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1 Perusturvallisuusohjeet 

Käyttöohjeet sisältävät tärkeimmät ohjeet, joita noudattamalla kone toimii turvallisesti. 

1.1 Velvollisuus ja vastuu 

 

Lue tämä luku ehdottomasti ennen laitteen käyttöönottoa! 

 

Huomio: 

Schlebachin työntekijöiden konetta esiteltäessä, opastettaessa ja koulutettaessa 

tekemät toimenpiteet eivät vaikuta seuraaviin turvallisuusmääräyksiin! 

 

Vain seuraavat ohjeet ovat sitovia ja niitä on ehdottomasti noudatettava. 

Konetta saa käyttää vain 

 

 koulutettu henkilökunta (katso luku 1.7) 

 määräysten mukaisesti 

 turvateknisesti moitteettomassa kunnossa. 

Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt on poistettava viipymättä. 

 

Takuu ja vastuu: 

 

"Yleiset myynti- ja toimitusehdot" ovat voimassa. 

Ne ovat omistajan käytettävissä viimeistään sopimuksen solmimisen jälkeen. 

Henkilö- ja esinevahinkoja ei korvata takuun perusteella eikä niistä vastata, jos 

syynä on joku tai jotkut seuraavista 

 

 koneen määräysten vastainen käyttö, 

 koneen virheellinen kokoaminen, käyttöönotto, käyttö ja huolto, 



 

  Sivu 8 / 58  

 koneen käyttäminen, kun turvalaitteissa on vikoja tai turvalaitteita ja 

suojuksia ei ole asennettu oikein tai ne eivät ole toimintakunnossa, 

 koneen kuljetusta, varastointia, kokoamista, käyttöönottoa, käyttöä ja 

huoltoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen, 

 koneen rakenteiden omavaltainen muuttaminen, 

 käyttöjen omavaltainen muuttaminen (esim. teho ja pyörimisnopeus), 

 koneen kuluvien osien puutteellinen valvonta, 

 virheelliset korjaukset, 

 vieraista kappaleista ja luonnovoimista johtuvat katastrofit. 

 

1.2 Turvallisuussymbolit 
Käyttöohjeissa käytetään seuraavia nimikkeitä ja merkkejä: 

Yleinen vaara 

Tämä symboli varoittaa hengen ja terveyden vaarantumisesta. Noudata ohjeita ja 

toimi varovasti 

 

Vaarallinen sähköjännite 

Symboli varoittaa vaaroista käsiteltäessä sähkölaitteita. 

 

Käsivamman vaara 

Symboli varoittaa käsivammojen vaarasta 

 

Liukastumisen vaara 

Symboli varoittaa liukastumisesta esim. astuttaessa pudonneitten pellin palojen 

päälle. 

 

Kuuma pinta  

Symboli varoittaa esim. kuumista moottorien pinnoista, jotka voivat polttaa. 
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Henkilöt, joilla on sydämentahdistin, eivät saa työskennellä koneella! 

 

 

Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet teriä 

 

1.3 Määräysten mukainen käyttö ja 

käyttötarkoitus 
Konetta käytetään peltiratojen 

profiloimiseen ja 

katkaisemiseen. Vain luvussa 

(5) määriteltyjä pellin mittoja, 

toleransseja ja materiaaleja saadaan käyttää. 

 

 

Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu myös: 

Valmistajan ohjeistamien käyttöönotto-, käyttö- 

ja kunnossapitotöiden noudattaminen. 
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 Kaikki muut koneen käyttäminen on määräysten 

vastaista. 

 

 Valmistaja kieltää kaikki muut käyttötavat. 

 

 Valmistaja ei vastaa tästä seuraavista vaurioista. 

  Vastuu on yksin omistajan! 

 

 Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttö- ja 

huolto-ohjeiden noudattaminen! 
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1.4 Organisatoriset toimenpiteet 

 Omistajan on luovutettava käyttöön vaadittavat henkilökohtaiset suojavarusteet. 

 

 Kaikki turvalaitteet on tarkastettava säännöllisesti. 

 

 Konetta käyttävien henkilöiden on luettava käyttöohjeet ja erityisesti luku 

Turvallisuusohjeet (luku 1.8) ennen töiden aloittamista. 

 

 Työskentelyn aikana on liian myöhäistä. Tämä koskee erityisesti esim. konetta 

varustavia ja huoltavia sekä muita koneen kanssa satunnaisesti työskentelmiä 

henkilöitä! 

 

 Varmista esteetön pääsy sähkökaapille! 

 

 Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, mikäli niitä tarvitaan tai vaaditaan määräysten 

mukaan! 

 

 Ota huomioon kaikki turva- ja varoitusmerkinnät! 

 

 Pidä kaikki turva- ja varoitusmerkinnät täysilukuisina ja luettavina! 

 

 Jos koneessa tai toiminnassa on turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, pysäytä kone 

heti (katso hätäpysäytyskaavio kappaleesta....) ja ilmoita häiriöstä asianomaiselle 

henkilölle! 

 

 Älä tee koneeseen turvallisuutta huonontavia muutoksia ilman toimittajan kirjallista 

lupaa. Tämä koskee myös turvalaitteiden ja venttiilien asentamista ja säätämistä sekä 

kantavien osien hitsaamista! 

 

 Varaosien on täytettävä valmistajan päättämät tekniset vaatimukset. Alkuperäiset 

varaosat täyttävät aina vaatimukset. 

 

 Noudata ohjeiden mukaisia toistuvien tarkastusten/huoltojen määräaikoja! 
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 Kunnossapitoa ja huoltoja varten tarvitaan työhön soveltuvat työkalut ja välineet! 

 

 Muista palohälytys- ja torjuntamahdollisuudet! 

 

 Kun kone myydään, luovuta täydellinen dokumentaatio sen mukana. 

 

 Käy turvallisuusmääräykset läpi, ilmoita myynnistä kirjallisesti Schlebachille. 

 

 

1.5 Turvalaitteet 
Turvalaitteiden on oltava paikallaan ja toimintakunnossa ennen kuin kone 

käynnistetään. 

Turvalaitteita (esim. pääkytkimen riippulukon) saa poista vain, 

 kun kone seisoo 

 koneen käynnistäminen uudelleen on estetty. 

Omistaja on asennettava turvalaitteet määräysten mukaisesti osakomponetteihin. 

 

1.6 Epäviralliset turvatoimet 
Käyttöohjeet on säilytettävä koneen luona. Käyttöohjeiden lisäksi on laadittava 

yleiset ja paikalliset työturvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräykset, joita on 

noudatettava. 

 

Koneen kaikki turva- ja varoitusmerkinnät on pidettävä lukukelpoisina ja uusittava 

tarvittaessa. 
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1.7 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset 

 Vain valtuutetut, koulutetut tai opetetut henkilöt saavat käyttää, huoltaa ja korjat 

konetta. Henkilöille on opastettava mahdolliset vaarat. 

 

 Vain luotettavat henkilöt saavat käsitellä konetta. Lakisääteinen vähimmäisikä on 

otettava huomioon! 

 

 Jokaisen konetta käyttöön ottavan, käyttävän ja huoltavan henkilön on luettava ja 

ymmärrettävä käyttöohjeet kokonaan ja erityisesti luku Turvallisuus. 

 

 Vieraskieliset henkilöt on koulutettava erityisen tehokkaasti. Ostajan on 

varmistettava, että vieraskieliset työntekijät ovat todella ymmärtäneet 

käyttöohjeet! 

 

 Kouluttamattomien ja väsyneiden henkilöiden työskentely koneella on estettävä. 

 

 Varmista, että vain tehtävään osoitetut henkilöt työskentelevät koneella! 

 

 Koulutettavat taii opastettavat henkilöt saavat työskennellä laitteiston parissa vain 

kokeneen henkilön jatkuvassa valvonnassa! 

 

 Vain sähköasentaja saa työskennellä sähkölaiteiden parissa ja hänen on 

noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä. 

 

 Vain koulutetut henkilöt saavat antaa ohjauskäskyjä. 

 

 Koulutus on vahvistettava kirjallisesti. 

