old version New version

Krom yüzüğün yeni haliyle, TWM'deki diski, O-contayı ve krom yüzüğü
koruyarak TWM'nin kesik koniyi değiştirmek mümkündür. Eskisinde tüm
grubu değiştirmeye gerek yoktur.

Eski hali Yeni hali
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10 - ÇEVR‹M TABLOSU

18.000 10,63 56 500 550 29,76

18.140 10,71 56 496 551 30

19.350 11,43 52 465 516 32

20.000 11,81 50 450 500 33,07

20.320 12 50 443 492 33,60

21.170 12,50 48 425 472 35

22.500 13,29 44 400 440 37,20

23.710 14 42 380 420 39,20

24.190 14,29 42 372 413 40

25.710 15,19 38 350 390 42,52

27.090 16 36 332 369 44,80

27.210 16,07 36 331 367 45

30.000 17,72 34 300 335 49,61

30.240 17,86 34 297 330 50

30.480 18 32 295 328 50,40

32.000 18,90 32 280 310 52,91

33.260 19,64 30 270 300 55

33.870 20 30 266 295 56

34.000 20,08 30 265 294 56,22

36.000 21,26 28 250 280 59,53

36.290 21,43 28 248 275 60

39.310 23,21 25 229 254 65

40.000 23,62 25 225 250 66,14

40.640 24 25 221 246 67,20

42.330 25 24 212 235 70

44.030 26 23 204 227 72,80

45.000 26,57 22 200 220 74,41

47.410 28 21 189 210 78,40

48.000 28,35 21 187 208 79,37

48.380 28,57 21 186 206 80

50.000 29,53 20 180 200 82,68

50.800 30 20 177 197 84

54.190 32 18 166 184 89,6

54.430 32,14 18 165 183 90

60.000 35,43 17 150 167 99,21

60.480 35,71 17 149 166 100

60.960 36 16 147 165 100,8

64.350 38 16 140 156 106,4

67.730 40 15 132 147 112

70.000 41,34 14 129 143 115,7

74.510 44 13 121 134 123,2

75.000 44,29 13 120 133 124

80.000 47,24 12,5 112 125 132,3

81.280 48 12,5 110 122 134,4

84.670 50 12 106 118 140

90.000 53,15 11 100 110 148,8

101.600 60 10 88 97 168

118.500 70 8,4 76 84 196

120.000 70,86 8,4 75 84 198,4

135.500 80 7,2 66 73 224

150.000 88,58 6,8 60 67 248

152.400 90 6,4 59 64 252

169.300 100 6 53 58 280

186.300 110 5,2 48 53 -

203.200 120 5 44 49 -

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

10.1 ‹PL‹K NUMARALARI ARASI ÇEVR‹M TABLOSU
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11 - ARIZA ARAMA

11.1 MONTAJ YAPARKEN ARIZA ARAMA

• ‹plik Besleyicisi makineye tak›ld›¤›nda çal›flm›yorsa (sar› ›fl›k yanmazsa ve
motor dönmezse), yass› elektirik kablo ba¤lant›s›n› kontrol ediniz.(bak›n›z
bölüm 2.1)‹plik Besleyicisini gevfletip tekrar yass› kabloya takmay›
deneyiniz.Buna ra¤men çal›flmazsa;‹plik Besleyicisini 1 cm kadar sa¤a/sola
yada yass› kabloyu 1 cm sa¤a/sola kayd›rarak yeniden ba¤lay›n›z.
Bütün bunlar› denedikten sonra hala çal›flmazsa,muhtemelen ana kontrol
kart›nda bir ar›za sözkonusudur.Ar›zal› ‹plik Besleyicisini yenisiyle de¤ifltiriniz.

11.2 ÇALIfiIRKEN ARIZA ARAMA

• ‹plik Besleyicisi normal çal›fl›rken Makine durdu¤unda; portakal renkli
sinyal ›fl›¤› yanm›yorsa,›fl›klar›n do¤ru çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.

• fiayet ba¤lant›dan kaynaklanan bir ar›za söz konusu de¤ilse,sorun
muhtemelen ana elektronik kontrol kart›ndan kaynaklanmaktad›r.Bu durumda
‹plik Besleyicisi yenisiyle de¤ifltirilmeli ve tamirat› yetkili L.G.L. personeli
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
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12 - PARÇALAMA VE HURDAYA ÇIKARMA

12. PARÇALAMA VE HURDAYA ÇIKARMA

Iplik Besleyicisi parçalanacak veya hurdaya ç›kar›lacaksa,etiketinin
sökülmesi ve dökümanlar›n›n imha edilmesi zorunludur.
Bu ifllem 3.flah›slarca yap›lacaksa sadece yetkili geri kazan›m veya
depolama alanlar›nda yap›lmal›d›r.
fiayet direk olarak kullan›c› taraf›ndan hurdaya ç›kar›lacaksa,malzemelerin
cinslerine göre s›n›fland›r›lmas› ve bunlar için ayr›lm›fl depolarda saklanmas›
gerekmektedir.
Bütün metal parçalar,elektirik motoru,lastik ve sentetik malzemeler geri
kazan›m için ayr› ayr› saklanmald›r.Hurdaya ç›karma ifllemi ilgili ülkenin
yasalar›na uygun olarak yap›lmal›,buna uyulmayan durumlarda son kullan›c›
veya onun temsilcisi sorumlu tutulmal›d›r.
L.G.L. Electronics firmas› bu makine parçalar›n›n amac›na uygun olmayan
tekrar kullan›m›ndan ve bundan do¤acak hasar ve yaralanmalardan sorumlu
tutulamaz.




