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VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES.
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ.
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WAARSCHUWING

1) Schakel de voeding en het voorspoelapparaat uit voordat u het apparaat aansluit, er
onderhoudswerkzaamheden aan verricht of onderdelen vervangt.

2) Schakel het voorspoelapparaat altijd uit voordat u er iets aan afstelt.

3) Als het voorspoelapparaat uitgerust is met een toepassing voor pneumatisch inrijgen, sluit de
compressor af voordat u het achterdeksel verwijdert. 

4) Het voorspoelapparaat kan op ieder moment gestart worden tijdens het normale weefproces,
zonder waarschuwing vooraf aan de weefmachine.

5) Controleer of het apparaat intact is (vliegwiel, vliegwielhuis, bewegende delen)

6) Raak de bewegende delen niet aan als het apparaat in werking is.

7) Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in ruimtes met kans op ontploffingsgevaar.

8) Als het voorspoelapparaat vanuit een koude ruimte naar een warme ruimte wordt verplaatst
bestaat de kans op condensvorming op het apparaat. Wacht tot het apparaat helemaal droog is
voordat u het aansluit, anders kunnen de elektronische onderdelen beschadigen.

9) Raak het voorspoelapparaat nooit aan bij de spoel of bij de taster.

10) Gebruik altijd originele L.G.L. Electronics reserve onderdelen en accessoires. 

11) Elektronische onderdelen dienen alleen door gespecialiseerd en door L.G.L Electronics
geautoriseerd personeel gerepareerd te worden.
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WAARSCHUWING

ADVIES OM HET VOORSPOELAPPARAAT IN GOEDE CONDITIE TE HOUDEN EN DE
LEVENSDUUR TE VERLENGEN.

Om jarenlang tot tevredenheid gebruik te kunnen maken van het voorspoelapparaat, raden wij
u aan deze simpele adviezen op te volgen:

1. Als u het voorspoelapparaat uit een koud magazijn naar een warmere omgeving verplaatst
kan er condensvorming ontstaan op het apparaat. Wacht tot het voorspoelapparaat helemaal
droog is voordat u het aansluit, anders kunnen de elektronische onderdelen beschadigen.

2. Water en vocht kunnen de elektronische onderdelen van het apparaat beschadigen. Als u
gedurende langere periodes met het voorspoelapparaat werkt in een erg vochtige ruimte
(vochtigheidsgraad hoger dan 80%), of u  maakt gebruik van met water geïmpregneerde
garens, kunnen de elektronische kaarten snel kapot gaan. Ook dient het voorspoelapparaat
niet met water of andere vochtige substanties gereinigd te worden.

3. Als u het apparaat gaat installeren, voordat u de elektriciteit aansluit, verzekert u zich ervan
dat de aardekabels zijn aangesloten. Als het voorspoelapparaat in een erg stoffige omgeving
staat heeft het meer onderhoud nodig.

4. Als de ruimte waar het voorspoelapparaat staat schoon gemaakt wordt, zorgt u er dan voor
dat er geen stofresten op de bewegende onderdelen van het apparaat terecht komen. Deze
zijn wel beschermd, maar een opéénhoping van stof kan ervoor zorgen dat de bewegende
delen moeilijker gaan bewegen en als gevolg daarvan versnelde slijtage.

5. Als u met erg stoffig garen werkt, kunnen stofresten of restjes garen op de verschillende
delen van het voorspoelapparaat achterblijven. Een erg vies voorspoelapparaat kan de kwa-
liteit van het weefsel  aantasten doordat er vuil achterblijft op garen dat door het apparaat
gaat. Om de kwaliteit van het weefsel, zowel als de prestaties van het apparaat te verbete-
ren, dient u de bewegende mechanische onderdelen regelmatig schoon te maken:

S

Z
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WAARSCHUWING

• Door met perslucht het keramiek op het vliegwiel schoon te blazen, u kunt ook de as
schoonblazen en stofresten van de inputsensor verwijderen. Let op: voordat u het voor-
spoelapparaat met lucht gaat schoonblazen haalt u eerst het garen van de trommel. Als er
nog garen om de trommel zit als u gaat schoonblazen kan het gebeuren dat het garen tus-
sen de trommel en het vliegwiel komt en zich daar ophoopt.
• De inputsensor kan regelmatig verwijderd en schoongemaakt worden.
• De trommel en het vliegwiel kunnen regelmatig verwijderd worden om eventuele stof- en
garenresten te verwijderen.

6. We raden u aan om voorspoelapparaten die gedurende lange tijd niet gebruikt worden op te
slaan in de speciale polystyrene dozen. Dit is de beste opslagmanier.

7. Als u het voorspoelapparaat laadt, gebruik dan de speciale naald. Gebruik geen ander
gereedschap, zeker geen gereedschap van metaal, want dan loopt u het risico de inputsen-
sor te beschadigen en de eventuele outputspanner.

8. Als het voorspoelapparaat voorzien is van een TWM spanner, opent u dan altijd de wagen
van de TWM als u het voorspoelapparaat gaat laden. Op deze manier loopt u niet het risico
dat de naald de spanner beschadigt.
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1 - ALGEMEEN

1.1  BELANGRIJKSTE ONDERDELEN; BEDIENINGS- EN INSTELLINGSPUNTEN

Belangrijkste onderdelen

1 • MOTOR
2 • CARTER 
3 • VLIEGWIEL
4 • SPOEL
5 • OUTPUT SPANNER

6 • OUTPUTSENSOR
7 • VOEDINGSKABEL
8 • MOEDERBORD
9 • TASTER

10 • PERSLUCHTAANSLUITING

SCHAKELAAR  0 - 1

SCHAKELAAR S – o – Z
De schakelaar heeft drie
posities S, o (nul) en Z

LED

KNOPPEN VOOR
PNEUMATISCH INRIJGEN

AFSTELKNOP 
WIKKELINGEN

ONTKOPPEL DRUKKNOP

INSTELLINGSKNOP

• Schakelt het voorspoelapparaat aan en uit

• Stelt de rotatierichting van  de motor in. 
NB: Als de weefmachine een “Weefmachine stop” functie

heeft, kan het voorspoelapparaat met de middelste positie
o (nul) van de S - o - Z schakelaar uitgeschakeld worden
zonder de weefmachine uit te schakelen.

• Gaat aan en blijft aan als het voorspoelapparaat aangezet
wordt en er geen problemen zijn.

• Knippert als er storingen zijn (zie hoofdstuk 10 “ Probleem
oplossingen”).

Bedienen het pneumatisch inrijgen 
• Knop DP voor gedeeltelijk inrijgen
(tot de spoel).

• Knop DF voor helemaal inrijgen
(vanaf de spoel tot de output).

• Hiermee worden de wikkelingen gescheiden (zie hoofdstuk 3.7
“Rotatierichting instellen en het scheiden van de wikkelingen
regelen”).

• Hiermee wordt de output spanner ontkoppeld.

• Hiermee wordt de output spanner ingesteld.

A

B

C

D

E

F

G

BEDIENING/INSTELLINGEN FUNCTIES

S

Z 0

S

0 Z

O

S

Z

1 3 4 5

6

F
E

7 10

C

G

A

DP

DF

B

8

2

9
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1 - ALGEMEEN

22
0

440

500

22
0

440

630

440

500

22
0

440

500

192

192

192

192

22
0

440

500

440

500

1.2  MATEN

PROGRESS met ATTIVO rem

PROGRESS met TWM spanner

PROGRESS met metalen borstel spanner

PROGRESS met haarborstel spanner

Gewicht 11,1 Kg

Gewicht 11,5 Kg

Gewicht 11,2 Kg

Gewicht 11,1 Kg



10

1 - ALGEMEEN

1.3  GEBRUIK, BELANGRIJKSTE ONDERDELEN EN SPECIFICATIES

Gebruik:

De PROGRESS is een voorspoelapparaat met afzonderlijk in te stellen wikkelingen en kan gebruikt worden op alle
grijperweefmachines en projectielweefmachines.
De PROGRESS kan werken met garennummering van 1Nm (dikke inslagdraden) tot 20 den (fijne inslagdraden).

Hoofdkenmerken:

• Automatische snelheidsregeling passend bij de hoeveelheid inslagdraden die de weermachine nodig heeft

• De rotatierichting kan gekeerd worden voor S of Z torsiegarens.

• Controle van de inslagreserve door middel van een optisch/mechanisch systeem, 100% stof- licht- en oliebestendig

• Verschillende werkprogramma’s, passend bij de weefvormen, die instelbaar zijn door de combinatie jumpers op
het moederbord te veranderen. 

• Pneumatisch inrijgen (optioneel).

• Als er een inputsensor aanwezig is kunnen  de volgende functies gebruikt worden:
- “Weefmachine stop”: Stopt automatisch het voorspoelapparaat en de weefmachine als er geen inslag
gesignaleerd wordt (gebroken inslaggaren of lege spoel)

- “Uitsluiting van gebroken inslaggaren”: Sluit gebroken inslaggarens automatisch uit door het apparaat te
stoppen zonder de weefmachine te stoppen als er geen inslaggaren gesignaleerd wordt bij de ingang van het
voorspoelapparaat (gebroken inslaggaren of lege spoel).

