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Настоящото ръководство съдържа задължителни инструкции за правилното въвеждане в 
експлоатация, обслужване и поддръжка на роботизирани системи Wittmann, за да се гарантира 
безпроблемната и безопасна работа на нашите продукти. 
 
Нашите роботи могат да бъдат пускании в експлоатация само от квалифициран персонал в 
съответствие с настоящото ръководство и да се използват от обучен  оперативен персонал. 
 

 Неправилното инсталиране, пускане в експлоатация и употреба могат да доведат до телесни 
повреди и материални щети. 

 
Затова прочетете тези инструкции за експлоатация преди пускане в експлоатация и обърнете 

особено внимание на  отбелязаните с  указания за безопасност. 
 
За да използвате оптимално нашето оборудване, ви препоръчваме да участвате в редовно 
провежданите курсове за обучение в нашите сервизни центрове. 
 
 
 

 Също така спазвайте предписаните указания за поддръжка, тъй като само по този начин 
може да се гарантира безупречната работа на устройството. 

 
Ръководството за експлоатация съдържа описание на робота и оборудването съгласно 
обхвата на доставка. Промените, обслужващи техническия прогрес, са изрично запазени. 
 
 
Това ръководство за експлоатация е само за вътрешнозаводска употреба. Предаването на 
трети лица не е разрешено. Възпроизвеждането и копирането, дори и в съкратен вариант, 
изисква нашето писмено разрешение.  
 
 

 Използвайте само оригинални USB стикове Wittmann. Функцията с USB стикове от други 
производители не е гарантирана. 
 

 Не използвайте твърди или заострени предмети, за да работите със сензорния екран на 
тийчбокса. Това може да повреди сензорния екран. 
 
 

         Емисиите на шум на това устройство са по-малко от 70 dB (A).
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 Прочетете внимателно това ръководство преди първоначалното пускане  на робота  в 
експлоатация и се запознайте с неговото управление, за да се избегне  неправилното 
фукнциониране на робота. Грешките при работа могат да доведат до увреждане на хора, 
машини и инструменти. 
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1 Инструкции за безопасност 

При използване на роботи Wittmann трябва да се спазват следните инструкции за безопасност. 
 

 Неправилното инсталиране, пускане в експлоатация и употреба може да доведе до 
телесни повреди и материални щети. 

 
Моля, прочетете тези инструкции за експлоатация преди пускане в експлоатация и обърнете 

специално внимание на инструкциите за безопасност, маркирани с . 
 
Неправилното обслужване може да причини повреди на робота, хващача, инструмента или 
машината за шприцоване, както и телесни повреди. Поради това  работата и програмирането 
трябва да се извършва само от обучен персонал. 
 
За да използвате оптимално нашето оборудване, ви препоръчваме да участвате в редовно 
провежданите курсове за обучение в нашите сервизни центрове. 
 

 Също така спазвайте предписаните указания за поддръжка, тъй като само по този начин 
може да се гарантира безупречната работа на устройството. 

 
 

  Роботи Wittmann могат да работят с високи скорости, за да се осигури кратко време за 
отвеждане и цикъл.  За да се избегне риск от нараняване на обслужващия персонал, роботите 
могат да се експлоатират само с подходящо защитно оборудване в съответствие със 
законовите разпоредби. (виж. 1.2.1 Предпазно ограждение).  

 
 

1.1 Правила за безопасност 

 В много страни задължението на  доставчика на роботи да доставя  оборудване, отговарящо 
на изискванията за безопасност, и отговорността на оператора на тези съоръжения са 
регламентирани от закона или от разпоредбите за безопасност на стопанските професионални 
асоциации. Винаги спазвайте приложимите за вас правила. 
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1.2 Устройства за безопасност 

 

1.2.1 Предпазно ограждение 

Необходимото задължително предпазно ограждение за работата на робота не се съдържа в 
нашата комплектна доставка, т.к. е необходимо привеждане в съответствие към съответните 
условия на помещението. В случай, че това предпазно ограждение бъде изградено от вас, 
следва да отблежим, че същото трябва да бъде завършено преди пускането в експлоатация 
на съоръжението, за да бъде включено в схемата на защитната верига на съоръжението при 
пускане в експлоатация. Вижте глава 2.4 Пакет за безопасност / Предпазно ограждение 

 Операторът носи отговорност за спазването на правилата за безопасност. 
 
 

1.2.2 Авариен стоп 

Прекъсвачът за аварийно спиране се намира в тийчбокса. 
 
При включване на прекъсвача за аварийно спиране главната верига на тока се изключва, с 
изключение на клапаните на захващащото приспособление (грайфер), вакуумните клапани и 
вакуумната помпа, така че детайлите да не падат от захващащото  приспособление.  
Освен това захранването на  системата за управление и тийчбокса за индикация за грешка се 
запазва. 
 
Превключвателят за аварийно спиране може да бъде освободен чрез издърпване. 
 
Веригите за аварийно спиране на робота и шприцмашината /инжекционно формоване/ са 
свързани една с друга чрез интерфейса на робот-машината. При задействане на прекъсвача за 
аварийно спиране на машината и роботът преминава във функция за аварийно спиране и 
обратно. 
   
 

1.2.3 Бутони за одобрение на тийчбокс 

При настройването в ръчен режим трябва да бъде натиснат бутон за одобрение, за да могат да 
се извършват движения с робота. За по-прецизна работа виж раздел  3.1.10. Ако по време на 
настройката този бутон за одобрение бъде освободен, защитните контактори прекъсват 
движението на робота. 
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1.3 Обхват на действие на управлението за безопасност 

Ефективността  на свързаното с безопасността управление на робота съответства на PLr = d 
съгласно EN ISO 13849-1.  
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1.4 Граници  

 
Граници на приложение 

Предназначение/ 
употреба съгласно 
изискванията 
 

Този робот се служи за обработка на (пластмасови) детайли 
в производствения процес на шприцмашина. Роботът може 
да се използва само ако е извършено необходимото 
обезопасяване в съответствие с EN ISO 10218 и е 
изпълнена концепцията за безопасност, описана в 
ръководството за експлоатация. 

Неправилна употреба Монтаж и експлоатация без  съблюдаване  на стандарт EN 
ISO 10218 

 
Област на приложение на машината 

Занаяти Да 

Промишленост Да 

 
Групи ползватели 

 
Функция 

 
Квалификации 

Специализиран  
персонал 

Монтаж / въвеждане в 
експлоатация / извеждане от 
експлоатация / ремонт / 
поддръжка / демонтаж 
 

Специално образование  

Стажанти 
 

Работа под надзор обучени 

Оператори Обслужване  опитни / обучени 

 

Пространствени  граници 

Описание на системата Роботът се състои от z-осова част, която съдържа 
електрическата система и процесора на системата 
за управление и служи за насочване на  x–оста. Х-
осовата част същевременно е и носител на у-ос, 
която извършва вертикалното движение на робота. 
На у-оста допълнително има и завъртаща се част. 

 

 
Срокове 

Предвиден срок на употреба 10 до 20 години 

Периодичност на техническо 
обслужване 

виж раздел 6 Поддръжка 

 

 
Други граници 

Температура на околната среда +5 до +40°C 

Относителна влажност на въздух 0 до 85 % без стойности под точката на 
оросяване 

Необходима степен на чистота Няма специални изисквания 

Надморска височина 0 до 1000 м 

Електрическо захранване Според модела, виж фирмената табелка с 
характеристики  

Захранващото налягане 
въздух под налягане 

4 – 7 bar, ISO 8573-1: [2:4:3] 

Експлозия  Да не се използва в потенциално 
експлозивнa атмосферa 
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2 Инсталиране на робота 

  

2.1 Монтаж 

 Монтирането и пускането в експлоатация може да се извършва само от оторизирани 
лица, за да се избегне повреда на машини, оборудване и хора. 
 
За тази цел обучените ни техници са на Ваше разположение. 
 

2.1.1 Чертеж с размери - Адаптер 

Размерите на робота с параметрите за закрепване на хващача/грипера можете да видите в  
приложението с размери. 
 
Монтажът на робота  обикновено се извършва посредством адаптерна рамка върху 
неподвижната плоча на машината за шприцоване съгласно VDMA 24466 или FHK-85-12-22. 
 
Ако рамката на адаптера се доставя от нас, за монтажа на машината е приложен лист с 
размери. 
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2.1.2 Указания за транспорт/ вдигане на робота 

Теглото на робота е отбелязано на табелката с данни на Z-носителя. 
В зависимост от модела, роботите са оборудвани с едно или повече от следните устройства за 
повдигане: 

• Халки за повдигане с кран на основната греда (Z-ос). 

• Отвори за вилки за повдигане с мотокар (например, в по-ниски халета) или за 
издърпване чрез ремъци. 

•   Допълнителни отвори, през които могат да се вкарат пръти за окачване на ремъци. 
 
 
Преди повдигане от транспортния палет се уверете, че основният плъзгач (ос Z) и 
напречната структура (оста X) са в равновесие. 
 

• Роботът е балансиран, ако съответните маркировки със стрелки 
върху осите са позиционирани една над друга. 

• Изображението показва като пример червените маркировки със 
стрелки на правилно подравнена Z-ос на W811. 

 
 
 

•  Главният и напречен плъзгач може да бъде преместван в осите Z и X само чрез 
прилагане на напрежение с тикозахранващо устройство.Тази операция е опасна поради 
високите стойности на ускорението на серво задвижванията и поради това трябва да се 
извършва само  от обучените ни техници. 

 

•  Преди повдигане вертикалната ос трябва да бъде осигурена срещу накланяне! 

•  При повдигане с мотокар обезопасете срещу подхлъзване! 
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2.1.3  Демонтаж на робота 

Теглото на робота може да се види на табелката с данни на Z-носителя. 
В зависимост от модела, роботите са оборудвани с едно или повече от следните устройства за 
повдигане: 
 

•  Халки за повдигане с кран на основната греда (Z-ос). 
• Отвори за вилки за повдигане с мотокар (например, в по-ниски халета) или за издърпване 
чрез ремъци. 
• Допълнителни отвори, през които могат да се вкарат пръти за окачване на ремъци. 

 

 Преди разглобяване и повдигане от конзолата се уверете, че основният плъзгач (ос Z) и 
напречната конструкция (ос X) са балансирани. 
 

Осите са в равновесие, когато съответните маркировки със стрелки са 
позиционорани една върху друга. 
 
Изображението показва като пример маркировката с червените 
стрелка на правилно подравнена Z-ос на W811. 
 

 Балансирането се извършва най-лесно с ръчните функции на 
тийчбокса, преди роботът да бъде изваден от експлоатация.  
 

 Преди повдигане  вертикалната ос трябва да бъде обезопасена срещу  накланяне! 
 

  При повдигане с мотокар, обезопасете срещу подхлъзване! 
 

 Преди демонтаж всички електрически и пневматични връзки да се  разединят. 
 

 Преди повдигнането на робота свободно висящите кабели и проводници трябва да се 
обезопасят така, че да не могат да бъдат повредени или да възпрепятстват транспортирането, 
а и да не възникне опасност от нараняване. 
 
 
 
При повдигане с кран, обърнете внимание на следните изображения. 
 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 19 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 
 
 
 

 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 20 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
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2.2 Електрически връзки 

 

2.2.1 Присъединяване към мрежа 

Параметрите за присъединяване са отбелязани на фирмената табела (с указания) на робота. 
Присъединяването обикновено се извършва със захранващ кабел и CEE щепсел. 
 

 Присъединяването към мрежата може да се извърши само от оторизиран електротехник 
в съответствие с разпоредбите на компетентната електроснабдителна компания. 

 
 
От съображения за безопасност функцията на свързването на защитния проводник трябва да 
бъде специално проверена. 
 
След присъединяване към електрическата мрежа проверете посоката на въртене (например на 

вакуумната помпа). Въртящото се магнитно поле трябва да се върти надясно. 
 
 

2.2.2 Защитен прекъсвач за остатъчен ток 

 Защитен прекъсвач за остатъчен ток (преди: FI, сега: RCD - диференциалнотокова защита) 
може да се използва само в ограничена степен с честотните преобразуватели: 
 

• При честотни преобразуватели с трифазно входно напрежение, в случай на заземяване 
компонент на остатъчния ток може да възпрепятства  задействането на защитния 
прекъсвач FI / RCD! 

• Паразитните мощности в преобразувателя по принцип създават утечки, което може да 
доведе до фалшиво прекъсване. 

 
Алтернативните мерки за безопасност са например заземяване или защитна изолация. 
 
Ако при  уреди с трифазни преобразуватели се използва прекъсвач за остатъчен ток, същият 
трябва да съответства на новия тип RCD TYP  B или RCМА. 
 
Ако при  уреди с еднофазни преобразуватели се използва прекъсвач за остатъчен ток, същият 
трябва да съответства на новия тип RCD TYP  B или RCD TYP  А. 
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2.3 Електрически интерфейс 

Следните точки важат само за устройства с неинтегрирано решение, тъй като при 
интегрирането сигналите към шприцмашината се предават чрез CAN-BUS. ( CAN-шина) 
Роботи с R8.3 управление се предлагат с 2 варианта интерфейс за комуникация с 
шприцмашината: 
 

• Euromap 67 

• Euromap 12 
 
Двата варианта са описани подробно в следващите глави 
 

2.3.1 Интерфейс с шприцмашината 

Роботът стандартно е оборудван с електрически интерфейси (щекер HAN 32A) в съответствие 
с VDMA 24465 (Euronorm E12). За боравене с интегрирано решение, машините за леене под 
налягане са изработени с щекер за аварийно спиране чрез CAN-BUS и сигнали за безопасност. 
Вижте приложената електрическа схема в края на тази глава  и описанието на контакта (раздел 
2.3.2). 
 
 

 Свързването на интерфейсният щекер към машината и проверката на отделните сигнали може 
да се извършва само от специалист, който има специални познания както за шприцмашината, 
така и за робота. Преди всичко интерфейсът трябва да бъде проверен от оторизиран техник по 
роботите заедно с оторизиран механик за машини за леене под налягане. 

 

 Тези дейности трябва да се извършват с особено внимание, в противен случай това може да 
доведе до работа с грешки или увреждане на робота. 
 

 Особено наличните устройства за безопасност трябва да бъдат проверени за правилното им 
функциониране: 
 

• Проверка на сигналите за аварийно спиране от и към шприцмашината 

• Проверка на мониторинга на матрицата S5 / S6 

• Интегриране на външните защитни схеми за вратата за достъп на защитния корпус 
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2.3.2 Интерфейс Euromap 67 

Интерфейсът Euromap 67 регламентира щепселното съединение между машината за леене 
под налягане и робота. 
 

 
 
 
Интерфейсът на робота на машината за леене под налягане е изпълнен съгласно директивите 
на Euromap 67, които означават: 
 
Описаните сигнали са непрекъснати сигнали, освен ако не е посочено друго. 
 

 
Букса 

щифт 

Щекер на робота Щекер на машината за леене под 
налягане 
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2.3.2.1 Сигнали на шприцмашината (ШМ) 

Щепсел № Описание на сигнала 

ZA1 
ZC1 

Канал за аварийно спиране 1 
С превключващия контакт за аварийно спиране на шприцмашината се прекъсва 
веригата за аварийно спиране на робота. 

ZA2 
ZC2 

Канал за аварийно спиране 2 
С превключващия контакт за аварийно спиране на шприцмашината се прекъсва 
веригата за аварийно спиране на робота. 

ZA3 
ZC3 

Защитни устройства на машината Канал 1 
За обезопасяване на опасните движения на робота. Превключващият  контакт се 
затваря, когато защитните устройства на шприцмашината са активни. 

ZA4 
ZC4 

Защитни устройства на машината Канал 2 
За обезопасяване на опасните движения на робота. Превключващият  контакт се 
затваря, когато защитните устройства на шприцмашината са активни. 

ZA5 
 

Брак 
Високочестотен сигнал, когато шприцованият детайл /отливката/  е брак. 
Високочестотен сигнал трябва да е налице, когато инструментът е отворен 
и трябва да продължи  поне до „Позволено затваряне на инструмента“ " (виж   
щепселно контактно съединение № А6). 

ZA6 Инструментът е затворен 
Високочестотен сигнал, когато е приключил  процесът на затваряне на 
инструмента, сигнал „Позволено затваряне на инструмента“" вече не е необходим 
(виж   щепселно контактно съединение № А6). 

ZA7 Инструментът е отворен  
Високочестотен сигнал, когато позицията отваряне на инструмента е по-голяма или 
равна на необходимата позиция. Промяна в позицията на инструмента в посока на 
позиция по-малка от тази необходима за позициониране на робота, не трябва да е 
възможна. 

ZA8 
опция 

Инструмента е в междинна позиция 
Високочестотен сигнал, когато ШМ е достигнала определената междинна позиция, 
остава активен, докато ШМ не бъде напълно отворена. 
Сигналът може да се използва по два начина: 
1.) Инструмента спира в междинната позиция, след което се изпраща сигнал към 
устройството за обработка. Пълното отваряне на шприцмашината се последва чрез 
сигнала „Позволено пълно отваряне на инструмента “  (виж щепселно контактно 
съединение № А7) 
2.) Шприцмашината предава сигнала, но не остава в междинното положение.  
Сигналът е LOW, когато междинната позиция не се използва. 

ZA9 Референтен потенциал на робота 24V DC 

ZB2 Напълно автоматична шприцмашина 
Високочестотен сигнал, ако е възможен режим на работа на шприцмашината с 
робота. 

ZB3 Връщане на изхвъргача 
Високочестотен сигнал, когато изхвъргача се връща обратно независимо от 

позицията на подвижната подматрична плоча на инструмента.квитиращ  сигнал за  
“Позволено връщане на изхвъргача “ (виж щепселно контактно съединение № В3). 

ZB4 Изхвъргача е отпред 
Високочестотен сигнал, когато изхвъргача е отпред. Квитиращ сигнал за  
„Одобрение – изхвъргач отпред “(виж щепселно контактно съединение №В4). 

ZB5 
 

Сърце 1 свободно позициониране на робота  
Високочестотен сигнал, ако  движенията на сърцето са в положение за свободно 
позициониране на робота,  независимо от положението на движещата се 
инструменталната плоча 

ZB6 
 

Сърце 1 са в положение за в положение за отвеждане на шприцван детайл   
Високочестотен сигнал, ако движенията на сърцето са в положение за изваждане 
на  шприцван детайл. 

ZB7  
Опция  

 

Сърце 2 свободно позициониране на робота  
Високочестотен сигнал, ако движенията на сърцето са в положение за свободно 
позициониране на робота, независимо от положението на движещата се 
инструменталната плоча 
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Щепсел № Описание на сигнала 

ZB8  
Опция 

 

Сърце 2 са в положение за в положение за отвеждане на шприцван детайл   
Високочестотен сигнал, ако движенията на сърцето са в положение за изваждане 
на  шприцван детайл 

ZC5 Запазен за бъдещ EUROMAP- сигнал   

ZC6 Запазен за бъдещ EUROMAP- сигнал   

ZC7 Запазен за бъдещ EUROMAP- сигнал   

ZC8 свободен  

ZC9 Захранване на робота 0V 
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2.3.2.2 Сигнали на робота (Р) 

 
Щепсел № Описание на сигнала 

A1 
C1 

Аварийно спиране от Р  Канал 1 
Чрез отваряне на комутиращите контакти на робота, трябва да може да се 
изключи управлението на машината за леене под налягане. 

A2 
C2 

Аварийно спиране от (Р) Канал 2 
Чрез отваряне на комутиращите контакти на робота, трябва да може да се 
изключи управлението на машината за леене под налягане. 

A3 
C3 

Свободен обхват на инструмента  
Подаването на сигнал последва от крайният прекъсвач към позициониращият 
плъзгач. Отваря се комутиращата контактна система, ако позициониращият 
плъзгач напусне своето изходно положение в обсега на шприцмашината преди да 
се позиционира в обхвата на инструмента. Ако превключвателя е отворен не може 
да последва нито затварящо нито отварящо движение на инструмента. Също така 
и при изключено управление на робота действието на шалтера трябва да е както 
е описано.   

A4 
C4 

Запазен за бъдещ EUROMAP- сигнал   

A5 Свободен 

A6 Позволено затваряне на инструмента  
Високочестотен сигнал, когато роботът е толкова далече от инструмента, че той  
може да бъде затворен, и когато други контролиращи  устройства на робота 
позволяват затварянето на инструмента. 
Сигналът трябва да остане високочестотен за времетраенето на процеса за 
затваряне на инструмента. Ако сигналът поради неизправност премине на LOW, 
движението на затваряне на инструмента трябва да бъде прекъснато. 
Забележка: Сигналът „Позволено затваряне на инструмента” не трябва да се 
свързва с други сигнали в който и да е режим на работа.  

A7 
Опция 

 

Позволено пълно отваряне на инструмента 
Сигналът е високочестотен, когато (Р) е извадил детайла от инструмента и 
позволява по-нататъшно отваряне на инструмента. Сигналът трябва да остане 
високочестотен, докато шприцмашината изведе сигнал "инструмент отворен". 

A8 Запазен за бъдещ EUROMAP- сигнал   

A9 Референтен потенциал на машина за леене под налягане 24V DC 

B2 Режим на работа с манипулатор 
При режим на работа с робота сигналът е  LOW. 

B3 Позволено връщане на изхвъргача 
Сигналът е високочестотен, ако процеса на отвеждане е изпълнен дотолкова, че 
може да се извърши движението „връщане на изхвъргача“. Сигналът остава 
високочестотен за времетраенето на движението „връщане на изхвъргача“. 
Сигналът трябва да се индикира минимум до подаване на сигнал на 
шприцмашината „изхвъргача се е върнал“ (виж щепселно контактно съединение 
№ ZB3). 

B4 Позволено движение изхвъргач напред 
Сигналът е високочестотен, ако процеса на отвеждане е изпълнен дотолкова, че 
може да се извърши движението ‘изхвъргач напред’. Сигналът остава 
високочестотен за времетраенето на движението „изхвъргач напред“. Сигналът 
трябва да се индикира минимум до подаване на сигнал на шприцмашината 
„изхвъргача е отпред“ (виж щепселно контактно съединение № ZB4). 

B5 Позволен ход сърце 1 за  свободно позициониране на робота. 
Сигналът е високочестотен, ако е позволен ходът на движения на сърцето към 
позицията за позициониране на устройството за манипулиране. 

B6 
 

Позволен ход сърце 1 за изваждане на шприцваният детайл 
Сигналът е високочестотен, ако е позволен ходът на движения на сърцето за 
изваждане на шприцваният детайл. 

B7 
опция 

Позволен ход сърце 2 за  свободно позициониране на робота.  
Сигналът е високочестотен, ако е позволен ходът на движения на сърцето към 
позицията за позициониране на устройството за манипулиране. 
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Щепсел № Описание на сигнала 

B8  
опция 

 

Позволен сърце 2 за изваждане на шприцваният детайл 
Сигналът е високочестотен, ако е позволен ходът на движения на сърцето за 
изваждане на шприцваният детайл. 

C5 свободен  

C6 Запазен за бъдещ EUROMAP- сигнал   

C7 Запазен за бъдещ EUROMAP- сигнал   

C8 Свободен 

C9 Захранване на машината за леене под налягане 0V DC 
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2.3.3 Интерфейс Euromap 12 

Интерфейсът Euromap 12 установява свръзването между шприцмашината и робота: 
 
 
 
 

Stift

Buchse

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 
Интерфейсът на робота на шприцмашината е проектиран в съответствие с указанията на 
VDMA 24465, респ. на Euromap 12, които гласят: 
 
Описаните сигнали са непрекъснати сигнали, освен ако не е посочено друго, и не трябва да 
падат под времетраене на сигнала от 0,5 секунди. 
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2.3.3.1 Сигнали на шприцмашината (ШМ) 

Щепсел № Описание на сигнала 

1, 9 Аварийно спиране 
С превключвателят за аварийно спиране на шприцмашината се прекъсва 
веригата за аварийно спиране на робота. 

2 Инструмента е отворен 
Сигналът се генерира чрез затваряне на превключвателя. Подаването на 
сигнала трябва така да е защитен, че да може да се генерира само ако е 
достигнат минимален отвор на инструмента за позициониране. 

3, 11 Защитните приспособления са активни 
За защита от  опасни движения на робота. Превключвателят е затворен, ако 
защитните приспособления  на шприцмашината са активирани. 

4 Изхвъргача е върнат 
Превключвателят е затворен, ако изхвъргача е върнат независимо от 
положението на движещата се инструментална плоча.  Сигналът е квитиращ 
сигнал за „позволено връщане на изхвъргач“ (виж щепселно контактно 
съединение №.21). 

5 Изхвъргача е отпред 
Превключвателят е затворен, ако изхвъргача е отпред. Сигналът е квитиращ 
сигнал за „позволено движение изхвъргач напред“ (виж щепселно контактно 
съединение № 22). 

6 
 

Сърце свободно позициониране на робота 
Превключвателят е затворен, ако движенията на сърцето са в положение за 
свободно позициониране на робота, независимо от положението на движещата 
се инструменталната плоча. 

7 
 

Сърце са в положение за в положение за отвеждане на шприцваният 
детайл   
Превключвателят е затворен, ако движенията на сърцето са в положение за 
изваждане на  шприцваният детайл 

8 
 

Некачествена продукция 
Превключвателят е затворен, ако шприцваният детайл е брак. 
Превключвателят трябва да бъде затворен, ако инструментът е отворен и 
трябва да остане затворен минимум до "позволено затваряне на инструмента" 
(виж щепсел  № 17). 

10 Напълно автоматична шприцмашина 
Превключвателят е затворен, ако контактният ключ е в положение "напълно 
автоматично". 

11 Запазено за SUVA-защитен пакет: Защитната врата на ШМ е затворена +24V 

12 Инструмента е затворен 
Превключвателят е затворен, ако е завършил процеса за затваряне на 
инструмента, сигналът „позволено затваряне на инструмента“ не е необходим 
повече (виж щепсел № 17). 

13 Свободен  

14 
 

Инструмента е в междинна позиция 
Превключвателят е затворен ако ШМ достигне зададената междинна позиция и 
остава затворен докато ШМ не е напълно отворена.  
Сигналът може да се използва по два начина: 
1.) Инструментът спира в междинната позиция, след което се изпраща сигнал 
към  устройството за манипулиране. Пълното отваряне на машината се 
извършва чрез   сигналът "Позволено пълно отваряне на инструмента”  (виж  
Pin 28) 
2.) Машината предава сигнала, но не остава  в междинната позиция. 
 Превключвателят е отворен, ако междинната позиция не се използва. 
(Опция: Запазено за SUVA – защитен пакет: Защитна врата на ШМ е затворена   
2-ри канал) 

15 Няма наличен детайл 

16 Референтен потенциал на робота 
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2.3.3.2 Сигнали на робота (Р) 

 
Щепселно 
Щепсел № 

Описание на сигнала 

17 Позволено затваряне на инструмента 
Превключвателят се затваря, когато роботът е толкова далеч от инструмента, че 
може да бъде затворен, и ако други контролни приспособления на робота 
освобождават затварянето на инструмента. Превключвателят е затворен за 
времетраенето на процеса за затваряне на инструмента. При спад на контакта 
поради повреда движението за затваряне на инструмента трябва да бъде 
прекъснато. 
Забележка: Сигналът "позволено затваряне на инструмента" не може да се 
използва с други сигнали в който и да е режим на работа. 

18, 26 Обсег на инструмента, свободен 
Подаването на сигнала последва от крайният прекъсвач към плъзгача за 
позициониране. Превключвателят ще се отвори, когато плъзгача за 
позициониране в обсега на шприцмашината напусне своето изходно положение 
преди да бъде позициониран в обсега на инструмента. Ако превключвателят е 
отворен, не може  да последва нито затварящо нито отварящо движение. Също 
при изключено управление на робота, шалтера трябва да действа както е 
описано.. 

19, 27 Авариен стоп от (Р) 
С отварянето на превключвателите на робота, трябва да може да се изключи 
управлението на шприцмашината. 

20 Работа с  (автоматичен) манипулатор 
При режим на работа с робота превключвателят е отворен. 

21 Позволено връщане на изхвъргача 
Превключвателят затваря, ако процеса на отвеждане е изпълнен дотолкова, че 
може да се извърши движението „връщане на изхвъргача“. Комутиращият 
контакт остава затворен за времетраенето на движението „връщане на 
изхвъргача“. Подаването на сигнала трябва да се индикира минимум до 
подаване на сигнал на шприцмашината  „изхвъргача се е върнал“ (виж щепсел 
№ 5).  

22 Позволено движение изхвъргач напред 
Превключвателят затваря, ако процеса на отвеждане е изпълнен дотолкова, че 
може да се извърши движението ‘изхвъргач напред’. Превключвателят остава 
затворен за времетраенето на движението „изхвъргач напред“. Сигналът трябва 
да се индикира минимум до подаване на сигнал на шприцмашината „изхвъргача 
е отпред“ (виж щепсел № 5 ). 

23 
 

Позволен ход сърце за изваждане на шприцваният детайл 
Превключвателят  е затворен, ако е позволен ходът на движения на сърцето за 
изваждане на шприцваният детайл. 

24 Одобрение на движението за свободно позициониране на манипулатора 

25 
 

Запазен за бъдещ EUROMAP- сигнал   

28 
 

Превключвателят е затворен, когато (Р) е извадил детайла от инструмента и е 
разрешено последващо отваряне на инструмента. Контакта трябва да остане 
затворен докато шприцмашината издаде сигнал „инструмент отворен”. Ако 
контакта не се използва, той трябва да е отворен. 
(Опция: Запазено за SUVA-защитен пакет: Защитна врата (Р) външно 
квитирана  2.канал) 

29 Запазен за бъдещ EUROMAP- сигнал   

30,31 свободен  

32 Референтен потенциал на машина за леене под налягане 
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2.3.4 Мониторинг на инструмента S5/S6 

 Правилното позициониране на лайсните за аварийните превключвателите на формата е 
особено важно, тъй като с тях се осигурява затварянето и отварянето на машината за леене 
под налягане. Тези сигнали са независими от сигналите "Затворете матрицата" и "Отворете 
матрицата" в последователната програма на робота и се прехвърлят директно през 
интерфейса към шприцмашината. (двойна безопасност). 
 
Превключвателите S5 и S6 могат да бъдат физически превключватели (превключватели за 
бърз достъп или ролкови превключватели) или виртуални превключватели (Software точки за 
превключване). 
 
Функция и настройка на ролковия прекъсвач S5: 
Ролковият прекъсвач S5 е монтиран върху вертикалния плъзгач и се задейства чрез 
превключващата лента върху вертикалната тръба. Само когато е активиран S5, е разрешено 
движението за затваряне / отваряне.  
 
Монтажната лайстна (точката на превключване) трябва да се позиционира така, че S5 да се 
активира само когато хващачът и детайлът са на достатъчно безопасно разстояние над 
матрицата. 
 
 
Функция и настройка на ролковия прекъсвач S6: 
Този прекъсвач е закрепен към хоризонталния плъзгач Z и се задейства от монтажната 
лайстна на Z-тръбата. Превключвателят S6  шунтира функцията на S5, така че роботното рамо 
да може да се движи надолу извън машината, без да прекъсва движението на машината и 
движението на отварянето.  
 
Монтажната лайстна (точката на превключване) трябва да се позиционира така, че ролковият 
прекъсвач S6 да се задейства само при достатъчно безопасно разстояние извън защитната 
решетка на машината (с най-голям детайл на захващащото устройство/грипера!). 
 

 След настройване на точките за превключване на мониторинга на матрицата контролът на 
ролковия превключвател трябва да бъде повторно активиран/ инициализиран.   
 

 След правилното позициониране на монтажните лайстни или точките на превключване трябва 
да се провери пълната функционалност на предпазните превключватели S5 и S6. Ако и двата 
превключвателя не са задействани (роботно рамо в зоната за форморане), затваряне или 
отваряне на машината SGM може да не е възможно, ако има сигнал за затваряне на робота!
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2.3.4.1 Настройка на виртуалните ролкови прекъсвачи                                  
(Защитни  прекъсвачи  на инструмента) 

 
Роботи с абсолютни енкодери използват виртуални защитни прекъсвачи за матрицата  вместо 
реални ключове и гърбични ленти. 
 
Отворете менюто Init - ролкови прекъсвачи за да зададете точките на превключване и 
поведението на тези превключватели. 
 

 
Фиг.: Позиция на ролкови прекъсвачи 

 
В раздел Позиция изберете засегнатата ос и натиснете 

 за да въведете позицията на точката на превключване за съответния виртуален ролков 
прекъсвач чрез диалоговия прозорец за въвеждане на номера. 
 
Използвайте раздел Init за да определите дали позициите 0 на осите са в или извън зоната на 
формоване. 
 

 b.: ролков прекъсвач Init 
 

След като приключите всички настройки, затворете прозореца . 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 33 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

2.3.4.2 Инициализация на контрола с ролкови прекъсвачи 

Точките на превключване на ролковия прекъсвач за обезопасяване на матрицата се 
наблюдават от софтуера, за да може навреме да бъде открита евентуална неизправност. Това 
служи като допълнителна сигурност, за да се избегнат сблъсъци с инструмента  на 
шприцмашината. 
 
Отворете Init менюто ролков прекъсвач. 
 
В базата данни позиция се показват определените от софтуера позиции на превключване на 
наличните в робота ролкови прекъсвачи. 
 

 
Фиг .: Прозорец за ролков прекъсвач 

 
За точките на превключване, които не са преминати от последното нулиране на мониторинга 
на ролковия прекъсвач, като позиция на екрана  се ще появи ??????.?   
 
Ако при смяна на продукта или първоначалната инсталация на робота, точките на 
превключване се променят чрез промяна на монтажните лайсни, мониторингът на ролковия 

ключ трябва да бъде нулиран чрез натискане на  . 
 
Всички позиции след това показват ??????.? и се преизчисляват от софтуера при ръчно или 
автоматично  преместване на засегнатите оси. 
 
 

                    
Натиснете                     за да затворите прозореца.
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2.3.4.3 Метод за проверка на защитата на инструмента S5 / S6 

• Изключете работата с (Р).Светодиодът  LED на бутона  не свети. 

• Притваряне на инструмента. Сигналът Отворен инструмент трябва да е изключен. 

• Опитайте да позиционирате оста Y в зоната на инструмента. 

• Оста Y трябва да спре най-късно при напускане на S5. Съобщението за грешка "Контрол 
на инструмента" или "Контрол на инструмента спирачен път" трябва да се индикира върху 
тийчбокса. 

• Потвърдете съобщението 

• Проверете дали роботът е напуснал S5. За целта използвайте меню Info - Е/А, вход 482 
ролковият прекъсвач S5 трябва да е изключен. Ако това не е така, деактивирайте 
контрола на инструмента в менюто Init - Деактивиране на контрола и внимателно с оста Y 
напуснете шалтера. 

• Сега опитайте да затворите и отворите инструмента. И двете операции не трябва да са 
възможни, a на  шприцмашината трябва да се появи съобщение за грешка. 

• С оста Y напуснете обсега на инструмента. 

•  Активирайте контрола на инструмента в менюто Init - Деактивиране на контрола, ако сте 
го деактивирали преди това. 

 
Ако резултатът от проверката  е отрицателен, моля, свържете се с  филиал на нашия сервиз. 
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2.4 Пакет за безопасност/ Предпазно ограждение 

Както е посочено в раздел 1.2.1, работното пространство на робота трябва да бъде напълно 
защитено посредством предпазно ограждение съгласно правните разпоредби. 
 
 

2.4.1 Пакет за безопасност 

Нашите роботи с управление R8.3 стандартно са оборудвани с пакет за безопасност. 
 
Пакетът за безопасност се състои от: 

•  Платка за аварийно спиране с двуканална защита 

• 2 разделителни контактора за хардуерно прекъсване при отваряне на защитната врата 
(- клапа), допълнително към софтуерно контролираните контактори (двойна защита). 

• • Дистанционно управление с 2 бутона одобрение 

• Софтуерен пакет за защита (входове и изходи) 

• Кабел с щекер за лесно присъединяване на всички необходими комутационни и 
индикаторни елементи за монтиране нa проходима врата, респ. клапа за достъп.  

 

 Роботът може да бъде пуснат в експлоатация само ако са изпълнени всички условия за 
безопасност, т.е. предпазното ограждение е било настроено правилно, преди роботът да бъде 
пуснат в експлоатация. 
 
За подробно описание на функцията на пакета за безопасност виж раздел 3.1.10. 
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2.4.2 Пакет за безопасност ВЪНШЕН (EXTERN) за проходимо предпазно               
ограждение с врата или клапа за достъп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* … като опция 
 
 

• Заключващ/блокиращ механизъм за безопасност с контакт за софтуерен контрол на 
функцията. Вратата може да се отваря само когато движенията на робота са напълно 
преустановени (U3). 

• Аварийно спиране (S304) 

• Лампа H302 червена (безопасност осигурена) 

• Бутон Автоматик  S303 / H301 лампа зелена (последва достъп) 

• Бутон за квитиране / спиране (S303, H303)   

• Превключвател за ръчeн / автоматичен режим на работа(S313) 

• Монтажна плоча с разпределителна кутия и щепсел, както и 2 допълнителни индикаторни 
лампи: 
(H301): (последва достъп) (H302): (безопасност осигурена) 

 
Тези части са необходими,  за запитване на функцията на предпазната врата в защитната 
схема на програмата на робота и се предлагат с или без предпазна врата като опция.

Ръчно управление с бутони 
за одобрение  

Управление 
  с хардуер и софтуер за пакета 
за сигурност 

H301 лампа зелена * 

H302  лампа  червена * 

S313 
a) стъпка/автоматик/референция 
b) ръчно/настройка 

S303 бутон автоматик  
H301 лампа зелена  

U3 заключващ механизъм 

H302 лампа червена 

S304  аварийно спиране 

S303, H303 
Бутон за потвърждение / 

спиране 
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 Преди пускането на робота в експлоатация, трябва да се провери функционирането на 
устройствата за безопасност, както следва: 
 
1) Окончателното изграждане на пакета за безопасност. 
2) Проверка на K24V / X6 PIN7 (печатна платка) 
 Ако измервателният уред между X6 / PIN 7 (печатна платка) и X6 / PIN 8 (печатна платка) 

индикира 24 V, веригата за аварийно спиране е в изправност. 
3) Проверка на A24V / X3 ПИН 2 печатна платка) (Условието за безопасност не е 

изпълнено): 
 Ако измервателният уред показва 24V между X3 PIN 2 (печатна платка) и клема X6 / PIN 8 

(печатна платка), схемата на съединенията е в изправност. 
4) Отворете защитната врата  
5) Затворете защитната врата 
6) Натиснете бутона за потвърждение навън (Лампа H301 активирана). 
7) Преместете превключвателят в позиция "Авто" (лампа H302 е активна). 
8) Проверка на A24V X3  PIN 2 (печатна платка) (условието за безопасност е изпълнено): 
         Ако измервателният уред показва 24V между X3  PIN 2 (печатна платка) и Х6 PIN 8 

(печатна платка), схемата на съединенията е в изправност. 
9) Преместете превключвателят в позиция "ръчно" (лампа H301 е активна). 
10) Проверка на двата бутона за съгласие на дистанционното управление: 
          Когато един от двата бутона за съгласие е натиснат в средната позиция, лампата H302 е 

активирана и е възможно движение на робота при отворена предпазна  врата. 
Ако бутонът за съгласие е натиснат напълно, процесът не е възможен (паника). 