1.8 Turvallinen käyttö 

 Käyttäjän on ilmoitettava heti koneen muutoksista, jotka voivat vaikuttaa 

turvallisuuteen. 

 

 Häiriön ilmetessä katkaise aina ensin päävirransyöttö. 

 

 Pidä sähkökaappien ovet aina lukossa. Luovuta sähkökaapin ovien avain vain 

valtuutetuille henkilöille. 

 

 Jos kone toimii edelleen, vaikka turvakytkin on lauennut, se on pysäytettävä heti. 

Koneen saa käynnistää uudelleen vasta, kun vika on korjattu. 

 

 Älä työskentele turvallisuutta vaarantavalla tavalla! 
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 Huolehdi siitä, että konetta käytettävä vain turvallisessa, teknisesti 

moitteettomassa kunnossa! 

 

 Käytä konetta vain, kun kaikki suojukset ja turvalaitteet, esim. irrotettavat 

suojukset, hätä-seis-laitteet ovat paikallaan ja toimintakuntoiset! 

 

 Tarkasta näkyvät vauriot ja puutteet vähintään kerran vuoron aikana. Ilmoita 

muutoksista (myös koneen toiminnassa) heti asianomaiselle henkilölle! Pysäytä 

kone tarvittaessa ja varmista se! 

 

 Jos koneessa on toimintahäiriö, pysäytä kone heti ja varmista se. Korjauta häiriö 

viipymättä! 

 

 Tarkasta ennen virran kytkemistä/koneen käynnistämistä, että käynnistyvä kone ei 

vaaranna ketään! 

 

 Rajaa huolettava alue tarvittaessa riittävän laajasti! 

 

 Jos kone on pysäytetty huoltoa ja korjaamista varten kokonaan tai osittain, 

odottamaton käynnistäminen uudelleen on estettävä: Lukitse pääohjauslaitteet ja 

poista avain ja/tai 

-kiinnitä pääkytkimeen varoituskilpi. 

 Puhdista öljy ja hoitoaineet koneesta ja erityisesti liitännöistä ennen 

huollon/korjauksen aloittamista! Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita. 

 Ennen kuin konetta puhdistetaan puhdistusaineilla, peitä/sulje kaikki aukot, joihin 

ei saa päästä puhdistusainetta turvallisuus- ja toimintasyistä. Sähkömoottorit ja -

kaapit ovat erityisen arkoja. 

 Asenna kaikki kannet/katteet puhdistamisen jälkeen. 

 Hävitä käyttö- ja apuaineet sekä vaihdetut osat turvallisesti ja ympäristön 

huomioon ottaen! 
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1.9 Sähköenergiasta aiheutuvat vaarat 
 

Vain sähköasentaja saa työskennellä sähkönsyötön parissa ja hänen on 

noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä. 

Tarkasta koneen sähkölaitteet säännöllisesti. Korjaa löysät liitokset ja palaneet 

kaapelit heti. 

Pidä sähkökaappi aina lukossa. Vain valtuutetut henkilöt saavat avata sähkökaapin 

avaimella tai työkalulla. 

1.10 Jäljelle jääneestä energiasta aiheutuvat vaarat 
Koneessa on jäljelle jäävää mekaanista ja sähköenergiaa, mikä on otettava 

huomioon käyttöhenkilökuntaa koulutettaessa. 

1.11 Huolto ja kunnossapito, häiriöiden poistaminen 
Noudata säätöjen, huoltojen ja tarkastusten määräaikoja. 

Estä paineilman ja hydrauliikan luvaton käynnistäminen. 

Kun konetta huolletaan, tarkastetaan ja korjataan: 

 Katkaise virta ja estä pääkytkimen odottamaton sulkeminen. 

 Lukitse pääkytkin ja poista avain, ripusta varoituskilpi. 

Käytä suuria osia vaihdettaessa nostovälineitä. 

Tarkasta avattujen ruuviliitosten tiukkuus. Huoltotöiden päätyttyä 

tarkasta turvalaitteiden toiminta. 

 

 Noudata öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita koskevia 

turvallisuusmääräyksiä! 

 

 Öljyä, vettä ja kemiallista ainetta ei saa päästää jäteveden sekaan! 
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2 Kuljettaminen 

2.1 Turvallisuusmääräykset 

 

 Vain ammattihenkilöt saavat kuljettaa konetta. 

 

 Työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava. 

 

2.2 Kuljetettavan materiaalin tiedot 
 

Mita noin:  3300 x 2000 x 1500 (p x l x k) 

  Kone toimitetaan puulaatikossa 

 Paino noin: 1300 kg 

 

 

Kuva 1 

 

Käytä koneen nostamiseen 

vain trukin kiinnityskohtia 
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3 Koneen kuvaus 

3.1 Toiminnanselostus 

Profilointikonetta QUADRO käytetään 

ainoastaan metallin 

profilointiin/katkaisemiseen.  

Erilliseen koneeseen kiinnitetty haspeli 

syöttää profiloitavaa materiaalia. Koneeseen 

voidaan syöttää peltiä myös kappaleittain. 

Profiilin kiinteä rajoitin on kulkusunnassa 

vasemmalla puolella. Haluttu paneelin leveys 

säädetään siirtämällä oikeaa rajoitinta ja 

oikeaa kasettia. Tulon jälkeen on rullasaksi, 

joka katkaisee pellit1. Rullasaksi tekee myös 

"nollaleikkauksen". Seuraavana ovat 

vaihtokasetit. Eri profiilit valitaan kääntämällä 

tai vaihtamalla kasetteja. 

3.2 Lisävarusteita: 

Koneen tulo-osaan voidaan asentaa 

valinnainen pituusleikkuri. Profilointiosan 

jälkeen voidaan asentaa vielä erilaisia 

moduuleja, kuten sikkauslaite, tyssäyslaite 

tai kääntyvä rullasaksi2. 

                                                           

1
 Vähimmäispituus 1000 mm 

2
 Rullasakisa voidaan käyttää vain yhdessä AK-Quadin kanssa 

3.3 Käyttöalue 
Koneella käsitellään sinkittyä, pinnoitettua ja 

osittain suojakalvolla PE 0,05 peitettyä 

peltinauhaa, jonka materiaalilaatu on: 

Materiaalin mitat: 

 Nauhan suurin leveys: 800 mm 
 Nauhan vähimmäisleveys: 300 mm 
 Nauhan vähimmäispituus: 1000 mm 
 

Aine 
Vetolujuus  

Rm (N/mm2) 

Mat. 
paksuus 

(mm) 

FE-metallit ≤400 N/mm2 0,5 -0,7 

NE-metallit ≤400 N/mm2 0,5 -0,8 

VA-metallit ≤700 N/mm2 0,4 -0,5 

Titaanisinkki3  0,6 – 0,8 

 

Pituus haspelin mukaan 

 

3.4 Ohjaus 
Koneessa on kohdistusohjaus seuraavine 

lisineen: 

 Kosketusnäyttöohjaus 

 25 ohjelmaa á 40 askelta 

 Ryömintä käsiohjauksella 

 Automaattinen yksittäistahti tai jatkuva 

toiminta 

 Pituuden mittaus mittapyörällä ja 

elektronisella impulssianturilla 

 

                                                           

3
 käytä vain kaksoispystytaite 25/38 mm varten! 
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3.5 Vakioprofiilit 

Profilointikoneella QUADRO voidaan valmistaa seuraavia profiilimuotoja sen mukaan, miten 

laaja kone ja millaisia kasetteja käytetään: 

Muita erikoisprofiilimuotoja ja profiilipiirustuksia on saatavana pyynnöstä. 