Deze functie is alleen mogelijk bij weefmachines geschikt voor deze functie.

• Verschillende spanners kunnen aan de input of aan de output van het voorspoelapparaat aangesloten worden,
passend bij het garen.

• Mogelijkheid tot interface aansluiting van de voeding aan de weefmachine door middel van het can-bus protocol.

Technische specificaties:

• Stroomtoevoer door een elektrische kast, afzonderlijk geleverd door L.G.L. Electronics, of rechtstreeks van het
elektrische paneel van de textielmachine.
- AC voeding kenmerken: V = 90/140 Hz = 50/60
- DC voeding kenmerken: V = 130/290

• Automatische voorspoel snelheidsregeling tot maximaal 1,900 m/min

• Scheiding van de wikkelingen instelbaar van 0 tot 5 mm.

• Driefasen asynchrone onderhoudsvrije motor:
Motor gegevens:
Max. kracht: 300 W gemiddeld verbruik: 40 W
Variabel koppel van 0,15 tot 0,95 Nm

• Akoestische druk A, op maximale snelheid minder dan 70 dB(A)

• Pneumatische druk: min. 5 bar; max. 8 bar.

• Omgevingsvariabelen - Opslag voorwaarden:
Temperatuur: +10 tot +40 °C
Maximale vochtigheidsgraad: 80%



1.4  BEDIENING EN OPSLAG

Houdt het voorspoelapparaat  nooit vast bij de spoel of bij de taster.

Het voorspoelapparaat wordt geleverd met een verpakking van polystyreen, bewaar deze voor eventueel toekom-
stig transport van het apparaat.

1.5  INPUTSENSOR

Het voorspoelapparaat kan op aanvraag geleverd worden met de volgende functies:

• “Weefmachine stop”
Stopt het voorspoelapparaat en de weefmachine als er geen inslag gesig
aleerd wordt bij de input van het apparaat. (gebroken inslaggaren of lege spoel)

• “Uitsluiting van gebroken inslaggaren”
Sluit gebroken inslagdraden uit door het voorspoelapparaat te stoppen
zonder de weefmachine te stoppen als er bij de input van het apparaat
geen inslag gesignaleerd wordt. (gebroken inslaggaren of lege spoel)

Deze functie is alleen mogelijk bij weefmachines die hiervoor geschikt zijn.

Hierdoor worden fouten in de stof voorkomen en door de “uitsluiting van
gebroken inslaggaren” functie wordt voorkomen dat de weefmachine stopt.  

Om de piëzo elektrische inputsensor goed te laten functioneren dient u
ervoor te zorgen dat de inslaggarens over de sensor lopen zoals ook bij een
gewone inslagcontrolekop. 

N.B.: Om valse stoppen te voorkomen dient u  ervoor te zorgen dat de sensor goed schoon gehouden
wordt, zodat het inslaggaren makkelijk over de gevoelige sensor loopt.
Als de weefmachine de “Loom stop” functie heeft,  kan middels de S - o - Z knop in de middelste
positie o (nul) te zetten het niet gebruikte voorspoelapparaat gestopt worden zonder de weefmachine
te stoppen.
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1 - ALGEMEEN

1.6  OUTPUTSENSOR

De outputsensor op het voorspoelapparaat past automatisch de snelheid aan, passend bij hoeveelheid garen die
de weefmachine nodig heeft.
U hoeft dus niets aan te passen als u met dikke of fijne garens werkt.

1.7  INSLAGTORSIE BEPALING

Houdt het inslaggaren T aan één kant vast en houdt met uw duim en wijsvinger de andere kant van het garen
vast en draai het garen in de richting van de pijl L.
Als het garen meer twist is het van het type “S”.
Als het garen minder twist is het van het type “Z”.

T

L

T

L
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2 - INSTALLATIE EN STARTEN

2.1  INSTALLATIE VAN DE VOEDING

De voeding installeert u als volgt:

1) Monteer de voeding met de bijgeleverde klemmen minimaal 30 cm boven de grond.

2) Check of de voeding voor de correcte netspanning is voorbereid, 
Dit staat op de stickers op de voeding.
Als de netspanning van de voeding afwijkt van die waarvoor de voeding is voorbereid maak dan de voeding open
en sluit de draden van de schakelaar (bij een MOLEX voeding) of de zekeringen (bij een AMP voeding) aan op
de gewenste ingang van de voeding.

3) Sluit de voedingskabel aan op het driefasen netwerk.
Als de voeding geleverd is zonder de kabel, moet de voeding aan het driefasen netwerk aangesloten worden door
middel van een 4-geleider kabel. Iedere geleider moet minimaal 1.5mm2 zijn.
Sluit de drie fasen aan op de punten L1, L2 en L3. Sluit de aardekabel aan op klem PE.
Voor de aansluitingen zie het bijgeleverde schema in de doos.
N.B.: Zorg ervoor dat de aansluitingen op het driefasen netwerk na de aansluiting op de hoofdschakelaar
van de weefmachine komen, zodat ze de voeding van de weefmachine ook  kunnen bedienen.

4) Sluit de aarde kabel van de voeding aan (Zie A in het figuur).

WAARSCHUWING: Schakel de spanning van de weefmachine uit voordat u iets aansluit.

AMP voeding
( voeding met 8 posities)

220

160

200≥300

EVET

Naar het
driefasen
netwerk

Uitsluiting
van gebroken
inslaggaren

1
2
3
4
5
6
7
8

9GND

24 Vdc

10
11
12
13
14
15
16

Zekeringen

90 Vac

A

160

250

300

23 1

4567

891011

14 13 12

GND

24Vdc

90Vac

Zekeringen

≥300

L3L2L1

L1 L2 L3

Naar het
driefasen
netwerk

A

Transformator

Aansluit
schema

Output
Loom stop
5Vdc

Output
Loom stop
24Vdc

Output
Loom Stop
5Vdc

Output
Loom Stop
24Vdc

MOLEX voeding
Voedingskabel code A1N1S756
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2 - INSTALLATIE EN STARTEN

2.2  CAN-BUS FUNCTIES

De PROGRESS voorspoelapparaten zijn voorzien van een dubbel communicatiesysteem met de weefmachine. Ze
kunnen zowel op de traditionele manier werken als volgens het nieuwe Can-Bus protocol, op voorwaarde dat het
apparaat is uitgerust met de daarvoor bestemde Kabel-Voeding.

Als het voorspoelapparaat volgens het Can-Bus protocol werkt kunnen er meer gegevens uitgewisseld worden met
de weefmachine en dus nieuwe functies gebruikt worden. 

Een voorbeeld hiervan is de PATTERN PREVIEW waardoor de snelheid beter aangepast kan worden.

De weefmachine communiceert vooraf welke lader er gebruikt gaat worden en voor hoelang.

De lader gebruikt deze informatie om de acceleratie snelheid te optimaliseren en de benodigde spoelsnelheid
sneller te bereiken.

YES

CAN-BUS 20 Poli

EXTENSION
BOX

> 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

GND

GND

+24 Vdc

+90 Vac

+90 Vac

Can L

Can H

+90 Vac

MOLEX CAN-BUS voeding
Voedingskabel code A1N1SA504

Naar het
driefasen
netwerk

JA

Zekeringen



2.3  INSTALLATIE STARTEN VAN HET VOORSPOELAPPARAAT

N.B. : Als het voorspoelapparaat vanuit een koude opslagruimte naar een warmere ruimte wordt verplaatst
kan condensvorming voorkomen op het voorspoelapparaat. Wacht tot het apparaat helemaal droog is
voordat u het gaat aansluiten, anders kunnen de elektronische onderdelen beschadigen.

Het voorspoelapparaat sluit u als volgt aan:

1) Bevestig het apparaat op de steun met de bijgeleverde klem (Ø25, Ø30, Ø32).

N.B. Verzeker u ervan dat de steun waarop het apparaat bevestigd wordt geaard is.

2) Plaats het voorspoelapparaat zodanig dat het garen zo recht mogelijk tussen het apparaat en de weefmachine
loopt, vermijdt bochten in het garen.

3) Indien nodig (bv. sterk getwist garen, geknoopt garen enz.) sluit dan de inputspanner aan op het voorspoelap-
paraat, als die niet al op het spoelregister is aangesloten.

4) Als het voorspoelapparaat geschikt is voor pneumatisch inrijgen, sluit het apparaat aan op de pneumatische
installatie.

5) Schakel  de voeding uit voordat u het voorspoelapparaat aansluit.
Dit om schade aan de elektronische onderdelen van het apparaat te vermijden.

6) Schakel het voorspoelapparaat uit door de knop 0 - l op 0 te zetten.