11) Преместете превключвателят в позиция "Авто" (лампа H302 е активирана). 
12) Запознайте се с програмата и стартирайте автоматичният режим на работа 
 
 В автоматичен режим не трябва да е възможно отварянето на предпазната врата. 
 

Функция на пакета за сигурност 
 
A) Блокиране  по време на автоматичен режим на работа. 

Превключвателят е в позиция Автоматик. 
1) След натискане на бутона спиране/блокиране  в тийчбокса  или бутона за потвърждение 

на защитната врата, роботът завършва последното движение, след което вратата се 
отключва и може да се отвори. 
В противен случай, пакетът за сигурност незабавно спира движението, когато защитната 
врата се отвори принудително, както по отношение на хардуера, така и по отношение на 
софтуера. 

2) За повторно пускане в експлоатация след спиране: 
- Затворете вратата 
- Натиснете бутона за потвърждение навън 
- Натиснете бутона за автоматичен старт, цикълът ще се възобнови от там, откъдето е 
бил прекъснат. 

 
B) При престой в обхвата на защитния корпус 
1)  Позиционирайте  контактния ключ на ръчен режим на работа  и извадете ключа. 
2) Вратата е отключена, може да се отвори и защитената зона е достъпна. При влизане в 

защитената зона вземете  ключа на превключвателя със себе си. Това гарантира, че 
системата не може да бъде пусната в експлоатация от друго лице отвън. 
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3) С тийчбокс отделните движения вече могат да бъдат управлявани с едновременното 

натискане на клавиш за потвърждение и функционалните клавиши. След 30 секунди или 
съобщението за просрочено време, бутонът за потвърждение трябва да бъде освободен 
1x и да бъде натиснат отново. 

 
 В ръчен режим е възможна макс. скорост на движение от 250 мм / сек.  

 
 

4) За възстановяването на автоматичния режим: 
- Напуснете  зоната за защита 

 - Затворете вратата 
 - Поставете отново ключа и позиционирайте превключвателя на автоматичен режим 

- Натиснете бутона за потвърждение отвън 
- Позиционирайте робота в референтна позиция 

 -Натиснете бутона за стартиране на автоматичния режим в тийчбокса. Това не позволява, 
системата  да бъде стартирана по погрешка от друго лице, въпреки че има оператор в 
защитената зона. 

 
 
 
 

Указание: 
 

Не е достатъчно роботното рамо да се движи бавно в автоматичен режим извън 
защитната решетка на машината (максимум 250 мм / сек.), за да избегнете всякакъв риск 
от нараняване. 
Съгласно разпоредбите, достъпът до опасната зона не трябва да бъде възможен в 
автоматичен режим, а в случай на прекъсване на автоматичния режим само при наличие 
на пълна защита, която не позволява на робота да се движи. 

 
 
 
 
 

2.4.2.1 Показание за работно състояние на роботи от PRO-серия 

Светлинната  индикация  ambiLED показва четири различни работни състояния. 
 

 
Автоматичен режим: AmbiLED свети постоянно зелен. 
 
 
 
 
 
 

1. Ръчен режим: AmbiLED свети  постоянно тъмносин. 
Необходима е ръчна намеса. 
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2. Блокиране:  
АmbiLED светва последователно тъмносиньо и светлосиньо, докато роботът се движи. 
Когато е спрял амбиLED свети постоянно светло синьо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Безопасността не е изпълнена: AmbiLED свети постоянно в червено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3 Предпазно ограждение 

Ограждението се състои от защитна врата и предпазни оградни елементи. 
 
Тези предпазни елементи се предлагат като опции в следните размери (ширина * височина): 
 
 
- 1000 mm * 2000 mm 
- 500 mm * 2000 mm 
 
Те служат за окомплектоване на заграждението на работната зона на робота, респ. на   цялата 
автоматизирана система. 
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2.5 Пневматика 

 

2.5.1 Връзки за сгъстен въздух 

 
Извършва се в  обслужващия блок с 1/2 "маркуч. В точката на свързване на главната линия за 
сгъстен въздух трябва да се предвиди спирателен вентил. (Сферичен клапан или 
бързодействащ съединител). 
 
Необходимо захранващо налягане: 4 - 7 бара 
 
Потребление на  сгъстен въздух / Цикъл на робота: 
 
Потреблението на  сгъстен въздух зависи от характеристиките на робота. 
 
За точно изчисляване на действителната консумация на въздух на вашето устройство, моля, 
направете справка в следната таблица: 

 

    Потребление / ход * потребление. / сек. ** 

      CNC устройства   C - ос A - ос Вакуум / верига  

W811  0,3 0,4 0,4 
W813, W823  0,2 0,2 0,4 

W821, W831  1,3 0,4 0,4 

W832, W833  1,1 1,3 0,4 

W843  1,1 1,3 0,4 

W853  6,4 8,3 0,4 

W873  6,6 4,5 0,4 

 

*: Посочените стойности се отнасят за работно налягане от 6 бара и са посочени в dm3. 
 

**: Посочените стойности важат само за верига на Вентури. 
 
Пример за изчисляване на консумацията на сгъстен въздух: 
 
W833CNC:  X , Y, Z-ос моторни 
  A и  C ос пневматични 
  2 вакуумни вериги, активират се на всеки 10 сек. 
 
1) A-ос: 

 2 x задейства се в рамките на един цикъл : 2 x 1.3 =  2,6 dm³ 

2) C-ос: 
 2 x задейства се в рамките на един цикъл :2 x 1.1 =  2,2 dm³ 

3) 2 вакуумни вериги: 
 на всеки 10 секунди се активира на цикъл: 2 x (10 x 0.4) =  8,0 dm³ 

4) Общо потребление: 2,6 + 2,2 + 8 =  12,8 dm³ 
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3 Ръководство за експлоатация R8.3 - управление 

3.1  Основни манипулации 

 

3.1.1 Въведение 

Системата за управление R8.3 е изключително мощна система за управление с Teach-In 
програмиране. 

 Прочетете внимателно ръководството за експлоатация преди първоначалното пускане в 
експлоатация и се запознайте с неговото управление, за да се избегне  неправилното 
функциониране на робота.  
 

 Неправилно обслужване може да причини повреда на робота, хващача, инструмента или 
шприцмашината, както и телесни повреди на персонала. 

          Ето защо обслужването и програмирането трябва да се извършват само от обучен персонал. 
 
В това отношение препоръчваме квалификационните курсове, които предлагаме в нашите 
центрове за обучение. 
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3.1.2 Разположение на осите на робота 

 

 
 

Фиг.: Стандартен линеен робот 
 
 

 
Фиг.: Scara Робот 
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3.1.3  Авариен стоп 

Бутоните на блока за аварийно спиране се използват за основните операции по обслужване на 
робота. Функцията на тези бутони е независима от това дали тийчбокс е включен или не. В 
зависимост от режима на работа светва светодиодът на съответния бутон. 
 

 
Фиг.: Блок за аварийно спиране 

 

 

Референтно позициониране 
Извършване на референтно позициониране. Това е възможно в областта на 
инструмента само ако в заредената програма се съдържа референтно 
позициониране.  
 

 

Шприцмашина: Режим на работа с (Р) 
Улеснява режима на работа на шприцмашината с робота. В изключено 
състояние шприцмашината може да се привежда в движение без робот. 
Светодиодът мига при включване, ако инструмента, изхвъргача или сърцето 
не са в определена позиция. В такъв случай функцията се включва със 
закъснение, за да улесни достигането на такава позиция. 
 

 

Автоматичен старт 
Стартиране на автоматичния режим на работа. Роботът трябва да е в 
референтен режим на работа, шприцмашината трябва да е в автоматичен 
режим на работа, а режима на работа на (Р) трябва да е включено. 
 

 

 Блокиране 
Край на автоматичния режим след пълно изпълнение на текущата 
обработена команда или група от команди. Автоматичният режим може да 
бъде възстановен след повторно натискане на бутона за автоматично 
стартиране. 
 

 

Ръчен режим / стоп 
Задейства незабавно спиране и превключване към ръчен режим. 
 

 

Включване управляващо напрежение 
Натиснете бутон управляващо напрежение след включване на главния 
прекъсвач или след аварийно спиране. 
 

 

АВАРИЙНО СПИРАНЕ 
Задейства незабавно спиране на робота Съответните изходи се изключват от 
хардуера, веригата за аварийно спиране към машината  се прекъсва и 

светодиодът на бутона    светва. 
Освен това на дисплея се появява съобщение за грешка "NOT-AUS” 
(Аварийно спиране) 

 
Виж също: 3.1.15.21 Виртуален блок за аварийно спиране 
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3.1.4 Въвеждане на цифри 

Този прозорец ще се отвори, ако е необходимо въвеждане на цифри. 
 

 
Фиг.: Въвеждане на цифри 

 
В заглавната лента  се показва параметърът, който ще  бъде въведен. Минималните и 
максималните стойности за всеки параметър се показват отляво и отдясно на текущата 
стойност, и лентата на състоянието в долната част на прозореца. 
 
Въвеждането на цифри се извършва чрез цифровите клавиши. 
 

 Отхвърля въвеждането 
 

 и  преместват курсора в съответната посока. 
 
 

 изтрива от текущата позиция на курсора надясно 
 
 

 изтрива от текущата позиция на курсора наляво. 
 
 

 Отхвърля въвеждането и затваря прозореца  
 

 приема стойността и затваря прозореца 
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3.1.5 Въвеждане на текст 

Този прозорец се отваря, когато е необходимо въвеждане на текст. 

 
Фиг.: Въвеждане на текст 

 
Параметърът, който трябва да бъде въведен, се показва в лентата за състоянието в долната 
част на прозореца. 
Въвеждането се осъществява чрез буквено-цифрови клавиши, подредени подобно на 
клавиатурата на пишеща машина. 
 
 

 отхвърля въвеждането. 
 

 и   преместват курсора в съответната посока. 
 

 изтрива от текущата позиция на курсора надясно 
 

 изтрива от текущата позиция на курсора наляво. 
 

 отхвърля въвеждането и затваря прозореца 
 

 приема стойността и затваря прозореца 
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3.1.6 Режими на работа 

За обслужване на робота се изисква познаване на различните режими на работа, в които 
роботът може да се намира. 
 
Те се разделят  в следните състояния:  
 

 

Липсва референция 
Състояние на управлението след включване. Всички ръчни функции са 
възможни, но цифровите позиции на осите, индикирани на дисплея на 
тийчбокса са невалидни. За да могат да бъдат използвани всички 
функции на робота, трябва да се извърши референтно позициониране. 
 

 

Ръчен режим на работа 
Всички функции на устройството са налични, индикираните стойности на 
позицията са валидни. За да може да се стартира автоматичен режим на 
работа, трябва да се извърши още едно референтно позициониране. 
 

 

Референция 
Всички оси, вакуумни и грайферни кръгове се намират в съответната 
референта позиция. Изпълнение на референтните програми. 
Автоматичният режим на работа може да се стартира. 
 

 

Автоматичен режим на работа 
Зададената програма в робота се изпълнява.  
 

 

Стоп 
Край на автоматичния режим на работа, след завършване на текущо 
обработваната команда или група команди. Автоматичният режим може 

да се активира с повторно натискане на бутона   от следващия 
програмен ред. 
 
 

 

Режим на изчакване на шприцмашината 
Роботът чака шприцмашината. 
Роботът превключва от автоматичен към режим на работа в режим на 
изчакване на шприцмашината: 
 

• Когато машината се превключва ръчно 

• Ако машината не е в автоматичен режим, а роботът достигне до 
команда, чакаща сигнал от машината. 

• Ако шприцмашината не е в автоматичен режим, или не е включен 
режим за работа с манипулатор, когато роботът изпълнява 
командата ИЗЧАКВАНЕ РЕЖИМ НА РАБОТА С 
ШПРИЦМАШИНАТА  = ВКЛ. 

 
 
 

Роботът автоматично възобновява автоматичния режим, когато машината преминава на 
автоматично управление или когато се включи режимът на работа с манипулатор.  

 
 
Вижте също: 
3.1.7 Референтен режим   
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3.1.7 Работен режим референциране 

 
 
Чрез референтно позициониране роботът и евентуално съществуваща периферия се 
въвеждат в определено основно положение, за да се даде възможност за автоматичен режим 
на работа. Референтните позиции на грайферите и вакуумните кръгове могат да бъдат 
избрани.  Ако след включване на уреда докато не бъде извършено референтно поциониране, е 

възможен само работният режим    липсва рефенциране. 

В зависимост от работния режим на робота с натискането на клавиша се изпълняват два 
различни вида референтни движения:: 
 

• Референциране в работен режим   Без рефенциране 

• Референциране в ръчен работен режим 

        
 

3.1.7.1 Липсва референциращо движение в режим референциране 

В режим на работа  без рефенциране не може да се извърши референтно позициониране 
в обхвата на инструмента. Най-напред осите трябва да бъдат изведени ръчно от обхвата на 
инструмента, а оста B (ако я има) трябва да бъде настроена на позиция 0. 
 

Ако задържите бутона , ще стартирате стандартното оригинално референтно движение на 
робота 
 
Осите се преместват в референтните им позиции в последователност Y-X-Z-C-A. 
 
Пневматичните оси се придвижват до крайния си прекъсвач за нулева позиция. 
 
- 
Също цифровите осите се позиционират след това в тяхната 0-позиция – краен 
превключвател. При задвижване на осите с инкрементален датчик след това се позиционира 
върху референтният знак на датчика. След това съответната ос се позиционира върху 
конфигурираната референтна позиция. В стандартна конфигурация отстои на 10 мм в посока 
„+” от 0-позиция – краен превключвател. След достигане на тази референтна позиция 
съответаната цифрова позиция се нулира. 
 
 
Ако бутонът се освободи преди достигане на референтната точка, движението спира. 
 

След като отново натиснете референтния бутон    процесът продължава. 
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Когато всички оси достигнат референтната си позиция, системата превключва на ръчен режим. 
 

Иконката се показва вляво горе в статусния ред, светодиодът на бутона  светва. 
 
Ако с програма за обучение не е зададено съответно референтно движение (HG-REF), трябва 
да преместите гриперите (захващащите устройства) в определената им референтна позиция. 
След това референтното позициониране трябва да се извърши в ръчен режим, преди  да може 
да се стартира автоматичният режим. 
 

3.1.7.2 Референциращо движение в ръчен режим 

Задържането на натиснат клавиш  стартира референтното движение. 
 
Ако са програмирани референтните обучителни програми за робот (HG-REF) и периферия, 
след това референтното позициониране едновременно (!) се извършва. Чрез това е възможно 
робота да се референцира навън от инструмента, респективно едновременно да се 
позиционира периферно съоръжение в основно положение. Също така вакуумните и 
грайферните вериги могат се позиционират в съответното референтно състояние чрез 
референтното позициониране. 
 
 
Ако за робота няма обучително референтно позициониране или след изпълнение на 
референтото позициониране отделните оси не са достигнали все още своите 0 – позиции, 
съответните оси се позиционират в последователност Y-X-Z-C-A в своите референтните си 
позиции.  
 

При освобождаване на бутона , движението спира. При повторно натискане на  бутона, 
референтното позициониране се рестартира. 
 
Когато референтното положение се установи се превключва в референтен режим на работа. 
 

Иконката  се показва вляво горе в статусния ред, светодиодът на бутона    светва. 
 
 
Вижте също: 3.3.9.6 учебна команда (Р)-режим 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 49 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

3.1.8 Презаписване 

С тази функция могат да се настройват скоростите на движение на моторните оси в рамките на 
определената в Тийч-програмата максимална скорост (VMAX). 
 

С бутона  във всеки режим на работа може да бъде извикан прозорецът Override 
(презаписване) 
Тук  с регулаторите на плъзгачите на презаписване могат да се регулират наличните цифрови 
оси на робота.  
 

 
Фиг .: регулатори на плъзгачи 

 

Ако опцията Блокиране е активирана с , с преместването на един плъзгач ще се преместват 
и всички други регулиращи плъзгачи. Ако опцията блокиране се деактивира,  корекциите на 
осите могат да се настройват поотделно. 
 

С бутоните  и  корекциите могат да бъдат променяни със стъпка от 1%  
 

С бутона  Корекциите  на всички оси едновременно могат да бъдат зададени на 30%. 
 
С опцията ECO–режим се включва респ. изключва режимът за икономично управление.  
 

С  прозорецът Override /ръчна корекция/ се затваря. 
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 Преди всичко скоростите на цифровите оси в Тийч-програмата с команди VMAX и VABS трябва 
да бъдат настроени така, че корекциите на осите при нормален режим работа на робота да 
могат да бъдат настроени на 100%.  
 

 В зависимост от настройките на роботите  настройките , корекции  се намаляват автоматично 
на 30%, когато: 
- се стартира нова Тийч-програма 
-- Роботът се включен. 
 
 
Пример: 
 
В Тийч-програмата за оста Z е програмирана максимална скорост от 80% на максималната 
конструктивна скорост (конструктивна Vmax) (vmax = 80%). 
 
Ръчната корекция  е настроена на 50% (от Vmax). 
 
Скоростта на движение по тази причина възлиза на 40% от максималната конструктивна 
скорост. 

 

 
Фиг..: VMAX и Override 

 
 
 
Вижте също: VMAX, VABS 
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3.1.9 ECO-режим 

Функцията ECO-режим напасва скоростта и ускорението на цифровите оси при движение извън 
инструмента, така че роботът достига своята позиция на изчакване извън инструмента през 
ECO- буферното време преди началото на следващото движение за отваряне на инструмента. 
Движенията в инструмента не се повлияват от режима ECO. По този начин, без да се променя 
общото време на цикъла, се постига икономичен режим на работа, отколкото когато роботът се 
движи извън машината при пълна скорост и ускорение. 
 
Режимът ECO може да бъде включен или изключен в прозореца Override с опцията ECO-
режим. 
 
 
При настроен ЕСО – режим роботът се опитва да намери оптималната настройка по време на 
първите цикли след автоматичният старт, едва след това се изпълнява остатъчното движение 
с равномерна бавна скорост и ускорение. Направените настройки чрез ЕСО-режим се 
индикират в прозорец Override с малки регулаторни плъзгачи.   
 

 
Фиг.: Override прозорец с активен ECO-режим 

 
Ако роботът по някаква причина закъснее (инструмента се отваря преди роботът да достигне 
позицията на изчакване), останалата част от текущия цикъл се изпълнява при пълна скорост и 
ускорение. По време на следващите цикли роботът отново ще се опита да намери 
подходящата настройка. 
 
За движения по специални процедури (които са значително по-дълги или по-кратки от 
стандартното движение), режимът ECO може да бъде деактивиран с командата ECO MODE за 
текущия цикъл. След това роботът използва за този цикъл настройките, направени с VMAX, 
VABS, AABS и Override. При следващия цикъл ECO режимът автоматично отново се активира. 
В допълнение, режимът ECO може да се включи и да се нулира автоматично с тази команда. 
 
При постоянно неравномерни времена на движение, времето за буфериране на ECO може да 
се увеличи, за да покрие времевата разлика между най-дългото и най-краткото движение и по 
този начин да постигне по-добър регулиран метод на действие.  
 
 

 За да работи ECO- режимът, моля използвайте съвместима последователност за изчакване на 
отворен инструмент или отстраняване: достъп   
 
Виж също: 3.3.9.7 Teach-команда  ECO- режим 
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3.1.10 Предпазно ограждение 

3.1.10.1  Пускане в действие с предпазно ограждение 

3.1.10.1.1 Ръчен режим настройка 

За да може да се оперира след включване на управлението в ръчен режим на работа, 
контактният ключ трябва да се намира в положение РЪЧЕН РЕЖИМ – НАСТРОЙКА и трябва 
да се натисне един от бутоните за одобрение в долната част на тийчбокса. 
 
3.1.10.1.2 Автоматичен режим, стъпка, референциране 

След включване на управлението, безопасността трябва да бъде изпълнена, в противен 
случай режимите АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ, СТЪПКА, РЕФЕРЕНЦИРАНЕ  не могат да бъдат 
изпълнени с робота. 
 
За да се гарантира безопасността: 
1.) Отворете защитната врата 
2.) Затворете отново защитната врата 
3.) Натиснете външния ключ за потвърждение 
4.) Поставете контактният ключ в позиция  Автоматичен режим-Стъпка-Референциране 
 
Периодът между отварянето и потвърждаването отвън може да бъде произволно дълъг (няма 
функции за мониторинг на времето). 
 
 
 

3.1.10.2 Избор на работен режим 

 
3.1.10.2.1 Ръчен режим настройка 

Ако контактният превключвател е в позиция РЪЧЕН РЕЖИМ НАСТРОЙКА всяка ос може да 
бъде преместена с едновременно натискане на бутон за съгласие в тийчбокса. 
Освобождаването на бутона води до незабавно спиране на избраната функция  (Софтуер 
функция спиране на оста, захранването 24 V за изходите ще бъде хардуерно прекъснато). 
 
При всяка промяна на функцията (например: оста X към оста Y), бутонът за разрешение трябва 
да бъде освободен и след това отново да бъде натиснат. За да влезете в режим Teach-Mode, 
първо трябва да бъде извърши референция (изпълнете безопасността – контактният ключ в 
положение Автоматичен режим стъпка референция). След това извикайте режима Teachmode 
и позиционирайте контактният ключ в положение РЪЧЕН РЕЖИМ НАСТРОЙКА. Защитната 
врата вече може да се отвори и вътре в защитната решетка е възможно позициите да се 
управляват с помощта на бутона за съгласие. 
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3.1.10.2.2 Автоматичен режим, стъпка, референциране 

За да може да се премине към референтната позиция, всички врати трябва да се проверят за 
безопасност. Контактният ключ трябва да бъде в положение АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ, 
СТЪПКА, РЕФЕРЕНЦИРАНЕ. Това важи както за автоматичния, така и за стъпковия режим. 
 
 
Ако е необходимо да се намесите по време на автоматичния цикъл, първо трябва да натиснете 

бутона , за да отключите вратата. Вратата е отключена, когато всички оси са завършили 
своето движение. Ако вратата не се отвори, автоматичният режим може да продължи с бутона 

. 
 
Ако обаче вратата се отвори, безопасността трябва да бъде осигурена и след намесата с 

бутона  цикълът на отвеждане продължава. Ако безопасността на вход е осигурена, 
може да се премине към референтната позиция и да бъде стартиран автоматичният режим. 
Безопасността трябва да бъде осигурена и за стъпковия режим на работа. 
 
 

3.1.10.3 Контрол предпазна врата 

Контролът на предпазната врата е активен, ако  контактният ключ е в позиция АВТОМТИЧЕН 
РЕЖИМ-СТЪПКА-РЕФЕРЕНЦИРАНЕ 
 
Предпазна врата: 
 
Тук защитен модул извършва електрически мониторинг на защитната врата, като по този начин 
се гарантира, че роботът може да се използва само в ръчен режим, когато  някой  е в защитния 
корпус и че никой не може по невнимание да влезе в опасната зона на системата, докато 
роботът се използва в автоматичен режим. Освен това  се извършва проверка, дали  
превключвателите  са  шунтирани, или има други смущения в защитната верига. 
 

3.1.10.4 Анализ ефекта на грешката 

- По време на автоматичния режим на работа предпазната врата е отворена 
принудително 

- -> Защитната контакторна схема чрез хардуера отделя  всички изходи от захранването. 
Също така софтуерът незабавно прекъсва автоматичния цикъл и превключва на ръчен 
режим. 
 
-  Предпазната врата се отваря по време на  блокировка. 
-> Защитната контакторна схема чрез хардуера отделя всички изходи от захранването. 
Също така от софтуера не се стартира нова функция. Поради това дефектен изход или 
грешна програма не водят до нежелано движение. 
 
- В режим на ръчна настройка (предпазната врата не се контролира), движение на оста 
може да се извърши само с бутона за разрешение. Ако този бутон се натисне за по-
дълго време (30 сек.) без  да бъде извършвано   движение, тогава (чрез софтуер) не 
може да се изпълни нова команда за движение. Цялата система прекъсва (контрол на 
времето  бутон за разрешение)  

- Всички моторни оси  в незащитено състояние също се изключват от захранването на 
честотния преобразувател / серво модула чрез хардуера посредством разделителни 
контактори. 
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3.1.11 Управление на потребителите и пароли 

С помощта на управлението на потребителите е възможно на 15 различни потребители да се 
предоставят  различни права при работа с устройството. Така например на  операторите може 
да бъде позволено да работят с устройството, на началниците смяна например и ръчните 
функции, на настройчиците на машината освен това може да се позволи да зареждат и 
променят програми и т.н. 
 
Правата на потребителите могат да се задават свободно в 8 различни потребителски профила. 
Профил 7 определя какво вече е позволено без въвеждане на парола. Осмият профил 
(профил 0) е твърдо дефиниран и е запазен за администратора (Admin) на системата. 
Администраторът получава всички права, той може и като единствен потребител да създава 
профили или да променя пароли. Всеки потребител получава лична парола и му е присвоен 
един от потребителските профили от 1 до 6. 
 

 Управлението на потребителите на управлението R8.3 винаги е активно и не може да бъде 
деактивирано. За да се даде възможност за работа без парола, за всички функции в профила 
могат да бъдат зададени 7 разрешения за  писане/четене. Само запазени за администратора 
настройки изискват след това 

          съответно логване /влизане. 
 

 Запишете паролите, особено паролата на администратора, и ги съхранявайте на подходящо 
място. 
 

 Ако администраторската парола бъде загубена, функциите, предоставени на администратора 
(промени в управлението на потребители и различни други основни настройки) вече не са 
достъпни! В такъв случай се свържете с най-близкото ни представителство. 
 
 

3.1.11.1 Администратор  

За да можете да управлявате потребителите с техните профили и пароли, както и за някои 
други основни настройки, трябва да сте регистрирани като администратор. 
 
Потребителското име на администратора винаги е ADMIN. 
Паролата за администратора при доставяне е 1234. 
 

 Ако профилите на потребителите действително се използват, е важно да промените 
администраторската парола, за да предотвратите неоторизиран достъп. 

 
 
 
 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 55 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

3.1.11.2 Потребители 

3.1.11.2  Потребители 

За да можете да създавате, променяте или изтривате потребители, трябва да сте 
регистрирани като администратор. 
 
В менюто Init изберете Управление на потребителите и преминете към раздела 
Потребители. 

 

 

Фиг .: Прозорец  Администриране на потребители 
 
Тук можете да зададете потребителски профил на вече съществуващи потребители,  като 
активирате с кликване  съответната опция в реда с потребителя. 
 

С  се създава нов потребител. 
  

С   се изтрива маркираният потребител. 

С . се променя маркираният потребител. 
 

С  въведените данни се отхвърлят и прозорецът се затваря. 
 

С   променените  потребителски данни са приети. 
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3.1.11.2.1 Създаване, промяна на потребител 

Тук можете да променяте или задавате данните на потребител. 

 

 
Фиг .: Прозорец за редактиране на потребител 

 
 
След като кликнете върху съответното поле за въвеждане, желаната стойност може да бъде 
въведена чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 

 Отхвърля входящите данни и затваря прозореца 
 

 Приема променения потребител 
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3.1.11.3 Профили 

3.1.11.3 Профили 
 
За да можете да редактирате потребителските профили, трябва да сте регистриран като 
администратор. 
 
В менюто Init изберете опцията Управление на потребителите и го променете в картотечен 
Профил 

 
 
Тук можете да настроите потребителските профили от 1 до 7 според вашите нужди. 
 

С  маркираната функция се заключва в съответния профил. В таблицата това се 
представя с x. 
 

С  избраната функция в съответния профил се дава разрешение "само за четене". В 
таблицата това е представено от r. 
 

С  се дава разрешение "Четене и писане" за избраната функция в съответния профил. В 
таблицата това е представено с r / w. 
 
 

С  входните данни се отхвърлят и прозорецът се затваря. 

С  се приемат променените данни на потребителя. 
 

   С профила 7 се разрешават функции за използване без парола! 
 

 Ако на текстовия редактор е дадено  разрешение за "четене и писане", автоматично се дава 
разрешение "четене и писане"  и за ръчните функции. 
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3.1.11.4 Влизане  
 
Когато е активирано управлението на потребителя, в състояние на излизана (например след 
включване на устройството) са достъпни само клавишите за промяна на режима на работа, 
помощ и функциите, активирани в профил 7. Всички останали функции са скрити. 
 

В лентата на състоянието се показва символът  . 
 
Всеки потребител трябва да влезе (да се погне) с името и паролата си, за да получи достъп до 
функциите, които са му разрешени. За да направите това, кликнете в менюто Init върху 
позицията вписване. 
 
След това можете да влезете в следния прозорец: 
 

 
След като кликнете върху полето за въвеждане на потребителско име, въведете 
потребителското си име в диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
След като кликнете върху полето за въвеждане на потребителска парола, въведете 
потребителската си парола в диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
 

 отхвърля входящите данни и затваря прозореца. 
 

 приема входящите данни и ви регистрира. 
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3.1.11.4 Излизане 

3.1.11.5. Излизане 
При активирано управление на потребителите, когато напускате тийчбокса или робота трябва 
да излезете, за да се предотврати неразрешената работа с устройството. 
 
 За целта кликнете в менюто Init върху позицията излизане. 
 

В лентата на състоянието се показва символът    
 
Само бутоните за промяна на режима на работа, помощ и функциите, активирани в профил 7, 
са достъпни. Всички останали функции са скрити. 
 
 

3.1.11.6. Забравена парола 

Ако сте забравили администраторската парола, можете да натиснете бутона Забравена 
парола в прозореца за вход, за да получите паролата в кодирана форма: 
 
Моля, обърнете се към Вашият администратор или  се обдаете в местная  ни офис и 
посечете следния номер:  

 
 
 
Използвайте този код за връзка  с най-близкия сервизен център. 
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3.1.12 Ръчни функции 

 

3.1.12.1 Цифрови оси 

 
 
С тази функция избраната цифрова ос може да се премества ръчно в режимите 

 ръчен,  референция и  без референция.  
Освен това актуалната позиция на избраната ос се индикира във всички режими на работа. 
 

 При роботи с вторични оси чрез натискане на клавиша за оста за по-дълго време могат да се 
индикират бутоните за превключване между основната и вторичната ос. 
 
Дали цифровите оси да могат да се преместват с променлива ръчна скорост или с фиксирани 
ръчни скорости, се задава в менюто Init Setup: Robot Settings./ Настройки: Настройки на робота 
 

 
Фиг.: Цифрова ос с променлива ръчна скорост 

 

 
Фиг.: Цифрова ос с фиксирана ръчна скорост 
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 движи оста с променлива скорост в посока плюс. 
 

 движи оста с висока скорост в посока плюс. 
 

 движи оста с ниска скорост в посока плюс. 
 

 движи оста с около 0,1 мм в  посока плюс. 
 

 движи оста с около 0,1 мм в   посока минус. 
 
 

 движи оста с ниска скорост в посока минус. 
 

 движи оста с висока скорост в посока минус. 
 

 движи оста с променлива скорост в посока минус. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.12.2 Освобождаване оси в ръчен режим (опция) 

Ако хоризонталните, цифрови оси са оборудвани с опционална възможност за освобождаване, 
същата може да се активира в ръчен режим. Активиране освобождаване в ръчен режим 
способства спирачките на засегнатите оси да се отворят и осите  да могат да се преместват 
ръчно. 
 
 Активирането се извършва в /менюто за информация Позиции на осите : 
 

 
Фиг.: Инфо меню Позиции на осите с освобождаване 

 
С едно  при опция Освобождаване съответната ос се освобождава незабавно. 
 
Изключването на освобождаването може да последва ръчно чрез ново докосване на опция 
освобождаване. Освен това освобождаването се деактивира автоматично, веднага щом която 
и да е друга команда на оста се изключи.   

С  Всички освободени оси се освобождават 
 

С . всички освобождавания се деактивират. 
 
 
Виж също: 3.3.1.3.7 Команда освобождаване на осите  
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3.1.12.3 Пневматични оси  

 
С тази функция избраната пневматична ос може да се мести ръчно в режимите  

 ръчен,  референция и  без референция. Освен това се показва текущото 
положение на избраната ос във всички режими на работа. 
 

 При роботи с вторични оси, бутоните за превключване между основната и вторична ос могат да 
бъдат индикирани  посредством натискане на клавиша за оста за по-дълго време. 
 

 
Фиг: Прозорец за пневматични оси 

 
 

 движи оста директно към крайна позиция в посока плюс. 
 

 движи оста в следващата междинна позиция в посока плюс. 
 

 движи оста в следващата междинна позиция в посока минус. 
 

 движи оста директно към крайна позиция  в посока минус. 
 
 

 Броят на позициите зависи от вида и оборудването на съответната ос. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.12.4 Цифрови оси 

3.1.12.4 Цифрови оси 

 
 
С тази функция избраната цифрова ос може да се мести ръчно в режимите  

 ръчен,  референция и  без референция. Освен това се индикира текущото 
положение на избраната ос във всички режими на работа. 
 

 При роботи с вторични оси, бутоните за превключване между основната и вторична ос могат да 
бъдат показани посредством натискане на клавиша за оста за по-дълго време. 
 

 
Фиг.: Прозорец за цифрови оси 

 

 премества оста с 90° в посока плюс. 

 премества оста с 60° в посока плюс. 

 премества оста на 15° в посока плюс. 

 премества оста с 15 ° в посока минус. 

 премества оста с 60 ° в посока минус. 

 премества оста с 60 ° в посока минус. 
 
 

   Ако е възможно, при преместване на цифрова ос дръжте съответния бутон натиснат, докато 
управлението не завърши избраното движение. В противен случай оста може да спре между 
две позиции и ще се индикира съобщение за грешка. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.12.5. Брояч 
 

 
тази функция 64-те брояча на Teach- програмата могат да бъдат индикирани, изтрити или 
зададени с определена стойност във всички режими на работа. 
 

 Primus робот: Налични са 10 броячи 
 

 
Фиг.: Прозорец за броячи 

 

С  избраният брояч е настроен на произволна стойност. Цифровата стойност се въвежда 
с диалоговия прозорец за цифрово въвеждане на данни. 
 

С  избраният брояч се нулира. 
 

С  всички броячи се нулират. 
 
 

 В зависимост от предназначението на брояча в Тийч-програмата, промяната на броячите 
(особено в автоматичен режим) може да доведе до сериозни промени в последователността, 
а също и до повреди, дължащи се на сблъскване! Следователно броячите (особено в 
автоматичен режим) следва да бъдат променяни  с повишено внимание само от лица, които 
познават ефектите от тази промяна от наблюдавания процес. 

 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.12.5 Брояч поставяне 

 
 
С тази функция текущите стойности на броячите на 16-те програми за поставяне на Teach- 
програмата могат да бъдат показани във всички режими на работа. В режимите  

 Ръчен,  Референциране и  Без референциране броячите също могат да 
бъдат нулирани. 

 

 Primus Робот: 2 налични програми за поставяне 
 

 
Фиг.: Прозорец за брояч поставяне 

 
Име 
Показва името на съответната програма за поставяне. 
 
Оси 
Тук се показват осите, използвани в съответната програма за поставяне. 
 
1. - 2. - 3. 
Тук се индикират текущите стойности на броячите на използваните осите в съответната 
програма за поставяне. 
 
Брояч на бройки/детайли 
Тук се индикира текущата стойност на брояча за бройки/детайли на съответната програма за 
поставяне. 

С  броячите на избраната програма за поставяне се нулират. 
 

С  броячите на всички програми за поставяне се нулират. 

С . прозорецът се затваря. 
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3.1.12.7 Конвейри 

  
 

С тази функция конвейерите могат да бъдат включени в работните режими ръчен,  

референция и  без референция. Също така могат да бъдат показани текущите 
комутационни положения на конвейрите във всички работни режими. 
 

 
Фиг.: Прозорец за конвейри  

 
 

 означава, съответният конвейер е изключен. 

 означава, че съответният конвейер е включен. 
 
 
 

С  избраният конвейер се включва. 
 

С  избраният конвейер се изключва. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.12.6 Периферни изходи 

  
 

С тази функция периферните изходи могат да бъдат включени в работните режими  

ръчен,  референция и  без референция . Също така могат да бъдат показани 
текущите комутационни положения на периферните изходи във всички режими на работа. 
 

 
Фиг.: Прозорец за периферни изходи 

 
 

 означава, че съответният периферен изход е изключен (LOW). 

 означава, че съответният периферен изход е включен (HIGH). 
 
 

С  избраният периферен изход се включва. 
 

С  избраният периферен изход се изключва. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.12.10 Вакууми 

 
 

С тази функция вакуумните кръгове могат да бъдат включени в работните режими  

ръчен,  референция и  без референция. Също така могат да бъдат показани 
текущите  комутационни положения на вакууните схеми във всички режими на работа. 
 

 
Фиг.: Прозорец за вакуумните кръгове 

 
 

 означава, че съответният вакуум е изключен. 

 означава, че съответният вакуум е включен. 

 означава, че съответният вакуум е изпуснат (опция) 
 
 

С  избраният вакуум се включва. 
 

С  избраният вакуум се изключва. 
 

С   При избрания вакуум се включва изпускане (опция). 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.12.7 Ръце (грипери) 

 

С тази функция гриперите могат да бъдат включени в работните режими  ръчен,  

референция и  без референция . Също така могат да бъдат показани текущите  
комутационни положения на гриперите във всички режими на работа. 
 

 
Фиг.: Прозорец за грипери 

 

 означава, че съответният грипер е ОТВОРЕН 

 означава, че съответният грипер е ЗАТВОРЕН. 

означава, че гриперът е  БЕЗ НАЛЯГАНЕ 

 означава, че състоянието на грипера е НЕИЗВЕСТНО 
 
 

С  избраният грипер се затваря. 
 

С . избраният грипер се отваря. 
 

С  избраният грипер се превключва (без налягане). 
 

 Комутационното положение без налягане е налично само при схеми за грипери със 
съответното клапанно оборудване. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.12.11 Цилиндри 

  
 
С тази функция дефинираните в Тийчпрограма цилиндри могат да бъдат включени в работните 

режими  ръчен,  референция и  без референция. Също така могат да бъдат 
показани текущите  комутационни положения на цилиндрите във всички режими на работа. 
 

 
Фиг.: Прозорец за цилиндри 

 
 

 означава, че цилиндърът е в положение "ИЗКЛ". 