3.5.1 Kattoprofiilit 

 
 

Taite 25 

06000013 

 
 

Taite 32 

0600025 

 

 
Taite 38 

06000034 

 
 

Taite 50 

506000049 

 
 

Taite 25 Clip Relief 

06000007 

 
 

Taite 32 Clip Relief 

06000022 

 

 
Taite 38 Clip Relief 

06000019 

 

 
Taite 50 Clip Relief 

06000043 

 

 
Taite 50 (USA) 

06000037 

 
 

Nailstrip 25 

06000028 

 

 
Nailstrip 38 

06000031 

 
 

Snap 25 

06000010 
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Snap 25 Clip Relief 

06000004 

 

 
Snap 38 

06000016 

 

 
Snap 38 Clip Relief 

06000001 

 
 

Snap 1,75" 

06000040 

 

3.5.2 Julkisivuprofiilit 

 
 

Sofit Panel 

06000046 

 
 

Työntötaitepaneeli Prof88 

06000052 

 
 

Klinkpanel Tag 

06000055 

 

 

3.5.3 Erikoisprofiilit 

 
 

Erikoisprofiili erikoisprofiili Quadro Oleodinam. 

06000117 

 
 

U-profiili Quadro Wenker 

06000108 

 
 

Erikoisprofiili Quadro Wenker 

06000111 

 



 

  Sivu 20 / 58  

4 Koneen osat ja hallintalaitteet 

Peruskone  

 

Pos 1. Hitsattu runko 
Pos 2. Avattava suojus turvakytkimineen 
Pos 3. Kannatinrullat (neljä kääntyvää, kahdessa jarru) 
Pos 4. Leveydensäädön käsipyörä 
Pos 5. Sähkökaappi 
Pos 6. Kosketusnäyttö 
Pos 7. Tulo 
Pos 8. Ripustuskorvakkeet 

4.1 Tulo 
 

 

Pos 1. Oikea ohjain 

Pos 2. Vasen ohjain 

Pos 3. Lukkovipu (säätöpuoli) 

Pos 4. Keskituki 

Pos 5. Lukkovipu (kiinteä puoli) 

 

 

  

2 

1 

Kuva 2 

3 

4 5 6 

7 

8 

1 

3 

2 

4 

Kuva 3 5 
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Pos 1. Kytkinvipu 

Pos 2. Rajoittimen säätönuppi 

 

 

 

 

 

 

Pos 1. Vetorullat 

Pos 2. Käyttöketju 

Pos 3. Kiinnitysruuvi 

 

 

 

 

 

 

Pos 1. Asteikko 

Pos 2. Lukkovipu 

Pos 3. Säätökara  

 

 

  

1 

Kuva 6 

3 

2 

1 

2 
Kuva 4 

1 

2 

Kuva 5 

3 
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Pos 1. Tulon ohjain oikea keski 

Pos 2. Ohjainaukko 

Pos 3. Ohjain 

 

 

 

4.2 Vaihtokasetit 
 

 

 

Pos 1. Lukkopultti 

Pos 2. Rajoitin 

Pos 3. Asteikko 

Pos 4. Säätökara nuppeineen 

Pos 5. Kiinnitysruuvi 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 1. Kääntörajoitin 

Pos 2. Kiinnityspukki ylä 

Pos 3. Kiinnityspukki ala 

Pos 4. Vaihtokasetti 

Pos 5. Jousilohkon kiinnike 

 

 

1 

2 

5 

4 

3 

Kuva 8 

1 

2 

3 

4 

5 

Kuva 9 

1 

2 

3 

Kuva 7 
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4.3 Kääntökoneisto 
Pos 1. Kääntölevy 

Pos 2. Lukkopultti 

Pos 3. Kääntörajoitin 

Pos 4. Käyttöakseli 

Pos 5. Käyttöhammaspyörä 

1 

2 

4 

3 

5 

Kuva 10 
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5 Tekniset tiedot 

Nimike: profilointikone Quadro 
Valmistaja: Schlebach Maschinen GmbH 
Sarjanumero: katso tyyppikilpi 
Valmistusvuosi: katso tyyppikilpi 
 
Mitat 

 
Leveys ................................................................................. mm 1690 
Pituus .................................................................................. mm 3240 
Korkeus ............................................................................... mm 1220 
 
Paino ................................................................................... kg 1300 
 

Käsiteltävä materiaali 

Aine Vetolujuus  
Rm (N/mm2) 

Mat. paksuus 
(mm) 

FE-metallit ≤400 N/mm2 0,5 -0,7 

NE-metallit ≤400 N/mm2 0,5 -0,8 

VA-metallit ≤700 N/mm2 0,4 -0,5 

Titaanisinkki4  0,6 – 0,8 

 
Pituus .................................................................................. mm kelakohtainen 
Pituustoleranssi .................................................................. mm/m ± 0,5 
 
Nopeus tuotantoradan nopeus enint. ................................ m/min 14 (portaaton) 
 
Kohdistusohjaus 
 
 Kosketusnäyttöohjaus 

 25 ohjelmaa á 40 askelta 

 Ryömintä käsiohjauksella 

 Automaattinen yksittäistahti tai jatkuva toiminta 

 Pituuden mittaus mittapyörällä ja elektronisella impulssianturilla 

  

                                                           

4
 käytä vain kaksoispystytaite 25/38 mm varten! 
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Sähköliitäntä (EN 60204-1/VDE 0113 mukainen asennus) 
Vaihtemoottori (käyttö) ..................................................... kW 2,2 
Vaihtemoottori (rullaleikkuri) ............................................ kW 0,25 
Käyttöjännite ...................................................................... V, Hz 3x400, 50 
Kokonaisliitäntävirta, tilaaja asentaa varokkeet ................ A 16  
Kokonaisliitäntäteho .......................................................... kW ??? 
Syöttökaapeli poikkipinta min. ...........................................  ??? 
 
Melupäästö 
Normiehdotuksen CEN TC 142 WG 4-8 ja ISO DIS liite N mukainen melupäästö on työpaikalla: 
Päästöarvo 
LPA <64,0  dB työääni 
LPA <62,0 dB tyhjäkäyntiääni 
Mittausepävarmuusvakio on 4 dB (A) 
 
Ohje: Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja, joten ne eivät välttämättä ole varmoja työpaikka-arvoja. 

Koska päästöarvojen ja työpaikka-arvojen välillä ei ole korrelaatiota, niiden perusteella ei voida 

päätellä varmista, tarvitaanko mahdollisesti muita meluntorjuntatoimia. Työpaikka-arvoon 

vaikuttavia tekijöitä ovat vaikutusten kesto, työtilan muoto, muut melunlähteet, koneiden määrä ja 

muut lähiympäristön vaikutukset. Sallitut työpaikka-arvot voivat myös vaihdella maasta toiseen. 

Omistaja pystyy kuitenkin arvioimaan vaaran ja riskin paremmin näiden tietojen perusteella. 
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Kuva 11 
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6 Käyttäjän työpaikka 

Työpaikka on seisomapaikka. Käyttäjä seisoo radan kulkusuunnassa koneen edessä ohjauspaneelin 
vieressä. 

7 Varusteet 

Kaksi kutakin käyttöohjetta 
Kytkentäkaavio 
1 sähkökaapin avain 
1 kiristysnauha 
vaihtorullasarja (lisävaruste) 

8 Turvalaitteet 

- Koneessa on HÄTÄ-SEIS-painike ohjauspöydässä (pos. 6/Kuva 2) ja vaihtokasettien ja 

käyttökoneiston suojukset (Kuva 12). 

- HÄTÄ-SEIS-painikkeet painaminen pysäyttää kaikki toiminnot. 

- Kun suojuksia (Kuva 12) or irrotettu tai turvakytkimiä on ohitettu, konetta ei saa 

käyttää! 

  

Kuva 12 

turvarajakytkin 

kiinteä puoli 

turvarajakytkin 

säädettävä puoli 

Suojus 

käyttökoneist

o 

Suojus 

luovutus 
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Sivuluukun 

turvarajakytkin 

Kuva 13 
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Turva-alue 

Tulo 

Kuva 14 
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9 Käyttöönotto  

9.1 Asentaminen 
 

Vain koulutetut henkilöt 

saavat asentaa koneen. 

Profilointikone Quadro on siirrettävä kone, 

jota voidaan käyttää eri paikoissa. 

Käyttöpaikkaa valittaessa on otetttava 

huomioon luvun 9.2 ympäristövaatimukset. 