7) Stop de stekker van het voorspoelapparaat in een stopcontact.

N.B.: Als de “Uitsluiting van gebroken garen” functie aanwezig is dient de aansluitkabel van het apparaat
aangesloten te worden op een stopcontact waarop hetzelfde nummer staat als op de garenvoeder van de
weefmachine waarop het voorspoelapparaat wordt aangesloten. 

8) Schakel de voeding aan.
Het groene led op het carter van het voorspoelapparaat gaat even aan en dan uit (Reset).

9) Stel de rotatierichting en de scheiding van de wikkelingen in (zie hoofdstuk 3.7).
De voorinstelling van het voorspoelapparaat is rotatierichting Z en een scheiding van 2,5 mm.

10) Breng nu het garen aan op het voorspoelapparaat door middel van het speciale inrijgsysteem of het pneumati-
sche inrijgsysteem (zie de hoofdstukken 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4).

11) Als het voorspoelapparaat ingeregen is, schakel het dan aan door de knop 0 - l op l te zetten en het inslaggaren
wordt om de spoel gewikkeld. 
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3.1  INRIJGEN VAN HET VOORSPOELAPPARAAT MET TWM SPANNER

Rijg het garen in op de manier zoals in de figuren aangeven, zorg altijd dat het voorspoelapparaat uitgeschakeld is:

Om de TWM aan de buitenkant niet te beschadigen is het aan te raden om in te rijgen met de TWM geopend
op de manier zoals hieronder is aangeven:
• Open de TWM door de release drukknop in  te drukken en aan de knop te trekken;
• Duw de ballonbreekring in de richting van de TWM om de TWM helemaal te openen en het aanbrengen van de
inrijgnaald, dat vanaf beide kanten kan, te vergemakkelijken;
• Breng de inrijgnaald in tot aan de sensor;
• Haak het garen aan de inrijgnaald en rijg het in;
• Plaats na het inrijgen de ballonbreekring terug en sluit de spanner door de knop in te drukken (G).
Om de TWM niet te beschadigen raden wij u aan om altijd met onbeschadigde inrijgnaalden te werken en
niet veel te veel inslaggaren te gebruiken.
Gebruik nooit de ijzeren naalden die gewoonlijk gebruikt worden bij het inrijgen van de weefmachine omdat
deze de TWM beschadigen. 
De meest recente versies van de Progress voorspoelapparaten zijn uitgerust
met een TWM spanner met een beschermende rand langs de externe diameter.

Deze rand beschermt de TWM gedurende het inrijgen en als de TWM in werking
is en op deze manier de levensduur. 

4
3

2

1

S

Z Z

Inrijgen is in twee richtingen
mogelijk met geopende
spanner en ballonbreekring.

3 - INRIJGEN EN INSTELLINGEN
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3.2  HET INRIJGEN VAN HET VOORSPOELAPPARAAT MET EEN HAARBORSTELSPANNER

Schakel het voorspoelapparaat altijd uit voordat u
gaat inrijgen zoals op de figuren:

N.B. Als u het voorspoelapparaat weer aanscha-
kelt, drukt u dan met een vinger de borstel
op de spoel zodat het inslaggaren zich
eromheen kan gaan wikkelen. 

S

Z

Inrijgen in twee richtingen mogelijk.

3.3  HET INRIJGEN VAN HET VOORSPOELAPPARAAT MET EEN METALEN BORSTELSPANNER

Schakel het voorspoelapparaat altijd uit voordat u gaat inrijgen zoals op de figuren:

S

Z

S

Z

Inrijgen in één enkele richting mogelijk.

3 - INRIJGEN EN INSTELLINGEN
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3 - INRIJGEN EN INSTELLINGEN

3.4  PNEUMATISCH INRIJGEN

Pneumatisch inrijgen kan:

• GEDEELTELIJK: U rijgt de achterkant van het voorspoelapparaat in tot aan de spoel.

• GEDEELTELIJK EN HELEMAAL (COMPLEET): U rijgt de achterkant van het voorspoelapparaat in tot aan de
spoel en dan verder naar de voorkant, vanaf de spoel naar de output.

Als het voorspoelapparaat uitgerust is met een metalen borstelspanner aan de output is helemaal inrijgen niet mogelijk.

Specificaties:

Luchtdruk: min. 5 bar, max. 8 bar (we raden 5-6 bar aan).
Diameter van de luchtslang: 6 x 4 mm;

Gebruik alleen droge lucht.

INRIJG PROCEDURE:

GEDEELTELIJK (tot aan de spoel)

Dit doet u als:
• het voorspoelapparaat alarm geeft (lege spoel);
Inslaggaren nog wel aanwezig in het voorste deel van de spoel.

Inrijg procedure:
1) Breng het inslaggaren met één hand naar de keramische bus (I) en druk met de andere hand op de knop (DP).

2) Knoop het nieuwe inslaggaren aan het oude inslaggaren aan de voorkant van de spoel.

3) 1) Schakel het voorspoelapparaat uit en weer aan zodat het garen zich om de spoel kan gaan winden. 
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3 - INFILAGGIO E REGOLAZIONI

S

Z

S

Z

0S Z

0S Z

1

1

2

1
2

3
4

GEDEELTELIJK EN HELEMAAL (COMPLEET)

Inrijgprocedure met de haarborstel
• Eerste gedeelte: “gedeeltelijk” (tot aan de spoel)
1) Breng het inslaggaren met één hand naar de keramische bus (H) en druk met de andere hand op de knop (DP).

Schakel het voorspoelapparaat aan terwijl u het inslaggaren zacht op de spoel drukt zodat het zich makkelijker
rond de spoel kan winden.

• Tweede gedeelte: “helemaal” (vanaf de spoel tot aan de output)
2) Open de outputspanner door op drukknop (F) te drukken en aan knop (G) te trekken.

3) Haal een klein beetje inslaggaren van de spoel en rijg dit tussen de spoel en de borstel en druk dan op drukknop
(DF) totdat het inslaggaren uit de sensor komt.

Neem wat extra inslaggaren als u het garen uit de sensor trekt. 
4) Als u het voorspoelapparaat ingeregen heeft, sluit dan de outputspanner door op knop (G) te drukken. 

F G

G

DP

H

DF
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3 - INRIJGEN EN INSTELLINGEN

GEDEELTELIJK EN HELEMAAL (COMPLEET)

Inrijgprocedure met de TWM spanner
• Eerste gedeelte: “gedeeltelijk” (tot aan de spoel)
1) Breng het inslaggaren met één hand tot de keramische bus (H) en druk met de andere hand knop(DP) in.

Schakel het voorspoelapparaat aan terwijl u het inslaggaren zacht op de spoel drukt zodat het zich makkelijker
rond de spoel kan winden.

• Tweede gedeelte: “helemaal” (vanaf de spoel tot aan de output)
2) Open de outputspanner door op drukknop (F) te drukken en aan knop (G) te trekken. Druk de ballonbreekring rich-

ting TWM om de opening te vergroten en het inrijgen te vergemakkelijken. Neem wat inslaggaren van de spoel.

3) Breng het inslaggaren tussen de spoel en de ballanbreekring en druk op knop (DF) totdat het inslaggaren uit de
sensor komt.

Neem wat extra inslaggaren als u het garen uit de sensor trekt.
4) Plaats na het inrijgen de ballonbreekring terug en sluit de outputspanner door op knop (G) te drukken.

1

1

2

S
Z

S

Z

0S Z

1

1

2

0S Z

DP

H

DF

F G

G

1 2

3 4

Plaats de
ballonbreekring terug.



21

3 - INRIJGEN EN INSTELLINGEN

3.5  SNELHEIDSREGELING

De PROGRESS is uitgerust met een microprocessor en een outputsensor die automatisch de wikkelsnelheid
regelen passend bij de inbrengsnelheid van de weefmachine. 
De snelheid behoeft dus niet ingesteld te worden.

Zie hoofdstuk 4 “Programmeren van de parameters en speciale programma’s” in geval van bijzondere functies.

3.6  SPANNINGREGELING

Om de spanning te regelen en aan te passen aan het te gebruiken garen, gebruik de output- en inputspanners (deze
laatste is niet altijd aanwezig).
Hier een aantal voorbeelden:

–

+

–
+

–
+

–
+

S

Z

+

–

+
–

S

Z

S

Z

S

0 Z

O

+

--
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3 - INRIJGEN EN INSTELLINGEN

3.7  ROTATIERICHTING INSTELLEN EN HET SCHEIDEN VAN DE WIKKELINGEN REGELEN

De PROGRESS maakt het mogelijk om de afstand tussen de wikkelingen te regelen van 0 tot max. 5 mm., ongeacht
S- of Z twist.

1) Stel rotatierichting S of Z in door middel van de schakelaar S - o - Z en regel dan als volgt de scheiding van de
wikkelingen:

2) Druk knop (E) in en houdt de knop ingedrukt zodat het vliegwiel (l) draait totdat de knop helemaal ingedrukt is.