  означава, че цилиндърът е в положение „ВКЛ” 

 означава, че цилиндърът е  без налягане. 
 

 означава, че състоянието на цилиндъра е неизвестно 
 
 
 

С  превключва избрания цилиндър в позиция ВКЛ. 
 

С  превключва избрания цилиндър в позиция ИЗКЛ. 
 

С  избрания цилиндър се  превключва без налягане. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.13 Меню ДАННИ на основен екран свойства 

3.1.13.1 Свойства 
Тук се индикират свойствата на Тийч-програмата в робота. Това е програмата, която се 
изпълнява от робота в автоматичен режим. 
 

 
Фиг.: Прозорец за свойствата на CPU - програма 

 
 

Име на Teach програмата 
Показва името на Teach -програмата  в робота. Това име не е задължително да е същото като 
името на файла на програмата 
 

CPU = Тийчбокс или CPU <> Тийчбокс 
Показва дали Teach-програмите в робота (CPU) и на тийчбокса са еднакви или различни. 
 

Коментар на програмата 
Показва коментара за Тийч-програмата в робота. Коментарът може да бъде въведен само в 
прозореца на свойствата на текстовия редактор. 
 

Размер 
Показва размера на Тийч-програмата в робота в байтове. Максималният размер на  Teach -
програмата е 32 768 байта. 
 

Брой на подпрограмите 
Показва броя на подпрограмите на Teach –програмата в робота: HG-PRG, PERI-PRG, HG-REF, 
PERI-REF, IMMER-PRG и до 115 допълнителни подпрограми. 
 

Брой на програмите за поставяне 
Показва броя на използваните програми за поставян в Тийч-програмата в робота. В една Тийч-
програмата могат да се използват максимално 16 програми за поставяне. 
 

Ако на Тийч-програмата е съпоставено изображение може да се отвори с   изображение. 
 

С  Teach -програмата може да бъде изпратена като прикачен файл по електронната поща 
(* .wip, * .htm и * .txt файл) с функцията  на робота ръчна електронна поща.. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.13.2 Съхраняване на запаметените тийч-програми 

Управление R8.3 предлага възможност за запис на тийч-програмите върху вътрешна 
запомняща среда на управлението на робота. Въпреки това, трябва редовно да архивирате 
съхранените програми на външен носител, за да предотвратите загуба на данни. 
 
Всичко, което записвате върху вътрешна запомняща среда на робота, се съхранява в папката 
C: \ PUBLIC и нейните поддиректории. Затова използвайте функцията за защита на  
публичната папка  Public Ordner, за да запазите данните си на USB флашка. 
 
Продължете, както следва: 
 
1) Включете Вашето USB устройство към тийчбокса. 

2) Влезте /впишете се като администратор. 

3) Отворете менюто Файл -Система за архивиране / възстановяване  и преминете към 

индексната карта. .   

 
Фиг.: Избор публична папка  

 

4) Активирайте само опцията  Публична папка и натиснете   . 

5) Отговорете на контролното запитване за презапис. В края на процеса на архивиране имате 
възможност да видите отчет за копираните файлове. 

6) Затворете прозореца с  . 

7) Излезте/отпишете се като администратор. 

 Местоположение на архивирани данни на USB флаш паметта е папката за резервно копиране 
Backup. Всеки робот създава собствена подпапка в тази папка. Името на подпапката се състои 
от типа робот и серийния номер във формат Wxxx-xxxx. Следователно можете да използвате 
USB флаш памет, за да архивирате данни от няколко робота. 
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3.1.14 Меню ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 

В меню ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ можете да направите различни настройки за робота. Някои 
настройки са достъпни само за администратора, логнат (влязъл) в системата (администратор). 
 
 

3.1.14.1 Ограничаване на хода 

Ограниченията на хода са крайните превключватели на софтуера и служат за ограничаване на 
максимално допустимото движение на оста. 
 

В режим на работа  без референция ограниченията на хода не действат, движението е 
ограничено от крайният превключвател на хардуера. Ако ограничителят на хода се премества 
в ръчен режим, робота спира на стойността на ограничението на хода без да се индикира 
грешка. В автоматичен режим се индикира съобщение за грешка  004-007 ограничение на 

хода. 

 
Командите за преместване в програмата също се проверяват вече при пренасяне в CPU. Ако 
командата за преместване показва позиция извън ограниченията на хода, индикира се 
съобщение за грешка 160-005 целта е извън ограничението на хода  включително 

съответният номер на ред и оста. 
 

 
Фиг.: Прозорец за ограничаване на хода 

След като кликнете върху съответното поле за въвеждане, желаната стойност на оста може да 
бъде въведена с диалоговия прозорец за цифрово въвеждане. В заглавната лента на 
цифровото въвеждане се индикира каква стойност на оста се въвежда в момента. 
 

 отхвърля входящите данни и затваря прозореца. 
 
 

 приема стойностите и затваря прозореца.  

 За числови оси с крайни позиционни прекъсвачи, съответното оганичаване на хода се 
настройва автоматично, ако е позициониран краен позиционен прекъсвач, докато роботът не е 

в режим  без референция. 
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3.1.14.2 Ролкови прекъсвачи 

Ролковите прекъсвачи се използват за мониторинг на инструмента. 
 
Виж раздел  2.3.4 Мониторинг на инструмента S5/S6 
 
 

3.1.14.3 Абсолютни енкодери (само Администратор) 

Менюто инициализация – абсолютни енкодери се използва за настройка на нулевите точки 
на осите с абсолютни енкодери. 
 
Настройката на нулеви точки на осите с абсолютни енкодери е необходимо при първоначално 
пускане в завода след монтаж на нов задвижващ ремък, двигател, редуктор и т.н., както и след 
отказ на батерията в инвертора Sanyo R. 
 

 Внимание! Разместването на нулевите точки води до сериозен риск от колизия, тъй като 
позициите на осите на робота не съответстват на никоя  Teach-програма. 
 
Виж  също: 
6.5.2 Смяна на батерията на  Sanyo R.инвертори.  
 
 

3.1.14.4 Референциране при PRO-уреди 

За роботите Wittmann от серията PRO не е необходимo повторно регулиране на 
референтните точки с помощта на луфтомер. Целият процес се поема от управлението на 
робота. 
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3.1.14.5 Деактивиране на контрола 

Тази функция е достъпна само за потребители с права за писане за текстови редактори. 
 
В прозореца за избор инициализация / деактивиране на контрола   можете временно да 
изключите различни  видове контрол, за да може ръчно да се изкара робота извън опасните 
зони, след като една или повече от системите за мониторинг са се  задействали. 
 

 
Фиг.: Прозорец за избор за деактивиране на контрола 

 
Следните контролни функции могат да бъдат изключени: 

• Контрол на инструмента 

•  Зони за сигурност (ако са налични) 

• Контрол на кулизия (ако е налична) 
 
В прозореца за избор се индикират само актуалните  налични видове контрол. 
С  се деактивира съответният контрол. 
 
 Ако се деактивират видовете контрол,  иконата на работния режим се променя в жълт цвят. 
Функциите за мониторинг остават деактивирани, докато не настъпи едно от следните събития: 

• Извършва се референтно позициониране 

• Потребителят се отписва или бива отписан. 

• Функциите за мониторинг отново се активират ръчно. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.14.6 Поддръжка - Интервал на смазване 

Тази функция е налична, за да се извършва внимателно редовното смазване на водачите. 
 

 
Фиг.: Прозорец за смазване 

 
В реда  конфиг. Intervall се показва зададеният интервал на смазване в километри. 
 
За осите се показва съответно общото изминато разстояние от последното смазване. 
 
Ако изминатото разстояние на ос надвиши зададения интервал на смазване,  в статусния ред 

се показва символът  , за да се предупреди за наложително смазване. 

След смазване изминатите разстояния на осите могат да се нулират с бутона . 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.14.7 Настройка: Настройки на робота 

 
Фиг.: Прозорец за настройка на роботи 

 
Задаване на  сервизен сигнал при изтекъл интервал на смазване 
Тази настройка може да се използва, за да се конфигурира дали даден изход трябва да бъде 
включен, след като е изтекъл интервалът на смазване. На този изход може да се свърже 
всякакъв сигнализатор (клаксон, лампа и др.) 
 
Периферен изход в текстов редактор включен 
Това може да се използва за конфигуриране дали периферните изходи и часовника на лентата 
са изключени или включени веднага по време на обучението, ако съответната функция е 
програмирана. Това означава, ако тази точка е активна и в текстовият редактор се въведе 
команда за периферен изход 2 включен, веднага се включва изход 2. Това няма да се случи, 
ако е деактивиран периферен изход в текстови редактор включен.  
 
Стъпкова скорост 
Задаване на скорост на движенията на осите в стъпков режим и при изпълнение на 
референтното позициониран в процент на конфигурираната максимална скорост на осите. 
След докосване на полето за въвеждане на данни може да се въведе необходимата цифрова 
стойност с диалоговият прозорец. Обхват на регулиране на настройките е от 1 до 30%. 
 
Изтриване на брояч 
Тук се определя дали и кога броячите на Teach-програмите да се нулират автоматично или 
след запитване. 
 
Нулиране  на програмите за поставяне 
Тук се определя дали и кога програмите за поставяне на Teach-програмите да бъдат нулирани 
автоматично или след запитване. 
 
 
Презаписване  
С двете опции се регламентират автоматичните параметри на презаписване. Ако никоя от 
опциите не е активирана, презаписването се задейства автоматично на 30%, ако се включи 
робота или ако се стартира нова програма. 
 
Скорости на осите 
Тук се определя дали цифровите оси при ръчно задвижване  ще използват променливи или 
фиксирани скорости. 
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Единици 
Тук се определя дали разстоянието и позициите да се индикират в милиметри или инчове. 
 
Автоматична смяна на грипера с RF-ID 
С тези опции се задават параметрите при автоматично зареждане на Teach -програмите чрез 
опционално разпознаване на RF ID грипер. 
 

 Primus робот: RF-ID не е наличен 
 
 
Индикиране курсора на мишката 
Ако тази опция е активна, курсорът на мишката се показва върху координатите на последното 
докосване на сензорния екран на тийчбокса. 
 
Производствен модул 
Това име служи за идентификация на робота в приложение WIBA Quicklook и в имейли. 
 
 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 
 

 приема стойностите и затваря прозореца. 
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3.1.14.8 Настройка: Дата / Час 

Тук могат да се настроят дата и час. 
 

 
Фиг.: Прозорец за настройка на дата / час 

 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 
 

  приема стойностите и затваря прозореца. 
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3.1.14.9 Настройка: Език 

 Тук може да се промени езика на дисплея на тийчбокса. 
 

 
Фиг.: Прозорец за настройка на езика 

 
Най-напред се избира желаният език чрез маркиране в списъка. 

Натискането на  ще зареди избрания език. 
 
Докато се зарежда, ще се покаже прозорец с индикация за хода на изпълнение. 
 

  затваря прозореца, без да променя езика. 
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3.1.14.10 Настройка: Мрежови настройки (само за администратор) 

. Тук се извършват настройките за свързване на робота към мрежата. 
 

 
Фиг.: Прозорец за мрежовите настройки 

 
IP- адрес 
Уникален, статичен адрес на робота в мрежата. 
 

Подмрежова маска  
Маска за ограничаване броя на участниците в локалната мрежа. 
 

Стандартен вход 
Адрес за установяване на връзка с потребители извън сегмента на локалната мрежа. 
 

DNS Сървър 
Адрес на сървъра към името на резолюция. 
 

Сървър за електронна поща  
Адрес на сървъра за обработка на трафика по имейл. 
 

UDP Порт 
Локален порт за UDP достъп. Използвайте  стандартната настройката.  
 

VNC време за излизане 
Време на неактивност, след което (отдалеченият) потребител автоматично ще освободи 
обслужването на Тийчбокса. 
 
Стойностите за IP адрес, подмрежовата маска, стандартният вход, DNS сървър и сървъра за 
електронна поща се задават от администратора на мрежата. 
 

Стойностите се въвеждат след натискане на съответното поле за въвеждане  с диалоговия 
прозорец за въвеждане на числата. 
 

  отхвърля  въведените данни  и затваря прозореца. 
 

 приема стойностите и затваря прозореца 
 

  Актуалните мрежови настройки  се индикират и в Инфо / Операционни системи. 
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3.1.14.11  Настройка: Oтдалечен потребител (само Aдминистратор)  

Тук се извършват настройки, необходими за достъп от VNC отдалечени потребители.  
 
Чрез VNC (Виртуална мрежова компютърна система) може от мрежата да се показва 
изображение на тийчбокса със софтуер VNC Viewer на отдалечен компютър, респ. роботът да 
се управлява дистанционно. При интеграционни решения с шприцмашини се използва VNC за 
да са на разположение на функционалностите на тийчбокса на робота и върху дисплея на 
шприцмашината. 
 
Предпоставка за използването на VNC функционалност е мрежовата връзка на робота. Освен 
това мрежовите настройки трябва да са съгласувани и да са налице лицензи за използване 
на VNC. 
 

 
Фиг.: Прозорец за настройки на отдалечен потребител  

 

С  се отваря прозорецът за  създаване на нов отдалечен потребител. 
 

С   се отваря прозорецът за редактиране на избрания отдалечен потребител.  
 

С    се изтрива избраният отдалечен потребител.  
 
 

  отхвърля  въведените данни  и затваря прозореца. 
 

  приема стойностите и затваря прозореца 
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3.1.14.11.1 Създаване / редактиране отдалечен потребител 

 

 
 
Тип 
Отдалечен потребител на тип шприцмашина може да използва всички функции на тийчбокса, 
ако потребителят притежава съответните права. Използват се за интегриране на 
шприцмашината. Отдалечен потребител от тип отдалечен потребител може също да използва 
само функциите за които неговият потребител притежава права, действително с допълнителни 
ограничение, за да не може да изпълнява никакви ръчни функции или да променя режима на 
работа. Тип шприцмашина е наличен само при интегрирани решения. 
 
Потребител 
Тук се избира потребител от администрацията на потребителите за отдалечени потребители. 
Отдалеченият потребител винаги се включва автоматично с потребителското име на този 
потребител и, разбира се, има съответните права. 
 
IP адрес 
IP адресът на отдалечения компютър на отдалечения потребител. Отдалеченият потребител 
ще бъде идентифициран със своя IP адрес и ще му бъде предоставен достъп само с този 
адрес 
 
Онлайн потребители 
Показва списъка с IP адреси на отдалечени компютри, които в момента успешно или 
неуспешно заявяват достъп до VNC.  
 
 

 отхвърля  въведените данни  и затваря прозореца. 
 

 приема стойностите и затваря прозореца. 
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3.1.14.12 Лицензи (само Администратори) 

Този прозорец показва боря на наличните VNC лицензи за отдалечени потребители. 
Освен това тук активирате допълнително придобитите лицензи. Ако имате нужда от 
допълнителни лицензи, моля свържете се със сервизния ни център, който Ви обслужва. 
 
 

3.1.14.13  Настройка: Настройки за имейл 

Тук се извършват настройките за ръчните и автоматичните функции за електронна поща. 
 

3.1.14.13.1 Карта главна 

 

 
 
Тук чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст се въвежда адреса на електронната поща 
на изпращача за робота и имейл адреса на техническата поддръжка в офиса, който Ви 
обслужва.  
 

След избор на желаните адреси с  с натискане на  могат да се въведат съответните 
адреси по подразбиране . 
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3.1.14.13.2 Карта Съдържание 

 

 
 
Тук може да бъде избрано съдържанието на автоматично генерирани имейли. 
 
След докосване на полето за въвеждане с диалоговия прозорец за въвеждане на текст   
можете да въведете текста на описанието за производствения модул на робота. 
 

3.1.14.13.3 Карта времена 

3.1.14.13.4 арта времена 

 

 
 
Задайте времето за автоматичната функция електронна поща. Ако роботът спре със 
съобщение за грешка (превключване от автоматичен към ръчен) и в този момент никой не 
потвърди съобщението за грешка, роботът ще изпрати имейли с избраното съдържание на 
избраните получатели. 
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3.1.14.13.4  Карта Получател 

 

 
 
Тук можете да създавате, променяте или изтривате възможни получатели на функцията за 
автоматичен имейл. 
 

С  ще се отвори прозорецът за създаване на нов получател. 
 

С   се отваря прозорецът за редактиране на избрания получател. 
 

С  избраният получател се изтрива. 
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3.1.14.13.5 Карта Събития 

 

 
 
Изберете получателите, които трябва да получават имейли от функцията за автоматичен 
имейл. Можете да създадете допълнителни получатели в раздел „Получатели”. 
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3.1.14.14 Настройка: Скрийнсейвър свойства  

 

 
Фиг.: Прозорец за скрийнсейвър свойства 

 
Стартиране на скрийнсейвъра след въведеното време 
Така скрийнсейвърът се активира или деактивира. 
 
Време за активиране 
Това е времето, изтекло след последното докосване на сензорния екран, докато 
скрийнсейвърът се стартира. Въвеждането  се извършва с докосване на полето за минути или 
секунди с диалоговия прозорец за въвеждане на числа. 
 
Време за превключване 
Това е времето, което минава докато скрийнсейвърът смени следващото изображение. 
Въвеждането  се извършва с докосване на полето за минути или секунди с диалоговия 
прозорец за въвеждане на числа. 
 
    

С  скрийнсейвърът може да се стартира незабавно за целите на тестването 
 
 

 отхвърля въведените данни  и затваря прозореца. 
 

 приема стойностите и затваря прозореца. 
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3.1.14.15 Настройка: калибриране тач  

Тази функция се използва за калибриране на сензорния екран на тийчбокса. Това е 
необходимо, за да може тийчбоксът да конвертира правилно двете аналогови стойности на 
съпротивление на сензорния екран в цифрови координати X/Y. Само тогава тийчбоксът може 
да реагира правилно, когато се докосне сензорния екран. 
 

 Калибрирането на сензорния екран е необходимо само когато натискането на клавишите не се 
интерпретира правилно. 
 
След като извикате функцията, следвайте инструкциите на екрана. Докосвайте по възможност 
точно в средата на индикираните кръстове. 
 

3.1.15 Меню ИНФОРМАЦИЯ 

С меню информация може да се покаже най-различна информация от управлението на  
робота. 
 

3.1.15.1 Работна система 

Този прозорец показва заредените в робота версии на софтуера и мрежовите настройки.  
 

 
Фиг.: Прозорец за операционни системи 

 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.2 Работни данни 

В този прозорец се показват  работните данни  на робота. 
 

 
Фиг.: Прозорец за работни данни 

 
Време на цикъла 
Показва времето, изминало между предпоследния и последния сигнал "Отваряне на 
инструмента" на шприцмашината. Това е времето, необходимо за производството на един 
детайл. 
 
Брояч на цикъл 
Броячът на цикъла отчита сигнала "Отваряне на инструмента" на шприцмашината, когато 
роботът е в автоматичен режим. Броячът се нулира само при използване на системният 
носител на данни. 
 
Време за отвеждане 
Показва времето между сигнал „изхвъргач отпред” на шприцмашината и момента когато 
робота се позиционира върху гърбицата на S5 ролков прекъсвач на Y-ос. Това времето 
необходимо на робота с детайла на грипера да напусне областта на инструмента.  
 
 
Инструмент отворен време 
Показва времето на сигнал „инструмент отворен” на шприцмашината и освобождението на 
работа „инструмент затваря”. Това е времето, в което шприцмашината трябва да чака робота, 
преди да произведе следващият детайл. 
 
Работни часoве 
Показва общото време, което роботът прекара в автоматичен режим. Работните часове  се 
нулират  само с използването на системния носител на данни. 
 
Смазване 
Първият ред показва интервала на смазване в километри, следващите редове показват 
изминатите километрите на линейните оси след последното смазване. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.3 Позиции на осите 

Този прозорец показва текущите позиции на осите на робота и техния тип на задвижване. 
 

 
Фиг.: Прозорец за позиции на осите 

 
Броят и видът на показаните оси зависи от конфигурацията на текущия робот. 
 
За линейните оси позициите се показват в милиметри, а за въртящите се оси  в градуси. 
Резолюцията на показанията на дисплея е 1/10. 
 

С  прозорецът  се затваря. 
 
 
Виж също: 3.1.12.2 Освобождаване оси в ръчен режим 
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3.1.15.4 Входове/ Изходи 

Този прозорец показва текущите състояния на входовете и изходите на управлението на 
робота. 
 

 
Фиг.: Прозорец за входове и изходи 

С докосването на  картите  вход или изход се избира дали да се показват входове или изходи. 
 

 Показват се съответно всичките 512 теоретично възможни входа и изхода на робота. Ако в 
това меню се показва вход или изход, това не означава, че съответният вход или изход 
действително са налични в актуалният робот. Ако до името се покаже (NC), съответният вход 
или изход не е конфигуриран на актуалният робот. 
 
 

 означава, че входът / изходът е изключен (LOW). 

 означава, че входът / изходът е включен  (HIGH). 
 
С четирите бутона от дясната страна могат да бъдат показани определени функционални 
групи: 
 

 Входове и изходи на  интерфейса на щприцмашината. 
 

 Периферни входове и периферни изходи 
 

 Входове и изходи на гриперите 
 

 Входове и изходи на вакуумните схеми 
 

С  прозорецът  се затваря. 
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3.1.15.5 Зони на сигурност 

Тук могат да се  видят настройките на актуалните зони за сигурност. 
 

 
Фиг.: Инфо меню:  Зона сигурност с работни и примерни зони 

 
Работната зона винаги е налична и се дефинира от границите на хода на робота. 
 

С  се отваря  прозорец с координатните точки на избраната зона за сигурност. 

Ако се натисне  , когато е избрана работната зона, се отваря прозорецът за настройка на 
видимостта на работната зона в графичното изображение. 
 

С  се показва  графичното изображение на зоните за сигурност. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
 
 
Виж също: 
3.2.6.3 Настройка меню: Зони за сигурност 
Грешка! Източника не можа да бъде намерен. Графично представяне на зоните за сигурност 
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3.1.15.6 Броячи 

В този прозорец се показват текущите стойности на 64 брояча на Тийч-програмата. 
 

 Primus Робот:  Налични  10 броя броячи 
 

 
Фиг.: Прозорец за броячи 

 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.7 Брояч поставяне 

 В този прозорец са показани текущите стойности на броячите на 16 програми за поставяне на 
Тийч-програмата. 

 Primus Робот: 2 налични броячи за поставяне 
 

 
Фиг.:  Прозорец за брояч  поставяне  

 
 
Име 
Показва името на съответната програма за поставяне. 
 
Оси 
Тук се показват осите, използвани в съответната програма за поставяне. 
1. - 2. - 3. 
 Тук се показват текущите стойности на броячите за поставяне на използваните в съответната 
програма за поставяне оси. 
 
Броячи детайли 
Тук се показва текущата стойност на брояч детайли на съответната програма за поставяне. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.8 Конвейри 

В този прозорец се индикират актуалните състояния на превключване на конвейрите. 
. 
 

 
Фиг.: Прозорец за конвейерни ленти 

 

 означава, че съответният конвейер е изключен. 

 означава, че съответният конвейер е включен. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.9 Цилиндри 

В този прозорец се индикират актуалните състояния на превключване на дефинираните 
цилиндри в програмата. 
. 
 

 
Фиг.: Прозорец за цилиндри 

 

 означава, че цилиндърът е в положение ИЗКЛ. 

 означава, че цилиндърът е в положение ВКЛ. 

 означава, че цилиндърът е  без налягане. 

  означава, че състоянието на цилиндъра е неизвестно 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.10 ПИ – Периферни изходи  

В този прозорец ще се индикират актуалните състояния на периферните изходи на 
управлението на робота. 

 
Фиг.: Прозорец за периферни изходи 

 

 означава, че периферният изход е изключен (LOW). 

 означава, че периферният изход е включен  (HIGH). 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.11 ПВ- периферни входове 

В този прозорец се индикират актуалните състояния на периферните входове на управлението 
на робота.  
 

 
                                          Фиг.: Прозорец за периферни входове 
 

 означава, че периферният вход е изключен  (LOW). 

 означава, че периферният вход е включен    (HIGH). 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.12 ШПРИЦМАШИНА  Входове/ Изходи 

В този прозорец се индикират актуалните състояния на сигналите на интерфейса на 
шприцмашината. 
 

 
Фиг: Прозорец за интерфейса на шприцмашината 

 
Ако роботът е оборудван с 2 интерфейса за шприцмашини, чрез докосване на една от опциите 
шприцмашина 1 или шприцмашина 2.може да изберете кой интерфейс да се показва.  
 

 означава, че интерфейсният сигнал е изключен  (LOW). 

  означава, че интерфейсният сигнал е включен (HIGH). 
 

С   прозорецът се затваря. 
 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 102 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

3.1.15.13 Авто вкл 

Този прозорец показва актуалните състояния на 32 автоматични вкл.. 
 

 
Фиг..: Прозорец за автоматични превключватели 

 

 означава, че Авто вкл е изключено. 

 означава, че Авто вкл. е включено. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.14 Хронометри 

3.1.15.14 Секундомери 

В този прозорец се показват измерените стойности на четирите използвани хронометъра в  
Teach- програмата. 

 

 
Фиг.: Прозорец за хронометри 

 
От последвалите измервания, за всеки хронометър се индикира изчислената минималната 
стойност, максималната стойност и средната стойност, както и актуално измерена стойност.  
 

С   прозорецът се затваря. 
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3.1.15.15 Вакууми 

В този прозорец се индикират актуалните състояния на превключване на вакуумните кръгове. 
 

 
Фиг.: Прозорец за вакуумните кръгове 

 

 означава, че вакуумният кръг е ИЗКЛЮЧЕН. 

 означава, че вакуумният кръг  е ВКЛЮЧЕН. 

 означава, че съответният вакуум се изтласква (опция). 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.16 Стандартно вакуумно ниво 

В този прозорец се показват текущите понижени налягания и състоянието на превключване на 
аналоговите вакуумни кръгове. 
 

 
Фиг.: Прозорец за вакуумни налягания 

 

 означава, че вакуумният кръг е ИЗКЛЮЧЕН. 

 означава, че вакуумният кръг е ВКЛЮЧЕН. 
 

Голямата колона и първото поле под скалата показват актуалното налягане, малката колона и 
числото до нея показват зададеното стандартно ниво на вакуум. Полето за Предупреждение е 
опция и служи като индикатор за износване на вакуумния кръг. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.17 Ръка (грипери) 

В този прозорец се показват актуалните състояния на превключване на гриперите. 
. 

 

 
Фиг.: Прозорец грипери 

 
 

 означава, че грипера е ОТВОРЕН. 

 означава, че грипера е ЗАТВОРЕН. 

 означава, че грипера е БЕЗ НАЛЯГАНЕ 

 означава, че състоянието на грипера е НЕИЗВЕСТНО. 
 
 

 Състоянието на превключване БЕЗ НАЛЯГАНЕ е налично само при кръгове на грипера със 
съответното оборудване с вентили. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.18 Аларми 

Този прозорец показва съобщенията за операционни грешки  в обикновен открит текст и с 
еднозначен номер на грешката. 
 

 
Фиг.: Прозорец за грешките 

 
Възникналите грешки се показват в два цвята: 
 
Червен 
Грешката и причината за грешка в момента са налични. Грешката е активна. Причината за 

грешката трябва да бъде отстранена преди грешката да бъде квитирана. Иконата  ще се 
покаже в горния десен ъгъл в лентата за състоянието, ако е активна поне една грешка. 
 
Сив 
Възникнала е грешка, но причината вече не е актуална. Грешката е неактивна и може да бъде 
квитирана. 
 

С  се квитират неактивните грешки. 
 

С  за всяко съобщение за грешка се показва помощен текст. С  помощните текстове 
се скриват отново. 
 

С  прозорецът се затваря. 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 108 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

3.1.15.19 Буфер аларми 

 
Този прозорец показва последните 500 съобщения за грешка във времева последователност. 
 

 
Фиг.: Буфер  грешки 

 

С  списъкът се актуализира. 
 

С  съдържанието на буфера за грешки може да бъде изпратено като имейл с помощта на 
функцията на робота за ръчно изпращане на имейл. Предпоставка за това е съответна 
мрежова връзка на робота. 
 

С    прозорецът се затваря. 
 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 109 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 
3.1.15.19.1  Експортиране на буфер аларми 

Съдържанието на буфер аларми може да бъде експортирано в UNICODE текстов файл * .TXT 
на USB стик. Мястото на записване и името на файла могат да се избират. Като стандартна 
папка се  предлага D:\ROBOT\LOG\ERRORS. Създаденият по този начин файл може след това 
да се зареди, да се покаже, да се отпечата на персонален компютър или ако е необходимо, 
просто да се препрати до сервиза. 
 

Натискането на бутона  извиква диалоговия прозорец за експортиране на  буфер 
аларми. 

 
Фиг.: Диалог за експортиране на буфер аларми 

 
Показването на съдържанието на текущата директория използва следните пиктограми: 
 

за поддиректория (папка) 

 за текстов файл * .TXT 
 
 
След докосване на полето Име на файла името на файла може да бъде въведено с 
диалоговия прозорец за въвеждане на текст. С докосване  на индикацията на дисплея може да 
се използва и името на вече съществуващ файл. 
 

С  се преминава в следващата по-висока директория. 
 

С  се сменя в стандартната директорията за тази операция на файла. 
 

С   може да бъде създадена нова директория. 

С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
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С   маркираният файл (директория) се преименува. 

С  изобразяване на директорията по избор може да бъде оптимизирано за дълги или 
кратки имена на файлове. 
 

С  маркираната директория се отваря 
 

С  файлът се запазва в текущата директория с името, посочено в полето Име на 
файл. 
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
 
 
Преди да се извърши записването, се проверява дали вече съществува файл със същото име 
в избраната директория и, ако е необходимо, се извършва проверка за сигурност. 
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3.1.15.20 Буфер команди 

3.1.15.19 Командeн буфер 

В този прозорец се показват във времева последователност  последните изпълнени действия 
(оперативни стъпки).  
 

 
Фиг.:  Команден буфер 

 

С  списъкът се актуализира. 

С  Съдържанието на командния буфер може да бъде изпратено като имейл чрез 
функцията за ръчен имейл на робота. Това изисква съответна мрежова връзка на робота. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.15.20.1Експортиране буфер команди 

Съдържанието на буфер команди може да се експортира в UNICODE текстов файл * .TXT на 
USB флашка. Мястото за запис и името на файла могат да се избират.  Като папка по 
подразбиране се  предлага D: \ ROBOT \ LOG \ COMMANDS. Създаденият по този начин файл 
може след това да се зареди на персонален компютър, да се покаже, да се отпечата или ако е 
необходимо, просто да се препрати до сервиза. 
 

Натискането на бутона  извиква диалоговия прозорец за експортиране на буфер 
команди. 

 
Фиг.: Диалог за експортиране на буфер команди 

 
Индикиране на съдържанието на текущата директория използва следните пиктограми: 
 

 за поддиректория (папка) 

 за текстов файл * .TXT 
 
След докосване на полето Име на файла името на файла може да бъде въведено с 
диалоговия прозорец за въвеждане на текст. С докосване  на показанието на дисплея може да 
се използва и името на вече съществуващ файл. 
 

С  се преминава към следващата по-висока директория. 
 

С  се преминава в директорията по подразбиране за тази операция на файла. 
 

С   може да бъде създадена нова директория 

С    маркираният файл (директория) се изтрива. 
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С   маркираният файл (директория) се преименува. 
 

С  изображението на съдържанието на директорията може да бъде оптимизирано за 
дълги или кратки имена на файлове 

С  маркираната директория се отваря. 
 

С  файлът се запазва в текущата директория с името, посочено в полето Име на 
файл. 
 

С . процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
 
 
 
Преди да се извърши съхранението, се проверява дали вече съществува файл със същото 
име в избраната директория и ако е необходимо, се извършва проверка за сигурност. 
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3.1.15.21 Виртуален авариен стоп 

Бутоните на блока за аварийно спиране се използват за основно обслужване на робота. 
Виртуалният стоп за аварийно спиране показва тези бутони на сензорния екран на тийчбокса. 
Натиснете символа на режима на работа в горния ляв ъгъл на сензорния екран, за да се извика 
директно с виртуалния авариен стоп. 
 

3.1.15.21.1 Карта стандарт 

 

 
Фиг.: Карта стандарт на виртуалният авариен стоп 

 

 Референциране 
Извършване на референциране. Това е възможно в зоната на инструмента само ако е било 
заложено в програмата за обучение. 
 

 Шприцмашина:  работа  с манипулатор 
Улеснява работата на шприцмашината с манипулатора. В изключено състояние 
шприцмашината може да работи без манипулатора. 
 

 Автоматичен старт 
Стартиране на автоматичния режим. Роботът трябва да е в референтната позиция и трябва да 
се активира работата с манипулатора. 
 

 Стоп 
Завършване на автоматичния режим след цялостното изпълнение на изпълняваната в  
момента команда или група команди. Автоматичният режим на работа може да продължи с 
натискане на бутона за автоматичен старт. 
 

 Ръчен режим/стоп 
Предизвиква  незабавно спиране и преминаването към режим на ръчно управление. 
 
Вижте също: 3.1.3 авариен стоп 
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3.1.15.21.2 Карта опростена 

 

 
Фиг.: Карта опростена на виртуален авариен стоп 

Тук са обобщени бутоните на аварийният стоп с някои допълнителни функции за опростено 
обслужване на робота в групите подготовка, старт и стоп. 
 

 Сух цикъл 
С тази функция може да се тества Teach-програма, без да се произвеждат  детайли с 
шприцмашината. Ако Teach- програмата се основава на решения, които изискват напълно 
автоматичен режим на работа на шприцмашината, ще се покаже диалог, с който потребителят 
може да реши как трябва да продължи роботът. 
 
 

  Един цикъл 
С тази функция роботът отвежда и поставя само едно зареждане. Инструмента на 
шприцмашината остава отворен. Роботът ще се върне обратно над шприцмашината и ще 
премине в режим стоп при команда, която чака отварянето на инструмента. Само след 

натискане на  или инструмента на  шприцмашината отново ще се затвори и ще 
започне следващият цикъл. 
 
 

 Смяна на грипера. 
 
Изпълнява се програмата за смяна на грипера. 

 Primus робот: Не е налична програмата за смяна на грипера. 
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3.1.15.22 Статус  паметта 

В този прозорец се показва информация за използването на работната паметта на тийчбокса. 
Само за сервизни цели. 
 

 
Фиг.: Прозорец за статус паметта 

 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.1.16 Системен доклад 

Системният доклад се използва за лесното и ефективно предаване на всички данни от 
управлението на робота, които могат да подпомогнат сервизното обслужване при 
дистанционна диагностика в случай на грешка. 
 
За съставяне на системен доклад, най-напред поставете USB флашка в Teach-кутията. След 
това извикайте функцията системен доклад в  менюто за помощ "?". 
 
Появява се диалоговият прозорец за въвеждане на текст и може да бъде въведен текст-
коментар за изготвения системен доклад. 
 
След това въвеждане на данни системният доклад се запаметява върху USB флашка под 
следното име на файла: ..\ROBOT\LOG\SYSTEM\Wxxx-xxx_sys.zip 
 
Когато операцията за записване завърши успешно, се показва следният прозорец: 
 

 
 

С  файлът за системния доклад може да бъде изпратен по имейл, като се използва 
функцията за ръчен имейл на робота. Това изисква съответна мрежова връзка на робота. 
 

С   прозорецът се затваря. 
 
 
Системният доклад вече може да бъде зареден от USB флаш памет върху паметта на 
компютър и например  да бъде препратен по имейл. 
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3.1.17  Емейл функции 

 

3.1.17.1  Ръчна емейл функция 

С ръчната функция за електронна поща, потребителят може да изпраща директно от робота на 
всеки получател текущата Teach- програма, буфера за грешки, буфера за команди или 
системния доклад. 
 
Изискване за използването на тази функция е връзката на робота с мрежата с достъп до 
сървър за електронна поща. Освен това мрежовите настройки и настройките за емейл в 
менюто инициализация / настройки трябва да се съгласуват. 

След като извикате функцията с , се появява прозорецът за избор на 
получателите на електронна поща. 

 
Фиг.: Прозорец за избор на получателите на емейли 

 
Въвеждане на получател 
С докосване на полето може да бъде въведен нов получател чрез функцията за въвеждане на 
текст. 
 
Избор на  получател 

Тук с докосване може да бъде избран съществуващ получател, а с бутона  да се добави 
в списъка с получатели на текущата електронна поща. 
 
Получатели 
Това поле показва списъка с получатели, избрани за текущия емейл. 
 

С  се премахват всички записи от списъка с получатели. 
 

С  имейлът ще бъде изпратен до избраните получатели. 
 

С  функцията се прекратява без да е изпратен емейл. 
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3.1.17.2   Автоматичен емейл функция 

С помощта на функцията за автоматичен имейл потребителят може да получава автоматично 
генерирани имейли от робота, ако роботът е спрял със съобщение за грешка и никой не е 
потвърдил това съобщение за грешка в рамките на зададеното време на изчакване. 
 
Изискване за използването на тази функция е връзката на робота с мрежата за достъп до 
сървър за електронна поща. Освен това мрежовите настройки и настройките за имейл в 
менюто инициализация/настройки  трябва да се съгласуват. 
 
Електронните съобщения, генерирани от робота, са относно Аларми / грешки от 

цифровото програмно управление. 

 
Ако цялото възможно съдържание е активирано, текстът на съобщението на емейла ще 
изглежда подобно на този пример: 
 
Този имейл е автоматично генериран от робота. 

 

  Номер управление: 4711 

  Тийчбокс-версия: 8.02 

  Задаващ модул-версия: 8.02 

  Р режим: ръчен 

  Производствен модул: МОЯТ ТЕСТОВ РОБОТ 

 

  Аларма /Грешка от ЦПУ 

  авктивна: 0 

  неактивна: 1 

  006-000-000 вакуум-01 част загубена неактивен 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3.1.18  Инфрачервена/ дигитална ръка (опция) 

 Primus Робот: не е налично  
 
С опционалият грипер, разпознавателната система RFID и Digital при смяна на грипера 
роботът може (полу-) автоматично да зареди правилната Тийч-програма за съответното 
приложение.  
 

3.1.18.1 Определяне една тийч-програма за една ръка 

Ако една ръка е налична в разпознавателната програма на грипера, при записва се в Тийч-
програмата в меню-запис като: 

 
Фиг.: Диалог за свързване на Тийч-програма 

с идентификатор на ръката 
 

Натиснете , ако искате да присвоите програмата на ръката. 
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3.1.18.2 Смяна ръце 

 Primus робот: не е наличен 
 
Ако системата за разпознаване на ръце разпознава нова ръка, се показва диалоговият 
прозорец за избор на една от Teach-програми за ръце. 
 

 
Фиг.: Диалог за избор на присвоена Тийч-програма 

 

Изберете желаната програма и натиснете  , за да я заредите. 
 