Kun koneen asento on säädetty, pyörät on 

lukittava jarruilla ja turva-alue on merkittävä 

Kuva 14 mukaisesti. 

9.2 Ympäristövaatimukset 
Koneen käyttöpaikan on oltava luja ja 

tasainen. Koneen ympärillä on oltava riittävän 

suuri työskentelytila. 

Omistajan on asennettava luovutuspuolelle 

tarvittaessa pöytä tai rullarata (ei sisälly 

Schlebachin toimitukseen)! 

9.3 Sähköliitäntä 
 

Hyväksytyn sähköasentajan on 

asennettava sähköliitäntä 

EN 60204-1/VDE 0113 ja voimassa 

olevien EVU määräysten 

mukaisesti. 

 

Tilaajan toimittama syöttöjohto on suojattava 

varokkeilla (katso sähkökaavio).  

 Tarkasta, että jännite vastaa 

sähkökaapin oven arvokilven 

merkintöjä. Muussa tapauksessa 

konetta ei saa liittää. 

 Vedä syöttöjohdot sähkökaappiin ja 

kytke liittimiin L1, L2 ja L3 kaavion 

mukaan (katso liite). Kytke vaiheet 

oikeaan järjestykseen (pyörimissuunta 

oikealle). 

 Vedä kaikki kaapelit sähkökaapista 

koneeseen niin, että niihin ei 

kompastuta. 

 Asenna kaikki liitännät huolellisesti ja 

tarkasta tiukkuus. 

 Materiaaliradan staattisesta 

varauksesta aiheutuu vaara. – 

Purkautuva varaus voi aiheuttaa 

sähköiskun kosketettaessa rataa tai 

jos etäisyys on liian pieni! Maadoita 

laitteisto. 

 Estä luvaton virran kytkeminen, 

lukitse pääkytkin. 

Vain Schlebachin asentaja saa 

käynnistää koneen ensimmäisen 

kerran. 

  



 

  Sivu 31 / 58  

9.4 Käyttöönotto asennuksen 

jälkeen 
 

Vain valmistajan asentaja saa 

ottaa koneen käyttöön 

asennuksen jälkeen. 

Omistajan henkilökunta koulutetaan samalla. 

Omavaltainen käyttöönotto voi johtaa 

henkilö- ja omaisuusvahinkoihin! 

Käyttöönoton tarkastuslista 

 Suojukset asennettu 

 Kaikki ruuviliitokset kiristetty 

 HÄTÄ-SEIS-painike toimii 

 HÄTÄ-SEIS-toiminto toimii avattaessa 
sivuluukut  
(Kuva 12) 

 Vaarallisilta syöttöjännitteiltä suojaavat 
varokkeet tarkastettu 

 Eri toimintatavat ja kohdistusohjaus 
tarkastettu 

 Kone koekäytetty 

 

Käyttöönottaja: 

 

 

  

Päiväys  Nimi  Allekirjoitus 

 

 

9.5 Päivittäinen käynnistäminen 
 

Päivittäisen käynnistyksen 

tarkastuslista 

 Tarkasta HÄTÄ-SEIS-painike/toiminto 

 Tarkasta mittapyörän herkkäliikkeisyys 

 Suojukset paikallaan ja vaurioittomat? 

 Syöttöjohdon silmämääräinen tarkastus 

 Hydrauliikan silmämääräinen tarkastus 
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10 Koneen varustaminen 

Ohje: 

Ennen kuin kone säädetään käsiteltävää materiaalia varten, on varmistettava, että 

pellin vasen reuna ja vasen syötön rajoitin muodostavat linjan. Lisäksi on 

tarkastettava, että koneen ja haspelin välinen etäisyys on riittävä. Etäisyyden on 

oltava vähintään 1,5 m. 

10.1 Säädä syötön kiinteä ohjain 
1. Avaa lukkovipu (5 / Kuva 3). 

2. Katso halutun profiilin säätöarvot 

oheisesta taulukosta. 

3. Säädä arvo nupilla (2 / Kuva 4). Arvon 

voi lukea asteikosta (Kuva 15). (Jos 

arvo on liian pieni tai suuri, kiinteän 

puolen profiilin pää on lyhyempi tai 

pidempi.) 

4. Kiristä lukkovipu (5 / Kuva 3). 

10.2 Oikean rajoittimen  

(2 /Kuva 8) säätäminen 
Säädä arvot nupilla (4 / Kuva 8). Arvon voi lukea asteikosta (3 /Kuva 8). (Jos arvo on liian pieni tai 

suuri, kiinteän puolen profiilin pää on lyhyempi tai pidempi.) 

10.3 Tulon säädettävän ohjaimen säätäminen 
1. Avaa lukkovipu (3 / Kuva 3). 

2. Avaa lukkovipu (1 / Kuva 4). 

3. Siirrä oikeaa ohjainta (1 /Kuva 3) oikealle. 

4. Aseta peltirata vasenta rajoitinta vasten ja työnnä oikea 

rajoitin käsin kiinni pellin oikeaa reunaan.  

Ohje: Peltiradan on liikuttava kevyesti ilman havaittaa 

välystä ohjainten välissä. 

5. Kiristä lukkovipu (3 / Kuva 3). 

Kuva 15 

Kuva 17 

 

Kuva 16 
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10.4 Säätöpuolen kasetin säätäminen 
1. Työnnä peltirata säädettävää rajotinta (2 /Kuva 8)  

vasten. 

2. Siirrä kasetti käsipyörällä (4 / Kuva 2) pellin reunaa 

vasten.  

(Huomio: rajoitin on ensin säädettävä luvun 10.2 

mukaisesti.) 

 

10.5 Nollaleikkaus 
Kun kela on vaihdettu, aloitusasennon asettamista varten tarvitaan "nollaleikkaus". 

1. Peltirata asetetaan poikkileikkurin alle niin, että siitä 

voidaan katkaista noin 25 mm liuska. Rata voidaan 

kohdistaa käsin tai ryömittämällä kosketusnäytöstä (katso 

luku 11.7.2).  

2. Käynnistä katkaisu kosketusnäytöstä 

(katso luku 11.7.2). 

10.6 Kasetin kääntö 

 

Huomio: Puristusmisvaara! kasettia käännettäessä 

Oikea ja vasen kasetti käännetään seuraavasti: 

1. Avaa lukkopultti (2 / Kuva 10) ja käännä 

kääntölevy (1 / Kuva 10) alaspäin  

rajointinta (3 / Kuva 10) vasten. 

2. Avaa lukkopultti (1 /Kuva 8) kasetin 

kummaltakin puolelta. 

3. Käännä kasettia nuolen suuntaan 180° 

rajoittimeen asti.  

4. Sulje lukkopultti (1 /Kuva 8) kasetin 

kummaltakin puolelta. 

5. Käännä kääntökoneisto takaisin paikalleen 

ja varmista lukkopultilla (2 / Kuva 10). 
(Hammaspyörien tarttumista voi tarvittaessa helpottaa 

pyörittämällä profiilirullia). 

Kuva 18 

Kuva 19 

Kuva 20 

Kuva 21 
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Kuva 23 

Kuva 22 

Kuva 24 

10.7 Kasetin vaihtaminen 

10.7.1 Kääntyvä kasetti, 10 profilointiasemaa  
Tässä selostetaan 10 asemaa sisältävän kääntyvän kasetin vaihtaminen  

 

Huomio: Puristusmisvaara! kasettia vaihdettaessa 

Käytä kasettien kuljettamiseen vain sopivia ja 

hyväksyttyjä kuljetusvälineitä! 

Oikea ja vasen kasetti vaihdetaan seuraavasti: 

1. Avaa sivusuojus (2 / Kuva 2). 

2. Avaa lukkopultti (2 / Kuva 10) ja käännä 

kääntölevy (1 / Kuva 10) alaspäin  

rajointinta (3 / Kuva 10) vasten. 

3. Kiinnitä köysi kasetin yläpuolen 

nostokorvakkeisiin (Kuva 22) ja siirrä 

nostolaite (esim. nosturi) paikalleen. 

4. Avaa kiinnitysruuvit (5 / Kuva 9) 

kummaltakin puolelta. 