3) Terwijl u de knop indrukt, draai het vliegwiel in dezelfde richting als de rotatierichting die u met schakelaar S - o - Z
heeft ingesteld en laat dan de knop los.
(Als de rotatierichting van het voorspoelapparaat S is, draait u het vliegwiel ook in S richting en andersom.)   

4) 1) Schakel het voorspoelapparaat aan en controleer de scheiding van de wikkelingen.

Als de scheiding van de wikkelingen niet correct is, herhaal dan de stappen 2 en 3 door het vliegwiel in dezelfde
richting te draaien als het voorspoelapparaat om de scheiding te vergroten en in tegengestelde richting om de
scheiding te verkleinen. 

Voorbeeld “S” rotatie.

S

Z

0S

Z

4

S

Z

3

2

E

I



23

3 - INRIJGEN EN INSTELLINGEN

Als het voorspoelapparaat uitgerust is met een TWM spanner, verwijder dit om knop (E) in te drukken.

WAARSCHUWING:
Verzeker u er altijd van dat de rotatierichting goed is ingesteld, anders scheiden de wikkelingen niet.

Het voorspoelapparaat werkt niet als de S - o - Z schakelaar in stand o (nul) staat, het led op het carter knippert
dan 7 keer per seconde om dit aan te geven; zet de schakelaar op de gewenste stand S of Z.

In het geval dat de weefmachine de “loom stop” functie heeft, wordt met stand o (nul) van de S - o - Z schakelaar
het voorspoelapparaat dat niet in werking is uitgeschakeld zonder dat de weefmachine uitgeschakeld wordt. 

S

Z

S

Z

0S Z
S

Z 0

Om de TWM spanner te verwijderen,
druk op één van de twee lipjes tussen
de twee insnijdingen.
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3 - INRIJGEN EN INSTELLINGEN

LOGICA DI REGOLAZIONE DELLA SEPARAZIONE DELLE SPIRE

S Z

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

S4

S3

S2

S1
0 Z1

Z2

Z3

Z4

S5 S5

Het regelen van de scheiding
1) Positie o zorgt voor dezelfde scheiding van 1 mm in beide rotatierichtingen

2) Dit systeem maakt het mogelijk om alle voorspoelapparaten op dezelfde gewenste scheiding in te stellen (bv. alles
op Z3).

3) Iedere keer als u een bepaald artikel wilt weven maakt dit systeem het mogelijk om het voorspoelapparaat in de
beste scheidingsstand te zetten die u de vorige keer gebruikt heeft.

De rotatierichting van de motor
wordt ingesteld door middel van
de S - o - Z knop.
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4 - PROGRAMMEREN VAN DE PARAMETERS
EN SPECIALE PROGRAMMA’S

4.1 HET PROGRAMMEREN VAN DE PARAMETERS

Bij  weefmachines die met een CAN-BUS aansluiting op het voorspoelapparaat zijn aangesloten kunnen de
parameters en de foutmeldingen ook rechtstreeks van het controle paneel van de weefmachine afgelezen
worden. 

4.2  SPECIALE PROGRAMMA’S (standaard op alle voorspoelapparaten)

Alle voorspoelapparaten hebben een aantal speciale programma’s die gekozen kunnen worden door middel van de
dip-switch op het moederbord.

MOEDERBORD LGL 124

AAN

DIP-SWITCH

DIP-SWITCH FUNCTIES

DS2

Normale
acceleratie

AAN UIT

Toenemende acceleratie en maxi-
mum snelheid voor polypropyleen
of voor snelheden van meer dan
1450 m/min

Verminderde acceleratie
Normale
acceleratie

DS3

DS1
Standaard
programma

Speciaal programma voor garens
van minder dan 40 Den

DS4

Optie om
overladen
te vermijden.
Onderdrukt
(standaard)

Optie om overladen te vermijden
als het inslaggaren handmatig
gewikkeld wordt met bijzondere
types garen. Het is aan te raden
deze jumper niet in te stellen wan-
neer bundelbedrading nodig is.
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5 - ONDERHOUD EN VERVANGEN VAN ONDERDELEN

5.1  DEMONTEREN VAN DE SPOEL

De spoel demonteert u als volgt:

1) Schakel het voorspoelapparaat uit door de 0 – l scha-
kelaar op 0 te zetten

2) Maak de voedingskabel los van de voeding en wacht
ongeveer twee minuten voordat u verder gaat zodat de
condensatoren zich kunnen ontladen.

3) Verwijder de 4 schroeven (1), til het carter op (2) door
het voorzichtig naar voren te halen, maak connector C1
los van de kaart van de inslagtaster en connector C2
van de output sensor en verwijder dan het carter.

4) Verwijder de kap (3), houdt het vliegwiel stil (4) en draai met een stelschroefsleutel de spoel helemaal los en haal
de spoel er dan uit. 

1

C1

2

C2

2

1

3

Inslagtaster
(vaste positie, bij montage
weer zo terugplaatsen)

4
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5 - ONDERHOUD EN VERVANGEN VAN ONDERDELEN

Vliegwiel (4) en keramische bus (5) kunnen nu makkelijk verwijderd worden.

Als u de magneethouder ook verwijdert moet deze teruggeplaatst worden zoals het figuur het aangeeft.

ESM2985

5

4
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5 - ONDERHOUD EN VERVANGEN VAN ONDERDELEN

5.2  DE INPUTSENSOR VERVANGEN

De inputsensor vervangt u als volgt:

1) Schakel het voorspoelapparaat uit door de 0 - I schakelaar op 0 te zetten.

2) Maak de voedingskabel los van de voeding en wacht ongeveer twee minuten voordat u verder gaat zodat de con-
densatoren zich kunnen ontladen.

3) Als het voorspoelapparaat voorzien is van pneumatisch inrijgen; schakel het pneumatisch circuit af en druk op
knop (DP) (gedeeltelijk pneumatisch inrijgen) om de nog aanwezig lucht te laten ontsnappen.

4) Als het voorspoelapparaat een inputspanner heeft, verwijder die dan.

5) Verwijder de 4 schroeven (7) en verwijder de deksel (8).

6) Maak de inputsensor connector los (C3).

7) Verwijder de 2 schroeven (9) en verwijder dan de sensorsteun (10).

8) Bij voorspoelapparaten voorzien van pneumatisch inrijgen; maak de slang los (11).

9) Vervang de sensor (12). 

N.B. : Let op dat u de sensorkabel en de luchtslangen niet platdrukt als u de sensorsteun (10) en het deksel
(8) terugplaatst.

8

DP

9
10

11

12

7
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5.3  DE OUTPUTSENSOR VERVANGEN

De outputsensor vervangt u als volgt:

1) Schakel het voorspoelapparaat uit door de 0 - 1 schake-
laar op 0 te zetten.

2) Maak de voedingskabel los van de voeding en wacht
ongeveer 2 minuten voordat u verder gaat zodat de con-
densatoren zich kunnen ontladen.

3) Breng de outputspanner in de open positie door op de daarvoor
bestemde drukknop (F) te drukken en aan knop (G) te trekken.
Draai de 4 schroeven los (1), til het carter op (2) door het rustig
naar voren te halen, maak connector C1 los van de kaart van de
inslagtaster en connector C2 van de outputsensor en verwijder dan
het carter. Demonteer het remsysteem (zie hoofdstuk 6).

4) Draai de 4 schroeven los (13) en breng de spanningswagen helemaal naar achteren door middel van knop (G).
Til de inslagtaster (14) op om de outputsensor kabel en de luchtslang (indien aanwezig) los te kunnen maken.

5) Verwijder de 2 schroeven (15) en verwijder dan het beugeltje waar de outputsensor mee is bevestigd.
6) Plaats de nieuwe sensor.
N.B.: De nieuwe sensor is al voorzien van een beugel.

N.B.: Let op dat u de outputsensor kabel en de luchtslangen niet platdrukt
als u de inslagtaster (14) terugplaatst. 

5 - ONDERHOUD EN VERVANGEN VAN ONDERDELEN

Z

13

14

C1

2

F
G

C2

1

15

G
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5.4  HET MOEDERBORD VERVANGEN 

Het moederbord vervangt u als volgt:

1) Schakel het voorspoelapparaat uit door de 0 - 1 schake-
laar op 0 te zetten.

2) Maak de voedingskabel los van de voeding en wacht
ongeveer 2 minuten voordat u verder gaat zodat de con-
densatoren zich kunnen ontladen.

3) Verwijder de 4 schroeven (1), til het carter op (2) door het rustig naar voren te halen, maak connector C1 los van
de besturingskaart van de inslagtaster en connector C2 van de outputsensor en verwijder dan het carter.

4) Verwijder de 4 schroeven (7) en verwijder het deksel (8), maak connector C3 los van de inputsensor en connector
C4 van de motor.

5) Verwijder de 2 schroeven (16) en maak de voedingskabel connector los (17). 
6) Verwijder de 2 afstandhouders (18) en de schroef (19) en verwijder dan het moederbord.
7) Plaats het nieuwe moederbord. 