С   можете да отмените задаването на избраната Тийч-програма. 
 

Натиснете  , за да не се зареди програма. 
 
Със съответната настройка в менюто инициализация – настройки – настройки на робота, 
Teach- програмата се зарежда автоматично, ако към грипера е присвоена само една Teach- 
програма. В този случай диалоговият прозорец за избор не се показва. 
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3.2  ТИЙЧ-РЕЖИМ С ТЕКСТОВ РЕДАКТОР 

В Тийч-режим за робота се създава Тийч-програма, която съдържа  всички процеси и 
движения, които трябва да бъдат изпълнени в автоматичен режим и по време на референтното 
позициониране. По принцип текстовият редактор се използва за това, за да може да се 
използва пълната функционалност на R8.3 управление. 
 
 
 

3.2.1 Работа с текстов редактор  

 

3.2.1.1 Извикване на текстов редактор 

Текстовият редактор може да бъде извикан във всички режими на работа с бутон . 
 

Ако текстовият редактор се извиква в режим  без референции, офлайн редакторът се 
активира автоматично, тъй като в този режим на работа няма налични валидни позиции за 
цифровите оси. 
 

Ако текстовият редактор се извиква в режим на работа автоматичен или в  стоп, 
могат да бъдат настроени само времена, скорости и позиции на цифровите оси (+/- 10 mm).Не 
могат да се въвеждат или премахват команди, освен ако Offline Editor не е активиран. 
 

Само когато текстовият редактор се извиква в режими ръчен или  референциране, е 
на разположение пълният набор от функции на онлайн редактора. 
 
Вижте също:  
3.2.3 Подпрограми 
 
 
 

3.2.1.2  Напускане текстов редактор и прехвърляне програми в ЦПУ 

От текстовия редактор се излиза или с бутона  или с функцията обратно в меню във 
файл меню напускане. 
 
Виж: 3.2.4.11 Файл меню: обратно в меню. 
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3.2.1.3 Редакторски функции 

Най-важните функции за редактиране на текстовия редактор са директно достъпни чрез 
клавишите в долната част на прозореца на редактора: 
 

 прескача до първия ред на  Тийч-програмата. 
 

 прескача до последия ред на  Тийч-програмата. 
 
 

 изтрива маркирания ред (маркираните редове). 
 

 вмъква празен ред пред маркираната линия. 
 

 отваря прозорец за редактиране на маркираната команда. 
 
 
 
 Вижте също: 
3.2.5.1 Режим маркиране 
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3.2.1.4 Онлайн редактор 

Teaching в онлайн редактора е най-често използваният метод за програмиране на Тийч-
програма. Цялата програма се създава чрез преместване  позициите на осите. Тя може 
веднага да бъде тествана и оптимизирана. 
 

 

3.2.1.5  Офлайн редактор 

Офлайн редакторът може да бъде включен в текстовия редактор в менюто за настройка с 
позицията от менюто Офлайн редактор. Така текстовият редактор ще превключи на режим 
офлайн, но следните функции ще останат активни: 
 

• авариен стоп с бутоните за обслужване на устройството 

• менюто "Инфо" в текстовия редактор (индикация на състояния сигнал, показване брояч) 

• Бързият редактор за промяна на параметрите в текущата програма 
 
Тийч-програмата се създава или редактира, без да се извършват движения с робота, докато 
роботът обработва друга програма, заредена в главния процесор. Не могат обаче да се 
въвеждат позиции на осите. 
 

Включеният офлайн редактор се обозначава с мигащ символ  в лентата на състоянието в 
горния ляв ъгъл на дисплея. Ако е избрана числова ос, вместо актуалната позиция на оста се 

показват знаците "?????.?". След потвърждение с  командата за преместване с 
недефинирана позиция се добавя към Teach- програмата. Предварително дефинираните 
позиции се приемат правилно. 
 
 
За офлайн създадена или редактирана програма всички команди за осите, които са  създадени 
офлайн, трябва да бъдат променени онлайн, преди програмата да бъде  прехвърлена към 
главното ЦПУ, респ. да бъде изпълнена. 
 
 
 

3.2.1.6  Онлайн промяна 

 
Онлайн промяната се стартира с избор на опцията Онлайн редактор в менюто Настройка. 
След успешна промяна се появява указанието: 
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3.2.2 Стъпков режим 

За да тествате програма или част от програма, отделните команди или цялата програма могат 
да бъдат изпълнени в стъпков режим: 
 

• Стъпков режим в режим блокиране 

• Стъпков режим в режим референциране и ръчен режим 

 
Трябва да сте в редактора и програмата в редактора трябва вече да е прехвърлена към ЦПУ. 

Посредством натискане на бутона  ще изпълни маркираната команда. С 
освобождаването на бутона изпълнението на командата може да бъде прекратено по всяко 
време. 
 
Стъпков режим в режим стоп 
Програмата преминава хронологично след от автоматичната стъпкова последователност. 
Всички команди за преместване на цифровите оси се изпълняват при пълна скорост на 
автоматичната работа. 
 
Стъпков режим в референтен и ръчен режим 
Скоростите на движение на цифровите оси могат да бъдат зададени от 1 до 30% от 
максималната скорост. 
 
От съображения за безопасност, новосъздадена програма трябва да се стартира в стъпков 
режим преди първия автоматичен режим. 
 

  Преминаването в алтернативен процес при сработване не се изпълнява  мониторинг в стъпков 
режим. 
 

 

3.2.2.1 Процедура стъпки 

Чрез докосване на точките от меню обработване – отстраняване на грешки – стъпки като 
процедурни стъпки, процедурната стъпка може да се активира или деактивира. 
 
Процедура стъпка означава, че ако една CALL команда се степенува, не се изпълнява само 
CALL команда, но и цялата стандартна програма извикана от CALL команда. 
 
В този случай курсорът ще остане в командата CALL докато приключи изпълнението на 
стандартната подпрограма. 
 

 Стандартната подпрограма може да бъде изпълнена с процедури стъпки само, ако вече е 
тествана в "нормален" стъпков режим. 
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3.2.3 Подпрограми, Меню ПРОГРАМИ 

3.2.3.1 Подпрограми 

 Primus робот: не е наличен 
 
Пълна стандартна тийч -програма се състои от следните подпрограми: 
 

• Програма робот (Р-Прог) 

• Програма периферия (Пери-Прог)  Primus робот: не е наличен 

• Програма референциране робот (Р-Реф) 

• Програма референциране  периферия (Пери-Реф)  Primus робот: не е наличен 

• Програма винаги (Винаги-Прог)  Primus робот: не е наличен 

 

Могат да се добавят до 115 допълнителни подпрограми. 
 
Всяка от тези допълнителни подпрограми може да бъде Стандартна-винаги подпрограма. 
 
Една от допълнителните подпрограми може да се използва като програма за смяна грипера. 
 
След отваряне на редактора, програмата за робота Р-Прог се индикира  за обработка. 
За да смените друга подпрограма, просто я изберете в менюто Програма.  В статуса на полето 
в долния ляв ъгъл на прозореца на редактора показва в коя подпрограма сте. 
 

 
Фиг.: Индикация актуална подпрограма 

 
3.2.3.1.1  Програма робот (Р-Прог) 

 
В тази програма се програмират движенията и процесите на робота, които трябва да бъдат 

изпълнени в  автоматичен режим съвместно с шприцмашината. 
Програмата на робота се изпълнява циклично. След изпълнение на последния ред на 
роботната програма или на END команда, изпълнението на роботната програма ще продължи 
на първия ред.
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3.2.3.1.2 Програма приферия (Пери-Прог) 

 

 Primus робот: не е наличен 
 

Тази подпрограма се използва за управление на процесите (в периферните устройства), които 
трябва да се изпълняват независимо от движенията на робота. 
 
Програмата трябва да бъде стартирана в програмата на робота или в една от 115-те 
допълнителни подпрограми и след това да бъде изпълнена  паралелно (едновременно) в 

режим автоматичен. 
 
Периферната програма не се изпълнява циклично. След като изпълни последния ред на 
периферната програма или командата END/край, изпълнението на периферната програма се 
прекратява. Ако периферната програма трябва да се изпълнява непрекъснато (циклично), тя 
трябва да бъде програмирана по съответния начин (с команда за скок/ Jump Befehl). 
 

3.2.3.1.3 Програма референциране робот (Р-Реф) 

В тази програма са програмирани движенията и ходове на робота, които трябва да бъдат 

изпълнени по време на референцирането в ръчен режим . 
 

3.2.3.1.4 Програма референциране периферия (Пери-РЕФ) 

 

 Primus робот: не е наличен 
 

 
В тази програма се програмират движенията и процесите на периферно устройство, 
управлявано от управлението на робота, които трябва да се изпълняват по време на 

референцирането в  ръчен режим. Тази програма се изпълнява паралелно на 
референтната програма на робота. Координацията на двете референтни програми може да се 
извърши чрез брояча.
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3.2.3.1.5 115  допълнителни подпрограми 

 Primus робот: не е наличен 
 

Подобно на периферната програма, допълнителните подпрограми се използват за управление 
на процесите (в периферното оборудване), които трябва да протичат независимо от 
движенията на робота. 
 
Програмите трябва да се стартират в програмата на робота, периферната програма или в една 
от другите допълнителни подпрограми и се изпълняват паралелно (едновременно) в 

автоматичен режим. 
 
Допълнителните подпрограми не се изпълняват циклично. След изпълнение на последния ред 
на допълнителна подпрограма или  на END команда, изпълнението на подпрограмата ще бъде 
прекратено. Ако допълнителна подпрограма трябва да бъде изпълнявана продължително 
(циклично), същата трябва да бъде съответно програмирана (чрез команда Jump). 
 

3.2.3.1.6  Програма винаги (ВИНАГИ-Прог) 

 Primus робот: не е наличен 
 

 
Програмата ВИНАГИ-Прог се изпълнява от управлението на R8.3 във фонов режим, 
независимо от текущия режим на работа на робота. Това означава, че тази програма не се 

изпълнява само в режим на работа  Автоматичен, но и в режимите  Ръчeн,  

Референциране и  стоп. 
 
 

В режим на работа  Без референциране програмата Винаги - Прог  не може да бъде 
изпълнена. 
 
В програмата Винаги – Прог   се програмират движенията и процесите, които трябва да 
функционират във всеки работен режим на робота (с изключение на Без референциране). 
 
Програмата Винаги – Прог   не се стартира автоматично. Тя трябва да бъде стартирана, респ. 
спряна като периферната програма чрез съответните команди за обучение в една от другите 
подпрограми, или може да бъде стартирана ръчно с функцията "старт/стоп Винаги – Прог   " в 
менюто ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. 
 
След като програмата Винаги – Прог   бъде активирана, тя се изпълнява циклично. След като 
изпълни последния ред на програмата Винаги – Прог   или командата END, изпълнението на 
програмата Винаги – Прог   продължава на първия ред. 
 
Ако програмата Винаги – Прог   работи, в лентата на състоянието на тийчбокса до работния 

режим се показва иконката . Промените в режима на работа няма да прекъснат 
програмата Винаги – Прог   . Само съответната стоп-команда, респ.  авариен стоп или 
изключване на робота ще спре програмата Винаги – Прог   . 
 
Специална гъвкавост може добави на програмата Винаги – Прог , чрез условия за скок:  режим. 
Това дава възможност да се реагира на актуалният режим на работа на робота.
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3.2.3.1.7 Подпрограми Под-винаги 

 

 Primus робот: не е наличен 
 

Подпрограми под-винаги са допълнителни подпрограми, които както Винаги-прог се изпълняват 

не само в режим на работа  автоматичен, но също така и в режими на работа  ръчен, 

 референция  и  стоп. 
 
Подпрограми под-винаги не стартират автоматично. Също така не стартират автоматично и 
при стартирана Винаги – програма. Програми под-винаги трябва да се стартират със 
съответната старт Тийч-команда  във ВИНАГИ-Подпрогама или друга Подпрограма – винаги.  
 
Подпрограми под-винаги не се изпълняват циклично. След изпълнение на последният ред на 
една Подпрограми под-винаги или край на командата се стопира изпълнението на 
Подпрограми под-винаги. Ако е необходимо продължително (циклично) изпълнени на една 
Подпрограми под-винаги, трябва съответно да се програмира (скок команда). 
 
Когато се стопира ВИНАГИ програма се стопират също и всички Подпрограми под-винаги. 
 
 

3.2.3.1.8 Програма смяна ръка (грипер) 

 Primus робот: не е наличен 
Програмата за смяна на грипера се използва за позициониране в положение за смяна на 
грипера, респективно за изпълнение смяна на грипера. 
Програмата за смяна на грипера трябва да бъде програмирана в текстовия редактор. Всички 
функции на робота са налични. 
 

Ако бутонът  върху виртуалния авариен стоп се натисне веднъж в ръчен или референтен 
режим, първо се изпълнява референциране (според референтната програма). Едва след това 
ще се изпълни програмата за смяна на грипера. 
 

Ако бутонът  бъде освободен, докато се изпълнява програмата за грипера и се натисне 
отново, програмата за смяна на грипера НЕ започва отново, ще продължи обработката на 
актуалният ред. 
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3.2.3.2  Управление на подпрограми 

 Primus робот: не е наличен 
 
С тази функция могат да се управляват подпрограмите на Тийч-програмата. 
 

 
Фиг.: Прозорец за управление на подпрограмите 

 
В подпрограма / информационна таблица  се индикира информация за маркираните 
подпрограми в списък Налични подпрограми. 
 

С  може да бъде създадена нова подпрограма. 
 

С  могат да бъдат променени настройките на маркираните подпрограми в списък  
налични подпрограми. 
 

С  може да бъде изтрита допълнителна подпрограма, маркирана в списъка Налични 
програми . Стандартните програми Р_прог, ПЕРИ-прог, Р-реф, Пери-реф и ВИНАГИ – прог не 
могат да бъдат изтрити. 
 

С  прозорецът се затваря, без да се приемат въведените данни. 
 

С  се приемат въведените данни и прозорецът се затваря. 
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3.2.3.2.1 Редактиране на подпрограма 

 

 Primus робот: не е наличен  
 
Тази функция може да се използва за създаване на нова, допълнителна подпрограма или за 
промяна на настройките за съществуваща подпрограма. 
 

 
Фиг.: Прозорец за редактиране на свойствата на подпрограмата 

 
След като докоснете полето за име на подпрограмата, името на допълнителните подпрограми 
може да бъде променено чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. Имената на 
стандартните програми Р_Прог, Пери-Прог, Р-РЕф, Пери-Реф и ВИНАГИ-Прог не могат да 
бъдат променени. 
 
С бутон управляеми оси  се извиква диалоговия прозорец  за дефиниране на осите. Тук могат 
да се изключат осите на подпрограмата. 
 
С трите опции в долния ляв ъгъл се определя типът на новата подпрограма: 
 
Стандартна програма 
С тази опция  се създава нормална допълнителна подпрограма. 
 
Винаги програма Programm 

 Primus робот: не е наличен 
 
С тази опция  се създава Подпрограма – Под-винаги. 
 
Използва се като програма за смяна на грипера. 

 Primus робот: не е наличен  
 
С тази опция се генерира програмата за промяна  на грипера.  Тя получава стандартното име 
смяна на грипера. 
 

С  прозорецът се затваря, без да се приемат въведените данни. 
 

С  въведените данни се приемат и прозорецът се затваря. 
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3.2.4 Меню данни в текстов редактор 

 

3.2.4.1  Нов 

С тази функция  се създава нова, празна тийч-програма в тийчбокса.   
 

 
Фиг.: Опционен избор за нова  тийч-програма 

 
В прозореца Опции за новата тийч-програма  могат да бъдат избрани някои елементи от 
съществуващата Тийч-програма за включване в новата програма. Това е възможно за: 
 

• Имена  

• Позиции 

• Разпределение на осите 

• Цилиндри 

• Референтни настройки на вакуумни и гриперни кръгове 

• Авто включване 

• Зони на безопасност 
 

Отделните елементи се избират или не се избират чрез докосване. Отметка  означава, че 
съответният елемент е включен в новата  Тийч-програма. 
 

С  се избират всички елементи. 
 

С  елементите не се избират. 
 

 прекъсва процеса и затваря прозореца. 
 

 създава нова, празна Teach- програма 

 Тийч-програмата, заредена в тийчбокса  ще бъде категорично изтрита. Програмата в робота не 
се променя. 
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3.2.4.2 Отваряне 

Тази функция зарежда тийч-програма от паметта в тийчбокса.   

 Primus робот: Ако се зареди тийч-програма на друг робот с подпрограми, програма EOAT или 
подобни, всички неразрешени подпрограми  се изтриват без предупреждение. 

. 

          

 
Фиг.: Прозорец с файлове за отваряне на Тийч-програма 

 
Полето "Търсене в" показва пътя на текущата директория. С докосване тук могат да бъдат 
избрани стандартните директории по подразбиране C: \ PUBLIC (вътрешна памет на тийчбокс) 
или D: \ ROBOT \ TEACHPRG (USB флашка). 
 
При изображението на съдържанието на текущата директория се използват следните 
икони/пиктограми:  
 
 

 за поддиректория (папка) 

 за Teach-програмен файл * .WIP 

 за Teach-програмен файл * ZIP 
 

С  се преминава към следващата по-висока директория. 
 

С  се преминава към директорията по подразбиране за тази операция на файла. 
 
 

С   може да бъде създадена нова директория. 
 

С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
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С   маркираният файл (директория) се преименува. 
 

С  се отваря прозорецът със свойствата на маркираната програма. 
 

С  изображението на съдържанието на директорията може да бъде оптимизирано за 
дълги или кратки имена на файлове. 
 
 

С  се отваря маркираната директория  

С  маркираната програма се зарежда в тийчбокса.   
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
 

 Програмата, съхранявана в тийчбокс, се изтрива за постоянно чрез зареждане на Teach -
програма! 
 

 Преди програмата да може да бъде изпълнена, тя трябва да бъде прехвърлена от тийчбокс 
към робота. 
 

 Всяка новозаредена Teach– програма трябва да се стартира поне веднъж в стъпков режим 
преди работа в автоматичен режим.  
 

 Името на файла на записана Teach– програма не трябва да съответства на името на Teach–
програмата. 
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3.2.4.3 Импорт Макро 

Макрос е файл * .WIM, който съдържа един или повече програмни реда, които са били 
експортирани от (друга)  Тийч-програма. 
 
С функция импорт макро, макро* .WIM се прибавя от паметта в Тийч-програма от актуалната 
позиция на курсора. 
 

 
Фиг.: Прозорец на файл Импорт Макро 

 
Полето Търсене в се индикира пътя на актуалната директория. С докосване тук могат да 
бъдат избрани стандартните директории C: \ PUBLIC (вътрешна памет на тийчбокс) или D: \ 
ROBOT \ TEACHPRG (USB флашка). 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 136 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 
При изображението на съдържанието на текущата директория се използват следните 
икони/пиктограми: 
 

за поддиректория (папка) 

 за макро файл * .WIM 
 

С  се преминава към следващата по-висока директория. 
 
 

С  се преминава към стандартна директорията за тази операция на файла. 
 

С   може да бъде създадена нова директория. 
 

С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
 
 

С   маркираният файл (директория) се преименува. 
 

С  изображението на съдържанието на директорията може да бъде оптимизирано за 
дълги или кратки имена на файлове. 
 
 

С  маркираната директория се отваря. 
 

С  избраният макро се зарежда в тийчбокс и се вмъква в Тийч-програмата преди 
маркирания ред. 
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
 
Ако етикети или подпрограми, чиито имена вече съществуват в Тийч-програмата, са заредени с 
макро, те автоматично се преименуват на LABEL_xxx или SUBR_xxx. "ххх" означава 
трицифрено, непрекъснато число. 
 
Ако заедно със съществуващ  вече етикет бъде заредена и свързана JUMP- команда, JUMP- 
командата също ще бъде променена на новото име на етикета.Това важи и за Call- команди, 
които са заредени със своя подпрограма. 
 
Ако се зареди програма за поставяне, която има същото име като съществуваща програма за 
поставяне в Тийч-програмата, но по някакъв начин се различава от нея, тя автоматично ще 
бъде преименувана с името на първата неизползвана програма за поставяне. 
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Когато се зареди макро, който реагира на неконфигуриран хардуер на робота (напр. 
несъществуваща ос), се появява съобщение и се активира офлайн редакторът. Съответните 
команди могат да бъдат променени или премахнати ръчно, след което програмата може да 
бъде превърната отново в ONLINE с функцията ONLINE Редактор в менюто за настройка. 
 
Ако команда на ос е заредена с препратка към предварително определена позиция, която по 
име е равна на предварително определена позиция, съществуваща в Тийч-програмата, но  
въпреки това се различава от нея, тя автоматично се преименува на POSITION_xxx. "ххх" 
означава трицифрено, непрекъснато число. 
 

 Позициите на осите на конфигурираните оси се приемат без коментар при зареждането на 
макро. Но това не означава, че те могат да бъдат достигнати безопасно! Програми, разширени 
с макроси, трябва да бъдат тествани в  Стъпков -режим. 
 

 Командите с конфигурирани периферни входове/ изходи се приемат без коментар при 
зареждане на макро. Това не означава, че тези команди са съвместими със свързаните 
периферни устройства, особено ако макросът е от друго управление! 
 
 
 

3.2.4.4 Зареди програма от ЦПУ 

С тази функция Teach- програмата се зарежда от робота в тийчбокс. 
 

 Програмата, съхранявана в тийчбокс, ще бъде изтрита безвъзвратно, включително всички 
наименования, цилиндрови дефиниции и дефиниции на позициите. 
 
 

 

3.2.4.5  Запаметяване (ИМЕ. ZIP) 

С тази функция учебната програма, заредена в тийчбокс, се записва като * .ZIP файл върху 
носител за съхранение. Местоположението и името на файла са последно използваните. 
Името на целевия файл се показва в менюто в скоби до записа в менюто "Запазване". Ако не 
се показва име, "Запазване" ще се  извика функцията «Запазване като». 
 

 Версията на програмата, запазена на носителя за съхранение преди това под едно и също 
име, ще бъде безвъзвратно изтрита. 
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3.2.4.6 Запаметяване като 

С тази функция Тийч-програмата, заредена в тийчбокс, се записва като * .ZIP файл на носител 
за съхранение. Мястото и името на файла могат да се избират. 
 

 
Фиг.: Файл за запазване на Тийч-програма 

 
Полето Търсене в показва пътя на текущата директория. С докосване тук могат да бъдат 
избрани стандартните директории по подразбиране C: \ PUBLIC (вътрешна памет на тийчбокс) 
или D: \ ROBOT \ TEACHPRG (USB стик). 
 
При изображението на съдържанието на текущата директория се използват следните 
икони/пиктограми:  
 
 

 за поддиректория (папка) 
    

 за Тийч-програма- файл * .WIP 

 за Teach- програма  - файл * .ZIP 
 
 
В полето име на файла като име на файла е посочено последното използвано име или името 
на Тийч-програмата. След като докоснете полето, името на файла може да бъде променено 
чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. Разширението на името на файла е винаги 
ZIP. С докосване на дисплея може да се използва и името на вече съществуващ файл. 
 

С . се преминава към следващата по-висока директория. 
 

С  се преминава към директорията по подразбиране за тази операция на файла. 
 
 

С   може да бъде създадена нова директория. 
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С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
 
 

С   маркираният файл (директория) се преименува. 
 

С  се отваря прозорецът със свойствата на избраната програма. 
 
 

С  изображението на съдържанието на директорията може да бъде оптимизирано за 
дълги или кратки имена на файлове. 
 
 

С  се отваря маркираната директория. 
 

С  Тийч-програмата се запазва в текущата директория с името, посочено в полето 
Име на файл 
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
 
 
Преди да се извърши записа, се проверява дали вече съществува програма със същото име в 
избраната директория и, ако е необходимо, се извършва проверка за сигурност. 
 
Ако в опционалната система за разпознаване на RFID / цифрово-EOAT захващане има 
кодирано  захващащо устройство, ще бъдете попитани дали искате да присвоите програмата 
на това захващащо устройство. 

 Primus робот: RFID / EOAT не е наличен 
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3.2.4.7 Експортиране избор 

С тази функция предварително избраните редове от Тийч-програмасе записват като макроси * 
.WIM върху носител за съхранение. Мястото и името на файла могат да се избират. 
 

 
Фиг.: Файл за записване на макро 

 
Полето Търсене в показва пътя на текущата директория. С докосване тук могат да бъдат 
избрани стандартните директории по подразбиране C: \ PUBLIC (вътрешна среда за 
съхранение на тийчбокс) или D: \ ROBOT \ TEACHPRG (USB стик). 

 
При изображението на съдържанието на текущата директория се използват следните 
икони/пиктограми: 
 

 за поддиректория (папка) 

 за макро файл * .WIM 
 
. След докосване на полето Име на файла може да се въведе желаното име на файл с 
диалоговия прозорец за въвеждане на текст. Разширението на името на файла винаги е WIM. 
С докосването на дисплея може да използва и името на вече съществуващ файл. 
 

С  се преминава към следващата по-висока директория. 
 

С  се преминава в директорията по подразбиране за тази операция на файла. 
 

С   може да бъде създадена нова директория. 
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С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
 

С   маркираният файл (директория) се преименува. 
 

С  изображението на съдържанието на директорията може да бъде оптимизирано за 
дълги или кратки имена на файлове. 
 

С  се отваря маркираната директория  
 

С  макросът се запазва в текущата директория с името, посочено в полето Име на 
файл.. 
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
 
 
 
Преди да се извърши съхранението, се проверява дали вече съществува Makro със същото 
име в избраната директория и, ако е необходимо, се извършва проверка за сигурност. 
 
 
 
Виж също: 
3.2.4.3 Файл меню: Импорт макро 
3.2.5.1 Обработка меню: Режим маркиране 
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3.2.4.8 Запамети програма в ЦПУ 

Тази функция зарежда Тийч-програмата от тийчбокс в робота. Това е необходимо, за да може 
програмата да бъде изпълнена. 
 
 По време на процеса се показва лента за напредъка. 
 
При съответната настройка за Изтриване на броячи в инициализиране меню настройка: 
Настройки на робота ще последва запитване дали желаете да нулирате броячите и 
програмите за поставяне: 

 

 
 
 

 Програмата, съхранена в робота, ще бъде изтрита безвъзвратно. 
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3.2.4.9 Свойства 

Тук се показват свойствата на Тийч-програмата в текстовия редактор на тийчбокс. Това е 
програмата, която може да бъде редактирана. За изпълнение в автоматичен режим тази 
програма трябва първо да бъде прехвърлена към робота. 
 

 
Фиг.: Прозорец  за свойствата на Тийч-програмата в текстов редактор 

 
Име на Тийч-програмата 
Показва името на Тийч-програмата в текстовия редактор. Това име не е задължително да е 
същото като името на файла на програмата. След като натиснете върху полето за въвеждане 
на данни, името може да бъде въведено чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
ЦПУ = Тийчбокс или ЦПУ <> Тийчбокс 
Показва дали Teach-програмите в робота (ЦПУ) и на тийчбокс са еднакви или различни. 
 
Коментар на програмата 
Показва коментара за Тийч-програмата в текстовия редактор. След като кликнете върху полето 
за въвеждане, коментарът на програмата може да бъде въведен чрез диалоговия прозорец за 
въвеждане на текст. 
 
Размер 
Показва размера на Тийч-програмата в текстовия редактор в байтове. Максималният размер 
на Teach- програмата е 32 768 байта. 

 Primus Робот: максимум 1000 реда 
 
Брой подпрограми 
Показва броя на подпрограмите на  Тийч-програмата в текстовия редактор: HG-PRG, PERI-
PRG, HG-REF, PERI-REF, ALWAYS-PRG и до 115 допълнителни подпрограми. 
 

 Primus Робот: налични са само HG и HG-REF 
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Брой програми за поставяне 
 
Показва броя на програмите за поставяне, използвани в Тийч-програмата в текстовия 
редактор. В една Тийч-програмамогат да се използват максимум 16 програми за поставяне. 
 

 Primus Робот:  налични 2 програми за поставяне 
 

С  може да се отвори  програмата за преглед на изображенията.Там можете да зададете 
изображение на Тийч-програмата или да видите изображението, присвоено на Тийч-програма. 

С  Тийч-програмата може да бъде изпратена с функцията за ръчно изпращане на 
електронна поща на робота като прикачен файл (* .wip, * .htm и * .txt). 
 

С   прозорецът се затваря, без да се приемат входящите данни. 
  

С  входящите данни се приемат и прозорецът се затваря. 
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3.2.4.10 Печат 

С тази функция Тийч-програмата, заредена в тийчбокс, може да бъде отпечатана в UNICODE 
текстов файл * .TXT или в HTML файл * .HTM на USB стик. Мястото и името на файла могат да 
се избират. Като директория по подразбиране се предлага D: \ ROBOT \ PRINT. Създаденият 
по този начин файл може да се зареди, покаже и отпечата с компютър. 
 

 
Фиг.: Разпечатване на файл от Тийч-програмата 

 
Бутонът вдясно до полето за име на файл избира типа на файла, който да се печата: 
 

 активира печат в текстов файл. 
 

 активира печат в HTML файл. 
Полето "Запазване в" показва пътя на текущата директория. 
 
Дисплеят на съдържанието на текущата директория използва следните пиктограми: 
 

 за поддиректория (папка) 

 за текстов файл * .TXT 
 

 за HTML файл * .HTM 
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Извеждат се само файлове от типа, избран за печат. 
 
В полето име на файла като име на файла е посочено последното използвано име или името 
на Тийч-програмата. След като докоснете полето името на файла може да бъде променено 
чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. С докосване на дисплея може да се 
използва и името на вече съществуващ файл. 
 
 

С  се преминава към следващата по-висока директория. 
 

С  се преминава в директорията по подразбиране за тази операция на файла. 
 

С   може да бъде създадена нова директория. 
 

С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
 

С   маркираният файл (директория) се преименува. 
 

С  изображението на съдържанието на директорията може да бъде оптимизирано за 
дълги или кратки имена на файлове. 
 
 

С  се отваря маркираната директория. 

С  печатният файл се записва с името, посочено в полето Име на файл в текущата 
директория. 
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря 
 
Преди да се извърши съхранението, се проверява дали вече съществува файл за отпечатване 
със същото име в избраната директория и, ако е необходимо, се извършва проверка за 
сигурност. 
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3.2.4.11 Обратно в меню 

Тази функция може да се извиква и с бутона   и се използва за излизане от редактора. 
 
Ако тийч-програмата в редактора се различава от тази в робота, можете да изберете дали 
програмата да бъде прехвърлена от тийчбокс  към робота: 

 

 
 
Това е необходимо за да може програмата да бъде изпълнена.  
 
По време на процеса, се показва индикатор за изпълнение/ лента за напредъка. 
 
Със съответната настройка за "Изтриване на броячи" в менюто "Настройки": Настройки за 
роботи, се отправят запитавания за това, дали да се нулират броячите и програмите за 
подаване:  

 
 

 
 
 

  
          Програмата, съхранена в робота, се изтрива безвъзвратно, когато програмата се прехвърля от 

тийчбокс към робота. 
 
 
Вижте също: 3.2.6.6 Дефиниция брояч 
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3.2.4.12 Прозорец свойствата в диалог данни 

Тук са показани свойствата на избраната във файловия диалогов прозорец Тийч-програма. 
 

 
Фиг.: Свойства на програма на носителя за запис 

 
 
Име на Тийч-програмата 
Показва името на избраната  тийч–програма. Това име не е задължително същото като името 
на файла на програмата 
 
 

 
ЦПУ = Teachbox или ЦПУ <> Тийчбокс 
Показва дали избраната тийч-програма е същата като тази в робота (ЦПУ). 
 

 
Коментар на програма  
Показва коментара за избраната Тийч-програма. Коментарът може да бъде въведен само в 
прозореца на свойствата на текстовия редактор. 
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Размер  
Показва размера на избраната тийч-програма. Максималният размер на тийч-програмата е 32 
768 байта. 

 Primus Робот: максимум 1000 реда 
 

 
 
Брой подпрограми Показва броя на подпрограмите на избраната Тийч-програма: HG-PRG, 
PERI-PRG, HG-REF, PERI-REF, IMMER-PRG и до 115 допълнителни ппдпрограми. 

 Primus Робот: налични са само HG и HG-REF 
 

 
Брой програми за поставяне 
 
Показва броя на програмите за поставяне, използвани в избраната тийч-програма. 
В една тийч-програмамогат да се използват максимум 16 програми за поставяне. 

 Primus Робот: Налични 2 програми за поставяне 
 
 

Ако на избраната тийч-програма е присвоено изображение, с   може да се отвори  
изгледът на изображението. 
 

С  Тийч-програмата може да бъде изпратена с функцията за ръчно изпращане на 
електронна поща на робота като прикачен файл (* .wip, * .htm и * .txt). 
 

С  прозорецът се затваря.. 
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3.2.4.13 Изглед с картинки 

3.2.4.13 Bildansicht 

Тук може да се види изображение, присвоено на Тийч-програма. Условието е,  носителят за 
съхранение с присвоеното изображение  да е налице. 
. 
 
Изгледът на изображението се извиква от прозорците на свойствата на Teach- програмата с 

бутона . 
 

 
Фиг.: Изглед с картинки 

Ако изображението е твърде голямо, за да се вижда по-добре то може да бъде преместено 
хоризонтално и вертикално с плъзгачите. 
Присвояването на изображение в Teach- програмата е възможно само ако прозорецът със 
свойства, който отваря изгледа на изображението, е бил извикан от менюто Файл / Свойства 
на един от редакторите. 
 

С . ще се върнете в прозореца със свойства 
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3.2.4.13.1 Задаване картинка на тийч-програма 

 
За да можете да зададете изображение на тийч-програма, прозорецът със свойства трябва да 

бъде извикан от менюто Файл/Свойства на един от редакторите, а след това с клавиша  
трябва да се отвори изгледът на изображението.  

Тук вече  с  можете да отворите диалоговия прозорец за файлове, за да изберете файл с 
изображение. 
 

 
Фиг.: Прозорец за избор на картинка 

  

Поддържат се следните файлови формати: 
 

• BMP файлове с 256 цвята 

• BMP файлове с 24-битова наситеност на цвета 

• файлове с 256 произволни цвята 

• JPG файлове (не всички степени на компресия и наситеност на цветовете) 
 

Дисплеят на съдържанието на текущата директория използва и следните икони: 
 

 за поддиректория (папка) 

 за поддържаните графични файлове 
 

С  се преминава към следващата по-висока директория. 
 

С  се преминава в директорията по подразбиране за тази операция на файла. 
 

С   може да бъде създадена нова директория. 
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С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
 

Mit   маркираният файл (директория) се преименува. 
 

С  изображението на съдържанието на директорията може да бъде оптимизирано за 
дълги или кратки имена на файлове. 
 
 

С  се отваря маркираната директория. 
 

С  избраното изображение се задава в тийч- програмата. 
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
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3.2.5 Обработка меню 

 

3.2.5.1 Режим маркиране 

С опцията Режим на маркиране вкл./изк. се включва или изключва режимът на маркиране на 
текстовия редактор. Режимът на маркиране се използва за маркиране на няколко програмни 
реда. 
 
Когато режимът на маркиране е изключен, един ред в прозореца на редактора може да бъде 
избран или отбелязан чрез докосване. Избраният в момента ред се показва в сиво. 
 

 
 

Фиг.: маркиран ред 
 
Ако сега активирате режимът на маркиране, можете да разширите маркирането на няколко 
реда, като докоснете последния ред, който трябва да бъде маркиран. 
 

 
 

Фиг.: няколко маркирани реда 
 
Избраният по този начин блок от редове може да бъде преместен чрез клипборда или да бъде 
копиран или експортиран като макро на носител за съхранение. 
 

С  избраните редове могат да бъдат изтрити. 
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3.2.5.2 Копиране, изрязване, вмъкване 

С тези функции на менюто "Редактиране", маркираните по-рано програмни редове могат чрез 
клипборда да бъдат копирани или преместени на друго място в програмата. 
 
Копиране 
С функцията "Копиране"  се копират маркираните редове в клипборда. 
 
 Програма Клипборд 

 
Фиг.: Копиране 

 
 
 
Изрязване 
 
С функцията "Изрязване"  маркираните редове в клипборда се преместват, и в същото време 
се изтриват на първоначалната позиция в програмата. 
 
 Програма  Клипборд 

 
Фиг.: Изрязване 
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Добавяне 
С функцията Добавяне редовете в клипборда се добавят/вмъкват преди реда, маркиран в 
програмата. В примера, показан по-долу, блокът от редове 2 беше предварително изрязан 
между блокове 1 и 3 и сега отново е поставен след блока от редове 3. 
 
 Програма  Клипборд  

 
Фиг.:Вмъкване 

 
 

 Ако се копират етикетите или стандартната подпрограма, автоматично ще отидете към 
етикет_xxx илиr станд.подпрог_xxx преименувам. "xxx" показва трипозиционно непрекъснато 

число. 
 

 Ако заедно с етикета се копира принадлежащата JUMP-команда, JUMP-командата ще се 
промени също в новото име на етикета. Това важи също и за команда - извикване, които се 
копират заедно със своите стандартни подпрограми. 
 

 Ако се копира програма за поставяне, автоматично се преименува в името на първата 
програма за поставяне, която не се използва. 
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3.2.5.3 Символна лента търсене 

С опцията Показалец символна лента търсене в в меню ОБРАБОТВАНЕ  дисплеят на 
символната лента търсене на текстовия редактор се включва или изключва. Символната лента 
търсене служи за търсене на произволен текст в Тийч-програма. 
 

 
Фиг.: Символна лента търсене  

 
След като кликнете върху полето за въвеждане, текстът, който трябва да се търси, може да 
бъде въведен с диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 

С  можете да получите достъп до списък с преди това използваните текстове за търсене. 
 

С  системата търси следващата поява на търсения текст преди текущата позиция на 
курсора в Teach- програмата. 
 

С  системата търси следващата поява на търсения текст след текущата позиция на 
курсора в Teach- програмата. 
 
 

С  лентата с инструменти за търсене се премахва от дисплея. 
 

С  ще се отвори прозорецът с настройките за операциите за търсене. 
 

 
Фиг.: Прозорец настройки за търсене 
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Общо търсене в програмата 
Търсенето не завършва в края или началото на програмата, а продължава до достигане на 
стартова позиция. 
 
Във всички подпрограми 
Търсенето се извършва не само в текущата подпрограма, но и във всички подпрограми. 
 
Търсене в началото на програмата 
Търсенето не започва от текущата позиция на курсора, а в началото на програмата. 
 
Посока нагоре / надолу 
Търсенето се извършва в съответната посока. 
 

С  се въвеждат стандартните настройки. 
 