5. Nosta kasetti. 

6. Vedä kummankin puolen yläkiinnityspukki 

(Kuva 9) pois (Kuva 24). 

7. Aseta kasetit sopivalle alustalle ja estä 

kaatuminen. 

8. Asenna kasetit päinvastaisessa 

järjestyksessä. 
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10.7.2 Kiinteä kasetti, 12 profilointiasemaa 
Tässä selostetaan 12 asemaa sisältävän kiinteän kasetin (esim. Sofil, Prof88 tai Klinkpanel) 

vaihtaminen. 

Käytä kasettien kuljettamiseen vain sopivia ja hyväksyttyjä 

kuljetusvälineitä! 

Oikea ja vasen kasetti vaihdetaan seuraavasti: 

1. Avaa sivusuojus (2 / Kuva 2). 

2. Asenna kasetin nostoapuväline (Kuva 26) 

3. Kiinnitä köysi kasetin nostoapuvälineen (Kuva 26) 

nostokorvakkeisiin ja siirrä nostolaite (esim. nosturi) 

paikalleen. 

4. Avaa kiinnitysruuvit Kuva 25 ja Kuva 27. 

5. Aseta kasetit sopivalle alustalle ja estä kaatuminen. 

6. Asenna kasetit päinvastaisessa järjestyksessä. 

Ohje: Kun kasetissa on 12 kattoprofiiliasemaa (profilointi 

ylöspäin), on käytettävä kiinnityspukkeja (2 / Kuva 9). 

 

Kuva 25 

Kuva 26 

Kuva 27 
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10.8 Koneen muuttaminen 12 

profilointiaseman kasetteja varten 
Luovutuspäähän on asennettava suurempi suojus, jotta 

konetta voitaisiin käyttää 12 profilointiaseman 

vaihtokasettien kanssa. 

1. Irrota peitelevy (Kuva 28). 

2. Kiinnitä kulmat (Kuva 30). 

3. Ripusta suojus (Kuva 29) kulmiin (Kuva 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 Vetotelojen paineen 

säätäminen 
Vetotelojen paine on säädetty tehtaalla 

0,4 mm – 1 mm pellin vahvuuksille. 

Kun pellin vahvuus on 0,4 mm – 1 mm, 

vetotelojen väliksi säädetään 0 mm. Kun pelti 

on paksumpaa, väliä on suurennettava 

vastaavasti (esim. pellin paksuus 1,2 mm > 

säädä väliksi 0,2 mm). 

 

1. Avaa kiinnitysruuvit (5 / Kuva 5).  

2. Käytä rakotulkkia tai peltiä, kun säädät välin. 

3. Kiristä kiinnitysruuvit (5 / Kuva 5). 

10.10 Keskituki 
Kun pellin leveys on ≤ 500 mm, kasettien välinen keskituki (4 / Kuva 3) on poistettava. 

Kuva 31 

Kuva 28 

Kuva 30 Kuva 29 
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11 Koneen käyttöliittymä (HMI) 

11.1 Johdanto 
Profilointikoneen Quadro Basic-mallissa on vakiovarusteena 5,7" kosketusnäyttö (HMI/Human 

Maschine Interface). 

11.2 HMI:n tekniset tiedot 
 

Tekniset tiedot 

Valmistaja Schneider Electric GmbH 

Tyyppi Magelis XBT GT 2220 

Tarkkuus QVGA / STN väri 

Värit 4096 väriä 

Taustavalaistus CFL , 75000 h 

Tietojen syöttäminen Analoginen kosketusnäyttö, tarkkuus 1024x1024 

Sovellus / backup 16 MB / 512 KB  

Lisäksi Compact Flash -kortti 128 MB ... enint. 1 GB 

Tehonsyöttö 24 VDC 

Sarjaportti COM 1 SubD9 (RS232C-422) & COM2 RJ45 (RS485) 

USB 1 liitäntä tyyppi A Master 

Ethernet Ei 

Lisäksi Ei 

Multimedia Ei 

Mitat 168 x 135 x 60 mm 
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11.3 Pinnan rakenne 
Pinta on jaettu perusalueeseen. 

 Tilarivillä näkyvät koneen tila- ja toimintailmoitukset 

 Kuva-alueen sisältö on toimintokohtainen 

 Alarivi valikkoriveineen toimintokohtaisten sivujen valitsemista varten 

 Toimintopalkki haluttujen toimintojen kun käy/seis ohjaamiseen 
 

Tila- ja alarivi ovat useimmilla sivuilla samat. 

Kuva-alue vaihtuu valitun toiminnon mukaan. 

 

Tilapalkki 

 

Kuva-alue 

 

 

 

Alarivi 

 

       Toimintopalkki 

11.3.1  Alarivi 
Alarivi on joka sivulla sama. 

Alarivillä näytettävät tiedot ovat: 

1. Painike avaa käsikäyttösivun 
2. Painike avaa reseptinhallintasivun 1 
3. Painike avaa asetussivun 1 
4. Painike avaa infosivun 1 
5. Painike avaa aloitussivun ("home"-painike) 

 
 

  

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Kuva 32 

Kuva 33 
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11.3.2 Toimintopalkki  
Toimintopalkki sisältää yleiset ohjauspainikkeet. Niiden toiminnot ovat: 

 

Start käynnistää automaattisen toiminnan. Painike on käytettävissä useimmilla sivuilla. 

 

Stopp pysäyttää automaattisen toiminnan. Kone pysähtyy vasta käsittelyvaiheen 

päätyttyä. Työn alla oleva pelti tehdään ensin valmiiksi.  

Virheilmoitusten kuittaus "RESET" Käyttäjän on kuitattava tietyt virheilmoitukset, jotta 

ohjaus tietäisi, että käyttäjä on huomannut virheen. Käyttäjän on kuitattava esimerkiksi 

turvapiirin virhe (suojus auki tai hätäpysäytys), jotta turvapiiri toimisi jälleen. 

 

Yksittäiskäsittely SEIS 

Jatkokäsittely KÄY 

Limitys SEIS 

Limitys KÄY 

 

Paluu edelliselle sivulle 

 

Vaihto seuraavalle sivulle 

  



 

  Sivu 40 / 58  

11.4 Yleinen käyttöperiaate 
Käyttäjän on voitava käynnistää kone mahdollisimman vähin, selkein vaihein. 

Kun virta on kytketty, HMI käynnistyy automaattisesti ja lataa viimeksi (ennen virran katkaisua) 

aktiivisen reseptin (ohjelman). Kone on käynnistysvalmis. 

Yksittäiset toiminnot tai toimintokokonaisuudet on suojattu salasanalla. 

11.5 Valikkorakenne 
 

Kaikki toiminnot ja näyttösivut on koottu puumaiseksi rakenteeksi. Se on tämän näköinen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aloitussivu Käsikäyttö 

(manuaalinen 

käyttö) 

 

Asetussivu  

Sivut 2 - 4 

) 

 

Reseptien hallinta 

Sivut 1 

 
Asetussivu 1 

 

Reseptien hallinta  

Sivut 2 - 7 

 (manuaalinen 

käyttö) 

 

Infosivu  

2-6 

 

Infosivu 1 

Laskurit 

 

Infosivu 

ilmoituspuskuri 
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11.6 Näyttösivurakenne 

 
  

Kuva 34 
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11.7 Näyttösivu ja sen toiminnot 
Tässä luvussa selostetaan Quadro-koneen jokaisen näyttösivun mahdolliset toiminnot ja asetukset. 

Jotkut asetukset liittyvät erityisiin optioihin, jotka vaihtelevat konekohtaisesti.  

11.7.1 Aloitussivu 
Tämä sivu avautuu virran kytkemisen jälkeen tai kun home-painiketta painetaan. Sivu sisältää kaikki 

normaaliin käyttöön tarvittavat toimintopainikkeet ja säätömahdollisuudet.  