5 - ONDERHOUD EN VERVANGEN VAN ONDERDELEN

2

C2

C3

C1
C4

1

O

S

0 Z

8

7

C3

16

18

18

17

19

20

Draadlengte: 13 mm

Draadlengte: 10 mm

N.B.: Controleer of de software in het moederbord
juist is:
- Versie PRG1XXX: 1 inslagvoelunit
- Versie PRG2XXX: 2 inslagvoelunits
N.B.: Als u het nieuwe moederbord plaatst zorg er
dan voor dat de afstandhouders (18) en de schroef
(19) goed vast geschroefd worden, zodat de alumi-
nium haak van het moederbord contact maakt met
de aluminium behuizing van het voorspoelapparaat.
De afstandhouders dienen gemonteerd te worden
zoals op het figuur is aangegeven.
We raden u aan wat thermogeleidende pasta op de
beugel aan te brengen daar waar de beugel de
behuizing raakt. Voordat u het carter sluit, contro-
leer de instellingen van de jumpers.



31

5 - ONDERHOUD EN VERVANGEN VAN ONDERDELEN

5.5  DE BESTURINGSKAART VAN DE INSLAGTASTER VERVANGEN

De kaart van de inslagtaster vervangt u als volgt:

1) Schakel het voorspoelapparaat uit door de 0 - 1 schake-
laar op 0 te zetten.

2) Maak de voedingskabel los van de voeding en wacht
ongeveer 2 minuten zodat de condensatoren zich kunnen
ontladen.

3) Verwijder de 4 schroeven (1), til het carter op (2) door het
rustig naar voren te halen, maak connector C1 los van de
kaart van de inslagtaster en connector C2 van de output-
sensor en verwijder dan het carter.

4) Verwijder de 4 schroeven (13) en breng de spanningswagen helemaal naar achteren door middel van knop (G).
Verwijder dan de inslagtaster (14).

5) Verwijder de 2 schroeven (21) waarmee de kaart LGL 93/94 (22) aan de inslagtaster vastzit. Verwijder het moe-
derbord en plaats de nieuwe kaart.

N.B.: Let op dat u de outputsensor kabel en de luchtslangen niet plat drukt als u de inslagtaster (14) weer
op het carter plaatst. 

2

C2

22

21

C1

1

13

14



32

5 - ONDERHOUD EN VERVANGEN VAN ONDERDELEN

VERSIE MET 2 INSLAGTASTERS

4a) Verwijder de 4 schroeven (13) en breng de spanningswagen helemaal naar achteren door middel van knop (G),
verwijder dan de inslagtaster (14).

5a) Schroef de 6 schroeven los (23) waarmee de kaart LGL 133-136 (24) aan de inslagtaster vastzit. Pas op dat u het
mechanisme van de optomechanische inslagtaster niet uit elkaar haalt (25); als dat wel gebeurt zet het dan op de
correcte wijze weer in elkaar. Verwijder de kaart en plaats de nieuwe.

13

14

23

25

24
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6 - MONTAGE VAN DE SPANNERS

Z

S

6.1  MONTAGE VAN DE TWM SPANNER

De TWM spanner monteert u als volgt:

S

Z
Z

1) Maak de wagen van de TWM los door de ontkoppel
drukknop (F) in te drukken en aan knop (G) te trekken,
plaats dan de ballonbreekring door het magnetische
deel op de daarvoor bestemde plek in het carter te
plaatsen.

2) Plaats de TWM spanner in de beweegbare stand.

Z

S

3) Maak de TWM wagen weer vast door knop (G) in te
drukken.

4) Als het voorspoelapparaat geladen is en het garen
rond de spoel gewonden is, stel dan de spanning in
op de manier zoals in het figuur is aangeven.

F

G

G

Voor meer informatie over
de rand, zie hoofdstuk 3.1.
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6 - MONTAGE VAN DE SPANNERS

G

6.2  MONTAGE VAN DE HAARBORSTEL

De haarborstel met bijbehorende kit monteert u als volgt:

S

Z
Z

1) Maak de spanningswagen los door de ontkoppel
drukknop (F) in te drukken en aan knop (G) te
trekken.

2) Plaats de borstelhouder (L) en dan de borstel (M)
in de beweegbare stand.

s

z

+
–

3) Maak de spanningswagen weer vast door knop (G)
in te drukken.

4) Als het voorspoelapparaat geladen is en het garen
rond de spoel gewonden is, stel dan de spanning in
op de manier zoals in het figuur is aangegeven.

LM

F G
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6 - MONTAGE VAN DE SPANNERS

+

6.3  MONTAGE VAN DE METALEN BORSTEL

De metalen borstel met bijbehorende kit monteert u als volgt:

1) Maak de spanningswagen los door de ontkoppel
drukknop (F) in te drukken en aan knop (G) te trek-
ken.

2) Plaats de metalen borstel (O) in de daarvoor
bestemde steun (N) en maak de borstel vast door
de metalen dop (P) aan de steun te haken met de
daarvoor bestemde beugel.

3) Haak de beugel aan de ring van de rem. 4) Maak de spanningswagen weer vast door  knop (G)
in te drukken. Als het voorspoelapparaat geladen is
en het garen rond de spoel gewonden is, stel dan
de spanning in op de manier zoals in het figuur is
aangegeven. 

S

Z

F G
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6 - MONTAGE VAN DE SPANNERS
S

Z
6.4  DEMONTAGE TWM KIT EN MONTAGE LAMELLENKIT OP DE ATTIVO

Ga als volgt te werk om de TWM kit op de ATTIVO rem te vervangen door een lamellenkit:

F

S

Z

S

Z

1) Ontkoppel de remwagen door middel van de
ontkoppelknop (F).

2) Ontkoppel de steun van de TWM van de magneti-
sche pinnen van de motoren van de attivo rem.

S

Z

3) Verwijder de TWM van het voorspoelapparaat. 4) Ontkoppel de antiballon en verwijder deze van het
voorspoelapparaat.
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6 - MONTAGE VAN DE SPANNERS

5) Plaats de lamellenkit, reeds voorzien van het
gewenste soort lamellen, in het voorspoelapparaat.

6) Verbind de steun met de magnetische pinnen van
de motoren van de attivo rem.

G

S

Z

7) Koppel de remwagen weer aan door op knop (G) te
drukken.

S

Z

S

Z
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7 - TOEPASSINGEN VOOR SPANNERS

7.1  TOEPASSINGEN VOOR INPUTSPANNERS

TYPE INSLAGGAREN Wollen
garens

Katoenen
garens en
viscose
vezels

Sterk
gedraaide

garens,
crêpe- en

zijden garens

Stugge
garens:

linnen, hennep,
camel, jute enz.

Viscose,
synthetische

garens

Compensator
spanner

Dubbele
compensator
spanner

Schijfspanner

Schijfspanner
voor
pneumatisch
inrijgen

Vogelbek-
spanner

Anti-
vestrikkings
unit

Smeerinrichting

Paraffineerinrichting

van Nm 12

tot Nm 120

van Nm 8

tot Nm 200

van Nm 15

tot Nm 150

van Nm 3

tot Nm 90

van Nm 9

tot Nm 200

van Nm 15

tot Nm 150

van Nm 48

tot Nm 200

van Nm 12

tot Nm 30

van Nm 15

tot Nm 120

van Nm 9

tot Nm 120

van Nm 12

tot Nm 120

van Nm 8

tot Nm 200

van Nm 15

tot Nm 120

van Nm 6

tot Nm 90

van Nm 90

tot Nm 120

van Nm 12

tot Nm 30

van Nm 8

tot Nm 40

van Nm 3

tot Nm 50

van Nm 9

tot Nm 50

van Nm 20

tot Nm 120

van Nm 20

tot Nm 120

van Nm 15

tot Nm 150

van Nm 40

tot Nm 150

van Nm 8

tot Nm 120

van Nm 8

tot Nm 200

van Nm 15

tot Nm 150

van Nm 3

tot Nm 90

van Nm 9

tot Nm 200

van Nm 8

tot Nm 30

van Nm 8

tot Nm 60

van Nm 15

tot Nm 70

van Nm 3

tot Nm 40

van Nm 9

tot Nm 80

S

0 Z

O

S

0 Z

O

A0A2S111A

A0A1

ELM0

ELM0

S

0 Z

O

S

Z

I

O

0

0

0

0

S

0 Z

O

S

0 Z

O

S

0 Z

O

S

0 Z

O
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7.2  TOEPASSINGEN VOOR DE “TWM” SPANNER

Montage mogelijkheid
van de veren

Wollen
garens

Katoenen
garens en
viscose
vezels

Sterk gedraaide
garens,

crêpe- en zijden
garens

Stugge garens,
linnen, camel

enz.