3.2.5.4 Покажи префикси 

3.2.5.4 Zeige Prefixes 

С опция Отстраняване на грешки – показалец префикси в менютоОБРАБОТКА се включва / 
изключва индикацията на префиксите от имената на елементите в Тийчкомандите. 
Индикацията на префиксите може да повиши четливостта на Тийчппрограмите, особено ако 
потребителите за различни елементи са задали подобни или еднакви имена. 
 
Например: 
 
На Авто включване, периферен изход и брояч е дадено едно и също име "Пример", защото те 
се занимават с една и съща функция. 
Без префикси изображението на част от програма в текстовия редактор би изглеждало така: 
  IF Пример = вкл 

  Пример: вкл  

  Пример = Пример + 1 

  край IF 

 
С префикси за същата част се показва следното изображение: 
  IF ASW_пример = вкл 

  PA_пример: вкл  

  ZLR_пример = ZLR_пример + 1 

  край IF 
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3.2.5.5 Покажи основни имена 

С опция отстраняване на грешки – покажи основни имена в мению ОБРАБОТКА се включва 
/ изключва индикацията на на стандартните имена в кавички след актуалните имена на 
елементите в Тийчкомандата. Индикацията на стандартните имена може да подобри 
четливостта на Тийчпрограмите, особено ако потребителят е въвел подобни или еднакви 
имена за различните елементи. 
 
Пример: 
 
Тъй като Авто включването, периферен изход и брояч са натоварени с еднакви функции им се 
дава еднакво име „ПРИМЕР”. 
 
Без стандартно име индикирането на част от програмата в текстовият редактор ще изглежда по 
този начин: 
 
  IF пример = вкл 

  пример: вкл  

  пример = пример + 1 

  крайIF 

 
Със стандартни имена за еднакми части от програмат се получава следната индикация: 
 
  IF пример(Авто вкл-01) = вкл 

  Пример(периферен изход-001): вкл 

  Пример(брояч-001) = пример(брояч-001) + 1 

  крайIF 

 
3.2.5.6 Покажи вътрешни идентификации (ID) 

3.2.5.6 Zeige Interne IDs 3 

С опция отстраняване на грешки – покажи вътрешни идентификации ID в меню 
ОБРАБОТКА се включва / изключва индикацията на идентификация ID в кавичките след 
актуалните имена на програма поставяне. 
 
 
Пример: 
 
Без вътрешна ID се индикира програма поставяне с име ПРИМЕР в текстовият редактор: 
 
  Програма поставяне: пример 

 
С вътрешен ID, същата програма поставяне се индикира в текстовият редактор така:  
 
  Програма поставяне: ПРИМЕР(ID 000) 
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3.2.5.7 Покажи номера редове 

С опция отстраняване на грешки – покажи номера редове в меню ОБРАБОТКА се включва / 
изключва индикацията на номерата на редовете в ляво от Тийчкомандата на текстовият 
редактор. 
 
 

3.2.5.8 Покажи времена изпълнение 

С опция отстраняване на грешки – покажи времена изпълнение в меню ОБРАБОТКА  се 
активира индикацията на действително измерените времена изпълнение на отдебните 
команди в Тийчпрограмата. 
 

 
Фиг.: Индикация времена изпълнение 

 
Индикираните времена се актуализират с всяко изпълнение на съответният команден ред. 
 
t=??????? Означава, че съответният команден ред още не е изпълнен. 
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3.2.6 Тийч-програма настройки в меню НАСТРОЙКА 

 

3.2.6.1 Онлайн/ Офлайн редактор 

Тук можете да превключвате между онлайн и офлайн редактор. 
 
Офлайн редакторът се използва за създаване на тийч-програми без робот. 
 
Вижте също:  
3.2.1.4 Онлайн редактор 
3.2.1.5 Офлайн редактор 
3.2.1.6 Онлайн промяна 
 
 

3.2.6.2 Меню дефиниция оси 

 Primus робот: не е наличен 
 
Тук осите за автоматичния режим, контролирани от устройството за управление на робота, се 
присвояват към различни подпрограми и маршрути. 

 
Фиг.: Прозорец за дефиниране на осите 

 
С полето за избор на подпрограма, съответната ос може да бъде присвоена на подпрограма. В 
тази подпрограма могат да се програмират движенията на оста. 
 

С  в опцията включен в маршрута съответната (цифрова) ос е включена в изчислението на 
маршрута. Това означава, че тя може да бъде преместена заедно с другите оси в съответната 
подпрограмма, координирана посредством 3D и изглаждащи движения. 
 
 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 
 
 

 приема настройките и затваря прозореца. 
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3.2.6.3 Зони за сигурност 

 

 
Фиг.: 3d Преглед на типично опростено подреждане в зоната за сигурност включително 

работната област 
 
 
R8.3 управленито предлага възможност за дефиниране на дадените съгласувани зани за 
сигурност, за да се предотврати сблъскване със загражденията. Това е възможно във всички 
режими на работа освен без референции. За тази цел се създават няколко припокриващи се 
квадратни ограждащи зони, в които роботът може да се движи безопасно. За всеки опит за 
напускане на тази обща зона на безопасност роботът се спира на границата и се задейства 
съобщение за грешка. 
Допълнително има възможност с изключващи зони да се изключат квадратните области от 
работната зона на робота. 
Отделните зони за сигурност могат да бъдат активирани в зависимост от входа или изхода на 
робота. 
 
Периферният изход може да бъде включен, когато роботът е в или извън определена зона за 
сигурност. 
 
Всички настройки за зоните за сигурност последват в меню настройки зони за сигурност. 
Всички зони за сигурност се запазват и зареждат автоматично като част от съответната Teach- 
програма. При създаване на нова програма зоните за сигурност могат да бъдат взети от 
заредената в момента програма.
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Фиг.: Меню настройка зони за сигурност с работна зона и примерни зони 

 
 
Работната зона винаги е налице и се определя от границите на хода на робота. 
 

С  създава се нова зона за сигурност. 
 

С  избраната зона за сигурност  се редактира. 
 

Натиска се  , когато е избрана работната област, отваря се прозорецът за настройка на 
видимостта на работнота област в графичното представяне. 
 

С  избраната зона за сигурност може да бъде изтрита. 
 

С  избраната зона за сигурност може да бъде копирана. Отваря се диалоговият прозорец 
за редактиране на новата зона за сигурност.  
 

С  се извиква графичното изобразяване на зоните за безопасност. 
 

С   прозорецът се затваря. 
 

 Зоните за сигурност на R8.3 са специфични за тийч- програмата. Нова зона за сигурност или 
промени в съществуваща зона за сигрност ще са активни, едва след като тийч-програмата е 
прехвърлена в ЦПУ! 
 

Зоните за сигурност на R8.3 са неактивни в режим на работа без референция! 
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3.2.6.3.1  Създаване / редактиране на зони за сигурност 

Тук може да се редактира съществуваща зона за сигурност или да се създаде нова зона за 
сигурност. 
 

 
Фиг.: Прозорец за редактиране на зони за сигурност 

 
За тази цел координатите на отделните оси От/До се активират с един   и се позиционират 
една след друга, така че да се създаде желаната зона за сигурност с формата на 
паралелепипед. 
 
Желаното име на зоната за сигурност  може да се въведе, като докоснете полето Име с 
диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
Зоните за сигурност на R8.3 са включени по подразбиране. Това означава, че веднага щом 
бъде определена поне една зона, роботът може да се движи само в рамките на определените 
зони. С една отметка  при опцията "изключен", могат да бъдат дефинирани изключени зони. 
Роботът не трябва да влиза в зона на изключване. 
 
 
С опцията Активирай при, зоната за сигурност може да бъде активирана в зависимост от 
състоянието на входа или изхода на робота. 
 
С опцията Задай изход може да се включи периферен изход, ако роботът се намира в или 
извън зоната за сигурност. 
 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 
 

 приема зоната на сигурност и затваря прозореца. 
 

 Зоните за сигурност на R8.3 са специфични за тийч-програмата. Нова зона за сигурност  или 
промени в съществуваща зона за сигурност ще са активни, след като тийч-програмата е 
прехвърлена в ЦПУ! 
 

 Зоните за безопасност на R8.3 не са активни в работен режим  без референция! 
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3.2.6.3.2 Свойства на работната зона 

Тук видимостта на работната зона може да бъде зададена в графичното представяне на 
зоните за сигурност. 
 

 
Фиг.: Прозорец за свойствата на работното пространство 

 
Работна зона цвят 
Показва цвета на работната зона. 
 
Работна зона Прозрачност  
Тук диалоговият прозорец за въвеждане на цифри се използва за въвеждане на процента 
прозрачност на работната зона в графичното изобразяване на зоните за сигурност. Колкото по-
високи са стойностите, толкова по-прозрачна е работната зона и по-ясно видими са зоните за 
сигурност. 
 
Видим 
Тази опция определя дали работната зона ще се индикира или не в графичното изобразяване  
на зоните за сигурност. 
 
 

 отхвърля настройките и затваря прозореца. 
 

 приема настройките и затваря прозореца. 
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3.2.6.3.3  Графично изобразяване на зони за сигурност  

Функцията за графичното изобразяване на зоните за сигурност се извиква с   в Инфо 
меню Зони за сигурност или в Менюто за настройка Зони за сигурност.  
 
Тук графично са изобразени зоните за сигурност и работната зона на робота. 
 

 
Фиг.: Прозорец с 3D изглед 

 

 
Фиг.: Прозорец с изглед проекция 

С   прозрачността на зоните се включва / изключва. 
 

С   се превключва между 3D изглед  и изглед проекция. 
 

С  . се нулира 3D изглед  .  
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С ,  и    се избира действието, което се изпълнява чрез плъзгане по 

повърхността на дисплея или чрез натискане на  или .  
 

С   последвано от ,  или  се определя, в кои оси  е активно 

предварително избраното действие, ако се извика с  или  
Възможен е многократен избор. 
 
 

С  графичният изглед се прекратява. 
 
 
Вижте също: 
3.2.6.3 Меню за настройка: зони за сигурност 
3.1.15.5 Инфо меню: Зони на сигурност 
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3.2.6.4 Дефиниция на цилиндър 

С функция цилиндъра обработката на пневматични цилиндри може да бъде опростена чрез 
комбиниране на два периферни изхода в един цилиндър. Освен това е възможно чрез два 
периферни входа и регулируемо ограничено време да се следи правилната функция на 
цилиндъра. Ако цилиндърът не достигне съответната целева позиция в рамките на 
ограниченото време, в тийчбокс  се извежда съответното съобщение за грешка. 
   
 
В една тийч-програмаса възможни до 255 такива цилиндъра. 
 . 
Цилиндърът се състои от: 
 

• 1 до 2 периферни изхода (A1, A2). 

А2 е по избор и прави отрицателно състоянието на А1. 

• 0 до 2 периферни входа (E1, E2) за обратна връзка или мониторинг на действието, 
контролирано от A1 / A2 (по избор), където E1 сигнализира обратно винаги A1, а  E2 
винаги A2. 

 

• Лимит за времето, което може да мине между настройката на Ax и обратната връзка от 
ex. 
Само ако входовете наистина се използват. 
 

Ако все още не са дефинирани цилиндри, при избор на опция в менюто за настройка се 
извиква директно функцията за редактиране на цилиндрите. 
Ако цилиндрите вече са дефинирани, диалоговият прозорец за дефиниране на цилиндрите се 
отваря. 
 

 
Фиг.: Диалогов прозорец  Дефиниция цилиндър 

С  се създава нов цилиндър. 
 

С  се редактира избраният цилиндър. 
 

С  избраният цилиндър може да бъде изтрит, ако не се използва в Тийч-програмата. 
 

С  прозорецът се затваря. 
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3.2.6.4.1 Създаване / редактиране  цилиндър 

Тук може да се редактира съществуващ цилиндър или да се създаде нов цилиндър. 
 

 
Фиг.: Прозорец за редактиране на цилиндри 

Желаните периферни изходи и периферни входове се избират след докосване на съответното 
поле в прозорец за избор. 
 
Ако възникне конфликт, тъй като периферен изход или периферен вход вече е зададен в този 

или друг цилиндър, до засегнатия вход или изход се показва символът  . Полето за 
състоянието в долния ляв ъгъл на прозореца показва описание на конфликта. 
 
Ако се използват входове за обратна връзка на позицията, 
след докосване на полето Време за мониторинг  може да бъде въведено времево 
ограничение за движението. Въвеждането се извършва с диалоговия прозорец за въвеждане 
на числа. Ако не се използват входове, времето трябва да бъде зададено на нула. 
 
Желаното име за цилиндъра може да се въведе, като докоснете полето  Име в диалоговия 
прозорец за въвеждане на текст. 
 
 

 отхвърля входните данни и затваря прозореца. 
 

 приема цилиндъра и затваря прозореца. 
 
 
 
 
Вижте също: 
3.3.5.3.1 Използване на цилиндрите в тийч-програмата 
3.3.5.3 Функция  цилиндър 
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3.2.6.5 Дефиниция авто вкл. 

Тук се  извършват основните настройки за Авто включване: 
 

 
Фиг.: Меню настройки - Дефиниция авто вкл. 

 

С  и  може да се определи, дали избранот Авто вкл  да бъде ключ или бутон. 
 

С  Избранот Авт вкл се връща към фабричните настройки. 
 

С  всички Авто вкл. се връщат към фабричните настройки. 
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С  се извиква прозорецът за промяна на свойствата на избрания Авто вкл: 
 

 
Фиг.:  

Прозорец за настройка на Авто вкл. 
 
Актуално име 
Това е името на автоматичното Авт вкл. Това име се показва не само на Авто вкл., но се 
използва и в Teach- програмата, за да идентифицира Авто вкл. След като натиснете върху 
полето на дисплея, името може да се промени с диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
Актуален вид 
Тук с докосване на  желаната опция може да се определи, дали Авто вкл.  да е ключ или бутон.  
 
Актуално изображение 
Това е изображението, показано на Авто вкл. С докосване на  полето за въвеждане се показва 
списък с вече наличните изображения в тийчбокс: 

 
Фиг.: Списък Авто вкл. изображения 

 
 Желаното изображение се избира чрез докосване. 
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С  могат да бъдат импортирани изображения от USB флашка за показване на Авто вкл. 
Веднъж импортираните изображения са постоянно достъпни за всички Авто вкл. във всички  
Teach- програми. 
 
Импортираните изображения могат да са с ширина до 190 пиксела и височина 64 пиксела, като 
се препоръчва размер 64 х 64 пиксела - като стандартното изображение. Предлагат се 
следните файлови формати: 
 

• 256-цветен файл (препоръчително) 
• BMP файлове с 24-битова наситеност  на цвета 
• GIF файлове с 256 произволни цвята 
• JPG файлове (не всички степени на компресия и наситеност на цвета) 
 

С  текущото изображение може да бъде премахнато от паметта на тийчбокс. 
 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 
 

 приема настройките и затваря прозореца. 
 

 Авто вкл. се показва само ако той действително се използва в тийч-програмата в робота. 
 
Вижте също: 
3.3.10 Авто вкл. 
3.3.7.8.6 Условие за скок: авто вкл. 
3.1.15.13 IАвто вкл. 
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3.2.6.6 Дефиниция брояч 

Тук можете да зададете за 64 брояча на Тийч-програмата, дали те да са видими в 
приложението WIBA QuickLook и дали те да са "постоянни". 

 Primus Робот: Налични 10 броячи 
 

 
Фиг.: Прозорец дефиниция броячи 

 

 означава, че настройката не е активирана за съответния брояч. 

 означава, че настройката  е активирана за съответния брояч. 
 
 

С  решaвате дали избраният брояч ще се показва в приложението WIBA QuickLook 
Smartphone като програмна стойност или не. 
 

С  решавате дали избраният брояч трябва да бъде "постоянен" или не. Постоянен 
означава, че този брояч няма да бъде изтрит нито при включване, нито при прехвърляне на 
програма, независимо от настройките в инициализация - настройка: Робот настройки. 
Стойността на постоянния брояч не може да бъде манипулирана с брояча на ръчната функция. 
 

. отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 
 
 

 приема настройките и затваря прозореца. 
 
 
 
Вижте също: 
3.3.6 Броячи 
3.3.7.8.1 Условия скок: Брояч 
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3.2.6.7 Имена брояч  

Тук 64-те броячи на Тийч-програмата могат да бъдат преименувани. Името на брояча трябва 
да описва функцията му възможно най-добре, за да направи Teach- програмата по-лесна за 
четене. 

 Primus Робот:  Налични 10 броячи 
 

Имената винаги се отнасят до програмата, която в момента е заредена в тийчбокса, т.е. 
броячите могат да имат различни имена в различни Teach-програми. 
 
 

 
Фиг.: Прозорец за имена на броячите 

 

С  избраният брояч се преименува 
Името се въвежда чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст 
 

С  избраният брояч получава отново стандартното име. 
 

С  всички 64 брояча отново получават стандартните имена 
 
 

 За да се разграничат по-добре различните елементи, може да се активира показването на 
префикси или имена по подразбиране. 

 
 

С  прозорецът се затваря. 
 
Вижте също: 
3.3.6 Броячи 
3.3.7.8.1 Условия скок: брояч 
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3.2.6.8  Имена конвейри 

Тук конвейрите, контролирани от управлението на робота, могат да бъдат преименувани. 
Името на конвейера  трябва да описва функция му възможно най-добре, за да направи Тийч-
програмата по-лесна за четене. 
 
Имената винаги се отнасят до текущо заредената в тийчбокс програма, т.е. конвейерите  могат 
да имат различни имена в различни тийч-програми. 
 
 

 
Фиг.: Прозорец за имане на конвейри 

 

С  се преименува избраният конвейр. 
 
Името се въвежда чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
 

С  Избраният конвейр отново получава  стандартното име. 
 

С . всички конвейри отново получават  стандартното име. 
 

 За да се разграничат по-добре различните елементи, може да се активира показването на 
префикси или имена по подразбиране. 

 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
 
 
Виж също: 
3.3.5.1 Конвейр 
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3.2.6.9 Имена  изходи периферия 

Тук периферните изходи, контролирани от управлението на робота, могат да бъдат 
преименувани. Името на периферния изход трябва да описва функция му възможно най-добре, 
за да направи Тийч-програмата по-лесна за четене. 
 
Имената винаги се отнасят до програмата, която в момента е заредена в тийчбокса, т.е. 
периферните изходи могат имат различни имена в различни Teach-програми. 
 
 

 
Фиг.: Прозорец за имена периферни изходи 

 

С  се преименува избраният периферен изход. 
Името се въвежда чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 

С  избраният периферен изход отново получава  стандартното име. 
 

С  всички периферни изходи отново получават стадартното име. 
 
 

 За да се разграничат по-добре различните елементи, може да се активира показването на 
префикси или имена по подразбиране. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
 
 
Виж също: 
3.3.5.2 Периферни изходи 
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3.2.6.10 Имена входове периферия 

Тук периферните входове, използвани от устройството за управление на робота контролер, 
могат да бъдат преименувани. Името на периферния вход трябва да описва възможно най-
добре  функцията му, за да се улесни четенето на Teach- програмата. 
 
 
Имената винаги се отнасят до програмата, която в момента е заредена в тийчбокса, т.е. 
периферните входове могат да имат различни имена в различни Teach-програми. 
 
 

 
Фиг.: Прозорез за имена периферни входове 

 

С . се преименува избраният периферен вход. 
Името се въвежда чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
 

С  избраният периферен вход отново получава  стандартното име. 
 
 

С  всички периферни входове отново получават стандартното име. 
 
 

 За да се разграничат по-добре различните елементи, може да се активира показването на 
префикси или имена по подразбиране. 

 
 

С  прозорецът се затваря. 
 
 
Вижте също: 
3.3.7.8.3 Условия за скок периферни входове 
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3.2.6.11 Имена датчици стифиране 

Тук датчиците стифиране, използвани от управлението на робота, могат да бъдат 
преименувани. Името на датчик стифиране трябва да описва функция му възможно най-добре, 
за да направи тийч-програмата по-лесна за четене. 
 
Имената винаги се отнасят до програмата, която в момента е заредена в тийчбокса, т.е. 
датчиците стифиране могат да имат различни имена в различни тийч-програми. 
 
 

 
Фиг.: Прозорец за имена датчици стифиране 

 

С   се преименува избраният датчик стифиране. 
Името се въвежда чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
 

С  избраният датчик стифиране отново получава  стандартното име. 
 
 

С  всички датчици стифиране отново получават стандартното име. 
 
 
 

 За да се разграничат по-добре различните елементи, може да се активира показването на 
префикси или имена по подразбиране. 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
 
Вижте също: 
3.3.7.8.11 Условие за скок : датчик стифиране 
3.3.1.3.8 Команда ос: датчик стифиране 
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3.2.6.12 Имена хронометри 

Тук 4 хронометъра на тийч-програмата могат да бъдат преименувани. Името на хронометъра 
трябва да описва функция му възможно най-добре, за да направи тийч-програмата по-лесна за 
четене. 
 
Имената винаги се отнасят до програмата, която в момента е заредена в тийчбокса, т.е. 
хронометрите могат да имат различни имена в различни тийч-програми. 
 
 

 
Фиг.: Прозорец за имена хронометри  

 
 

С  се преименува избраният хронометър. 
Името се въвежда чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
 

С  избраният хронометър отново получава  стандартното име. 
 
 
 

С  всички 4 хронометри отново получават стандартното име. 
 

 За да се разграничат по-добре различните елементи, може да се активира показването на 
префикси или имена по подразбиране. 

 
 
 

С  прозорецът се затваря. 
 
 
Вижте също: 
3.3.9.5 Хронометър 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 179 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

3.2.6.13 Имена вакууми 

Тук вакуумните кръгове, контролирани от управлението на робота, могат да бъдат 
преименувани. Името на вакуумния кръг трябва да описва функция му възможно най-добре, за 
да направи Тийч-програмата по-лесна за четене. 
 
Имената винаги се отнасят до програмата, която в момента е заредена в тийчбокса, т.е. 
вакуумните кръгове могат да имат различни имена в различни Teach-програми. 
 

 
Фиг.: Прозорец  за  имена вакууми 

 

С  се преименува избраният вакуумен кръг. 
Името се въвежда чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 

С  избраният вакуумен кръг отново получава  стандартното име. 
 

С  всички вакуумни кръгове отново получават стандартното име. 
 
 

 За да се разграничат по-добре различните елементи, може да се активира показването на 
префикси или имена по подразбиране. 
 

С  прозорецът се затваря. 
 
 
Вижте също: 
3.3.5.4 Вакуум 
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3.2.6.14 Имена ръце (грипери) 

Тук гриперът /захващащото устройство/, управляван от робота, може да бъде преименуван. 
Името на грипера трябва да описва функцията му възможно най-добре, за да направи тийч-
програмата по-лесна за четене. 
 
Имената винаги се отнасят до програмата, която в момента е заредена в тийчбокса, т.е. 
захващащите устройства могат да имат различни имена в различни тийч-програми. 
 

 
Фиг.: Прозорец за имена грипер 

 

С  избраното захващащо устройство се преименува. 
. Името се въвежда чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
 

С  избраното захващащо устройство отново получава стандартното име. 
 

С  всички захващащи устройства отново получават стандартното име. 
 
 

 . За да се разграничат по-добре различните елементи, може да се активира показването на 
префикси или имена по подразбиране.  
 

С  прозорецът се затваря. 
 
 
Вижте също: 
3.3.5.6 Ръка (грипер) 
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3.2.6.15 Референтна точка вакуум 

Тук се настройват необходимите състояния на вакуумните кръгоне за режим на работа 
референция. Състоянието при референциране трябва да се установява или с референтната 
програма или ръчно. Ако един вакуумен кръг в края на референтното позициониране не е в 
зададеното състояние се индикира съответното съобщение за грешка; превключване в режим 
на работа референция  не е възможно. 
 

 
Фиг.: Прозорец Референтна точка вакуум 

 

 означава, че референтната точка на вакуума е ИЗКЛ. 

. означава, че референтната точка на вакуума е ВКЛ. 

 означава, че референтната точка на вакуума не се проверява. 
 

 променя референтната точка на избрания вакуум на ВКЛ. 
 

 променя референтната точка на избрания вакуум на ИЗКЛ. 
 
 

 променя референтната точка на избрания вакуум на без значение 
 

 С ,   или   референтните точки на всички вакуумни кръгове се задават така, 
както тези на избрания. 
 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 

 

 приема настройките и затваря прозореца. 
 
 
Вижте също: 
3.3.5.4 Вакуум 
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3.2.6.16 Референтна точка ръка (грипер) 

Тук се настройва необходимото състояние на грипера за режим на работа референция.   
Състоянието при референциране трябва да се установява или с референтната програма или 
ръчно  Ако едип грипер в края на референтното позициониране не е в зададеното състояние 
се индикира съответното съобщение за грешка; превключване в режим на работа референция  
не е възможно. 

 
Фиг.: Прозорец  Референтна точка ръка (грипер) 

 

 Референтната точка на грипера е отворена. 

 Референтната точка на грипера е затворена. 

 Референтната точка на грипера е без налягане. 

 Референтната точка на грипера не е проверена. 

 Референтната точка променя избраният грипер в затворен 

 Референтната точка променя избраният грипер в отворен. 

 Референтната точка поставя грипера в без налягане. 

 Референтната точка променя избраният грипер в постоянен 
 

 , ,  или   се референтните точки настройват всички грипери, както са 
избрани. 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 

 приема настройките и затваря прозореца. 
 
 
Вижте също: 
3.3.5.6 Ръка (грипер) 
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3.2.6.17 Настройка стандарт налягане вакуум 

Тук се настройва границата на подналягането, с което се идентифицира контрола на вакуума   
и условие за скок вакуум и дали детайлите в съответният вакуумен кръг се засмукват или не се 
засмукват.  Допълнително във второто поле под  индикираното налягане може да се въведе 
гранична стойност, от която оптично се индикира намалена мощност на изсмукване. 
Тези настройки трябва да се направят за всеки продукт респективно за всяка Тийчпрограма. 
Настройките налягане вакуум автоматично се зареждат и записват със съответната 
Тийчпрограма. 
 
 

 Тази настройка не е валидна, ако граничното налягане в Тийчпрограмата е настроено чрез 
Вакуум ниво команда  с друга стойност различна от стандартната. 
 
 
Препоръчителна процедура за настройка: 
 

1)  Избиране на вакуумният кръг чрез съответната скала и включване с бутон . 
 

2)  Задаване на всички части от вакуумният смукател на вакуумният кръг. 
 

3)  Настройка на по-малка стойност от индикираното налягане на граничното подналягане чрез 
регулатор с плъзгач и бутони в десният край на прозореца . 

4)  Задвижване поле предупреждение и с диалоговият прозорец за цифрово въвеждане се 
въвежда на стойност за зоната на предупреждение (износване на смукателя). 

 
Фиг.: Изображени с детайл във въкуум и настроено гранично подналягане и зона на 

предупреждение 
 

Големият стълб и полето под скалата индикират актуалното налягане. Малкият стълб и 
числото до него индикират  граничното подналягане.  При правилна настройка големият 
стълб трябва да се индикира в зелената зона на скалата ако всички части са всмукани във 
вакуумният кръг. 
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5)  Отстраняване на детайл от вакуумният смукател на вакуумният кръг. 

 

 
Фиг.: Индикация с липсващият детайл във вакуума и настроеното гранично подналягане 

 
 
При правилна настройка големият стълб трябва да се индикира в червената зона на скалата, 
също така и полето под скалата трябва да е в червено. Ако не се индикира по този начин, 
граничното подналягане трябва да се коригира. 

 

 
Фиг.: Индикация с детайл във вакуумният смукател в граничната зона 

 
Ако вакуумният смукател поради износване не може повече да поддържа необходимото, 
стойността в граничната зона пада, а полето под скалата е жълто. След 10 комутиращи цикъла 
на вакуумният вентил се появява следното съобщение за грешка: 
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Фиг.: Съобщение за грешка вакуум износване смукател 

 
Съобщението за грешка се квитира едва след като се достигне необходимото подналягане. 
 

След успешна настройка вакуумният кръг може да се изключи . 
 
 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 
 

 приема настройките и затваря прозореца. 
 
 
Вакум 
Контрол вакуум 
Условие за скок вакуум 
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3.2.7 Подпрограма настройки в меню ПОДПРОГ НАСТРОЙКИ 

3.2.7.1 Позиции 

3.2.7.1 Positionen Позиции 

За всяка подпрограма тук могат да бъдат предварително дефинирани до 255 позиции за 
робота. Това е особено полезно за позициите, които се позиционират на различни места в 
Тийч-програмата. Освен това се улеснява Offline Teachen. 
 
Предварително дефинираните позиции могат да бъдат извикани по-късно в прозорците на 
командите на оста с полето за избор Позиция. 
 
Ако все още не са дефинирани позиции, редакторът извиква директно функцията Създаване 
на позиция. Ако позициите вече са дефинирани се отваря диалог Позиции. 
 

 
Фиг.: Диалогов прозорец позиции 

 

С  се създава нова позиция. 
 

С  се редактира избраната позиция. 
 

С  може да бъде изтрита избраната позиция, ако тя не се използва в Тийч-програмата. 
 
 

След активиране на ос с  тази ос до целевата ви позиция може да бъде премествана в 
рамките на избраното местоположение. 
 

С  се затваря прозорецът. 
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3.2.7.1.1 Създаване/редактиране на позиции  

Тук може да се редактира съществуваща позиция или да се създаде нова позиция. 
 

 
Фиг.: Прозорец редактиране позиции 

 
За тази цел отделните оси се активират с , и се преместват една след друга, докато роботът 
застане в желаното положение. 
 
. Името, което искате за позицията, може да се въведе, като докоснете полето за име на 
позиция чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
 

. отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 
 

 приема позицията и затваря прозореца. 
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3.2.7.2 Етикети подпрограми 

Тук се показват етикетите и подпрограмите, налични в съответната частична програма. 

 
Фиг.: Прозорец етикети подпрограми 

За всеки наличен етикет (подпрограма) се индикира на кой ред се намира и колко често се 
използва. 
 

С  избраният етикет (стандартна подпрограма) се преименува. Името се въвежда чрез 
диалоговия прозорец за въвеждане на текст. Командите, които преминават към преименувания 
етикет (стандартна подпрограма), ще бъдат съответно автоматично променени.  
 

С  прозорецът се затваря. 
 
Вижте също: 
3.3.7.2 Етикет 
3.3.7.4 Извикване – Подпрограма – Връщане (Call - Subr – Ret) 
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3.2.7.3 Ablageprogramm 

3.2.7.3 Програма поставяне 
 Вижте програма поставяне 
 
 

3.3 ТИЙЧ-КОМАНДИ В ТЕКСТОВ РЕДАКТОР 

 

3.3.1 Оси 

 

3.3.1.1 Избор ос 

При роботи с вторични оси  чрез натискане и задържане на клавиша за ос могат да се  покажат 
клавишите за превключване между главната и вторичнатаата ос. 
 
 

3.3.1.2 Дефиниции на понятия 

3.3.1.2.1 Пневматични оси 
3.3.1.2.1 Пневматични оси 

Пневматичните оси са оси с пневматично задвижване. Контролът се осъществява чрез 
соленоидни клапани, обратната връзка за позиция чрез ограничител на позицията. 
 
3.3.1.2.2 Цифрови оси 

3.3.1.2.2 Цифрови оси  

Цифровите оси са оси с  цифрова обратна връзка за позиция и регулиране. Цифровите оси се 
задвижват от роботи R8.3 със синхронни серво- мотори. 
 
3.3.1.2.3 Оси пътища 

3.3.1.2.3 Оси пътища 

Оси пътища са цифрови оси, които са включени в изчислението на пътя на подпрограмата. Оси 
пътища на подпрограма могат заедно да се координират посредством извършване на 3D – и 
изглаждащи движения. 
 
При стандартни роботи главните оси  X, Y, Z се съдържат стандартно в пътя на програмата на  
робота Р-прог. 
 
Разпределението на цифровите оси към пътищата на различните подпрограми може винаги да 
се настрои в меню дефиниция оси за актуалната Тийчпрограма. 

 Primus Робот: Меню дефиниция на оси не е налично  
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3.3.1.3 Обхождане 

3.3.1.3 Verfahren 

  
 
В тази карта ще намерите Тийчкоманди за движението на съответните оси. 
 
Кои движения са налични зависи от вида на задвижване на оста дали тя е маршрутна ос. 
 
След избор вида движение на обхождане се включва необподимата позиция с бутон 
обхождане. 
 

 
Фиг.: Бутони за обхождане на осите 

 
 
Ако предварително дефинираните позиции са налични, алтернативно една от тези позиции 
може да се избере от списъка. В този случай оста се позиционира на желаната позиция с 
изобразеният долу бутон.  Оста спира автоматично при достигане на позицията. 
 

 
Фиг.: Бутони за обхождане на предварително дефинираната позиция 

 
Дали цифровите осите обхождат с променлива ръчна скорост или фиксирана ръчна скорост се 
прави настойка в меню инициализация настройка: робот настройки. 
 

С  съответната команда се прехвърля към тийч-програмата. 
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3.3.1.3.1 Абсолютно движение 

  Absolut 
 
Тази команда се позиционира определена позиция със съответната ос. 
 
 

3.3.1.3.2 Релативно движение 

  Relativ 
 
Ако с цифрова ос бъде достигната позиция, тази функция може да се използва за преместване 
спрямо тази позиция. Тази команда е обозначена с буквата "R" след обозначението на 
позицията. 
 
Пример: 
Z: 500.0 

X: 100.0 

Z: 100.0R 

 
С оста Z се премества на позиция 500.0 mm, а с оста X на позиция 100.0 mm. Започвайки от 
тази позиция, оста Z се премества в позиция Z = 600.0 mm. Ако първата Z-позиция се промени, 
втората Z-позиция също ще се измести със същата стойност, но разстоянието между двете 
позиции ще остане постоянно,  а именно точно 100,0 мм. 
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3.3.1.3.3 Паралелни движения 

Паралелно движение е едновременното движение на няколко оси. 
 
Тъй като паралелната команда при изпълнение на програмата просто задейства ранното 
потвърждение на тази команда, командата WAIT SYNC трябва да бъде въведена след всяко 
паралелно движение, за да се изпълнят координираните команди. Това ще гарантира, че 
всички стартирани команди са завършени преди стартирането на следващата команда. 
 
Паралелните команди не са налични за осите на пътя. Едновременно движение на повече оси 
на пътя се извършва с помощта на  3D движение. 
 
Налични са два вида паралелни движения: 
 

• Синхронно 

• Паралелно изключено 

 
 

 

3.3.1.3.3.1 Синхронно 

  Synchron 
 
Със стартирането на тази команда, едновременно се стартира и следващата команда (за 
движение). 
 
Синхронното паралелно движение се обозначава със знака "*" след позицията, до която трябва 
да се приближава. 
 
Пример: 
  C: 0.0* 

  A: 0.0 

  WAIT SYNC 

 
. Осите A и C се стартират едновременно и се преместват в тяхната 0 позиция. Командата 
WAIT SYNC гарантира, че и двете движения на осите са завършени, преди изпълнението на 
програмата да продължи. 
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3.3.1.3.3.2 Паралелно изключено 

  Parallel 
 
С тази функция съответната ос първо се премества в междинно положение (междинно 
положение). При преминаване през това междинно положение, следващата (задвижваща) 
команда се стартира в автоматичен режим и оста се движи паралелно на своята целева 
позиция (крайна позиция). 
 

 
Фиг.: Паралелно изключено 

 
При обучение първо се активира междината позиция. Сега оста се премества в положение, в 
което трябва да се стартират следните команди при преминаване в автоматичен режим. 
 
В следващата стъпка се активира крайна позиция, оста се премества към целевата позиция 
на движение. 
 

Сега командата може  с  да бъде приета вТийч-програмата. 
 

С  прозорецът се затваря, без да се приема командата. 
 
Пример: 
  Z: 500.0* 200.0 

  C: 90.0 

  WAIT SYNC 

 
Оста Z се премества в позиция 500, като командата С: 90 се изпълнява паралелно от позиция 
Z = 200. Командата WAIT SYNC гарантира, че двете движения на осите са завършени преди 
изпълнението на програмата да продължи със следващата команда. 
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3.3.1.3.4 Прескачане 

3.3.1.3.4 Прескачане 

  Verschleifen 
 
Чрез прескачане се постига, че съответната позиция на оста на пътя не се приближава, а се 
заобикаля с регулируем радиус R3D. Тази команда е обозначена със знака "*" пред 
съответната ос. 
 
Пример: 
 *Z: 500.0 

  Y: 200.0 

 

 
 
Позицията с координатите Z = 500.0 и Y = 200.0 се позиционира с едно движение. Оста Y 
започва от R3D преди достигане на позиция Z = 500. 
 
Функцията за прескачане може също така да се използва за стартиране на паралелно 
движение на ос, която не е пътя,  по време на движението на оста на пътя, когато оста  
преминава над определено положение. 
 
Пример: 
 *Z: 500.0 

  C: 90.0* 

  Z: 1000.0 

  WAIT SYNC 

 

Z-осите се движат с едно движение до позиция 1000,0. Когато Z-ос премине над позицията 
500.0, въртенето на C-оста стартира паралелно. Паралелното позициониране трябва винаги да 
бъде завършено с WAIT SYNC. 
 
По аналогия с горния пример, напр. също така периферните изходи се превключват, когато 
преминават над определена позиция, без да се нарушава движението на въпросната ос. 
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3.3.1.3.5 Стоп 
3.3.1.3.5 Стоп 

  Stopp 
 
При изпълнение на тази команда в автоматичен режим се извършва незабавно спиране на 
избраната цифрова ос. 
 
Виж също: 
3.3.5.7 Контрол вакуум 
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3.3.1.3.6 Меко поддаване под натиск 

 Функцията Меко поддаване под натиск позволява изваждането на дълги детайли докато оста 
се изтласква назад от изхвъргача. 

 
Грипера се приближава изцяло до детайла преди движението на изхвъргача и детайла се 
фиксира на грипера. 
 
С команда НАТИСК се стартира изхвъргача и съответната ос може да бъде изтласкана от 
изхвъргача. Това последва с регулируем помощен момент, за да се елиминират 
съпротивленията на механиката на робота. 
 
От междинното положение, съдържащо се в командата, оста се движи или при максималната 
скорост или при последната определена скорост до крайното положение, определено в 
командата. Във втория случай междинното положение трябва да бъде избрано в съответствие 
с спирачната рампа на изхвъргача, така че роботът да продължи с достатъчна скорост. 
 
Потвърждението на изхвъргач напред трябва да се изключи от потребителя в 
Тийчпрограмата. 
 
 
Процеса при обучение (тук с  X-ос) е следният: 
 

1) С   Absolut се избира X-ос. 

2) Преместване на позицията до мястото на вземане на детайла. 

3) Потвръждаване на командата с  . 

4) Програмиране на всичко необходимо за вземане на детайла  
(вакуум включване, грипер затварям). 