 

 

Tilarivi tila- ja virheilmoituksineen 

 

 

 

 

Toimintopalkki katso 11.3.1 

 

 

 

 

Alarivi katso 11.3.2 

 

Sivun säätömahdolliset ja ilmoitukset ovat: 

 

 Ladattu ohjelma tai resepti (Työ 01) 

 Työvaihe (1) 

 Työn pituus ja sen säätömahdollisuus (ohjepituus) (600.0) 

 Työ kappalemäärä ja sen asettaminen (14) 

 Materiaalin todellinen pituus (olopituus) (0.0) 

 Työn jäljellä oleva kappalemäärä  (1)  

 Automaattinen nopeus ja säätö liukusäätimellä (100.0) 

 Edellisen työvaiheen valinta (<-Step) 

 Seuraavan työvaiheen valinta (Step->) 

 Toimintopalkin painikkeet Start ja Stop 

 Toimintopalkin painike, jolla valitaan yksittäisvaihetoiminta tai jatkuva toiminta (1.2.3...) 

 Toimintopalkin painike, jolla valitaan "limitys" tai "ei limitystä" (Klinken) 

 Koneen tila tai häiriöilmoitus tilapalkissa (Automatikbetrieb aktiv) 

 Alalista toimintoineen 11.3.1 
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11.7.2 Käsiohjauksen sivu 
 

Sivu avautuu painettaessa alarivin käsiohjauspainiketta. Jos kone toimii automaattisesti, 

käsiohjauspainike ei toimi. Kone on pysäytettävä Stop-painikkeella, jotta toiminto olis käytettävissä. 

Toiminto "käsikäyttö" on käytettävissä heti, kun kone seisoo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttäjä käynnistää toiminnot käsin.  

Huomio:  Käsiohjausta käytettäessä muokattava tuote saattaa poiketa automaattiohjelmassa 

asetetuista parametreista. 

Sivun "käsikäyttö" painikkeiden toiminnot ovat: 

 

 

Yksi katkaisu. Rullaleikkuri poistuu perusasennostaan koneen hoitopuolen suuntaan ja 

tekee yhden täydellisen katkaisuliikkeen. Rullaleikkuri liikkuu kerran eteenpäin ja palaa 

perusasentoonsa. 

 

 

Limitys (stanssi ylös/alas) stanssilla "VASEN" 

 

 

 

 

Limitys (stanssi ylös/alas) stanssilla "OIKEA" 

 

  

Kuva 35 
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Asettelukäyttö. Painiketta käytetään koneen automaattiseen asetteluun 

(lisäominaisuus). Kun painiketta painetaan, näyttöön tulee ilmoitus "Huomio 

asettelukäyttö, haluatko käynnistää varmasti?". Kun painat "KYLLÄ", kone 

alkaa vetää materiaalia ennalta valitulla nopeudella (asettelunopeus). Syöttö pysähtyy hetkeksi, kun 

pellin etureunan saavuttaa anturin. Sitten pelti asetetaan lopullisen asetteluasentoon (anturin paikka 

+ asiakkaan asettama katkaisumitta). Tämän jälkeen seuraa nollaleikkaus. Materiaali voidaan siirtää 

nyt manuaalisesti (ryömintä) paneelin leveyden säätämistä varten profilointikoneen 

leveysrajoittimeen asti. 

 

 

Siirto "nopea" poikkileikkurin suuntaan  

 

 

Siirto "hidas" poikkileikkurin suuntaan  

 

 

Siirto "nopea" vastakkaiseen suuntaan 

 

Siirto "hidas" vastakkaiseen suuntaan 
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11.7.3 Ohjelmien hallintasivu 
Sivu avautuu painettaessa alarivin painiketta "ohjelmat reseptit". 

Sivu sisältää toiminnot "lataa" sekä "muokkaa" ja "tallenna", joita koneenkäyttäjä 

käyttää erilaisten tuotteiden valmistuksessa käytettävien reseptien hallintaan. Kun kone 

käynnistetään automaattiajoon, ohjelmien hallintasivua ei voida avata. Tästä syystä ohjelmien 

hallintasivuilta ei myöskään voidaan käynnistää tai pysäyttää konetta. 

Ohjelman nimi 

 

 

 

 

Ohjelman askeleet 

 

 

 Tuotteen pituuden syöttö 

 

 

  

Tuotteen määrän syöttö 

 

 

 Katkaisun optimointi  

(e Quadro-koneessa) 

    

 

Ohjelman valinta  

Tekstikenttä 

 

 Lataa ohjelma 

 

 Tallenna ohjelma 

 

Siirry eteen tai taakse seuraaviin 5 ohjelman 

askeleeseen 
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11.7.3.1 Uuden ohjelman laatiminen 

 

Ohjelmassa voi olla enintään 40 askelta (steps). Jokainen askel sisältää parametrit tuotteen pituus ja 

tuotteen määrä. 

 

Tässä ohjelmointiesimerkki: 

 

 

 

 

 

 

 Siirry  

askeleen 6 - 10 

 

 

Ohjelman merkitys on: 

  

Ensimmäisessä vaiheessa Step 1 valmistetaan tuotetta pituudeltaan 600 mm yhteensä 

10 kappaletta. 

 

Toisessa vaiheessa Step 2 valmistetaan tuotetta pituudeltaan 500 mm yhteensä 5 kappaletta. 

 

Kolmannessa vaiheessa Step 3 valmistetaan tuotetta pituudeltaan 1000 mm yhteensä 2 kappaletta. 

 

Step4 on tyhjä. 

 

Jos step 1 - step 5:een syötettiin arvo ja askeleita (esim. step 6, step 7 jne.) ohjelmoidaan lisää, paina 

vaihtopainiketta. Avautuvulla sivulla voidaan jatkaa vaiheiden ohjelmointia.  

 

Ohjelmassa voi olla enintään 40 työvaihetta (steps). 

Ohjelmia voidaan tallentaan enintään 25. 

 



 

  Sivu 47 / 58  

11.7.3.2 Ohjelman lataaminen 

 

1. Valitse ohjelma, joka ladataan ohjauksen muistista.  
(VIHJE: Kun kosketat tekstikenttään, näyttöön avautuu näppäimistö, jota voi käyttää yhden 

tai usean merkin syöttämiseen. ENTERin painaminen siirtää suoraan haluttuun ohjelmaan. 

2. Lataa ohjelma painamalla "LOAD". 
3. Uuden ohjelman lataaminen kestää hetken aikaa. Alarivin toiminnot eivät ole tänä aikana 

käytettävissä. 
4. Kun ohjelma on ladattu, sen ajaminen voidaan käynnistää Start-painikkeella (home-sivu).  

11.7.3.3 Ohjelman tallentaminen 

 

1. Valitse ohjelma, johon tallennetaan uusia ohjelmaparametreja.  
(VIHJE: Kun kosketat tekstikenttään, näyttöön avautuu näppäimistö, jota voi käyttää yhden 

tai usean merkin syöttämiseen. ENTERin painaminen siirtää suoraan haluttuun ohjelmaan. 

2. Tallenna ohjelma painamalla "SAVE". 
3. Uuden ohjelman tallentaminen kestää hetken aikaa. Alarivin toiminnot eivät ole tänä aikana 

käytettävissä. 
4. Kun ohjelma on tallennettu, sen ajaminen voidaan käynnistää Start-painikkeella (home-sivu). 
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11.7.4 Sivu "Setup" 

11.8 Setup-sivu on tarkoitettu sekän koneen käyttäjälle että 

 valmistajalle 

Sivu avautuu painettaessa alarivin painiketta SETUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekä koneen käyttäjä että valmistaja voivat muuttaa asetuksia ensimmäisellä SETUP-sivulla. 

Valmistaja käyttää muita SETUP-sivuja sovittaessaan koneen asiakkaan eritystarpeisiin. Koneen 

käyttäjä voi tarkastella salasanalla suojattuja sivuja, mutta ei muuttaa niitä. 

Asetukset, joita koneen käyttäjä voi muuttaa: 

 Normaalia työnopeutta "nopea" 100% (50Hz) voidaan säätää alueella min. 0 % - max. 100 %. 
 Asetukset, joita vain koneen valmistaja voi muuttaa: 

 Asentoarvo  "200,0 mm" ennen pituuden ohjearvon saavuttamista. Nopeus hidastetaan 
tästä arvosta lähtien keskityönopeuteen. Kun ohjepituus on 645 mm, nopeus on 445 mm:n 
jälkeen 50% (25 Hz). 