Viscose en
synthetische

garens

Standaard montage
6 veren ø 0,4mm,

22 mm lang
van Nm 40
tot Nm 80

meer dan
Nm 85

van Nm 70
tot Nm 200

meer dan
Nm 50

van Nm 80
tot Nm 150

TWM type KL (code A1N1SA250BE)

Bijgeleverde veren: 6 veren ø 0,4 mm - 22 mm lang - ELM 1629
N.B.: De spoelschacht is transparant

Montage mogelijkheid
van de veren

Wollen
garens

Katoenen
garens en
viscose
vezels

Sterk gedraaide
garens,

crêpe- en zijden
garens

Stugge garens,
linnen, camel

enz.

Viscose en
synthetische

garens

Standaard
montage

No 3 veren ø 0.7
mm, 33 mm lang
No 3 veren ø 0,4
mm, 22 mm lang

van Nm 40
tot Nm 60

van Nm 50
tot Nm 110

van Nm 45
tot Nm 80

van Nm 25
tot Nm 50

van Nm 45
tot Nm 90

TWM type LT05 (code A1N2S968BE)

Bijgeleverde veren: no 3 veren ø 0,7 mm - 22 mm lang - ELM 2269
No 6 veren ø 0,4 mm - 22 mm lang - ELM 1629

N.B.: Op de spoelschacht staat GROENE tekst.
In het geval dat u een mindere spanning nodig heeft, gebruikt u dan alleen de no. 6 veren Ø 0,4 mm - 22 mm lang
- ELM 1629.

STD. Ø 80

ESM1785FC

EFM3227

ESM2980

A1C1F082

ESM3988

ECM 0930

ELM2710
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TWM type LT10 (code A1N2S969BE - T7)

Montage mogelijkheid
van de veren

Wollen
garens

Katoenen
garens

en viscose
vezels

Stugge garens,
linnen, camel enz.

Viscose en
synthetische

garens

Standaard
montage

No 6 veren ø 0,7
mm 22 mm lang

van Nm 1
tot Nm 8

van Nm 1
tot Nm 20

van Nm 1
tot Nm 18

van Nm 1
tot Nm 20

TWM type R-R (code A1N2S970BE - T7)

Bijgeleverde veren: No 6 veren ø 0,7mm - 22 mm lang - ELM 1630
No 3 veren ø 0,7 mm - 33 mm lang - ELM 2269

N.B.: Op de spoelschacht staat BLAUWE tekst.
Als een lagere spanning gewenst is gebruik dan alleen de no 3 veren van 0,7 mm ø - 22 mm lang - ELM 1630

Op aanvraag te leveren:
- Diameter 80, voor erg stoffige weefsels (code A1N2S971BE - T7).

Montage mogelijkheid
van de veren

Wollen
garens

Katoenen
garens en
viscose
vezels

Sterk gedraaide
garens,

crêpe- en zijden
garens

Stugge garens,
linnen, camel

enz.

Viscose en
synthetische

garens

Standaard montage
No 3 veren ø 0,7
mm 33 mm lang
No 3 veren ø 0,4
mm 22 mm lang

van Nm 15
tot Nm 50

van Nm 30
tot Nm 85

van Nm 30
tot Nm 70

van Nm 25
tot Nm 70

van Nm 25
tot Nm 90

van Nm 5
tot Nm 15

van Nm 8
tot Nm 20

Voor grotere
titers wordt
de TWM
type “R-R”
aangeraden

Voor grotere
titers wordt
de TWM
type “R-R”
aangeraden

Bijgeleverde veren: No 3 veren ø 0,7 mm - 33 mm lang - ELM 2269
No 3 veren ø 0,7 mm - 22 mm lang - ELM 1630
No 6 veren ø 0,4 mm - 22 mm lang - ELM 1629

N.B.: Op de spoelschacht staat BLAUWE tekst.
De 6 veren van 4 mm ø ELM1629 worden gebruikt als een lagere spanning nodig is.

Op aanvraag te leveren:
- Diameter 80, voor erg stoffige weefsels (code A1N2S967BE - T7).

Optie 2
No 3 veren ø 0,7
mm 22 mm lang
No 3 veren ø 0,7
nn 33 mm lang

Wij raden u aan de TWM niet te gebruiken bij het weven van lamé garen.
Het gebruik van olie en paraffine vermindert de spanning van het garen; als u olie of paraffine gebruikt verhoog dan
de TWM spanning.
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INSLAG TYPE Wollen
garens

Katoenen
garens en
viscose
vezels

Sterk
gedraaide

garens,
crêpe- en zij-

Stugge
garens, lin-
nen, camel

enz.

Viscose en
synthetische

garens

Geitenhaar  (wit) meer dan
Nm 30

meer dan
Nm 60

meer dan
Nm 60

meer dan
Nm 30

meer dan
Nm 60

Chinese manen  (bruin)
van Nm 18

tot Nm 60

van Nm 45

tot Nm 90

van Nm 50

tot Nm 90

van Nm 16

tot Nm 40

van Nm 45

tot Nm 80

0,20  (zwart)
van Nm 10

tot Nm 20

van Nm 20

tot Nm 50

van Nm 36

tot Nm 60

van Nm 10

tot Nm 30

van Nm 18

tot Nm 60

0,30  (zwart)
van Nm 1

tot Nm 12

van Nm 1

tot Nm 30

van Nm 15

tot Nm 40

van Nm 6

tot Nm 18

van Nm 9

tot Nm 20

7.3  TOEPASSINGEN VOOR HAARBORSTELSPANNERS

N.B.: De radiale versies hebben dezelfde toepassingen, maar zorgen voor een harder resultaat.

Met betrekking tot de Geitenhaar- en Chinese manen borstels, raden wij u aan de outputspanner 2 vogelbek-
spanners Medium Lamel te gebruiken, of als alternatief de Standaard vogelbekspanner. 

Met betrekking tot de 0,20 en 0,30 type borstels raden wij de outputspanner Standaard Vogelbekspanner aan, of
als alternatief de 2 Vogelbekspanner met Gebogen Lamel.

Ook leverbaar zijn de Standaard Vogelbekspanners + Vogelbekspanners Gebogen Lamel, of de 1
Vogelbekspanners Medium Lamel.

HAARBORSTELS

TYPE BAND

0,20

0,30

Chinese manen

Geitenhaar

Radiaal geitenhaar

0,2 Radiaal

0,3 Radiaal

Radiaal Chinese manen

A1C1F211

A1C1F210

A1C1F214

A1C1F216

A1C1F231

A1C1F222

A1C1F229 

A1C1F223

A1C1F213

A1C1F212

A1C1F215

A1C1F217

Code “S” TWIST Code “Z” TWIST
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INSLAG TYPE Wollen
garens

Katoenen
garens en
viscose
vezels

Sterk
gedraaide

garens,
crêpe- en

zijden garens

Stugge
garens,
linnen,

camel enz.

Viscose en
synthetische

garens

meer dan
Nm 45

van Nm 60

tot Nm 200
meer dan

Nm 90
van Nm 40

tot Nm 90
meer dan
Nm 100

van Nm 25

tot Nm 50

van Nm 30

tot Nm 70

van Nm 25

tot Nm 90

van Nm 30

tot Nm 50

van Nm 25

tot Nm 90

van Nm 12

tot Nm 30

van Nm 18

tot Nm 34

van Nm 12

tot Nm 40

van Nm 18

tot Nm 45

van Nm 9

tot Nm 40

van Nm 25

tot Nm 50

van Nm 30

tot Nm 70

van Nm 25

tot Nm 90

van Nm 30

tot Nm 50

van Nm 25

tot Nm 90

van Nm 12

tot Nm 30

van Nm 18

tot Nm 34

van Nm 12

tot Nm 40

van Nm 18

tot Nm 45

van Nm 9

tot Nm 40

van Nm 1

tot Nm 15

van Nm 1

tot Nm 20

van Nm 1

tot Nm 15

van Nm 1

tot Nm 20

van Nm 2

tot Nm 10

7.4  TOEPASSINGEN VOOR METALEN BORSTELSPANNERS

Type
• A10  

(dikte 0,10 mm)
          • C10

Type
• A15  

(dikte 0,15 mm)
          • C15

Type
• A20  

(dikte 0,20 mm)
          • C20

Type
• B10  

(dikte 0,10 mm)
          • D10

Type
• B20  

(dikte 0,20 mm)
          • D20

Type B15  (dikte 0,15 mm)
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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 EQUIVALENTIETABELLEN VOOR GARENNUMMERING
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8.1  ELEKTRONISCHE REM ATTIVO

De elektronische rem ATTIVO bestaat uit twee motoren die de rem van het voorspoelapparaat bewegen. De
ATTIVO kan bij de bestaande remmen gebruikt worden: haarborstels, metaalborstels of  TWM. De werking kan
elektronisch geprogrammeerd worden door middel van het bedieningspaneel van de machine en handmatig door
middel van instelknoppen op het voorspoelapparaat.