5) С   избор на функция меко поддаване под натиск, появява се 
следният прозорец: 

 
Фиг.: Прозорец за функция меко поддаване под натиск 
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6) Избор на опциа междинна позиция и позициониране на Х-ос към крайната позиция на 
изхвъргача. 

7) Избор на опция крайна позиция и отвеждане на Х-ос до позиция където трябва да 
напусне инструмента. 

8) Силата на поддържащият момент може да се настрои със стойността на поддържане в 
рамките на основната настройка от 0-120%. 

9) Настройва се с опция Vmax и равномерна скорост, дали движението от междинната 
позиция до крайната позиция да последва с максимална скорост или с последната 
измерена скорост (на изхвъргача). 

10) Потвърждаване на командата с . 

 
 
 Пример: 
 
  ... 

 *Y: 1000.0 преди двежение на детайла 

  вакуум-01 = вкл 

  X:  600.0 

  Чака вакуум-01 = вкл фиксиране детайл 

  X:  100.0 НАТИСК  300.0 (100%) синхрон с връщането на изхвъргача 

  Потвърждение ШМ:ИЗХВЪРГАЧ НАПРЕД! = ИЗКЛ Изхвъргач преди изключване 

  ... 
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3.3.1.3.7 Освобождаване (опция) 

  Freischaltung 
Предпоставка за използването на тази функция е съответното оборудване на редуктора на 
дадената ос. 
 

С бутони  и  се регламентира, дали командата за освобождаването на оста трябва  
да включва или изключва. 
 

С  командата се потвърждава в тийч –програмата. 
 
 
Когато е включено освобождаване засегнатата ос в автоматичен режим може да бъде 
изместена от външна сила. 
 
След изключване на осовото освобождаване позицията на оста отново активно се регулира. 
 
 Пример: 
 
 
  X: Освобождаване = вкл 

  Функция ШМ: Изхвъргач напред! чака 

  X: Освобождаване = изкл 

 
Х-ос се избутва от изхвъргача. За тази цел оста се освобождава първо и едва тогава стартира 
изхвъргача. Когато изхвъргача пристигне отпред, освобождаването отново се изключва. 
 
 
Вижте също: 3.1.12.2 Освобождаване оси в ръчен режим 
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3.3.1.3.8  Датчик стифиране (опция) 

  
 
Тази функция улеснява реагирането при движение на ос посредством датчик стифиране през 
препятствия. Тази ос толкова дълго се движи докато или датчик стифиране реагира или е 
достигната максималната позиция. 
 

 
Фиг.: Датчик стифиране 

 
 
В полето за избор горе вляво първо се избира желаният датчик за стифиране. 
. 
От позиция: е позицията, която се приближава абсолютно при актуалната скорост, от тук 
започва движението с датчик стифиране. 
 
Крайна позиция: е позицията, където завършва движението  на датчика за стифиране, ако 
датчикът за стифиране не бъде задействан по време на движението. 
 
Двете позиции се активират чрез съответното натискане и се позиционират с бутоните за 
обхождане. Алтернативно могат да се изберат също предварително дефинирани позиции. 
 
V абс (абсолютна скорост): Абсолютна скорост в mm/s, с която се извършва движението 
датчик стифиране между началната и крайна позиция. (Не се повлиява от презаписване) 
 
Актуално: показва текущото положение на оста. 
 
 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 

 
 

 приема командата в  тийч-програмата и затваря прозореца. 
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3.3.1.3.9 Намери и Вземи 

  
 
С тази функция  с помощта на аналоговият контрол на налягането на вакуума оста търси 
захванатият детайл или препятствие. Това  Наред с другите неща, това е практично при 
позициониране на освобождаването в ШМ с голяма толеранс в позиция отваряне на 
инструмента Тази функция представя също алтернатива за „истински” датчик стифиране. 
 

 
Фиг.: Намери и Вземи 

 
В полето за избор в горния ляв ъгъл се избира желания вакуумен кръг. Този вакуумен кръг се 
включва автоматично в автоматичен режим в началото на изпълнението на командата. 
 

V абс (абсолютна скорост) 
Определя абсолютната скорост в mm/s изпълнена с референтно движение. (Това не се влияе 
от пренастройка.) 
 

Вакуум ниво 
Превключващ праг за мониторинг на вакуумното налягане на избраната вакуумна верига. Чрез 
преминаване на този праг роботът разпознава детайла / препятствието и приключва 
референтното движение. Стойността трябва да бъде избрана възможно най-близо над 
индикираната стойност в меню вакуумно налягане за празният вакуумен кръг, за да може 
детайла / препятствието колко е възможно по рано да бъде разпознато. 
 

Крайна позиция 
С командата за въвеждане долу в прозореца се определя позицията, при която завършва 
референтното движение, ако прагът на превключване на мониторинга на вакуумното налягане 
по време на референтното движение не е преминат. След докосване на командата за 
въвеждане с бутоните за обхождане се позиционира позицията. Алтернативно може също да 
се избере предварително дефинирана позиция. 
 

Актуално 
Показва актуалната позиция на оста. 
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 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 

 
 

 приема командата в  тийч-програмата и затваря прозореца. 
 
 
 Пример: 
 
  … 

 *Y:  567.8 

 *X:  234.5 

  X:  345.6 вакуум-01 V абс =  100 вакуум ниво = 34% 

  Чака вакуум -01 = вкл. 

  X:  123.4 Натиск:  200.0 (100%) 

  … 

 
В този пример роботът намира детайла в инструмента, чиято позиция на отваряне се променя, 
след това я търси с команда Намери и Вземи от X=234.5 и X=345.6. След като роботът е 
засмукал детайла (чака вакуум), той може да бъде избутан назад от изхвъргача с команда за 
натиск.
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3.3.1.4 Разширено управление на конвейр 

3.3.1.4.1 Следване конвейр (опция)   

 

 Primus Робот: не е наличен 
 
Условие за функция Следване конвейр е допълнителният хардуер за ицмерване на скоростта 
на конвейра. 
 
Функцията следване конвейр улеснява робота за синхронно следване на конвейра. Чрез това 
продуктите могат да се поставят на конвейра, респективно да се вземат. 
 

 
Фиг.: Прозорец команда седване на конвейр 

 

След извикване на функцията в текстовият редактор с бутони   и  можете да 
решите, дали да стартирате командата за следване на конвейра или да предизвикате команда 
за приключване следванe конвейр. 
 

 отхвърля въведените данни и затваря прозореца. 

 
 

. приема командата в  тийч-програмата и затваря прозореца. 
 
 
Указателите в скоби (1, 2, 3, 4, 5, стар) в описанието на команда следване конвейр се отнасят 
за схематичното представяне  за следване конвейр в изображението по надолу в този раздел. 
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Следване конвейр-xx вкл стар етикет 
 
С тази команда се стартира следването на конвейра. Командата „чака „ толкова дълго докато 
робота се синхронизира с движението но конвейра (1 до 2). От този момент следващата 
програма се изпълнява паралено с движението следване конвейр (2 до 5). За осите са 
позволени само относителни движения по време на следване на конвейра, които 
допълнително се изпълняват след това. 
 
Точки P1 и P2 не се позиционират по време на действиетлното следване на конвейра. 
Отсечката между координатите на P1 и P2  служи само като вектор за посоката на следване на 
конвейра. 
 
Отворете прозореца команда следване конвейр за обучение на точки P1 и P2 и активирайте 
отделните позиции на осите с . Приведете в действие вече активираните оси с бутоните за 
обхождане до достигане на необходимата позиция. Използвайте за P1 и P2 две една от друга 
отдалечени точки съвсем близо над самият ръб на конвейра, така, че векторът да се движи 
колкото е възможно по-паралелно на действителната посока на движение на конвейра.  
 
Нормалната площ на този вектор при P2 служи като граница за следване на конвейра. Ако 
позицията на робота докосне тази граница по време на следване на конвейра, се задейства 
съобщението за грешка 019-001-xxx конвейр-xx СЛЕДВАНЕ ЦЕЛЕВА ПОЗИЦИЯ ДОСТИГНАТА 
и програмата продължава при етикета на алтернативния ход. С това не се спира следването 
на конвейра, по скоро трябва да програмирате алтернативен ход отдалечено движение, за да 
улесните спирането (стар). 
 
Позицията от P2 трябва така да се избере, че планираното следване конвейр (1 до 5) да може 
да завърши преди достигане на нормалната площ, а от друга страна да може да се затвори 
алтернативният ход на отдалеченото движение (стар) преди достигане ограничението на хода. 
 
За етикет на алтернативният ход можете да въведете етикет или след натискане на полето за 
въвеждане на данни с диалога за въвеждане на текст и да въведете нов етикет или да 
изберете вече съществуващ етикет в полето за избор Избор етикет.    
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Следване конвейр-xx Изкл. 
 
С тази команда завършва седването на конвейра (5,стар). 
 
 

 
Фиг.: Схематично представяне следване конвейр 

 
 
 
Пример: 
 
 
Вземане на детайл от непрекъснато движещ се конвейр. Указателите в скоби се отнасят в 
изображението за схематичното представяне движението следване конвейр. 
 
... 

*Z: 92.1 За стартова позиция (1) позиционирана над конвейра, така че конвейра се 

движи все още без кулизии, но въпреки това нагоре остава достатъчно 
място за отдалечаващо движение (стар) в алтернатимният ход. 

 - 

 чака PI-001 = изкл (1) Пусков сигнал на положителната страна 

 чака PI-001 = вкл (1) чака (фотоклетка, камера,…). 

 - 

 Следване конвейр-01 вкл стар: твърде далеч (1) до (2) Старт движение следване конвейр и едва в следващият ред 

включва, ако робота е в синхрон с конвейра.. 
 Вакуум-01 = вкл. (2) Вакуум включва. 

 Y: 200.0R (2) bis (3) Движение на долу. 

 чака вакуум-01 = вкл (3) bis (4) Чака докато се засмуче детайла. 

 Y: -200.0R (4) bis (5) Движение нагоре с детайла. 

 Следва конвейр-01 изкл. (5) Завършва движение следване конвейр. 

 - 

 ... 

 JMP ...  

 - 

 

 Твърде далеч:  Ако движението следване конвейр не 

завърши до нормалната плоскост приi P2: 

 Y: -200.0R до (стар) Изпълнява отдалеччаващо движение, 

 Следване конвейр -01 изкл. (стар) и завършва движение следване конвейр. 

 ...  Изпълнете какво следва да се случи в този случай на грешка.. 
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3.3.1.4.2 Разширение тактуване конвейeр 

Тук подробно са обяснени настройката, приложението и програмирането на разширеното 
управлението на конвейер, които са съставна част на  робота от софтуерна версия R8.23.02. 
 

  За пълния набор от функции настройките на параметрите на робота трябва да се 
извършват на място от сервизен техник на Wittmann. 
 
 

3.3.1.4.2.1  Изисквания 

Операционна програма за робота от версия R8.23.02 както и  програма за конфигуриране 
версия 8.8.0.12, писана версия файл канфигуриране от 21. 
 

3.3.1.4.2.2 Функция 

Описаното по-долу управление на конфейера функционира независимо и без тийч –програма. 
 
Ако е присъединен външен манипулатор, с него може по всяко време да се синхронизира 
конвейра. Чрез комнада в Тийчппрограмата при необходимост синхронизирането може да се 
блокира или освобождава с манипулатора. Блокировката автоматично се освобождава при 
смяна в режим на работа РЪЧЕН. Възможно е манипулатора да е изпълнен като светещ 
манипулатор и посредством светлинен сигнал да индикира блокировката. 
 
Ако в края на конвейра е поставена светлинна бариера, то може да бъде спрян веднага щом 
детайла е пристигнал в края му. Това се отнася както за ръчно синхронизиране така също и за 
хода на конвейра от Тийчкоманда. Ако светлинна бариера е освободена, конвейра 
продължава.  Ако конвейра се управлява за време, то времето се спира. От един изход може 
да се обслужва сигналната светлина, която показва състояние стоп. 
 
 
Чрез настройките могат да се определи режима на конвейра при смяна режима на работа, 
независимо от наличието на манипулатор или на светлинна бариера. При смяна режим на 
работа в РЪЧЕН, конвейра може да изключи, при смяна в СТОП конвейра може да бъде спрян. 
Настройките за всеки конвейр могат да са отделни и да се извършат независимо от 
Тийчпрограмата. 
 

 Тези настройки на параметрите на робота трябва да се извършват на място от сервизен 
техник на Wittmann. 
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3.3.1.4.2.3  Ръчно управление 

На основния екран избирайки конвейер-конвейер може да индикира състоянието и конвейерът 
да бъде управляван ръчно. 
С Инфо – вход / изход  се индикират  физическите сигнали. 
 
Над  състоянието на индикацията се индикират чрез символи различните състояния: 
 
Символ  състояние на конвейер: 
 

 Конвейерът е изключен 

 Конвейерът е включен 

 Конвейра се спира в СТОП 

 Конвейерът се спира, т.к. детайлите са в светлинната бариера в края на конвейра.  
 
Символ състояние манипулатор на конвейра:   
 

 Конвейер-манипулатор не е натиснат 

 Конвейер-манипулатор  е натиснат 

 Конвейер-манипулатор  е блокиран от тийч-команда 
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3.3.1.4.2.4 Тийч-команди 

Следните команди са на разположение на всеки конвейр и след конфигуриране на входовети и 
изходите. 
 

3.3.1.4.2.5 Условия 

Условията могат да се използват с командите WAIT, IF, ELSEIF, JMP и CALL. 
 
Конвейр: Условията показват дали конвейра е в движение или не. Този сигнал е логически и 
индикира също хода на конвейра, ако той е спрян чрез вход конвейр светлинна бариера 
блокиран но действително трябва да работи. 
 
Синтаксис: 
{WAIT | IF | ELSEIF | JMP Label | CALL Subr} Band-01 = {AUS | EIN} 

 
Пример: 
 
Изчакване на позиция поставяне докато конвейра изключи изцяло, особено ако конвейра се 
спре от светлинната бариера. 
 
*X: 275.0 Z: 60.0 

Чака конвейр-01 = изкл 

Y: 460.0 

Вакуум-01 = изкл 

*Y: 0.0  

 
Манипулатор: Условието индикира, че манипулатора на конвейра е натиснат. Това е директен 
входен сигнал. С това манипулаторът независимо от блокировката може да се повика 
допълнително в Тийчпрограма  - подпрограма.  
 
Синтаксис: 
{WAIT | IF | ELSEIF | JMP Label | CALL Subr} Band-01 TASTER= {AUS | EIN} 

 

Пример: 
Отваряне на цилиндър стоп в РЪЧЕН режим във Винаги - програма за цялостно почистване на 
конвейра. 
 
Чака конвер-01 манипулатор = вкл  
Цилиндър -01: изкл. 
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Светлинна бариера: Условието  показва, че светлинната бариера  в края на конвейера е 
заета  (свободен = сигнал вкл, зает = сигнал изкл.). Това е директният входен сигнал. 
Синтаксис: 
{WAIT | IF | ELSEIF | JMP Label | CALL Subr} Band-01 BANDENDE = 

{FREI | BELEGT} 

 
Пример: 
 
Чака конвейр-01 край на конвейра = свободен 
Y: 460.0 

Вакуум-01 = изкл. 

*Y: 0.0 

Конвейр-01: манипулатор = свободен 

 

3.3.1.4.2.6 Примерна програма 

Пълна тийч- програма с конвейер-манипулатор и програма за поставяне 
 
0001 REM движение към ШМ 

0002 C: 0.0* 

0003 X: 115.0 Z: 1832.3 

0004 Чака SYNC 

0005 - 

0006 REM освобождаване от ШМ 

0007 Чака ШМ: Инструмент отворен = вкл 

0008*Y: 403.0 

0009 X: 193.3 

0010 Вакуум-01 = вкл 

0011 Функция ШМ: Изхвъргач напред! Чака 

0012 Чака Вакуум-01 = Вкл 

0013 Функция ШМ: Изхвъргач назад! 

0014*X: 115.0 

0015 Y: 0.0 

0016 Освобождаване ШМ: Инструмент затваря! = вкл 

0017 - 

0018 REM Движение към поставяне 

0019 C: 90.0* 

0020 Z: 820.0 

0021 Часа BAHNSYNC 

0022 Z: 737.2 

0023 - 

0024 REM поставяне 

0025 Чака конвейр-01 = изкл.   Чака до пълно задвижване на конвейра. 

 

0026 ковейр-01: манипулатор = блокиран  Конвейерът не трябва да се движи повече 

0027 Програма поставяне: прог.поставяне-001 

0028 Вакуум-01 = изкл 

0029 Време = 0.50s 

0030 Y: 0.0 

0031 IF Прогр.поставяне-001 ZXY стифиране готово Програмата за поставяне е готова. 

Конвейра може да се синхронизира. 

0032 Конвейр-01: манипулатор = освободен Движение на конвейра до мин. следващата позиция. 

0033 конвейр-01: вкл 2.00 s 

0036 ENDIF       Започване на програмата от начало. 

0037 - 
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3.3.1.4.2.7 Преименуване 

 
При преименуване на конвейра всички спадащи команди са съответно наименувани: 
{WAIT|IF|ELSEIF|JMP Label|CALL Subr} BandLinks = {AUS|EIN} 

{WAIT|IF|ELSEIF|JMP Label|CALL Subr} BandLinks TASTER = {AUS|EIN} 

{WAIT|IF|ELSEIF|JMP Label|CALL Subr} BandLinks BANDENDE = 

{FREI|BELEGT} 

BandLinks: TASTER = {SPERREN|FREIGEBEN} 

BandLinks = {AUS|EIN} [<Zeit> s] 

 
Хардуер 
 
Необходим хардуер успоредно с конвейра за окончателно използване: 
 

Светещ манипулатор  "конвейер синхронизиране" със светеща лампа в червено и 
бяло сферично гнездо в края на конвейера. 
 

 Жълт Светещ сигнализатор за съобщение "пълен конвейер" като предупреждение за 
разчистване. 
 

 Светлина бариера в края на конвейера. Изход изключен при  заета фотоклетка. 
 

3.3.1.4.2.8 Изпълнения 

Минимално изпълнение е манипулатор на входа „конвейр-манипулатор“. Опционално към 
това е оборудване като светещ манипулатор. Без манипулатор няма значение резултата на 
изхода  „конвейр – манипулатор блокиран“. 
Светещ сигнализатор за „конвейр пълен“ е също така опционален, но определя също 
опционалната светлинна бариера в края на конвейра. 
Светлинната бариера в края на конвейра може да се използва също без манипулатор и 
светлинен сигнализатор. 
 

3.3.1.4.2.9 Присъединяване 

Въз основа на вече съществуващо присъединяване за конвейра (периферен вход-021 до 
периферен вход-024 и периферен изход-021 до периферен изход-025) през щекер =A1+CON-
X6  също така може да се използва за описаните сигнали в 6.1 и 6.2. 
Заданието може да бъде намерено в съответната електрическа схема. 
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3.3.1.4.2.10 Реверсивен режим 

Ако конвейра трябва да бъде управляван в двете посоки, то за втората посока се конфигурира 
втори конвейр. 
Това е без големи разходи за всяка посока, следователно за всяка посока на движение има на 
разположение един манипулатор за разчистване, две сигнални лампи и една светлинна 
бариера, които могат независимо да се управляват и блокират. 
 

3.3.1.4.2.11 Конвейр – манипулатор изрично програмиране 

Основната функция на конвейр – манипулатор може също да се програмира в Тийчпрограмата, 
ако наличната версия все още не съдържа командите на конвейра. 
Важно е да се съблюдава: 
 
-Светлинна бариера, светлинният сигнализатор и сигналните светлини не могат лесно да се 
свържат, необходимо е комплексно програмиране. 
 
-Блокировка на манипулатор е трудно без допълнителен хардуер. 
 

- Свързването на конвейр-манипулатор не трябва да повлиява на другите Вкл/Изкл – 
команди на конвейра. 

- Необходима е Винаги – програма, за да е непрекъснато на разположение тази функция.  
 
Пример за Винаги - програма: 
 
0001 REM Band-Taster 

0002 Loop: 

0003 WAIT A(BAND 01) = EIN     Чакане докато се случи нещо актуално. 

 

0004 OR PE-001 = EIN 

0005 JMP Band A(BAND 01)= AUS 

0006 WAIT A(BAND 01) = AUS  Чака докато стои конвейра, за да не се прекъсне. 

0007 JMP Loop 

0008 - 

0009 Band: 

0010 Band-01: EIN 0.10 s 

0011 TIME = 0.05 s 

0012 JMP Band PE-001 = EIN 

0013 JMP Loop 

 
Необходими команди в главната програма 
 

0025 WAIT A(BAND 01) = AUS  Чака до пълното задвижване на конвейра. 

0026 Ablageprogramm: Ablagepr-001 

0027 Vakuum-01 = AUS 

0028 TIME = 0.50s 

0029 Y: 0.0 

0030 IF Ablagepr-001 ZXY STAPEL FERTIG 

0031 Band-01: EIN 2.00 s 

0032 ENDIF 
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Не се препоръчва за в бъдеще да се използва този вид изпълнение. Представената тук 
програма е подходяща само за стандартни ситуации.  Позициониране по време на поставяне 
не може да бъде предотвратено. Това  е комплексна и не добре структурирана програма за 
обучение. 
 
Решение с Винаги-програма без вземане под внимание на останалата част от програмата 
 
0001 REM Band-Taster 
0003 WAIT PE-001 = EIN 

0010 Band-01: EIN 0.10 s 

0011 TIME = 0.05 s 

 
 

 Другите команди на конвейра при натискане на бутон се прекъсват! 
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3.3.1.4.3 Синхронизация отваряне инструмент (опция) 

 
Синхронизация отваряне инструмент дава възможност на робата да влиза в инструмента по 
време на отваряне и така да се спести ценно време.  
 
Система измерване на пътя за широчината на отваряне на инструмента на ШМ е предпоставка 
за тази функция. 
 
С команда ЧАКА ПОЗИЦИЯ ИНСТРУМЕНТ се чака докато инструмента се отвори достатъчно, 
за да може да се влезе с робота. 
 
Сега може да се следва (нормално) Х- ос с команда, синхронизация отваряне инструмент, 
подвижната плоча на инструмента с усвоено разстояние. Командата синхронизация отваряне 
инструмент се отнася като Команда за синхрон (съответната ос се взема от пътя), 
следователно може също едновременно с Y – ос да влезе в инструмента. Командата 
синхронизация отваряне инструмент завършва със сигнал Инструмент отворен от ШМ. 
След това паралелното движение трябва да се затвори с команда Чака синхронизация. Чрез 
това ос – синхронизация отваряне инструмент също се интегрира отново в пътя. 
 
Двете Тийчкоманди за синхронизация отваряне инструмент се въвеждат както следва: 
 
Чака позиция инструмент 
С тази команда се чака, докато инструмента се отвори толкова широко, че да може да влезе 
робота. 
 

След това командата се извиква с    позиция инструмент, трябва да се 
регламентира чрез избор на операции <=, >=, <, >, <>, = , дали трябва да чака актуалната 
позиция на инструмента да е равна, по-голяма или малка в сравнение със съдържащата се в 
командата стойност. Сега инструмента на ШМ трябва да се придвижи до необходимата 
позиция, за да се установи стойността на позицията за командата. 
 

С  командата се прехвърля в Teach –програмата. 
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Относително към инструмента 
С тази команда за ос се следва оста на робота (обикновено Х) на инструмента на усвоимо 
разстояние. 
 
За да се научи командата, най-напред инструмента се отваря, след това командата може с  

  Относително към инструмента да се извика.  Сега преместете 
робота така, че да е на желаното разстояние от подвижната плоча на инструмента, с което 
трябва да следва инструмента. 

С  командата се прехвърля в тийч –програмата. 
 
 
 
Пример: 
 
... 

X: 50.0 Движение с X над инструмента в позиция изчакване.  

WAIT FORMPOSITION > 400.0 Изчакване до достатъчно отваряне на инструмента, за да може да влезе робота. 

X: 100.0 R ZU FORM С  Х-ос  следвайте необходимото разстояние на инструмента и едновременно 

изпълнете следващите команди (като "синхрон"). 
Y: 800.0 Позиционирайте Y на  800.0 mm  (по времето когато Х следва инструмента). 

WAIT SYNC изчакайте докато всички оси (X и Y)завършат движенията си. 

... 

 
 

 Разстоянието, посочено в командата Синхронизация отваряне инструмент, не съответства на 
действителната стойност на разстоянието между инструмента и грипера, а само показва 
разликата между стойността, измерена от измервателната система за отваряне на 
инструмента и стойността на позицията на оста.. 
 

 Стойността за отваряне на инструмента, показана в командата ЧАКА ПОЗИЦИЯ 
ИНСТРУМЕНТ, показва само действителното отваряне на инструмента, когато отместването 
на Синхронизация отваряне инструмент е настроено за използваният инструмент. 
 

 Измерената стойност за Ширина отваряне инструмент не може повече да се променя, ако 
има сигнал Инструмента и отворен или Инструмента е затворен. Това ще задейства 
съобщение за грешка мониторинг инструмент. 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 214 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

3.3.1.5 3D Движения 

   
 
При 3D обхождащи движения позицията с избраните оси на пътя едновременно се 
позиционират. 
 

3D движения могат да бъдат изпълнени като: 

• 3D абсолютно движение 

• 3D движение прескачане 

3D относително движение 
 

 
Фиг.: Прозорец за 3D-обхождане 

 

С  може да се отвори прозорец за избор на участващите оси на пътя в 3D 
движението. 

 
Фиг.: Избор оси за 3D команди 

С  изборът се приема. 
 

С  изборът се отхвърля. 
 
 
 
 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 215 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 
След избор вида на обхождащите движения се позиционира позиция с участващите оси на 
пътя.  В прозореца за 3D обхождане се активират отделните оси една след друга със знак , и 
се задвижват с бутоните за обхождане до достигане на желаната позиция. 
 

 
Фиг.: Бутони обхождане за цифрови оси 

 

Ако всички оси са в целевата позиция, потвърдете командата с  тийч-програмата. 
 

С  прозорецът се затваря, без да се приема командата. 
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3.3.1.5.1  3D абсолютно движение 

   Absolut 
 
В автоматичен режим на работа при обработка на тази команда едновременно целевата 
позиция се позиционира с осите на пътя с линейно движение.  
 
 
 

3.3.1.5.2 3D релативно движение 

   Relativ 
 
В автоматичен режим на работа при обработка на тази команда едновременно целевата 
позиция се позиционира с осите на пътя с линейно движение.  
 
Тази функция е обозначена в Тийчпрограмата със знак "R" зад координатите на оста. 
Координати на осите в тази команда са прибавени към координатите на оста на изходнат 
позиция, т.о. движението е извършено релативно към тази изходна позиция. 
 
Позицията, за която се отнася релативното движение, трябва вече да е научена, преди да се 
въведе тази функция.  
 

 Ако се промени изходната позиция, променя се също позицията, която се позиционира с 3D-
релативно движение. Разстоянията между точки остават еднакви. 
 
 
 

3.3.1.5.3 3D прескачане 

   Verschleifen 
Тази функция е обозначена в тийч-програмата със знака "*" пред координатите на осите. 
 
В автоматичен при обработката на тази команда, посочената позиция се заобикаля с 
регулируем радиус  R3D и се включва в следващата команда. 
 
 
Виж също: 3.3.1.3.4 Прескачане 
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3.3.1.6 Скорост 

  
 
В тази карта се намира Тийчкоманда за повлияване на скоростта и ускорението на следващото 
заучено движение на съответната ос. 
 
 
 
3.3.1.6.1 VMAX (макс. скорост) 

  Vmax 
 
В следствие на това се настройва максималната скорост в проценти на конфигурираната 
максимална скорост на цифрова ос. Действителната скорост на оста в автоматичен режим на 
работа допълнително се повлиява още посредством презаписване. Vmax команда остава 
действаща до следващата Vmax- респ. Vабс-команда и повлиява на всички следващи заучени 
движения на съответната ос. 
 
Стойността за VMAX може де се промени или с плъзгащият регулатор или директно да се 
въведе след докосване на полето за въвеждане на данни с цифрово въвеждане. 
 

С  командата се приема в тийч–програмата. 
 
 
 

3.3.1.6.2 VABS (абсолютна скорост) 

  Vabs 
 
Тази функция позволава презаписване на цифрова ос за напасване към чуждо движение 
независимо от настройката на скоростта в mm/s (например изхвъргач движение при предаване 
на детайл). Vабс команда е действаща до следващата Vmax респ. Vабс – команда и повлиява 
всичси следващи заучени движения на съответната ос. 
 
Стойността за Vабс може де се промени или с плъзгащият регулатор или директно да се 
въведе след докосване на полето за въвеждане на данни с цифрово въвеждане. 
 

С  командата се приема в тийч–програмата. 
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3.3.1.6.3 AABS (абсолютно ускорение) 

  Aabs 
 
Тази функция позволява настройка на максимално ускорение респ. забавяне в mm/s² на 
цифровата ос, ако конфигурираното ускорение (забавяне) е много голямо за приложение. 
 
Тази команда действа до следващата AABS-команда и повлиява всички следващи заучени 
движения на съответната ос. 
 
Стойността за AABS може де се промени или с плъзгащият регулатор или директно да се 
въведе след докосване на полето за въвеждане на данни с цифрово въвеждане. 
 

С  командата се приема в тийч –програмата. 
 
 
 

3.3.1.6.4 R3D (радиус прескачане) 

   R3D 
 
R3D е радиус на пътя на движение прескачане в mm. Това е разстоянието преди заучената 
крайна позиция при което се стартира движението на следващата команда за ос. 
 
Параметъра е в хода на програма преди да се заучи повлияващото движение прескачане. 
 
Стойността за R3D може де се промени или с плъзгащият регулатор или директно да се 
въведе след докосване на полето за въвеждане на данни с цифрово въвеждане 
 

С  командата се приема в тийч-програмата. 
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3.3.1.6.5 V3D (ограничение на скоростта) 

   V3D 
 
Този параметър ограничава равнодействащата скорост на пътя от движения-оси на пътя. 
Скоростта на пътя е геометричната сума на участващите отделни оси. Стойноста за V3D се 
въвежда в mm/s. 
 
V3D като ограничение претоварва настройките на  VMAX, VABS и от презаписване. 
Задвижена с V3D настройка важи винаги до следващата V3D команда в Тийчпрограмата. Без 
настройка с V3D команда няма да се ограничи скоростта на пътя в Тийчпрограмата. 
 
Параметъра е в хода на програма преди да се заучи повлияващото движение оси на пътя. 
. 
Стойността за V3D може де се промени или с плъзгащият регулатор или директно да се 
въведе след докосване на полето за въвеждане на данни с цифрово въвеждане 
 

С  командата се приема в тийч –програмата. 
 
 
3.3.1.7 Чакай синхронизация 

3.3.1.7 Wait Sync 

   Sync 
 
Тази команда завършват паралелните движения. 
Изпълнението на програмата е спряно докато всички текущи движения на оста  бъдат 
завършени. 
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3.3.1.7.1 Чакай Синхронизация ос 

   синхронизация ос 
 
ЧАКАЙ СИНХРОНИЗАЦИЯ ОС е оптимален вариант на ЧАКАЙ СИНХРОНИЗАЦИЯ при 
обхождане на осите на пътя. Предварителното изчисление на осите на пътя се задържа докато 
е активно последното движение на оста, а всички останали оси не са вече активни. 
 
При започване прескачане на радиуса на осите на пътя, останалите оси още не са в своята 
целева позиция, се стопират осите на пътя в съответните последни целеви позиции. 
Предварително изчисление продължава едва след като всички останали оси са достигнали 
своите целеви позиции. 
 
 
Пример: 
  *Y:  200.0 

   C:   90.0* 

  *Y:    0.0 

  *X:    0.0 

  *Z: 2000.0 

   Чакай синхронизация ос 

  *Z: 0.0 

 
От позиция Y = 200 се изпълнява синхронизация C = 90.  Ако C-ос достигне своята позиция 
преди прескачане на радиус Z = 2000, беза да спира робота се позиционира на позиция Z = 0. 
Ако C-ос не достигне своята позиция, робота спира при Z= 2000 и чака докато C-ос достигне 
своята позиция. Едва след това робота се позиционира върху Z = 0. 
 
 

3.3.1.8 Команди за път и параметри на роботи Scara 

„Нормалните“ (3D) команди за път са налични и за робот Scara. С тези команди се движи 
робота в пространствената координатна система. С допълнителното ъглово позициониране е 
възможно осите да се движат извън пространствената координатна система. 
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3.3.1.8.1 Режим път 

   
 
С параметър режим на пътя се решава как робота да се позиционира в целевата позиция. 
 
 
Параметъра се усвоява в хода на програмата преди повлияващите движения. Настройка с 
режим път важи до следващата команда режим път в обучителната програма. 
 
Линеен режим: 
Осите се позиционират така координирано в целевата позиция, че полученото движение се 
описва като права линия в пространствената координатна система. Единичните оси могат да 
не движат с пълна скорост. В линеен режим роботът не може да промени посоката на сгъване 
на неговата лакътна става β. 
  
Режим на ставата: 
Скоростта на задвижване на осите е оптимизирана. Полученото движение в пространствената 
координатна система не е правилинейно. Ъгловото позициониране („в градуси“) се изпълнява 
винаги режим на ставата. 
 
 
Избор на режим. 
 

С  потвърждаване командата в тийч-програмата. 
 
 

3.3.1.8.2 Ъглово позициониране – „в градуси“ 

   Абсолютно в градуси 
 

   прескачане в градуси 
 
С ъгловото позициониране, осите (ставите) α, β, γ на Scara робот могат да действат също 
извън пространствената координатна система в ъглови градуси. 
 
Ъглово позициониране е 3D движение. 
 
 

 Ъгловото позициониране независимо от настроеният режим на пътя се изпълнява винаги в 
режим на ставата. 
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3.3.2 Програма  поставяне 

 
 
Програмите поставяне служат за автоматично изчисляване и позициониране на повече 
стъпаловидни позиции. Това дава възможност да се стифират детайлите без да е необходимо 
отделно програмиране за всяка позиция. 
 
 
R8.3 управление предлага следните възможности: 
 

• 16 свободно дефинирани програми поставяне  Примус Roboter: 2 прогр.поставяне 

• до 6 различни последователности 

• до 6 различни последователни оси 

• позициониране стъпаловидни позиции с 3D-функции 

• програмируема височина каси 

• програмируемо изместване 

• позициониране на датчик стифипане с регулируема скорост 

• стифиране / разстифиране 

• поддържане на робот с две рамена примус робот: не е наличен 
Програмирането на програма поставяне се извършва в две стъпки: 

1) Създаване на програма поставяне 

2) Създадената програма поставяне се прибавя като команда в Тийч-програмата.
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3.3.2.1 Създаване/ редактиране на програми за поставяне 

За създаване и редактиране програми за поставяне, отворете меню настройка подпрограма – 
програма поставяне. Индикира се диалоговият прозорец за избор на вече съществуващи 
програми за поставяне. 
 

 
Фиг.: Прозорец за избор на  програми за поставяне 

В списъка за избор в ляво на прозореца можете да изберете една от съществуващите 
програми за поставяне. Таблицата с информация за програма поставяне показва, колко 
позиции се достигат с избраната програма за поставяне в различните посоки на осите. Ако все 
още не са създадени програми за поставяне в текущата Тийч-програма, вместо списък за 
избор се индикира съобщение „Няма налични програми за поставяне“. 
 

С  се създава нова програма за поставяне. 
 

С  се създава нова програма за подаване  за робот с двойно рамо, който също съдържа 
паралелните оси X2 и Y2. Предпоставка тук е, че паралелните оси на актуалната Тийч-
програма се включват в пътя. 

 Primus Робот: не е наличен 
 
 

С  се редактира избраната програма за поставяне.  
 

С  може да бъде изтрита избраната програма за поставяне, ако тя не се използва в тийч-
програмата. 
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С   може да се копира избраната програма за поставяне. Появява се прозорец за 
въвеждане на текст. Тук може да бъде въведено ново име за копието на програмата за 

поставяне  или  с  може да бъде прието предложеното стандартно име. 
Ако бъде създадена нова програма за поставяне, първо се показва диалоговият прозорец за 
избор на ос. 
 
Редактирането на другите параметри на програмата за поставяне се извършва с пет карти: 
 
1. ............................ Позиция на първият детайл, име 
2. ............................ Брой и разстояния на другите детайли 
Опции  ................... Последователност на осите, последователност на подреждане, 3D, 
височина на касетите, 
STS ........................  датчик стифиране 
Изместване  .......... Изместване  
 
 

 Диалоговият прозорец за избор на ос и карти за датчик стифиране и изместване при програма 
за поставяне не се индикира за робот с двойно рамо. 
 
Вижте също: 
3.3.6.2 Нулиране на броячи за поставяне 
3.1.15.7 ИНФО Меню: Брояч за поставяне 
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3.3.2.1.1 Диалог  за избор ос 

При създаване на нова програма за поставяне, в този прозорец се прави избор кои оси ще се 
използват в новата програма за поставяне. 
 

 
Фиг.: Диалог за избор на ос 

 
Активирайте до 3 оси, използвани в програмата за поставяне,  с  
 

С  приемете входящите данни, след това ще се покаже картата за първата позиция на 
стека. 
 

С  прекъсвате процеса, без да се приемат настройките. 
 
 

 Диалоговият прозорец за избор на ос не се индикира при програма за поставяне на робот с 
двойно  рамо.
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3.3.2.1.2 Карта 1. - 1. Позиция, име 

Тази карта служи за задаване технически параметри на позиция стифипане на първият детайл 
на последователно поставяне, освен това тук може да се промени името на програмат за 
поставяне. 

 
Фиг.: Карта за 1. позиция 

 
Докоснете полето за име на програмата за поставяне и с диалоговия прозорец за въвеждане 
на текст въведете име за тази програма за поставяне.  
 
След избор на една от осите, с бутоните може да се позиционира съществуващо положение до 
предвидената в този момент 1. позиция стифиране. 
 
 Ако искате да промените позициите на осите за първата позиция стифиране, първо натиснете 

клавиша . 
 
Сега преместете съответната избраната ос с бутоните за преместване в желаното положение,  
докато роботът  с всички оси стои на първа позиция стифиране. 
 
С полето за избор в долу в дясно на прозореца, можете също да извикате предварително 
определена позиция като 1. позиция стифиране. 
 
Когато въведете всички параметри в тази карта, извикайте следващата карта чрез или 

приемете програмата за поставяне с . 
 
 

С  прекъсвате процеса, без да се приемат настройките. 
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3.3.2.1.3 Карта 2. – модел стифиране 

Тази карта задава техническите параметри модел стифиране. 
 

 
Фиг.: Карта за модел стифиране 

 
За да се въведе модел стифиране, за всяка ос се посочва броят на стифираните детайли в 
посоката на оста и или позицията на втората или последният детайл. Втората респ. 
последната позиция се въвежда като относително разстояние към първата позиция стифиране 
(индикира се чрез буква R зад позицията).  
 