 Materiaalinkuljetuksen keskinopeus 50% (25 Hz) (keski) 

 Asentoarvo "50,0 mm" ennen pituuden ohjearvon saavuttamista. Nopeus hidastetaan tästä 
arvosta lähtien pieneen työnopeuteen. Kun ohjepituus on 645 mm, nopeus on 595 mm:n 
jälkeen 10% (5 Hz). 

 Materiaalinkuljetuksen hidas nopeus 10% (5 Hz) (hidas) 

 Asentoarvo "4,2 mm" ennen pituuden ohjearvon saavuttamista. Työnopeudeksi asetetaan 
tällöin 0% (0 Hz) (pysähdys). Esimerkkitapauksessa (645 mm) nopeus alennetaan 640,8 mm:n 
jälkeen pysähdyksiin. Koska jarrurampit voivat vielä vaikuttaa, koska materiaalin pituudet 
eivät muuten vastaisi ohjelmoitua ohjearvoa, tätä arvoa ei saa säätää 0%:ksi. 

 Valinnaisen automaattisen asettelukäytön työnopeus on (10 Hz). 

 Käyttäjän säätämä katkaisupituus aseteltaessa automaattisesti (esim. 100 mm). 

 Sisään- tai uloskirjautumissalasanan syöttömahdollisuus 
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11.8.1 Info-sivu 

11.8.1.1 Sivu INFO 1 (pituuslaskuri) 

Sivu avautuu painettaessa alarivin painiketta "INFO". Tämä on ensimmäisen kolmesta 

erilaisesta info-sivusta. 

Ensimmäisellä sivulla on erilaisia tuotantopituuksien laskureita. 

 

 

 

 

 

 Laskuri  

 RESET-painikkeet 

 

 

 

Kelan pituuden syöttökenttä 

 

Sivun säätömahdolliset ja ilmoitukset ovat: 

 Työn pituuslaskuri: Jokainen käyttäjä voi nollata laskurin Reset-painikkeella. Jokainen koneen 
käyttäjä voi siis mitata esim. materiaalin kulutuksen itsenäisesti.  

 Asiakaspituuslaskuri: Vain salasanan haltijat (esim. asettelijat) voivat nollata tämän laskurin. 
Esim. työnjohtaja tai asettelija voi asettaa laskuriarvo itselleen tiedoksi. 

 Kokonaispituuslaskuri: Koneen käsittelemän kokonaispituuden laskurin nollaaminen vaatii 
käyttöoikeuden "Service". 

 Kelan pituus: Tätä yksinkertaista pituuslaskuria ei voi nollata. Koneen käyttäjä voi kuitenkin 
syöttää kelan kokonaispituuden, kun kela on vaihdetta. Laskurin lukemaa pienennetään 
jokaisen käsittelyvaiheen jälkeen käsitellyn pituuden (levyn pituus) verran. Käyttäjä tietää 
aina kelassa vielä jäljellä olevan määrä. Arvo ei ole takuuarvo, koska virheelliset pituustiedot 
(kelan pellin määrä sekä havaitsematta jääneet katkaisupituudet) voivat johtaa 
epätarkkuuksiin. 

Kelan pituutta ei tarvitse syöttää kelaa vaihdettaessa. Tämä toiminto ei kuitenkaan ole silloin 

käytettävissä. 

Jos kelan pituuslaskuri lähestyy jäännösarvoa 0.0 m eikä viimeistä käsittelyvaihetta voida ajaa, kone 

pysähtyy automaattiajossa ja antaa varoitusilmoituksen. 

Käyttäjä voi päättää, jatkaako kelan käyttämistä vai vaihtaako kelan. 
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11.8.1.2 Sivu INFO 2 (koneen tyyppikilpi) 

 

Sivu avautuu painettaessa sivun "Info 1" tai "Info 2" toimintopalkin nuolipainikkeita. 

Tämä on toinen ensimmäisestä erilaisesta info-sivusta. 

 

11.8.1.3 Sivu INFO 3 ja 4 (asetustiedot Quadro) 

Näillä sivuilla on taulukoita teoreettisine profiilin säätöarvoineen. Niitä käytetään apuna aseteltaessa 

profilointikonetta Quadro. Taulukoiden arvot eivät vaikuta koneen ohjaukseen! 

(harmaa "muutettavat arvot"/valkoinen "kiinteät tehdasasetukset") 
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11.8.1.4 Sivu INFO 5 (tulojen ja lähtöjen testi) 

 

Tätä sivua käytetään PLC-tulojen ja -lähtöjen testaamiseen. Yksittäisten lähtöjen tilaa voidaan 

muuttaa. Salasanalla suojattu toiminto on vain koneen valmistajan käytettävissä. PLC-järjestelmä 

ohjaa lähtöjä aina yksinään. 

 

Tulojen tilat 

PLC   IX 0.0 - IX 0.9 

ja taajuusmuuttaja  Li1 - Li6 

 

Lähtöjen tilat 

PLC Q1 - Q6 

ja taajuusmuuttaja  Ra - Rb 

 

 

 Lähtöjen 

 testauspainikkeet 

Jos haluat testata lähdön, kuten moottorijarrun lähdön Q1, paina painiketta "Q1". Kun lähdön 

tilanilmaisin on keltainen, lähtö on aktiivinen. 

11.8.1.5 Sivu INFO 6 (tulojen ja lähtöjen testi AK-Quad) 

Infosivu  on käytettävissä vain, kun profilointikoneessa (Quadro) on limityasema (AK-Quad). 
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11.8.1.6 Sivu INFO 3 (ilmoituspuskuri) 

Sivu avautuu painettaessa sivun "Info 5" tai "Info 6" toimintopalkin nuolipainikkeita. 

Painike on käytettävissä useimmilla sivuilla. 

  

 

Sivulla voidaan tarkastella koneen uusimpia häiriö- ja 

tilailmoituksia. 

Niistä voi olla apua esim. paikannettaessa vikaa. 

 

 

Tällä painikkeella 

 

11.8.2 Salasanasuojaus 
 

HMI:n tärkeät toiminnot on suojattu globaalilla järjestelmäsalasanalla.  

Oikean salasanan syöttäminen vapauttaa suojauksen. 

Järjestelmäsalasanaa ei voi muuttaa. 

Painikkeilla, sivuilla ja putkahdusikkunoilla voi turvallisuustaso, joten 

vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää niitä. Mikäli käyttäjä kirjautuu järjestelmään, käyttäjän 

turvallisuustason arvo tallennetaan järjestelmämuuttujiin "käyttäjätaso". 

Sisäänkirjautumiseen salasanaa käyttäen voidaan käyttää sivua "Setup 2". Tällöin avautuu 

putkahdusikkuna, johon salasana voidaan syöttää. 

Salasanaikkunan käyttämättömyysaikakatkaisu on 10 minuuttia. 

11.8.2.1 Salasanat Login ja Logout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login-salasanan 

painike 
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Salasanan syöttäminen: 

1. Haluat käyttää sivun toimintoa, joka on suojattu salasanalla Näyttöön avautuu salasanan 
syöttöikkuna 

2. Kosketa kenttää NAME 
3. Syötä käyttäjänimi kenttään (esim. "K" = käyttäjä). 
4. Paina lopuksi RETURN. 
5. Kosketa kenttää Passwort 
6. Syötä salasana kenttään (esim. "K" = käyttäjä). 
7. Paina lopuksi RETURN. 
8. Paina painiketta Passwort - Login 
9. Kirjautunut käyttäjä ilmestyy salasanaikkunaan (esim. käyttäjä). 

 

Sisäänkirjautuminen päättyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Voi myös 

kirjautua manuaalisesti ulos painamalla Logout. 

11.8.2.2 Järjestelmän salasana 

 

HMI:n salasanat luetellaan jäljempänä. Mikäli salasanojen luovuttamisesta seuraa virheitä tai 

vahinkoja, tämän dokumentaation laatija ei vastaa niistä. Salasanojen luovuttaja vastaan yksin. 