1. Elektronische programmering. De gebruiker kan
bepalen wanneer en hoe de rem in werking treedt.
Wanneer: gedurende de 360 graden van de inslag. Er
kunnen 8 of 9 interventiezones geprogrammeerd
worden, al naar gelang de weefmachine waarop de rem
gemonteerd wordt. Hoe: procentueel van 0 tot 100%.
0% betekent rem open, 100% betekent rem gesloten.

2. Handmatige programmering. De spanning kan ook
door middel van de instelknop geregeld worden.
Met de instelknop wordt een statische startspanning
ingesteld. Deze spanning dient zo laag mogelijk te
zijn. De werkelijke remspanning wordt geregeld
door de elektronische beweging van de motor en
alleen op de geprogrammeerde punten. 

Noot: Als de gebruiker de werkelijke remspanning
handmatig wil aanpassen, het bedieningspaneel van de
weefmachine is voorzien van een ingang waar het
adres van het voorspoelapparaat en het
remprocentueel ingesteld kan worden (de weefmachine
moet stil staan en één voorspoelapparaat per keer). De
betreffende rem verplaatst zich naar de gewenste
positie en blijft daar een minuut of totdat de machine
weer in werking gesteld wordt.

Hieronder adviseren wij u een elektronische
startprogrammeringsdiagram dat voor vele soorten
garens geschikt is.

Noot:
Voor het eerste gebruikt dient de rem gekalibreerd te worden (één rem per keer):
• Verwijder het garen uit het voorspoelapparaat en ontkoppel de rem door op de daarvoor bestemde knop te drukken (foto)
• Druk op de daarvoor bestemde knop op het bedieningspaneel van de weefmachine.

Motori

Manopola di
regolazione

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°

Rem
kracht

SnijdenPositie van de grijpers Overname Uitgang

Regel
Knop

Motoren
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8.2  ADVIEZEN OM DE WERKING VAN DE ATTIVO REM TE OPTIMALISEREN

Het bedieningspaneel van de weefmachine is voorzien van een programmeringstabel waarmee de werking van de
ATTIVO rem geoptimaliseerd kan worden. 

ALLEREERST: 
1. Kies één voorspoelapparaat en stel dit in. De gekozen instellingen kunnen later eventueel voor andere

voorspoelapparaten gekopieerd worden.

2. Voer de remtabel die op de vorige pagina aangegeven is, in op de pagina van het bedieningspaneel van de
weefmachine die bestemd is voor de elektronische rem. Stel de remindex op het deksel van het
voorspoelapparaat in op insparing nummer 3 door middel van de handmatige regelknop. 

3. Om de ingestelde spanning handmatig aan te passen: Op de pagina van de weefmachine bestemd voor het
testen van de remmen, voer het nummer in van het voorspoelapparaat waar u mee werkt en dan de waarde
80% (de maximale remkracht op de tabel die bij punt 1 is ingevoerd). De ATTIVO rem stelt zich nu in op 80%
van de remkracht en behoudt gedurende een minuut deze positie. 

4. Trek handmatig het garen uit het voorspoelapparaat om de gewenste remkracht te voelen.

5. Als deze remkracht te hoog is, verminder deze dan handmatig door middel van de instelknop, als deze te laag
is, verhoog de remkracht ook door middel van de instelknop.

6. Het is belangrijk om een soort rem te gebruiken die passend is bij het soort garen (zie de tabel in de volgende
paragraaf).

BELANGRIJKE PUNTEN
Bij een grijperweefmachine is het erg belangrijk dat de inslag nauwkeurig ingevoerd wordt.
De machine zal efficienter werken als de spanning van het garen  precies en accuraat gecontroleerd wordt. 
Wij verwijzen naar de remtabel in de voorgaande paragraaf.

Snijden en begin invoer: Als de aangeefgrijper het garen pakt, dient het garen de juiste spanning te hebben om
de werking van de grijper te bevorderen. Het is aan te raden om het remprocentueel te verlagen tot 5% tien graden
voor het snijden. Bijvoorbeeld: als het snijden plaatsvindt bij 60°, dient de remkracht van de ATTIVO naar ongeveer
5% op 50° gebracht te worden. Zo zal de spanningspiek die door de versnelling van de grijper veroorzaakt wordt
tot een minimum beperkt worden en zal de juiste grijping plaatsvinden. 

Overname: De overname vindt plaats bij 180 graden. Als de grijpers het garen niet overnemen is het aan te raden
om het remprocentueel vóór de overname te verhogen. Eventueel kan de remzone ook verlengd worden.
Bijvoorbeeld: als de remming begint bij 150° met 40% en gaat tot 50% bij 170°, kan de remming respectivelijk tot
60% en 70% gebracht worden. Of de graden kunnen aangepast worden van 150° naar 140° of naar 130°.
NOOT: de remkracht kan alleen opgevoerd worden op de invoerpunten waar de grijper snelheid vermindert. Als de
remkracht wordt opgevoerd op de punten waar de grijper snelheid vermeerdert (tussen 90° en 120° bijvoorbeeld),
loopt men het risico dat de machine minder goed werkt. 

Einde invoer: Het remprocentueel wordt ingesteld tussen ongeveer 240° en 300°. Als het voorspoelapparaat niet
helemaal naar beneden gaat, dient het remprocentueel verminderd te worden of de remming dient later te
beginnen. Als er zich echter kleine gaatjes vormen aan de rechterkant van het weefsel dient het remprocentueel
verhoogd te worden of dient de remming eerder te beginnen. 
Na de 320°, als de invoer klaar is, is het aan te raden om een gemiddeld remprocentueel in te stellen van (30% of
40%) vanaf 320° tot aan tien graden voor het snijden. Dit om te voorkomen dat de inslag spanning verliest en bij de
volgende invoer niet meegenomen wordt.
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Versie Metaalborstel

VersieTWM

Type TWM Wol Linnen Chenille Spun
Synthetische

vezels
Katoen 

TWM RR
N° 6 veren Ø 0.7 mm
Lengte 28mm
Bies

TWM LT10
N° 6 veren Ø 0.7 mm
Lengte 28mm

TWM LT05
N° 6 veren Ø 0.7 mm
Lengte 28mm

TWM KL
N° 6 veren Ø 0.7 mm
Lengte 28mm

van Nm 2,5
tot Nm 10

van Nm 5
tot Nm 15

van Nm 10
tot Nm 60

van Nm 40
tot Nm 100

-

-

van Nm 12
tot Nm 30

van Nm 20
tot Nm 60

van Nm 2,5
tot Nm 10

van Nm 7
tot Nm 15

-

-

van Nm 2,5
tot Nm 10

van Nm 7
tot Nm 50

-

-

van Nm 3
tot Nm 20

van Nm 10
tot Nm 50

van Nm 40
tot Nm 100

van Nm 80
tot Nm 150

van Nm 2,5
tot Nm 10

van Nm 7
tot Nm 60

van Nm 40
tot Nm 100

van Nm 80
tot Nm 150

Type borstel Wol Linnen Chenille Spun
Synthetische

vezels
Katoen 

Tipo A20
N° 6 veren Ø 0.7 mm
Lengte 22mm

Tipo A15
N° 6 veren Ø 0.7 mm
Lengte 22mm

Tipo A10
N° 6 veren Ø 0.7 mm
Lengte  22mm

van Nm 2,5
tot Nm 10

van Nm 15
tot Nm 60

van Nm 40
tot Nm 100

-

-

van Nm 20
tot Nm 60

van Nm 2,5
tot Nm 10

van Nm 7
tot Nm 15

-

van Nm 2,5
tot Nm 10

van Nm 7
tot Nm 50

-

van Nm 18
tot Nm 45

van Nm 25
tot Nm 90

meer dan
Nm 90

van Nm 2,5
tot Nm 10

van Nm 7
tot Nm 60

van Nm 80
tot Nm 150

8.3  TOEPASSINGSBEREIK VAN DE ATTIVO REM

ESM3851

A1C1SA835

ELM1630

ESM1139

ELM4581

A1C1SA778

A1N1SA797BE
A1N1SA796BE
A1N1SA798BE-T7
A1N1SA799BE-T7
A1N1SA799BEL-T7

TWM KL
A1N1SA801

A1C2SA080 - K
A1C2SA080 - KL
A1C2SA080 - LT05
A1C2SA080 - LT10
A1C2SA080 - RR
A1C2SA080 - RRL

A1C2SA110 A1C1SA850

TWM K

TWM LT05
TWM LT10
TWM RR
TWM RRL

Versie TWM Versie Metaalborstel Noot:
als het nodig is, kan op de ATTIVO
rem ook een haarborstel geïnstalleerd
worden.
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9.1  KNOPENDETECTOR

Dit instrument zorgt ervoor dat knopen in het garen niet in het weefsel terecht komen.
Het wordt bestuurd door het voorspoelapparaat en kan eventueel gebruikt worden in combinatie met speciale sofware-
pakketten die door de weefmachinefabriek geleverd worden (in dit laatste geval raden wij u aan de handleiding van de
weefmachine te raadplegen).