 При промяна на първата позиция се размества и цялата програма за подаване, модел 
стифиране се запазва. 
 
Изберете една от осите и вземете решение дали искате да позиционирате позицията на втория 
детайл (2. позиция) или на последния детайл (крайна – позиция) в съответната посока на оста. 
 
Сега преместете оста до желаната позиция, като използвате бутоните за преместване. 
 

 Когато активирате опцията Цифрово въвеждане  можете да въведете позициите чрез 
диалоговия прозорец за цифрово въвеждане без  преместване на осите. 
 
Накрая кликнете върху полето Брой детайли и въведете броя на детайлите за съответната 
посока на ос с диалоговия прозорец за въвеждане на цифри. 

 С опцията Запазване на постояно разстояние, при промяна на броя на детайлите в 
съществуващата програма за поставяне разстоянията между позиции стифиране ще се 
запазят автоматично като константи.  
 
Ако въвеждането на параметри в тази карта е завършило, извикайте следващата карта или 

приемете програмата за поставяне, като натиснете . 
 

С  прекъсвате процеса, без да се приемат настройки. 
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3.3.2.1.4 Карта опции 

В тази карта могат да се настроят опциите относно позициониране и последователно 
поставяне в програмата за поставяне. 
 

 
Фиг.: Карта позициониране и последователно поставяне 

 
Последователност на осите 
В тази последователност осите се преместват в автоматичен режим, за да достигнат текущата 
позиция стифиране. 
 
Последователно поставяне 
В тази последователност се позиционират позиции стифиране в автоматичен режим на работа. 

 
Фиг.: Пример – последователно поставяне ZXY 

 
3D 

С  при тази опция се активира 3D позициониране. След това осите едновременно се 
преместват в позицията посредством  3D движение. В този случай се въздейства с параметри 
височина на касата и последователност на осите, така че да завърши 3D движение в посока на 
последната ос в последователността на осите, за да се премести височината на касите и след 
това  оста сама да се позиционира.  Иначе ще се „премине” през стената на касата. R8.3 
управлява 3D движенията на програмата поставяне не праволинейно, а като крива до 
височината на касата. Праволинейно 3D позициониране се получава с опция права линия. 
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Височина на касата 
Тази стойност е зависима от размерите на касата. Избира се оста, с която се влиза в касата. 
Това се прави при параметър следване ос. Избира се следване ос, при което тази ос се 
премества като последна (например ZXY за Y-ос). Задвижете оста до точка извън кутията, 
която може да се позиционира без кулизия (3D-движение). Височината на кутията се използва 
и при единично позициониране на оста, за да се задейства съобщение за грешка 170-007 - 
CRASH КОНТРОЛ КУТИЯ. Ако не използвате височината на кутията, деактивирайте опцията. 
 
Ако сте завршили въвеждането на данните за параметрите в картата, извикайте следващата 

карта или приемете програма поставяне с . 
 

С  прекъсвате процеса, без да се приемат настройки. 
 
 
 

3.3.2.1.5 Карта ДС – датчик стифиране 

В тази карта може да се активира, че последната ос, в която  последователност ос 
позиционира позиция стифиране посредством датчик стифиране. Това помага преди всичко 
при разстефиране. 
 

 
Фиг.: Карта да датчик стифиране 

 
В полето за избор в дясно горе се избира кой датчик стифиране ще се използва. С избор "000 

- keine -" ще се деактивира функцията на датчик стифиране, достигната позиция ще се 

позиционира директно. 
 
Офсет 
Това е раздтоянието от изчислената позиция стифиране, от която трябва да започне търсенето 

на датчик стифиране. Натиснете , и настройте офсета чрез преместване на съответната 
ос с датчик преместване. 
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Vabs  
Това е абсолютната скорост, която се използва за търсене датчик стифиране. Въведете 
необходимата стойност след натискане на полето с диалоговият прозорец за въвеждане на 
числа. 
Ако въвеждането на данни за параметрите в тази карта е завършило, повикайте следващата 

карта, или приемете програма поставяне с . 
 

С  прекъсвате процеса, без да се приемат настройки. 
 
 

 В програмапостовяне за робот с двойнно рамо тази карта не се индикира. 
 
 
 

3.3.2.1.6 Карта разминаване 

Някои части не могат да бъдат подредени директно една върху друга (или една до друга), а 
трябва да бъдат изместени спрямо предишното положение. Това може да бъде постигнато в 
програмата тавянепос с параметъра Разминаване за съответната посока на осите. 
 
 

 
Фиг.: Карта разминаване 

 
При всяка смяна на положението на последната ос в последване ос се добавя за съответната 
ос ориентирано резминаване към позиция стифиране на оста. 
 
Разминаването се настройва след активиране на съответната ос чрез преместване с датчик 
разминаване. 
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Ако въвеждането на данни за параметрите в тази карта е завършило, повикайте следващата 

карта, или приемете програма поставяне с . 
 

С  прекъсвате процеса, без да се приемат настройки. 
 
 

 В програма поставяне за робот с двойно рамо тази карта не се индикира. 
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3.3.2.2.Вмъкване команди поставяне в тийч-програма 

За да можете да  вмъкнете програма поставяне в Тийч-програмата, трябва първо да я 
създадете в менюто подпрог настройка – програма поставяне. 
 
Ако вече сте създали програма поставяне в текущата Тийч-програма и искате да я вмъкнете 

като команда, натиснете , за да отворите прозорец избор за вмъкване на програма 
поставяне. 
 

 
Фиг.:  Прозорец избор за вмъкване програма поставяне 

 
В списъка за избор в ляво на прозореца изберете желаната програма за поставяне. Таблицата 
Информация за програма поставяне показва колко позиции с избрана програма за поставяне 
в различните посоки на осите са позиционирани. Ако все още не са създадени програми за 
поставяне в текущата  Тийч-програма, вместо списък за избор се индикира съобщение "Няма 
налични програми за поставяне". 
 
С помощта на бутоните от дясната страна на прозореца изберете, дали програмата за 
поставяне е  за стифиране или снемане: 
 

 създава команда за програма поставяне за стифиране. Броячите на програма поставяне 
се инкрементират след преместване на една позиция. Детайлите  се "добавят" към 
стифирането. 
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 създава команда за програма поставяне за разстефиране. Брояите на програма 
поставяне се декремнтират преди преместване на позицията. Програма поставяне върви 
„назад” – „отнемат” се детайли от стифирането. В програмата това се индикира чрез 
допълнителна команда разстефиране. 
 
С опцията Допълнителен брояч  и полето за избор по-долу  се избира брояч, който при 
стифиране се увеличава, а при разстефиране намалява.  
 

С  прехвърляте командата в Тийч-програмата. 
 

С  прекъсване на процеса 
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3.3.3 Шприцмашина (ШМ) 

 

3.3.3.1 Шприцмашина- стандартни функции 

  
 
Тук могат да бъдат програмирани сигналите към шприцмашината. 

 

 
Фиг.: Прозорец за сигналите на шприцмашината 

 
В полето за избор първо се избира желаният сигнал. 
 

С  и  се  избира, дали избраният сигнал да бъде включен или изключен. 
 
Ако роботът е оборудван с 2 интерфейса на шприцмашини, с докосване трябва да бъде 
избрана една от опциите шприцмашина 1 или шприцмашина 2, за която е предназначен 
сигналът. 
 

С  командата се прехвърля в тийч –програмата. 
 

С  входящите данни се отхвърлят. 
 
 

 Ако в тийч-програмата е включен сигнал, той трябва отново да се изключи. 
 

 Сигналите са само за освобождаване (заключване) на шприцмашината.  Действителното 
управление на движенията се извършва от шприцмашината.
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3.3.3.1.1 ЗАТВАРЯНЕ ИНСТРУМЕНТ и ПЪЛНО ОТВАРЯНЕ ИНСТРУМЕНТ 

  
 
Със сигнали за одобрение Затваряне инструмент и пълно отваряне инструмент се програмира 
разрешението за движение на инструмента на шприцмашината.  Сигнал ПЪЛНО ОТВАРЯНЕ 
ИНСТРУМЕНТ е налично само при разширени E67 / E12 интерфейси, т.к. при този инструмент 
се  отваря автоматично само до междинна позиция. Нормалното отваряне на инструмента не 
се задейства от робота, шприцмашината отваря инструмента, ако детайла и готов шприцван. 
 
Шприцмашината връща позициите на инструмета през E67 / E12 сигнали. Това става със 
сигнали ИНСТРУМЕНТ ОТВОРЕН и ИНСТРУМЕНТ ЗАТВОРЕН. Само ако инструмента е 
отворен изцяло може с робота да се влезе в инструмента. 
 
При разширени E67 / E12 интерфейси е наличен обратен сигнал ИНСТРУМЕНТ МЕЖДИННА 
ПОЗИЦИЯ. Тук вече може да се позиционира в шприцмашината, ако инструмента стои в 
междинна позиция. Пълното отваряне ще може да се задейства от робота след това според 
режима на работа на шприцмашината. 
 
 
Пример за стандарт E67 / E12 
 

WAIT SGM: FORM OFFEN = EIN чака докато инструмента е напълно отворен, 

AND SGM: FORM WAR ZU = EIN и беше затворен. 

FREIGABE SGM: FORM SCHLIESSEN! = AUS Одобрение изключване 

 
Позициониране в шприцмашината, 
изваждане детайл, 
и отново излиза от зоната на инструмента, след това... 
 

FREIGABE SGM: FORM SCHLIESSEN = EIN инструмента затваря. 

 
Движение поставяне… 

 
 
Пример за разширен E67 / E12 
 

WAIT SGM: FORM ZWISCHENPOSITION = EIN чака докато инструмента е отворен, 

AND SGM: FORM WAR ZU = EIN  и беше затворен. 

FREIGABE SGM: FORM SCHLIESSEN! = AUS Одобрение изключване 

 
позициониране в шприцмашината, вземане детайл 
 

FREIGABE SGM: VOLLE FORMÖFFNUNG!=EIN Инструмента е изцяло отворен 

WAIT SGM: FORM OFFEN = EIN  чака докато инструмента е изцяло отворен 

FREIGABE SGM: VOLLE FORMÖFFNUNG!=AUS Одобрение изключване 

 
отново излиза от зоната на инструмента 
 

FREIGABE SGM: FORM SCHLIESSEN! = EIN Инструмент затваря. 

 
Движение поставяне… 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 236 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 
3.3.3.1.2 ИЗХВЪРГАЧ НАПРЕД/ НАЗАД и СЪРЦА  ВКАРАНИ/ИЗВАДЕНИ 

  
 
С команди ИЗХВЪРГАЧ НАПРЕД / НАЗАД и СЪРЦА ВКАРАНИ / ИЗВАДЕНИ се програмират 
движенията на изхвъргача и сърцето на шприцмашината. Обикновено това се достига чрез 
това, се включва одобрение за необходимото движение, чака се с команда ЧАКА до достигане 
на целевата позиция и после отново се изключва одобрението. 
 
Следният пример движи изхвъргача напред: 
 
FREIGABE SGM: AUSWERFER VOR! = EIN одобрение включване 

WAIT SGM: AUSWERFER VORNE = EIN чака... 

FREIGABE SGM: AUSWERFER VOR! = AUS одобрение изключва 
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3.3.3.2     

Шприцмашина (ШМ) – автоматични функции 

  
 
Автоматичните функции опростяват програмирането на движенията на шприцмашината.  
 

 
Фиг.: Прозорец за сигналите на шприцмашината 

 
 
В полето за избор първо се избира желаното движение. 
 
Правилното превключване на одобрението автоматично се одобрява от командата. Ако се 
активира опция Чака крайна изработка, командата чака докато движението завърши. В Тийч 
програмата това се разпознава с допълнението ЧАКА. 

 
Ако робота е оборудван с 2 интерфейса за шприцмашини, трябва да се избере една от 
опциите ШМ 1 или ШМ 2, за която е определен сигнала. 
 

С . командата се прехвърля в тийч –програмата. 
 

С  входящите данни се отхвърлят. 
 
 

 Сигналите са само за освобождаване (заключване) на шприцмашината.  Действителният 
контрол на движенията се извършва от шприцмашината 
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3.3.3.2.1 ЧАКАЙ ЗАТВАРЯНЕ ИНСТРУМЕНТ! 

  
 
С командата 
 
Функция ШМ: Инструмент затваряне! чакай 

 
се опростява програмирането на затварящото движение на инструмента. 
 
Командата отговаря на следната последователност "нормални" команди:  
 
Одобрение ШМ: Инструмента затваря! = вкл 

Чакай ШМ: инструмент затворен = вкл 

И ШМ: инструмент отворен = изкл. 

 
 
 

3.3.3.2.2  ИЗХВЪРГАЧ НАПРЕД/ НАЗАД (ЧАКАЙ) и СЪРЦА ВКАРАНИ/ИЗВАДЕНИ (ЧАКАЙ) 

  
 
Автоматичните команди значително улесняват програмирането на изхвъргача и сърцата. 
Съответните разрешения напред и назад лесно се превключват. 
 
Автоматичната команда за "изхвъргач назад", тогава ще изглежда например така: 
 
Функция ШМ: Изхвъргач назад! 

 
  
Това съответства на следната последователност от "нормални" команди: 
 
Одобрение ШМ: Изхвъргач напред! = изкл 

Одобрение ШМ: Изхвъргач назад! = вкл 

 
Ако допълнително е активирана опцията Изчакайте завършване, към командата се добавя 
ЧАКАЙ и командата изчаква завършване на съответното движение. 
 
Команда – Чакай за  "изхвъргач назад", тогава ще изглежда например така: 
 
Функция ШМ: Изхвъргач назад! ЧАКАЙ 

 
Това съответства на следната последователност от "нормални" команди: 
 
Одобрение ШМ: Изхвъргач напред! = изкл 

Одобрение ШМ: Изхвъргач назад! = вкл 

ЧАКАЙ ШМ: Изхвъргач назад = вкл 

И ШМ: Изхвъргач напред = изкл 
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3.3.3.3 Шприцмашина (ШМ) – Логически функции – Инструментът  беше затворен 

  
 
Тук командата за манипулиране знак Инструмента беше затворен може да се програмира при 
едноименни условия. 
 
Това например е необходимо, ако в първият цикъл условието Инструмента беше затворен при 
влизане в инструмента трябва да бъди претоварено, т.к. инструмента ще може да се затвори 
за първи път едва след поставяне на детайлите. 
 

 
Фиг.:  Прозорец за Шприцмашина – Логически функции 

 

С  и  се избира дали знака трябва да бъде поставен или нулиран. 
 
Ако робота е оборудван с 2 интерфейса за шприцмашини, чрез докосване на едната опция ШМ 
1 или ШМ 2  се избера знак за избраната машина 
 

С  командата се прехвърля в Teach –програмата. 
 

С  входящите данни се отхвърлят 
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3.3.4 Умно изваждане 

 

3.3.4.1 Умно изваждане: влизане 

  
 
С командата  Умно изваждане: влизане се реализира най-лесният път на отимирано по 

време влизане в инструмента на шприцмашината. За тази цел командата тръгва плавно с Y и 
Х по време на отварящото движение на инструмента, така че веднага след достигане на 
пълното отваряне напуска Y-авариен прекъсвач на инструмента. Чакането сигналите на 
инструмента се реализира автоматично. Може да се зададе маршрут за праволинейното 
влизане. Интегрираното "Паралелно на времето" позволява предварително регулиране на 
изхвъргача. 
 
В първият прозорец може да се избере коя ос в коя последователност ще се движи за 
движение влизане.  

 
Фиг.: Избор ос за умно изваждане влизане 

 

С  приемате избора и отворяте диалога за въвеждане на допълнителни параметри. 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 241 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

 
Фиг.: Диалогов прозорец за умно изваждане влизане 

 
Позиция старт 

 
 
Това е позицията, в която стартира умно изваждане влизане. Автоматично се изчислява от 
Тийч програмата преди умно изваждане: влизане. 

 
 
Позиция вкарване 

 
 
Това е целевата позиция на умно изваждане влизане. Тук грипера на робота трябва да вземе 
детайлите от шприцмашината. Участващите оси мога да се преместят по единично с бутон 

преместване в необходимите позиции след активиране с . 
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Позиция защита на инструмента (S5) 

 
 
Това е позицията, в която Y- ос напуска планката на защитният прекъсвач на инструмента, и 
така влиза в инструмента. Определя се автоматично. 
 
 
Права линия на влизане в позиция вкарване от dx 

 
 
Това е разстоянието преди  X позиция вкарване, където Y движение трябва да е завършило, за 
да може X да се придвижи в праволинейно движение до позиция вкарване. Необходимото 

разстояние се въвежда чрез докосване на поле или натискане на  с диалогивият 
прозорец към въвеждане на цифри. Разстоянието може да се настройва след допир на полето, 

но също с  и . 
 
Паралено от времето dt преди позиция вкарване 

 
 
Това е времето преди достигане на позиция въвеждане в Y и X, когато се квитира команда 
умно въвеждане: изваждане, и още преди действителното завършване стартират 

следващите Тийч команди. Така например може изпреварващо да се стартира изхвъргача. 
Възникналите по този начин паралелни движения завършват с WAIT SYNC на подходящо 
място в Тийч програмата. Необходимото време се въвежда след докосване на полето или 

натискане на  с диалоговият прозорец за въвеждане на числа. Времето може да се 

регулира след докосване на полето, но също с  и . 
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Инструмент междинна позиция 
Ако  умно изваждане:влизане вече трябва да влиза в инструмента, ако е достигнато 

отваряне инструмент инструмент  междинна позиция, сменете карта , и активирайте 
там опция инструмент междинна позиция използване. Тази опция е налична само ако 
опционалният сигнал инструмент междинна позиция е наличен в интервейса на машината. 
 
 

С . командата се прехвърля в тийч –програмата. 
 

С  входящите данни се отхвърлят. 
 
 
Пример: 
  ... 
  Позиционирайте стартовата позиция за умно изваждане над инструмента. 

 *Y:    0.0 

 *Z: 4711.0 

 *X:  123.4 

 
  Умно изваждане: Влизане 

 
  Изхвъргач и вакуум изпреварват време dt. 

  Вакуум-01 = вкл 

  Функция ШМ: Изхвъргач напред! Чакай 

  WAIT SYNC 

 
  Чакай вакуум -01 = вкл. 

  ... 
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3.3.4.2 Умно изваждане: излизане 

  
 
С командата умно изваждане: излизане се извършва най-лесният път за оптимално 

излизане от инструмента на ШМ. За тази цел стартира команда затваряне вече по времето на 
плавно излизане с Х и Y от инструмента. Може да се зададе предварително маршрут за 
праволинейно излизане на Х. Регулируемото време позволява инструмента да освободи 
движението на затваряне, преди Y – ос да се позиционира в ограниченито на предпазният 
шалтер на инструмента, за да противодейства на евентуалното закъснение на превключване в 
интерфейса на машината. 
В първият прозорец може да се избире коя ос в коя последователност ще действа за 
движението на излизане.  

 
Фиг.: Избор на ос за умно изваждане излизане 

 

С  приемате избора и отворяте диалога за въвеждане на допълнителни параметри. 
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Фиг.: Диалогов прозорец за умно изваждане излизане 

 
Позиция отвеждане 

 
 
Това е позицията, в която стартира умно изваждане движение излизане. Автоматично се 
определя от Тийч-командите преди умно изваждане: излизане. 

 
 
Излизане направо от позиция отвеждане до dx 

 
 
Това е разстоянието от X позиция отвеждане, където се стартира Y движение, след което X 
излиза в праволинейно движение от позиция отвеждане. Необходимото разстояние се въвежда 

с диалоговият прозорец за въвеждане на числа чрез докосване или след натискане на . 

Разстоянието може също да се регулира от полета  и . 
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Инструмента затваря преди достигане на S5 dt 

 
 
Това е времето преди достигане на S5 монтажна лайстна, когато команда умно изваждане: 

излизане превключва вече одобрение за затваряне на инструмента, за да противодейтва на 

евентуално закъснение на превключване в интерфейса на машината. Необходимото време се 
въвежда с диалоговият прозорец за въвеждане на числа чрез докосане или натискане на  

. Времето може да се регулира също от полета  и . 
 
Позиция  предпазване на инструмента (S5) 

 
 
Това е позицията, в която Y-ос достига ограничението на предпазнит шалтер на инструмента, 
следователно инструмента напуска позицията. Определя се автоматично. 
 
 
Позиция над инструмента 
 
 
Това е целевата позиция на умно изваждане движение излизане. От тази позиция роботът 
трябва да може да излезе от машината.  Участващите оси могат да се позиционират след 

активиране с  отделно с позициониращият бутон до желаната позиция. 
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С  командата се прехвърля в тийч –програмата. 
 

С  входящите данни се отхвърлят 
 
 
Например: 
  ... 
  След като детайлите от изхвъргача се предадат на грипера на робота. 

  Функция ШМ: изхвъргач назад! чака 

 
  Умно изваждане: излизане 

 
  Движение до склад... 

  Z:  123.4 

  ... 
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3.3.5 Периферия 

3.3.5.1 Конвейр 

3.3.5.1 Band 

  
 
С тази команда може да се включи конвейерна лента. 

 
Фиг.: Прозорец за конвейер 

 
 

Използвайте   и  , за да изберете дали командата да включи или изключи конвейра. 

Ако опцията Време е активирана с  , избраното комутационно положение ще бъде включено 
само за въведеното време без спиране на  Тийч-програмата. 
Времето се въвежда чрез диалоговия прозорец за цифрово въвеждане след докосване на 
полето за въвеждане. 
 

С  командата се приема в тийч –програмата. 
 

С  въведените данни се отхвърлят 
 
 
Вижте също: 
3.2.6.8 Меню настройка: Имена конвейери 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 249 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

3.3.5.2 Периферни  изходи (ПИ). 

   
 
С тази команда могат да се включат периферните изходи (ПИ). 

 
Фиг.: Прозорец за периферните изходи  

В полето за избор първо се избира желаният периферен изход. 
 

С  и  се избира, дали командата да включва или изключва избрания периферен 
изход. 
 

Ако опцията Време е активирана с  , избраното комутационно положение ще бъде включено 
само за въведеното време без спиране на тийч-програмата. Времето се въвежда чрез 
диалоговия прозорец за цифрово въвеждане след докосване на полето за въвеждане. 
 
 

С  командата се прехвърля в тийч –програмата. 
 

С  въведените данни се отхвърлят 
 

   За периферните изходи може да се активира мониторинг на части. При този мониторинг винаги 
изходите и входовете съответстват на същия номер. Като например, мониторинг за периферна 
изход 1 се извърши чрез  периферен вход. 1 

 Периферните изходи ще останат зададени при превключване на режим ръчен, комплектен 
стоп и в случай на грешка. 
 
Вижте също: 
3.3.5.7 Контрол 
3.3.5.3 цилиндър 
3.2.6.9 Меню Настройка : Имена периферни изходи (ПИ)
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3.3.5.3 Функция цилиндър 

   
 
С тази функция може да се опрости действието на пнематичният цилиндър на периферното 
съоръжение, чрез обединяване на два периферни изхода в едни цилиндър. Допълнително е 
възможно чрез два периферни входа и един регулируем времеви лимит да се контролира 
правилната функция на цилиндъра. Ако цилиндъра не достигне съответната целева позиция в 
рамките на времевия лимит, в тийчбокса ще се появи съобщение за грешка.  
 
Възможни са до 255 такива цилиндри. Разпределението на периферните изходи и 
периферните входове, респективно настройката на времевия лимит последва в дефиницията 
на цилиндъра. 
След извикване на функцията в полето за избор първо се избира желаният цилиндър. 

С ,  или  се избира, дали командата ще доведе избраният цилиндър в една от 
двете крайни позиции, или трябва да комутира без налягане. Без налягане означава, че двата 
изхода ще се изключат. 
 
При цилиндри с входове за обратно сигнализиране на позицията, в автоматичен ражим 
следващата команда ще се изпълние едва след достигане на съответното крайно положение. 
Опцията Паралелно в този случай улеснява едновременното включване на повече цилиндри. 
 

 Така докато цилиндърът се движи вече могат да бъдат стартирани и други функции. 
 
За да се избегнат неконтролирани движения, командата ЧАКАЙ СИНХРОНИЗАЦИЯ трябва да 
бъде въвеждана след всяко паралелно движение. Това гарантира, че всички движения ще 
бъдат завършени, преди да се стартира следващата команда. 
 
 

С  командата се приема в тийч -програма. 
 

С  въведените данни се отхвърлят. 
 
 

 Периферните изходи ще останат зададени при превключване на режим ръчен, стоп и в случай 
на грешка. 
 
Вижте също: 
3.2.6.4 Меню настройка: Дефиниция цилиндър 
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3.3.5.3.1 Използване на цилиндри в тийч-програма 

Без функция на цилиндъра движението напред и назад на пневматичният цилиндър ще 
изглежда приблизително така: 
 
PA-002: изкл изкл.вентил за "назад" 

PA-001: вкл вкл. вентил за  "напред" 

Чака пер.вход-001 =вкл Чака докато крайният шалтер съобщи "цилиндър напред"  

 
... 
 
Пер.изх-001: изкл изкл. вентил за "напред"  

Пер.изх-002: вкл вкл. вентил  "назад" 

Чака пер.вх.-002=вкл Чака докато крайният шалтер съобщи "цилиндър назад" 

 
 
 
С функцията на цилиндъра горният пример е опростен до: 
цил-01: вкл вкл. вентил  "назад", 

вкл. вентил за  "напред" 
и  чака докато крайният шалтер съобщи "цилиндър напред"  

 

... 
 

цил-01: изкл изкл. вентил за "напред", 

вкл. вентил  "назад" 
и чака докато крайният шалтер съобщи "цилиндър назад" 

 
 
Ако също така максималните времена за движение на цилиндрите са правилно въведени в 
дефиницията на цилиндъра, без допълнителни загуби се получава контрол със съобщения за 
грешка при превишаване на времето. 
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3.3.5.4 Вакуум 

  
 
С тази команда могат да се превключват вакуумните кръгове. 
 

 
Фиг.: Прозорец за вакуумните кръгове 

 
 
В полето за избор първо се избира желаният вакуумен кръг. 

С  и   избирате,  дали командата да включва или изключва избрания вакуумен кръг. 
 
При съответното опционално оборудване на вентила при команда изключване е налична също 
функция за продухване. Продухването се активира с  при време за продухване. Чрез 
докосване на полето за въвеждане на данни въведете продължителността на продухване чрез 
диалоговият прозорец за въвеждане на числа. С опция безкрайно командата за продухване 
включва за продължително време. 
 

С  командата се прехвърля в тийч-програма.. 
 

С  въведените данни се отхвърлят. 
 
 
Вижте също:  
 
3.3.5.5 Ниво вакуум 
3.3.5.7 Контрол 
3.2.6.13 Меню настройка: Имена вакууми 
3.2.6.15 Меню настройка: Референтна точка вакуум 
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3.3.5.5 Ниво вакуум 

  
 
С командата ниво вакуум граничната стойност на подналягането за  контрола на вакуума и 
условието на вакуума може да бъде настроена независимо от зададеното стандартно 
вакуумно налягане. По този начин в различни раздели на тийч-програмата могат да се 
използват различни гранични стойности. Настроената гранична стойност с команда ниво 
вакуум е валидна до следващата команда ниво вакуум за същият вакуумен кръг. 

 
Фиг.: Прозорец за команда ниво вакуум  

След избиране на необходимият вакуумен кръг и докосване на полето Задай ниво на 
вакуума,  чрез диалоговия прозорец за въвеждане на числа може да бъде въведено 
необходимото гранично налягане. Алтернативно може да се използва плъзгачът в десния край 
на прозореца. 
 
С една отметка  при опцията Стандарт се генерира командата за използване на зададеното 
с Настройка Стандартно вакуумно налягане гранично налягане. 
 

С  командата се прехвърля в тийч -програма. 
 

С  въведените данни се отхвърлят. 
 
 
Вижте също:  
3.3.5.4 Вакуум 
3.3.5.7 Контрол 
3.3.7.8.5 Условие за скок: вакуум 
3.2.6.17 Настройка стандарт налягане вакуум 
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3.3.5.6 Ръка (грипер) 

  

С тази команда могат да се включат кръговете на грипера. 

 
Фиг.: Прозорец кръгове на грипера 

В полето за избор най-напред се избира необходимият кръг на грипера. 

С ,  и  се избира, дали командата ще включи избраният кръг на грипера – 
отваряне, затваряне или без налягане. 
 

 Комутационно състояние БЕЗ НАЛЯГАНЕ е налично само при кръгове на грипера със 
съответното оборудване на вентила. 
 
При кръгове на грипера с обратно съобщение за позиция, в автоматичен режим на работа се 
изпълнява следващата команда едва след достигане на съответната крайна позиция. Опцията 
паралелно улеснява в този случай едновременното включване на повече кръгове на грипера. 

 Така по време на движение затваряне, респективно отваряне може да се стартира вече друга 
функция. 
За да се избегнат неконтролирани движения, след всяко паралелно движение трябва да се 
въведе команда чакай синхронизация. Така се гарантира, че всички движения са затворени 
преди да стартира следващата команда. 
 

С  командата се прехвърля в тийч-програма. 

 

С  въедените данни се отхвърлят. 
 
Вижте също: 
3.3.5.7 Контрол 
3.2.6.14 Имена ръце (грипери) 
3.2.6.16 Референтна точка ръка (грипер) 
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3.3.5.7 Контрол вакуумни кръгове, грипери и изходи периферия 

С контрол (на детайлите) роботът може да реагира при загуба на детайли, за да се 
предотвратят повреди поради останали захванати детайли, не заханати детайли или паднали 
детайли. 
 
Контролирането са функции на заден план, които от тяхното активиране до тяхното 
деактивиране постоянно проверяват, дали все още всички детайли се намират в съответните 
вакуумни кръгове, грипери или периферни кръгове. 
 
При вакуумните кръгове послед контрол на детайлите чрез аналогичният контрол налягане 
на вакуум. Граничното подналягане се настройва в меню настройка вакуумно налягане за 
актуалната тийч-програма. 
 
При грипера се проверява състоянието на съответният грипер-вход контрол на детайлите.   
Този вход трябва да се включва от подходящ сензор. 
 
При периферните изходи се проверява състоянието на периферния вход със същия номер. 
 
Ако се задейства контрола (поради загуба на детайл), при активиране се извършва избраното 
действие (стоп или алтернативен ход). 
 
Действие Стоп 
При задействане на контрола роботът превключва в ръчен режим на работа. Това предизвиква 
моментално спиране на осите. Едновременно с това се индикира съобщение за грешка  
елемент: детайл загубен. 

 
Действие СТАР: етикет 
При задействане на контрола роботът остава в автоматичен режим на работа. Изпълнява се 
обаче моментално спиране на осите и продължава изпълнението на програмата при 
зададеният етикет в командата за контрол (в алтернатимен ход). Едновременно с това се 
индикира съобщение за грешка елемент: детайл загубен. 

 

 Алтернативните ходове трябва да се извършват в зависимост от актуалната позиция, за да се 
избегнат колизии. 
 
Съществува възможност на всеки вакумен кръг, грипер и периферен кръг да се присвои един 
собствен алтернативен ход, респективно да се използва един алтернативен ход за всички 
кръгове. 
 

 Алтернатимните ходове затварят с един абсолютен скок, сигналите на шприцмашината при 
необходимост ще се включат. В алтернативните кръгове трябва да се изключи също контрола 
на сработилите кръгове, респективно кръгът трябва сам да се изключи, т.к. в противен случай 
след завършване на алтернативните ходове те ще скочат отново в тези алтернативни ходове.   
 

 За да се избегнат колизии по време или след алтернативния ход, при възможност трябва 
първо Y-ос да се позиционира в своята изходна позиция, преди да се продължи с другите оси.  
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 Ако един алтернативен ход се използва за повече наблюдения, всички наблюдения трябва 
отново да се изключат в началото на алтернативният ход! В противе случай ще се стигне до 
многократно извикване на алтернативният ход и командите в началота на алтернативният ход 
ще се обработват многократно! 
 
 
 

Необходимата команда за контрол може да се избере след избор на карта  в 
прозореца с команди на наблюдаваният елемент (вакуумен кръг, грипер, периферен изход): 
 

 
Фиг.: Прозорец вакуум контрол 

 
В списъка за избор от лявата страна на прозореца се избира елементът, който ще се 
наблюдава. 
 
Деактивиране на контрола 
 
Деактивирането се извършва автоматично при изключване / отваряне на съответният 
елемент или чрез командата за изключване на контрола. 
 
 

С  се извиква командата за деактивирате на наблюдението. 
 
елемент = Ü /контрол/-изкл 
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Активиране на контрола 
 

С  се извиква командата за активирате на контрола. 
 
Без следваща опция се генерира команда за активиране на контрола с действие СТОП: 
 
Елемент = Ü/контрол/-вкл СТОП 

 
 
С опция алтернативно се генерира команда за активиране на контрола с действие стар: 
 
елемент = Ü-вкл стар: етикет 

 
Може да се въведе нов етикет или да се избере съществуващ етикет. 
 
 
 
С опция Smart (само при вакуум) така се включва контрол закъснение, че той е активен едва в 
момента преди да  включи одобрението за затваряне на инструмента. Това помага особено 
при взаимодействие с команда умно изваждане: излизане, за да се избегне погрешно 

задействане при ускорение на излизащата (Y-) ос и въпреки това да се предотврати 
затварянето на инструмента при загубен детайл в инструмента.  
 
 Например: 
 … 
  Умно изваждане: влизане Y:  678.9 X:  234.5 

  вакуум-01 = вкл 

  Функция ШМ: изхвъргач напред! чака 

  Чака вакуум-01 = вкл 

  Функция ШМ: изхвъргач назад! чака 

  Вакуум-01 = Ü/контрол/-Smart вкл СТОП 

  Умно изваждане: излизане Y:  0.0 X:  123.4 

  … 
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3.3.6 Броячи 

 
3.3.6.1 64 свободно използваем броячи 

 Primus Робот: Налични  10 брояча 
 
 
Броячите се използват първоначално за програмиране на функции за повторение или за 
отброяване на събития. Броячите могат да служат и като променливи, за да бъдат записани 
напр. състояния или настройки. С броячи се обменят също параметри и потвърждения 
(квитиране) между различни подпрограми. С помощта на стойностите на хронометъра са 
възможни и функции на таймер. 
 

 
Фиг.: Прозорец броячи 

Налични са 64 свободно използваеми брояча. 

 Primus робот: Налични  10 брояча 
 
След като влезете в менюто на брояча или докоснете полето Тип резултат в полето Избери 
брояч на резултати се избира броячът, който избира променените броячи чрез операцията. 
 

С клавишите  ,  и  могат да бъдат извикани три стандартни случаи: 
 
Брояч-xxx = 0 

Брояч-xxx = Брояч-xxx + 1 

Брояч-xxx = Брояч-xxx – 1 

 
Този избор определя и основния формат на командата (1 или 2 операнда). 
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В полето оператор може да се избире една от операциите + (събиране), - (изваждане), 
* (умножение), DIV (деление) или REM (остатъчно деление). 
 
С докосване на полетата на левия или на десния оперант се избират стойностите отдясно и 
отляво на оператора. Възможни са: 
 
Стойност ... Едно число от -2147483648 до 2147483647 

Брояч ... Стойността на брояч 

Броячи поставяне X/Y/Z… Стойността на брояч поставяне на една програма поставяне 

Брояч на бройки/детайли ... Стойността на брояча на детайли на една програма поставяне 

Хронометър ... Резултатът от измерването на времето с хронометър в 1/100 секунди 

Начална позиция X/Y/Z ... Началната позиция на програма за поставяме в 1/10 милиметра 

Брой детайли X/Y/Z … Брой детайла на една програма поставяне 

Крайна позиция X/Y/Z ... Крайна позиция на  една програма поставяне  в 1/10 милиметра 
 
Съответстващо на вида на операнта в дясно се индикира подходящото поле за комплектоване 
на избора. 

За операнта хронометър с бутони , , ,  допълнително се избира 
необходимата стойност на хронометъра. 
 

С  командата се прехвърля в тийч –програмата. 
 

Mit  прозорецът се затваря, без да се променя  тийч- програмата. 
 
 
Например: 
 
  Брояч-001 = 0 

  - 

  Старт: 

  ... 
  Процес извеждане 

  ... 
  Брояч-001 = Брояч-001 + 1 

  JMP QUALI Брояч-001 = 50 

  ... 
  Нормално поставяне 

  ... 
  JMP Старт 

 

  QUALI: 

  ... 
  Поставяне за контрол на качеството 

  ... 
  Брояч-001 = 0 

  JMP старт 

 
Всеки 50-ти детайл се поставя в специална позиция за контрол на качеството. 
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3.3.6.2 Нулиране/ манипулиране броячи поставяне 

 
 
Броячите поставяне са необходими на програмата поставяне, за да се отбелязват вече 
поставените детайли за всяка ос и да се позиционира следващата позиция поставяне. Ако 
програма поставяне е готова (поставен е последният детайл), принадлежащите броячи 
поставяне за осите X, Y и Z ще се нулират от новото започване на програма поставяне.  
 
В броячите на бройки стои броя на досегашните поставени детайли от съответната програма 
поставяне. Ако програма поставяне е готова (поставен е последният детайл), състоянието на 
брояча с бройките остава докато бъде поставен първият детайл от последователността. 
 
Брояч поставяне и брояч бройки се променят винаги заедно. 
 
Чрез манипулиране брояча на бройки е възможно програма поставяне да се постави на 
произволно място в последователността за поставяне. 
 
С помощта на тийчпрограма  програма поставяне-XXX нулиране брояч поставяне и брояч 

бройки на програма поставяне XXX могат да се нулират в произволно време. 
 

 
Фиг.: Прозорец брояч поставяне 

 
След влизане в меню брояч изберете програма поставяне-брояч бройки като вид 

резултат. Сега може да се избере поле брояч на резултати чрез операция за променена 
програма поставяне. 
 
Стандартно  се предлага командата програма поставяне-XXX нулиране. С докосване на полето 
опарнт, можете да извикате другите опции за манипулиране на брояча за бройки. 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 261 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

С  прехвърляте командата в тийч –програмата. 

С  затваряте прозореца, без да променяте тийч-програмата. 
 
Например: 
 
  Стандартна подпрограма NEW_BOX 

  конвейр-01: вкл 5.0 s 

  програма поставяне-001 нулиране 

  RET 

 
Стандартната подпрограма  NEW_BOX осъщестява промяна на касата, ако я извикате. 
Програма поставяне се нулира и започва отново в нова каса с първият детайл. 
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3.3.7 Разклонения програми 

 

3.3.7.1  Скок 

   JMP 
 
Grundsätzlich wird ein Teachprogramm beginnend mit der Zeile 0001, in aufsteigender Zeilenfolge, 
Befehl für Befehl abgearbeitet. Soll der Roboter auf Ereignisse reagieren können, wird jedoch eine 
Änderung dieser Bearbeitungsreihenfolge notwendig. 
По принцип тийч-програма, започваща с ред 0001, във възходящ ред, се обработва команда по 
команда. Ако роботът може да реагира на събитията, се налага промяна в тази 
последователност на обработване. 
 