 

Salasanahallinnan tehdasasetus 
 

     Käyttänimi  Salasana 

 

o Taso 1: Asiakas    B  0000 
o Taso 2: Valmistaja      ******  **** 

Koneen valmistaja on asettanut tason 1 ja 2 salasanat. 
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12 Huolto 

Huomio! Virransyöttö on katkaistava ja kytkeminen uudelleen estettävä ennen 

kaikkia huoltotöitä! 

Valtuutetun mekaanikon on tarkastettava ja säädettävä kone 

vuosittain. Pyysä lisätietoja koneen myyjältä. 

12.1 Turvalaitteet 

 Turvalaitteiden toiminta on testattava tai tarkastettava jatkuvasti 

 (suojukset, suojaritilät, rajakytkimet jne.). 

 Vialliset tai vaurioituneet turvalaitteet, esim. kytkimet, suojukset jne. 

 on korjattava tai vaihdettava heti. 

12.2 Käytöt  
Kaikki hammaspyörät on voideltava säännöllisesti. Työmaakäytössä ne on voideltava viikottain. 

12.2.1 Ketjujen kiristäminen 
Poista oikea sivulevy sähkökaapin vierestä. Kiristä 

ketju etumaisella kiristyspyörällä (Kuva 36). 

 

 

 

12.2.2 Rullaleikkurin hammashihnan kiristäminen 
Avaa ensin lukkomutteri ja kiristä sitten 

kiristysruuvia. Kiristä sitten lukkomutteri. 

 

 

Kuva 36 

Kuva 37 lukkoruuvit 

 

Kiristysruuvit 
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13 Lisävarusteita 

13.1 Pituusleikkuri  

13.1.1 Koneen osat ja hallintalaitteet 
 

 

Pos 1. Leikkuupään säätönuppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos 1. Ylempi rullaterä 

Pos 2. Rajoitin 

Pos 3. Leikkuupään ruuvi 

Pos 4. Leikkuupään säädön lukko-

 ruuvi 

Pos 5. Leikkuupään säädön lukko-

 ruuvi 

Pos 6. Alempi rullaterä 

 

 

13.1.2 Rakenne ja toiminta 
Säätöliuskojen valmistukseen voidaan käyttää 

pituusleikkuria. 

Pituuusleikkurin pää asennetaan oikean tulo-ohjaimen tilalle keskelle (1 / Kuva 7). 

Jos pituusleikkuri asennetaan jälkikäteen, vastaavat osat on poistettava tai vaihdettava. 

Ohje: Pituusleikkuri ei sovellu jatkuvaan peltinauhan jakamiseen. 

13.1.3 Asettelu 
1. Valmista koerata haluttuine profiileineen. Merkitse kelan leveyttä vastaava akselimitta 

(mahd. jos valmistetuista radoista). 

2. Selvitä valmistettavan säätöradan akselimitta. 

3. Liikuta kytkinvipua (1 / Kuva 4) ja työnnä nauha lähelle pituusleikkuri teriä. 

1

1 

Kuva 38 

1 

2 

3 

4 

Kuva 39 
5 6 
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4. Säädä liikkuvaa puolta käsipyörällä (4) radan ja säätöradan 

akselimittojen eron verran sisäänpäin. Säädä mittanauhan 

(Kuva 40) avulla tarvittava pellin reunan ja  ja ylemmän 

terän (1 / Kuva 39) välinen määrä. 

5. Vedä peltirata takaisin poikkileikkuriin asti ja aja 

nollaleikkaus (luku 10.5). 

 

13.1.4 Leikkausjäljen korjaaminen 
Jos säätöradan katkaistun loppuosan leveys eroaa alku- ja loppupään välillä, jälkeä voidaan säätää 

leikkuupään säätönupilla (1 / Kuva 38). 

Esimerkki A: Liuskan alkupään leveys:  70 mm   

  Liuskan alkupään leveys:  75 mm   

   Käädä säätönuppia (1 / Kuva 38) oikealle myötäpäivään 

Esimerkki B : Liuskan etupään leveys : 75 mm 

  Liuskan takapään leveys:  70 mm 

 Käädä säätönuppia (1 / Kuva 38) vasemmalle 
vastapäivään.  

13.2 Sikkauslaite 

13.2.1 Koneen osat ja hallintalaitteet 
Pos 1. Ylempi sikkausrulla 

Pos 2. Ylemmän sikkausrulla 

 korkeudensäätönuppi 

Pos 3. Korkeudensäädön lukkoruuvi (2x) 

Pos 4. Rajoitinruuvi 

Pos 5. Rullan asennon  lukkoruuvi 

Pos 6. Alempi sikkausrulla 

 

Kuva 40 

1.1.1.1.1.1.1.1.1 A 

Kuva 41 

1 

2 

3 

4 

5 

6 Kuva 42 
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13.2.2 Rakenne ja toiminta 
Sikkausrullilla pintaan voidaan profiloida kaksi (valinnaisesti jopa neljä) sikkausta. 

Sikkauslaite kiinnitetään Quadron luovutuspuolen kahden kannattimen varaan. 

13.2.3 Asettelu 
1. Asettele kone luvun 10 mukaisesti ja aja koerata manuaalisesti (ryömittämällä) 

sikkauslaitteeseen asti (sikkausrullat eivät kosketa vielä!). 

2. Säädä ylä- ja alarulla profiloidun radan sisäpuolelle. Avaa lukkoruuvit (5 / Kuva 42)  

ja siirrä pidin haluttuun asentoon. Kohdista ylä- ja alarulla tarkasti keskenään. 

3. Avaa lukkoruuvit (3 / Kuva 42) ja laske ylärullia nupilla (2 / Kuva 42). Säädä raoksi  

0,3 - 0,5 mm. Kierrä sitten rajoitinruuvit (4 / Kuva 42) pitimen alle ja kiristä lukkoruuvit  

(5 / Kuva 42). 

4. Aja koerata läpi ja korjaa säätöjä tarvittaessa. 

Ohje: Säädä nuppia (2 / Kuva 42) vain vähän kerrallaan ja tarkasta sitten tulos! 

13.3 Tyssäyslaite 

13.3.1 Koneen osat ja hallintalaitteet 
Pos 1. Alasikkausrullien kiinnike 

Pos 2. Kiinnitys- ja lukkoruuvit 

Pos 3. Ylempi ohjainrulla 

Pos 4. Alempi ohjainrulla 

Pos 5. Tyssäysrulla 

Pos 6. Rajoitinvipu ala 

Pos 7. Rajoitinvipu ylä 

Pos 8. Lukkovipu 

 

13.3.2 Rakenne ja toiminta 
Tyssäyslaitteen voidaan taivuttaa vain kovera 

25 mm kaksoispystytaite. Pienein taivutussäde riippuu materiaalin laadusta.  

Tyssäyslaite kiinnitetään alempien sikkausrullien (1 / Kuva 43) kiinnikkeeseen. 

 

1 

2 

3

1 4

1 

5

1 

6

1 

7

1 

8

1 

Kuva 43 
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13.3.3 Asettelu 
1. Asettele 25 mm korkea kaksoispystytaiteprofiili luvun 10 mukaisesti ja aja koerata 

ryömittämällä välittömästi tyssäyslaitteen eteen. 

2. Avaa puristusruuvit (2 / Kuva 43) ja siirrä tyssäysrullat paikalleen. Aja rata hitaasti 

ohjainrulliin (3 ja 4 / Kuva 43). Kiristä lukkoruuvit (2 / Kuva 43). 

3. Avaa rajoitinvipu ylä (7 / Kuva 7) ja lukkovipu (pos / Kuva 43). Siirrä tyssäysrullaa (5 / Kuva 43) 

ylöspäin halutun säteen ja materiaalin laadun mukaan. Kiristä lukkovipu ( / Kuva 43) ja 

kumpikin rajoitinvipu (6 ja 7 / Kuva 43). 

4. Taivuta koerata ja korjaa säätöjä tarvittaessa. 

 