Om de schaalverdeling te volgen (1) draait u aan de instelknop (M) om zo de gevormde cilinder (2) bij het dunne blad
te brengen (3). De instelling moet zo zijn dat het garen vrij tussen het blad en de cilinder doorloopt, maar wel op die
manier zodat eventuele knopen tegen het blad aankomen. 
De garengeleiders (4) kunnen in hoogte ingesteld worden door middel van de daarvoor bestemde fixeerknoppen, zodat
het garen vloeiend de knopendetector in loopt. 

De knopendetector is zowel op traditionele weefmachines te gebruiken als op weefmachines van het Can-Bus type. 

3

0S Z

2

1

M

4

Stro
omr
ichti
ng

van 
het 
gare
n
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LED STATUS PROBLEEM CONTROLEER/OPLOSSING

Led uit

Led aan

Led aan

Led knippert 3 keer
per seconde

Led blijft aan of uit

(ondanks dat u de aan/uit
knop indrukt)

Led blijft aan

(ondanks dat u de aan/uit
knop indrukt)

Led  knippert 3 keer
per seconde

(het voorspoelapparaat 
werkt normaal)

• Verwijder het carter en controleer de aansluitingen
tussen de besturingskaart van de inslagtaster en
het moederbord. (connectors C1 en C2 van de
inslagtasterkaart moeten aangesloten zijn aan de
corresponderende inputs van het moederbord).

• Vervang de kaart ban de inslagtaster.

• Als u met fijne garens werkt, verhoog de input-
spanning en/of verminder de scheiding van de wik-
kelingen.

• Controleer of de lichtgevoelige cel van de kaart van
de  inslagtaster goed werkt, dit doet u als volgt:
- Til met een schroevendraaier de hefboom van de
inslagtaster op; het voorspoelapparaat zou nu
moeten stoppen als de lichtgevoelige cel goed
werkt. Als dit niet het geval is, is de lichtgevoelige
cel beschadigd en moet het de kaart van de
inslagtaster LGL vervangen worden.

• Controleer of de inslagtaster goed werkt, dit doet u
als volgt:
- Schakel het voorspoelapparaat uit, verwijder het
carter en maak de connectoren C1 en C2 van de
inslagtasterkaart los van het moederbord;

- Schakel het voorspoelapparaat weer aan; als de
motor draait zit het probleem in de inslagtaster.

• Vervang de inslagtaster.

• Controleer de zekeringen in de voeding.

• Controleer de 6.3 A zekering van het moederbord;
als deze doorgebrand is vervang dan het moeder-
bord.

• Maak het snoer van het voorspoelapparaat los van
de voeding en sluit het na een paar seconden weer
aan.

Als het probleem blijft bestaan vervang dan het
moederbord.

• Controleer de 4A zekering in de voeding.

• Controleer of de voeding aan staat.

• Vervang het moederbord.

• Controleer of de drie inputfasen van de transfor-
mator in de voeding op de juiste manier zijn aan-
gesloten.

• Controleer de zekeringen van de voeding.

Als alle zekeringen heel zijn vervang dan het moe-
derbord.

Het voorspoelapparaat
blijft draaien en spoelt het
inslaggaren rond de spoel

Het voorspoelapparaat
blijft draaien en spoelt het
inslaggaren rond de spoel

De motor gaat niet draaien
als het voorspoelapparaat
aangezet wordt

De motor gaat niet draaien
als het voorspoelapparaat
aangezet wordt

De motor gaat niet draaien
als het voorspoelapparaat
aangezet wordt

Het voorspoelapparaat
werkt niet

De 135V DC voeding is
gezakt tot onder de
minimum waarde
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Het led zal alleen stoppen met knipperen als de spanning weer op de ingestelde waarde is

10 - PROBLEEM OPLOSSINGEN

Led knippert 3 keer
per seconde

(het voorspoelapparaat
werkt normaal)

Led knippert 3 keer
per seconde

Led brand 15 seconden
en knippert dan 3 keer

per seconde

Led knippert 7 keer
per seconde

Led knippert 1 keer
per seconde

Led knippert 1 keer
per seconde

Led aan

• Controleer of de drie inputfasen van de transformator
in de voeding op de juiste manier zijn aangesloten.

• Controleer de zekeringen van de voeding.

• Controleer of de inputsensor- en outputsensorkabels
niet gerafeld of platgedrukt zijn.

Als het probleem blijft bestaan vervang dan het moe-
derbord.

• Probeer het reserve inslaggaren weer te laden
door het garen bij de spoel te houden.

• Controleer de zekeringen van de voeding.

• Draai het vliegwiel handmatig en controleer of de
motoras vrij kan draaien.

• Controleer of de S - o - Z knop niet in de middelste
stand o (nul) staat, maar in de S- of Z stand, pas-
send bij de rotatierichting (zie hoofdstuk 3.7).

N.B.: In het geval dat de weefmachine de “weefma-
chine stop” mogelijkheid heeft kunt u met de mid-
delste stand o (nul) van de S - o - Z knop het voor-
spoelapparaat dat niet gebruikt wordt uit schake-
len zonder de weefmachine uit te schakelen.

• Schakel het voorspoelapparaat uit, rijg het garen
opnieuw in en start het apparaat weer.

• Verhoog de outputspanning een beetje.

• Vervang de outputsensor.

• Verhoog de inputspanning.

• Maak de inputsensor schoon.

• Vervang de inputsensor.

N.B.: indien nodig kunt u ook werken als de
inputsensor niet aangesloten is.

• Draai het vliegwiel handmatig en controleer of de
motoras vrij kan draaien.

• Wacht tot het voorspoelapparaat afgekoeld is.

Als het probleem blijft bestaan vervang dan het
moederbord.

N.B.: Als de inslaginbreng onregelmatig is, is
het normaal dat het voorspoelapparaat over-
verhit wordt, zonder dat dit de prestaties beïn-
vloedt. De mircoprocessor sluit automatisch
de toevoer naar de motor af als de temperatuur
de 90C bereikt; het voorspoelapparaat start
pas weer als de temperatuur gedaald is tot een
aanvaardbaar niveau.

De 24V DC voeding is gezakt
tot onder de minimum waarde

Moederbord
is oververhit

Het voorspoelapparaat heeft het
reserve inslaggaren niet binnen
15 seconden kunnen winden

Het voorspoelapparaat
werkt gewoon

Gebroken inslaggaren
aan de input

Het voorspoelapparaat
verliest langzaam inslaggaren
van de spoel 
Het voorspoelapparaat draait
niet op constante snelheid
terwijl dat wel nodig is

Het voorspoelapparaat
geeft onmiddellijk “gebroken
inslaggaren” alarm als de
weefmachine start, zelfs als
dat niet het geval is.

N.B.: Wat betreft het werken met het Can-Bus protocol, raadpleegt u de handleiding van de weefmachine.
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11 - ELEKTRISCHE GEGEVENS

11.1  ZEKERINGEN IN DE VOEDING

AMP voeding:

Driefase zekering: 10x38 4 A traag
24 V DC zekering 5x20 2,5 A traag
90V AC driefase zekering 5x20 6,3 A traag

Molex voeding en Molex can-bus

24 V DC zekering 5x20 4 A traag
90 V AC driefase zekering 5x20 6,3 A traag

11.2  ZEKERING IN HET MOEDERBORD VAN HET VOORSPOELAPPARAAT

6,3A zekering traag

1 2 3 4

ON

Blauw 2,5 A traag voor 24 V DC

Rood 6,3 A traag voor 90 V AC

Rood 6,3 A traag voor 90 V AC

Rood 6,3 A traag voor 90 V AC

6,3 A traag voor 90 V AC

4 A traag voor 24 V DC

12  VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

De identificatieplaatjes en bijbehorende documentatie moeten vernietigd worden als het apparaat gesloopt wordt.
Als het apparaat door derden gesloopt wordt, zorg dan dat het een geautoriseerd afvalverwerkingsbedrijf voor deze
materialen is.
Als het apparaat door u zelf gesloopt wordt, zorg ervoor dat de materialen naar soort worden gescheiden en ver-
volgens aan gespecialiseerde bedrijven ter verwerking worden aangeboden.
Scheid alle metalen delen, de elektrische motor, rubberen onderdelen en synthetisch onderdelen om gerecycled te
worden. Het apparaat dient gesloopt te worden volgens de wettelijke voorschriften in het land waar het apparaat zich
bevindt. Deze voorschriften zijn hier niet beschikbaar, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de laatste eigenaar van
het apparaat of bij degene die hem vertegenwoordigd.

L.G.L. Electronics kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade aan personen of zaken die voort-
komt uit het hergebruik van afzonderlijke onderdelen van het apparaat voor doeleinden anders dan de originele
functies en situaties waarvoor het apparaat bedoeld was. 
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Sede amministrativa, legale e stabilimento: Via Foscolo 156, - 24024 Gandino (BG) - Italy 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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