С команда JMP (скок-) е възможно, обработката на програмата да продължи не от следващият 
ред, а да скочи в друго място на програмата, за да продължи там обработката на програмата.  
Командата JMP се нуждае от етикет като цел за скок. 
 
Може да се въведе етикет или чрез докосване на полето за въвеждане на етикет, ако все още 
не съществува или да се избере от поле за избиране на етикет от вече наличните в 
програмата. 
 
Ако командата скок не е свързана с никакво условие, се изпълнява скок към посочен етикет при 
всяка обработка на командата. Този безусловен скок се означава като абсолютен скок. 
 
 

Бутон    служи за генериране на такъв абсолютен преход. 
 
Например: 
JMP старт 

 
 
 

Бутон  служи за генериране на определен скок, който се изпълнява само когато е 
изпълнено избраното условие за скок. 
 
 
Например: 
JMP QUALI ZLR-001 = 15 

 
Скок към етикет QUALI се избира само, ако брояч ZLR-001 има стойност 15. 
 
 

С командата се прехвърля в Тийч-програмата след въвеждането на всички 
параметри. 
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3.3.7.2 Етикет 

   етикет 
 
Етикетът е цел на скока на командите скок. 
 
Буквено-цифровото име на етикета  се въвежда  след докосване на полето Етикет с въвеждане 
на текст. Името може да е с дължина до 12 знака. 
 
Например: 
каса_01: 

 
 

С  етикетът се прехвърля в тийч-програмата. 
 
 

 Етикет с конкретно име може да се появи само веднъж в тийч-програмата, но може да бъде 
прехвърлен с произволен брой команди за скок. 
 
 

3.3.7.3 Ако – друго – Ако друго – край (If - Elseif - Else – Endif) 

  Условие за скок     
 

  Условие за скок     
 

    
 
По принцип тийч-програма, започваща с ред 0001, във възходящ ред, се обработва команда по 
команда. Ако обаче роботът трябва да може да реагира на събитията, се налага промяна в 
тази последователност на обработване. 
 
С командите IF - ELSEIF - ELSE - ENDIF е възможно да се изпълняват или да не се изпълняват 
части от програмата в зависимост от това дали са приложими или не условия за скок. 
 

Не трябва да излизате от програмната част между IF и ENDIF, като използвате команда за скок. 
 

Възможни са 3 варианта. 
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3.3.7.3.1 Вариант 1: 

С команда IF се регламентира условия за изпълнение на алтернативен ход на програмата. 
Този ход на програмата се изпълнява в редовете на програмата след команда IF. След края на 
алтернативният ход се изпълнява команда END IF. 
 
Ако условието за скок не е изпълнено, командите между IF и END IF не се изпълняват. 
Изпълнението на програмата продължава с първата команда след END IF. 
 
Ако условието за скок  е изпълнено, първо се  изпълняват командите между IF и END IF.  Едва 
след това продължава изпълнението на програмата след END  IF. 
 
Пример: 
 

 
 
 

3.3.7.3.2 Вариант 2: 

С командата IF се регламентира условие за изпълнението на два алтернативни хода на 
програмата. 

Ход 1 може да се извърши само ако условието е изпълнено. Ход 2 може да се извърши само 
ако условието не е изпълнено. 
 
В редовете на програмата след командата IF се изпълнява ход1. След това се изпълнявате  
команда ELSE и след това ход  2.  В края на ход 2 се изпълнява команда END IF. 
 
 
Ако условието за скок не е изпълнено, командите между IF и ELSE няма да бъдат изпълнени, а 
хода на програмата ще продължи с първата команда след ELSE (= ход 2). 
 
Ако условието за скок е изпълнено, първо се изпълняват командите между IF и ELSE (= ход 1),  
и след това хода на програмата продължава към END IF. 
 
Например: 
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3.3.7.3.3 Вариант 3: 

С командите IF и ELSEIF се регламентират условия за изпълнение на няколко алтернативни 
хода на програмите, от които само един може да бъде изпълнен. 
 
В автоматичен режим последователно се тестват условията на командата IF и командата  
ELSEIF. Ще бъде изпълнен ходът, принадлежащ към първото истинско условие, след това 
хода на програмата ще продължи след  ENDIF. 
 
С опционалната команда ELSE се регламентира ход, който се изпълнява само ако не е 
изпълнено никое от условията, предварително зададени от IF и ELSEIF. 
 
Този вариант е особено полезен за стъпката на веригата, къдет в зависимост от стойността на 
брояча се изпълняват различни стъпки на програмата. 
 
Пример:  
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3.3.7.4 Извикване – Подпрограма – Връщане (Call - Subr – Ret) 

   подпрограма Name  
 

 
 

   връщане  
По принцип Тийч-програма, започваща с ред 0001, във възходящ ред, се изпълнява команда 
по команда. Ако роботът трябва да може да реагира на определени събития, ще бъде 
необходима промяна в тази последователност на изпълнение. 
 
С командите CALL-SUBR-RET е възможно Тийч-програмата да се структурира с подпрограми, и  
тези подпрограми да се извикват условно (в зависимост от условията на скок)  или безусловно. 
 
 
Извикването на подпрограми позволяват разклоняване в последователност от инструкции. 
След като бъдат изпълнени, се извършва обратен скок към командата, която е след 
съответното подпрограмно извикване. По този начин програмните части, които се използват 
няколко пъти, могат да бъдат програмирани само веднъж. 
 

 При програмирането на подпрограми трябва да се спазват следните указания, за да се 
гарантира тяхната ходова способност: 
 

• Подпрограмите винаги трябва да бъдат завършени с командата RET. 

• Подпрограма не трябва да се напуска с командата JUMP. 

• Една подпрограма никога не може да се обработва без извикване с команда CALL. 

 
CALL команда  
С командата CALL ИМЕ се извиква името на подпрограмата. Обработката на програмата 
продължава в подпрограмата. 
 
ПОДПРОГРАМА- команда 
Чрез команда SUBR Име се дефинира началото на подпрограмата. 
 
ВРЪЩАНЕ- команда 
С RET се завършва подпрограма и се изпълнява обратен скок към главната програма. 
Обратният скок последва върху реда след командата CALL с която е била извикана 
подпрограмата.
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Пример 
CALL INIT 

START: 

CALL REMOVAL 

CALL PLACE 

JMP START 

 

 

SUBR INIT 

... 

RET 

 

SUBR REMOVAL 

... 

RET 

 

SUBR PLACE 

... 

RET 

 
 
Примерът показва възможността за структурирано програмиране. Първите 5 реда формират 
главната програма, тук подпрограмите се извикват една след друга с команди за 
повикване/Call-команди. Подпрограмата INIT се извиква само веднъж при стартиране на 
програмата, в следващите цикли алтернативно се обработват само подпрограмите REMOVAL 
(отвеждане) и PLACE (поставяне). При използване на условни CALL-команди, програмата може 
лесно да бъде разширена при извънредна обработка като бракуван детайл или контрол на 
качеството. Предимството на този програмен метод се крие в ясната кратка основна програма, 
която бързо дава информация за основните процедури и функции на програмата. 
Подробностите за отделните функции след това се програмират в отделните подпрограми. 
 
 

 Подпрограмите могат да извикват и други подпрограми, т.о. те могат да бъдат разместени. 
Максималната дълбочина на вложеност е 160.
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3.3.7.5 И (And) 

  условие за скок  
 
 
В зависимост от няколко условия на скок, с функциите AND и OR могат да се изпълнят команди 
IF, JMP, CALL и WAIT. 
 
За целта най-напред се програмира командата с първото условие за скок. В следващите 
програмни редове по-нататъшните условия за скок се програмират с функцията AND или OR. 
 
Пример: 
скос етикет брояч-001 = 1 

AND брояч-002 = 1 

 
Скокът се изпълнява само ако двата брояча  брояч 001 и брояч 002 имат стойност 1. 
 
 

 Командите AND и OR трябва да се изпълнят в ред/редовете  директно след командата, към 
която се отнасят! Иначе няма да се състои логическо включване. 
 
 
 

3.3.7.6 Или (Or) 

  Условие за скок  
 
 
В зависимост от няколко условия на скок, с функциите AND и OR могат да се изпълнят команди 
IF, JMP, CALL и WAIT. 
За целта най-напред се програмира командата с първото условие за скок. В следващите 
програмни редове по-нататъшните условия за скок се програмират с функцията AND или OR 
 
Пример: 
JMP етикет брояч-001 = 1 

OR брояч-002 = 1 

 
Скокът се изпълнява само ако поне единият от броячите -   брояч 001 или брояч 002 има 
стойност 1. 
 
 
 

 Командите AND и OR трябва да се изпълнят в ред/редовете  директно след командата, към 
която се отнасят! Иначе няма да се състои логическо включване. 
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3.3.7.7 Край (End) 

   край  
 
Всяка програма трябва да бъде завършена с командата END/ КРАЙ, за да се избегне неволно 
изпълнение на стандартни последователни  подпрограмни.  
 
При програмата за робота и винаги програма обработката на програмите в автоматичен режим 
продължава след изпълнение на командата END/КРАЙ в ред 0001. 
 
Референтните програми, програмата за периферията,  допълнителните подпрограми, както и 
програмата за смяна на гриперите завършват с командата END / КРАЙ.
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3.3.7.8 Условия за скок 

С помощта на условията за скок, командите JMP, IF, CALL, WAIT, OR и AND позволяват на 
робота да реагира на вътрешни и външни събития. 
 
След извикване на една от горепосочените команди се индикират следните карти за избор на 
необходимото събитие: 
 

• Брояч 

• Програма за поставяне 

• PE /периферен вход/ 

• Шприцмашина  

• Вакуум 

• Автоматичен превключвател 

• Различни   подпрограма, област, позиция, режим,  датчик стифиране, старт, 
край на производството активно 

• Вход 

• Изход 
 

 
3.3.7.8.1 Условие за скок: брояч 

Разклоняването на програмата се извършва в зависимост от резултата от операцията за 
сравнение. Сравняването може да включва броячи, брояч поставяне, броячи на детайли  и 
постоянни числови стойности като операнти. 
 
След извикване на събитието от списъка се избират необходимите операнти за лявата и 
дясната страна на операцията за сравнение. 
 
При избора на броячи, се показва прозорец за избор с 64 налични броячи в тийч- програмата. 
 
При избора на броячи поставяне и броячи на детайли, се индикира прозорец за избор с 
наличните програми поставяне. 
 
Ако стойността е избрана като оперант, тя може да бъде въведена след натискане на полето 
за въвеждане на стойност, като се използва диалоговия прозорец за въвеждане на цифри. 
 
Накрая, чрез избoр на един от операторите <=,> =, <,>, <>, = трябва да се определи, как трябва 
да се отнася числената стойност на левия оперант към числената стойност на десния оперант, 
за да се извърши разклоняването на програмата. 
 
Пример:  
  IF програма поставяне-001-SZ = 12 

  AND_01 вкл 5.0 S 

  ENDIF 

  ... 

 
 
Конвейерната лента се включва, ако с програмата за поставяне са поставени 12 детайла.  
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3.3.7.8.2 Условие за скок: програма поставяне 

Разклоняването на програмите се извършва в зависимост от събитията по време на 
изпълнението на програми поставяне. 
 
След извикване на  условието, може да бъде избрана извиканата програма подаване и едно от 
трите събития. 
 
Стифиране готово 
Стeкът е готов. Всички броячи подаване са нулирани, следващият  детайл  отново ще бъде 
първи от поредицата поставяне. Това може да се използва за стъпаловидно преместване на 
конвейера. 
 
Позиция готова 
Позицията е готова. Брояч поставяне на първите две оси за последователност поставяне е 
нулиран, следващият детайл е първия в следващата позиция. Може да се използва, за да се 
задейства междинна позиция. 
 
Ред готов 
Редът е готов. Броячът подаване на първата ос за последователност подаване е нулиран, 
следващият  детайл е първи в следващия ред. 
 
 
Пример: 
… 
IF програма поставяне-001 ZXY стифиране готово 

конвейр-01 вкл. 5.0 S 

ENDIF 

… 
Конвейерната лента се включва, когато с програма поставяне e поставен един пълен стек.  
 

3.3.7.8.3 Условие за скок: ПИ – изход периферия 

Разклоняването на програмата се извършва в зависимост от избираем сигнал за включване / 
изключване на периферията. 
 
След извикване на събитието се индикира списък с наличните сигнали. Желаният сигнал се 
избира чрез докосване. 
 
 

С  или  се определя дали скокът трябва да последва при включен или изключен 
сигнал. 
 
 
 

С  се активира функция забележка. При индикираната команда периферният вход 
донастройва сигнал за повикване: 
JMP етикет PE/периферия вход/-xxx! = вкл 

 
При активирана функция забележка управлението отбелязва също много къси входни импулси 
до следващото запитване в съответната подпрограма.  
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3.3.7.8.4 Условие за скок: ШП – шприцмашина 

Разклонението на програмата се изпълнява в зависимост от сигналите на шприцмашината. 
 
След извикване на събитието се индикира списък с наличните сигнали. Желаният сигнал се 
избира чрез докосване. 
 

С  или  се определя дали скокът може да последва при  включен или изключен 
сигнал. 
 
 
Включен сигнал от интерфейса на шприцмашината означава, че описаното състояние се 
достига от сигнала. 
 
Условието инструмента беше затворен = вкл показва, дали инструмента е бил затворен 

след последният цикъл на влизане. Можете да претоварите автоматизираният знак на това 
условия с едноименната логическа тийч-команда. 
 
Условието беше бракуван детайл = вкл показва, дали за последният отведен детайл е бил 

зададен сигнал за бракуван детайл.  При обработката на бракуваният детайл, запитването за 
този знак на сигнала е изтеглено, т.к. е възможно сигнала за бракуван детайл да не е повече 
валиден при включване одобрение за затваряне на инструмента. Знакът е бил поставен за 
изпълнение на команда при включване одобрение за затваряне на инструмента, а при 
следващото позициониране в инструмента или при старт на референция отново е нулиран.   
Условието Режим на работа с ШМ = вкл е логическо UND/И свързване на сигнали Ръчен и 

автоматичен режим на работа. Двата сигнала трябва да са ВКЛ, за да е изпълнено условието 
ИСТИНА.  Ако условието се прилага в команада ЧАКА, робота превключва в режим на работа 
чака ШМ, доката изчаква изпълнение на условието. 
 

 При чакане отваряне, инструмента винаги трябва да чака двата сигнала на инструмента. По 
този начин се разпознава евентуална грешка, за да се избегне взаимен удар със затвореният 
инструмент. Допълнително се предотвратява изчакване позициониране в инструмента при 
инструмента беше затворен, който от последният цикъл не е произвел детайл.  Първата 
команда чакай трябва да чака сигнал инструмент отворен, за да функционира установяване 
времето на чакане за пресмятане скорстта на ECO-режим. 
 
Пример: 
  чака ШМ: инструмент отворен = вкл 

  AND/И ШМ: инструмент затворен = изкл 

  AND/И ШМ: инструмент беше затворен = вкл 
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3.3.7.8.5 Условие за скок: вакуум 

Разклоняването на програмата се изпълнява в зависимост от обратното сигнализиране 
контрол налягане на вакуум във вакуумният кръг. Състоянието контрол налягане на вакуум е 
ВКЛ когато всички детайли на кръга са изцяло засмукани.  Граничните стойности контрол 
налягане на вакуум се настройват за съответната актуална тийч-програма в налягане вакуум. 
 
Условието за скок Вакуум служи при захващането на детайл  да се гарантира, че  детайлът 
действително е засмукан, преди да се извършат по-нататъшни движения. 
 
След извикване на събитието се индикира списък с наличните вакуумни кръгове. Желаният 
вакуумен кръг се избира чрез докосване. 
 

С  или  се регламентира, дали скока ще последва при състояние ВКЛ или ИЗКЛ 
контрол налягане на вакуум. 
 
 

3.3.7.8.6 Условие за скок: авто вкл. 

Разклонението на програмата се изпълнява в зависимост от избраното състояние ВКЛ / ИЗКЛ 
на  автоматично включване. 
 
Когато събитието се извика, се индикира списък с 32 автоматични включвания. Необходимото 
автоматично включване се избира чрез докосване. 
 

С  или  се регламентира дали скокът ще последва при вкл. или изкл. автоматично 
включване 
 
 
При конфигурирано автоматично включване като датчик често се препоръчва използването на 
функция знак / отбелязване/. При активиране на тази функция управлението показва също 
много къс ВКЛ.- импулс до следващото запитване в съответната подпрограмма. 

Обозначителната функция се активира с  в опция знак. В индикираната команда на 
автоматичното включване се донастройва сигнал за повикване: 
 
 

3.3.7.8.7 Условие за скок: подпрограма 

 Primus Робот: не е наличен 
 
Разклоняването се извършва, когато периферната програма се изпълнява или е приключила. 
 
След като изберете събитието, ще се индикира списък на съществуващите периферни 
програми. Желаната периферна програма се избира чрез докосване. 
 

С  и     избирате дали разклоняването да се изпълнява, когато програмата работи 
или не.
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3.3.7.8.8 Условие за скок: зона 

Разклонението на програмат се извършва в зависимост от ролковият прекъсвач S6 на Z-ос. 
Условията за скок зона на инструмента и зона поставяне служат за изпълнение на различни 
алтернативни ходове и референции. 
 
Зона инструмент 
Ролковият прекъсвач на Z-ос (S6) не е задвижени, роботът е над или в ШМ.  
 
Зона поставяне 
Ролковият прекъсвач на Z-ос (S6) е задвижен, роботът е извън ШМ. 
 
 

3.3.7.8.9 Условие за скок: позиция 

Разклоняването на програмата се извършва в зависимост позицията на оста на робота. 
 
След извикване на събитието се избира необходимата ос от списъка с наличните оси. 
Избраната ос може да се позиционира с датчик движение в десният край на прозореца до 
теобходимата зададена позиция. 
На края чрез избор на операция <=, >=, <, >, <>, = трябва да се определи как ще действа 
действителната позиция на оста спрямо зададената позиция в командата, за да може да се 
изпълни разклонението на програмата. 
 
Пример: 
  JMP INPERI Z >= 1000.0 

  AND Z =< 1500.0 

  AND Y > 350.0 

  ... 

 
Може да произлиза от референтна програма. Скокът към етикет INPERI ще се извърши, ако Z-
ос се намира в зона от 1000 до 1500 mm и едновременно Y-ос се задържа в позиция по – 
голяма от 350 mm. 
 
 

 Оператор = при възможност не трябва да се използва при числови оси. 
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3.3.7.8.10 Условие за скок: режим 

 
Die Sprungbedingung Modus ist nur in einem Immer-Programm verfügbar. 
Условието за скок режим е налично само в винаги-програма. 
Разклонението на програмата се извършва в зависимост от режима на работа на робота. 
 
След извикване на събитието желаният режим се избира от списъка за избор на режим. 
 
След това чрез избор на оператор <=, >=, <, >, <>, = се определя как ще отнася ефективносттъ 
на актуалният режим на работа на робота спрямо ефективността на зададения режим на 
работа, за да може да се изпълни разклонението на програмата. 
 
Ефективност видове режим на работа както следва: 
 

0 ...  липсва референция 

1 ...  ръчен 

2 ...  рефеенция 

3 ...  стоп 

4 ...  автоматичен 

 
 
С позициониране в  може да се запита, дали робота ще е приключил преместването след 

изискването за стоп. Действителният режим в това време продължава в автоматичен режим. 
 
С референтно движение в може да се запита, дали робота е изпълнил точно референтното 

движение в ръчен режим на работа. Този режим има ефективност 1,5. Референтно движение в 
режим на работа референция липсва се игнорира. 
 
 
 
Пример: 
  IF MODUS < SATZSTOPP 

  ... 

  ENDIF 

 
Програмната част между IF и ENDIF се изпълнява сачо в режими на работа референция 
липсва, ръчен, референция и повреме на реферетно преместване. 
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3.3.7.8.11 Условие за скок: датчик стифиране 

Разклоняването на програмата се извършва в зависимост на избираем сигнал за включване / 
изключване от един от 8-те датчика стифиране. 
 
След извикване на събитието, се индикира списък с необходите датчици стифиране. Желаният 
датчик стифиране се избира чрез докосване. 
 
 

С  или  се определя дали скокът да се извърши със задействан или незадействан 
датчик стифиране. 
 

3.3.7.8.12 Условие за скок: старт 

Разклоняването на програмата се изпълнява при натиснат бутон за автоматичен старт . 
 

3.3.7.8.13 Условие за скок: край производство активен 

Програмата разклоняване се изпълнява, ако командата за затваряне на инструмента (без 
действително затваряне на инструмента) вече е изпълнена в автоматичен режим с активирана 
функция Край производство.  
 

3.3.7.8.14 Условие за скок: вход 

Разклонението на програмите се изпълнява, когато един от входните сигнали на робота е 
включен или изключен. 
 
След извикване на събитието, се индикира списък с наличните входни сигнали. Желаният 
сигнал се избира чрез докосване. 
 
Четири помощни бутона от дясната страна при достъп до определени групи входни сигнали: 
 

 Сигнали към шприцмашината. 
 

 Сигнали на периферните входове 
 

 Сигнали на гриперите 
 

 Сигнали обратно сигнализиране вакуум 
 

С  и  a, се определя дали скока последва при включен или изключен сигнал. 
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3.3.7.8.15 Условие за скок: изход 

Разклонението на програмата се изпълнява, когато един от изходните сигнали на робота е 
включен или изключен. 
 
След извикване на събитието се индикира списък с необходимите изходни сигнали. Желаният 
сигнал се избира чрез докосване. 
 
Четири помощни бутона от дясната страна при достъп до определени групи изходни сигнали: 
 

 Сигнали към шприцмашината 
 

 Сигнали на периферните изходи 
 

 Сигнали на гриперите 
 

 Сигнали на вакуумните кръгове. 
 
 

С  или  се определя дали скока последва при включен или изключен сигнал. 
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3.3.7.9 Старт/Стоп подпрограма 

  
 

 Primus Робот: не е наличен 
 
С командите старт подпрограма и стоп подпрограма се стартират или стопират периферна 

програма, винаги програма и 115 допълнителни подпрограми от друга подпрограма. 
 
 

 
Фиг.: Прозорец за команди Старт / Стоп на подпрограма 

 
 
Най-напред се избира необходимата подпрограм в списъка за избор Избери подпрограма. 
 

След това с бутони  или  се определя, дали командата на избраната програма 
трябва да стартира или да спре. 

С  командата се прехвърля в тийч- програмата. 
 

С  входните данни се отхвърлят и прозорецът се затваря. 
 
 
Пример: 
 
START PERI. PRG. 

 
Стартира периферната програма 
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3.3.8 Функции на изчакване 

 

3.3.8.1 Чакай 

  Условие за скок  
С командата чакай се задържа обработката на програмата, докато се случи събитието, 
определено от условието за скок. 
 
 

3.3.8.2 Чакай таймер 

   таймер  
 
Командата ЧАКАЙ ТАЙМЕР позволява да се свърже чакането за събития с времето. За тази 
цел с командата ЧАКАЙ ТАЙМЕР първо се задава времето, а след това другите условия за 
скок с  командите ИЛИ/OR и И/AND. 
 
След извикване на функцията и докосване на полето за въвеждане Време, желаното време 
може да бъде въведено с диалоговия прозорец за въвеждане на числа. 
 

С  се приема командата в тийч- програмата. 
 
 
 
Пример: 
 
  Чакай Таймер = 3.00 s 

  OR вакуум-01 = вкл 

 
Изчакване на засмукване на детайл. Ако настроеното подналягане не бъде достигнато в 
рамките на 3 секунди, чакането се прекъсва и програмата продължава без детайла. След това 
при необходимост ще бъде възможно извикване на  специална обработка с JMP етикет 
вакуум-01 = изкл. 
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3.3.8.3 Време 

  време изчакване  
 
Ако е необходимо известно забавяне на процеса, това може да се достигне с функцията за 
време. Вследствие на това могат да се програмират времеви закъснения от 0.00 до 9999.99 
секунди. 
 
След извикване на функцията желаното време закъснение може да бъде настроено или с 
плъзгача или след докосване на полето Въвеждане време чрез с диалоговия прозорец за 
въвеждане на числа. 
 
В автоматичен режим обработката на програмата при функция време се задържа докато  
изтече настроеното време и едва тогава ще се стартира следващата команда. 
 

3.3.9 Други команди 

 

3.3.9.1 Още 

 
 
Този  бутон отваря прозорец с някои допълнителни тийч-функции 
Те са, както следва: 
 

• Забележка (REM) 

• Край производство 

• Комплектен стоп 

• Хронометър 

• Р режим 

• Eco режим 

• Прекъсвач зона 

 

3.3.9.2 Забележка (REM) 

  Забележка 
 
За да се улесни последващото редактиране, на всяка програма трябва да бъдат предоставени 
достатъчно коментари. Коментарите се показват в тийч -програмата с предварително 
настроена забележка "REM": 
 
0045 REM тове е коментар 

 
След извикване на функцията желаният текст може да бъде въведен чрез натискане на полето 
за въвеждане "Въведете коментар" с диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
 

С  командата се приема в тийч -програма. 
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3.3.9.3 Край производство 

  Край производство 
 
Тази функция служи за целево задържане автоматичният режим на работа до края на 
производството, без да остава  детайл в инструмента или грипера. 
 

Тази функция се активира в автоматичен режим чрез натискане на бутона  (REFERENZ). 
Контролната лампичка на бутона мига, за да потвърдите тази функция.  
 
Точната последователност е както следва: 
 
Автоматичен режим  
В нормален автоматичен режим, командата КРАЙ ПРОИЗВОДТСВО се игнорира, условието за 
скок Край производство активен е със статус ГРЕШКА. 
 
Бутонът РЕФЕРЕНЦИРНЕ е натиснат в автоматичен режим 
 
LED на бутон РЕФЕРЕНЦИРАНЕ започва да мига. Чрез натискане на  бутон Автоматичен 
режим отново може да се изключи край производство. Условия за скок  Край производство 
активен е със статус ГРЕШКА. Роботът продължава да работи нормално, докато инструмента е 
затворен и стои командаа за затваряне на инструмента. 
 
При команда, която включва одобрение ИНСТРУМЕНТ ЗАТВАРЯНЕ. 
Одобрение ИНСТРУМЕНТ ЗАТВАРЯНЕ не е включено, инструмента остава отворен. Условие 
за скок  Край производство активен от сега е ИСТИНА. Край произодство от сега също не може 
повече да се изключва. 
 
След команда, която включва одобрение ИНСТРУМЕНТ ЗАТВАРЯНЕ 
Игнорират се команди, които чакат да не бъдат отворени, за да може последният детайл да 
бъде поставен. Условия за скок Край производство активен може отново да се използва, за да 
се задейства специална обработка (например референтно позициониране) при край 
производство. 
 
При командата КРАЙ ПРОИЗВОДСТВО  
Роботът превключва чрез командата в предварително зададеният режим на работа. Край 
производство отново не е активен, от сега се съблюдават всички сигнали на инструмента. 
 
След команта КРАЙ ПРОИЗВОДСТВО 
Автоматичният режим продължава или стартира на ново, състоянието на край производство 
отново е описаният горе нормален автоматичен режим. 
 

С ,  или  се избира задействаният режим на работа, чрез командата. 
 
 
 
 

С  командата се приема в тийч –програмата. 
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3.3.9.4 Комплектен стоп забрани/ освободи 

  Комплектен стоп 
 

Обикновено натискането на бутона Комплектен стоп  в автоматичен режим води до 
задържане на манипулацията след приключване на текущо активната команда (движение на 
оста) и превключване в режим Комплектен стоп. Светодиодът на бутона мига по време на 
процеса. 
 
С командата КОМПЛЕКТЕН СТОП ЗАБРАНИ  се достига, че комплектен стоп се извършва едва 
след достигане на команда КОМПЛЕКТЕН СТОП ОСОВОБОДИ и обработка на всички 
намиращи се команди в процеса. 
 
Така при комплектен стоп може да се извърши целият процес на движение (например излизане 
от зоната на инструмента) 
 
След извикване на функцията, желаната команда може да бъде избрана с помощта на 

бутоните   (забрани) и  (освободи). 
 

С  командата се приема в тийч –програмата. 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 283 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

3.3.9.5 Хронометър 

  
Функцията Хронометър позволява измерване на времето, което преминава по време на 
обработката на произволни детайли на програмата от Тийч-програмата. Налични са четири 
такива софтуерни таймера с разделителна способност от 0,01 секунди. 
 
След извикване на  функцията, първо се избира желаният хронометър, а след това с бутоните 
в дясната страна на прозореца  се избира желаната команда. 
 

 хронометър-xx старт 

Стартира избрания хронометър.Текущата измерена стойност на часовника се увеличава със 
стъпки от 0,01 секунди във фонов режим, започвайки от нула.  
 

 хронометър-xx стоп 

Спира избрания хронометър. С измерената стойност на часовника се преизчисляват 
минималната, средната и максималната стойности за Менюто Инфо хронометър. 
 

 хронометър-xx нулиране 

Нулира  изчисленията за минималната, средната и максималната стойност за избрания 
хронометър. 
 

С  командата се приема в тийч–програмата. 
 
 

 Текущата измерена стойност, дори когато хронометърът работи, може да бъде зареденa в 
брояч за по-нататъшна обработка. 1 в брояча съответства на 0,01 секунди.
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Пример: 
 
- 

Вакуум-01 = вкл. 
Преместване в ШМ, натискане детйла с изхвъргача към засмукване вакуум 

- 

Хронометър-01 старт 

- 

Чакай_вкуум: 

брояч-001 = хронометър-01 актуално 

JMP TIMEOUT_VAK брояч-001 > 500 

JMP WARTE_VAK вакуум-01 = изкл 

хронометър-01 стоп 

- 
Нормален процес с детайл в грипера 

- 

JMP... 

 

TIMEOUT_VAK: 
Погрешна обработка, ако вакуумният превключвател след ход време изчакване все още не вижда в грипера детайл 

- 

JMP... 

 
 
Тук не се чака вакуум в засмукването на детайла, ами толкова дълго до обратен скок във  
чакай_вакуум, докато детайла се засмучи или е преминало време изчакване. Ако детайла се 
засмучи преди ход време изчакване (тук 5 секунди) се продължава нормалният ход на 
програмата. Във всяко изпълнение на този цикъл освен това се зарежда хронометър с брояч 
001. Ако стойността е по – голяма от 500 стотни от секундата се прави скок за неправилна 
обработка в етикет време изчакване_вакуум. 
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3.3.9.6 Р режим 

  Р режим 
 
С команди Р режим комплектен стоп и Р режим ръчен може да се прекъсне изпълнението 

на автоматичната програма и да се превключи от режим на работа  автоматичен в 

режим на работа  комплектен стоп или  ръчен. Това служи за задържане на 
робота, особено ако тийчпрограмата разпознава грешка.  
 
С команда Р режим край производство се изисква край производство. Това съответства на 

натискане на бутон  в автоматичен режим на работа. 
 
 
С команда Р режим референция в референтната тийчпрограма Р-РЕФ може да се превключи 

режим на работа от  ръчен в  референтен. Това улеснява старта на автоматичната 
програма от всяка произволна точка в работната зона на робота.  
 

 Ако референтната тийчпрограма зарежда вида на работният режим с команда Р РЕЖИМ 
РЕФЕРЕНЦИЯ в референтна, след това не следва както винаги изпитване по видове 
позициите на осите, респективно състоянието на вакуума и грипера. Също така не се 
извършва стандартното референтно преместване. В следствие на това при задействане 
на команда Р РЕЖИМ РЕФЕРЕНЦИЯ всяка грешка в референтната тийчпрограма води 
почти неизбежно до колизии и нанасяне на вреда в автоматичен режим на работа. 
 
 
От команда Р РЕЖИМ ЕДИН ПЪТ КОНТАКТА РЕФЕРЕНЦИЯ в референтната тийчпрограма Р-

РЕФ. Продължава референтното преместване без оператора да е задържал натиснат бутон 

 референция. За прекъсване на референтният път оператора трябва да натисне бутон 

 ръчен. 
 
 

След извикване на функцията, използвайте бутони , , ,  или  за 
да изберете желаната команда. 
 

С  командата се приема в Teach –програмата. 
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3.3.9.7 Eco режим 

  Eco режим 
 
Командата ECO РЕЖИМ служи за управление на ECO-режима с Teach- програмата. 
 
 

С   се избира командата ECO РЕЖИМ ВКЛ. Командата ECO РЕЖИМ ВКЛ. включва ECO-
режима. Това може да се използва за автоматизиране на включването на ECO- режима при 

стартиране на програмата. Операторът не трябва сам да активира   ECO-режима  с  с 
опцията ECO-Mode в прозореца презаписване. 
 
 

С  се избира командата ECO РЕЖИМ БУФЕР-ВРЕМЕ. С тази команда се настройва   
ECO режим буферно време. В резултат на това, за програми с различни изисквания за ECO 
режим буферно време, операторът не трябва да го настройва сам в прозореца Override при 
всяка промяна на програмата. Необходимото буферно време може да бъде въведено чрез 
натискане на полето за въвеждане ECO-буфер(и) с диалоговия прозорец за въвеждане на 
числа. 

С  се избира командата ECO Режим  неактивен. Командата ECO РЕЖИМ НЕАКТИВЕН 
превключва ECO-режим за актуалният цикъл в неактивен, при следващият цикъл а ECO-режим 
отново се активира автоматично. Това служи за извършване на специални движения (които са 
много по-дълги или по-къси от стандартното движение, например бракувани детайли) без ECO 
режим. За този цикъл роботът използва настройките, направени с VMAX, VABS, AABS и  
Override. 
 

С  се избира командата ECO РЕЖИМ НУЛИРАНЕ. Командата ECO РЕЖИМ НУЛИРАНЕ 
нулира изчисленията за ECO-режим. Роботът ще продължи с настройките, направени с VMAX, 
VABS, AABS и Override, докато определи нови стойности и може да отмени ускорението и 
скоростта. 
 
 

С  командата се приема в тийч–програмата. 
 
 
Вижте също: 3.1.9 ECO-Mode 
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3.3.9.8 Зонов прекъсвач 

  
 
Тази команда е достъпна само за роботи със сензори за абсолютна стойност. 
 
С командата зонов прекъсвач точките на превключване на виртуалните аварийни прекъсвачи 
на инструмента S5 и S6 могат да се настройват според изискванията на съответната тийч-
програма. Това трябва да бъде направено в първите редове на робота референтна програма 
Р-Реф, за да могат правилно да функционират условията зона на инструмента и зона 
поставяне при първоначалното изпълнение на референтното движение. 
 
 

 Новите стойности на позициите на контролният прекъсвач на инструмента не се регистрират 
преди изпълнението на командите за превключване на зоните. При ръчно позициониране 
преди изпълнение на референтното движение е възможно да има активни стойности, които да 
възпрепятстват коректното функциониране контрола на инструмента.   
 

 Командите за превключвателите за зоните трайно променят стойностите на позициите на 
превключвателите за контрол на инструмента. За правилна настройка през цялото време 
командите – ако ще се използват – трябва да се използват във всички тийчпрограми на робота. 
 

 
Фиг.: Прозорец за командата зонов прекъсвач 

 
В полето за избор в горе в ляво на прозореца изберете, кой превключвател искате да 
обработвате с командата. 
 
След като докоснете полето  Точка за превключване  вдясно на прозореца, можете или да 
позиционирате избраната точка за превключване със съответната ос, или да я въведете 
цифрово. 
 
 
С опциите в ляво долу на прозореца изберете състоянието на превключвателя на позиция 0 на 
съответната ос. Зона на инструмента означава  изключено, зона поставяне означава  
включено. 

С  командата се приема в Teach -програмата. 
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3.3.10 Авто вкл. 

Авто вкл. са виртуални превключватели или бутони, които се индикират в главния екран на 
тийчбокса, ако ще се използват в тийч-програмата. Те служат като заместител на реални 
превключватели, които би трябвало да се въвеждат през периферните входове, за да могат да 
се използват в тийч-програмата. Авто вкл. са налични директно като условия за скок. 
 

 
Фиг.: Основен екран с авто вкл. 

 
До 32 Авто вкл. са възможни в една тийчпрограма. Ако използваните Авто вкл. не могат повече 
да се изобразяват в един ред, с линията за вертикално предвижване /скроллиния/ се индикира 
избор на желаният. 
 

С бутона  в долния десен ъгъл се избира, дали Авто вкл. да се индикират или не. 
 
 
Настройки в настройка меню 
 
Основните настройки за Авто вкл. се извършват в настройка меню  Авто вкл дефиниция. 
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3.3.10.1 Тийч-командата авто-вкл. 

  
С тийч-командата Авто вкл конфигурираниет Авто вкл като превключвател може също да бъзе 
вкл.или изключван от тийчпрограмата. 

След извикване функцията и избор на желания Авто вкл, се определя с   или , дали 
Авто вкл. ще бъде вкл.-или изключен. 
 

С  въведените дани се отхвърлят. 
 

С  командата се приема в тийч-програмата. 
 
 
Вижте също: 
3.2.6.5 Настройка меню: Авто вкл дефиниция 
3.3.7.8.6 Условие за скок Авто вкл 
3.1.15.13 Инфо меню: Авто вкл 
 
 
Пример: изпитван детайл 
 
Авто вкл-01 ще бъде преименуван в изпитвания детайл и конфигуриран като датчик. 
 
... 
СТАРТ: Начало на цикъл (етикет СТАРТ) 

... 
Отвеждане 
... 
JMP CONTROL CHECKPART!=ON Скок към етикет КОНТРОЛ, ако е бил натиснат бутон ИЗПИТВАН ДЕТАЙЛ 

(знак!). 
... 
Поставяне 
... 
JMP СТАРТ Скок за начало на цикъла 
- 

КОНТРОЛ: етикет  КОНТРОЛ 

... 
Предаване изпитван детайл на контролната станция 
... 
JMP СТАРТ Скоко за начало на цикъла 

- 
Ако клавишът ИЗПИТВАН ДЕТАЙЛ  е натиснат за кратко, следващият детайл се предава на 
контролната станция.  
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Пример: Позициониране детайл 
 
Авто вкл-01 ще бъде преименуван при позициониране и конфигуриран като превключвател 
 
... 
позициониране=вкл Превключвател позициониране включване 

... 
Цикъл позициониране: начало на цикъл позициониране - ШМ "без" робот 
Одобрение ШМ:инструмент затваряне! = вкл 

Чака ШМ:инструмент затворен = вкл 

JMP Старт позициониране=изкл Ако превключвател ПОЗИЦИОНИРАНЕ е изкл. и инструмента е затворен, скок 

за начало на нормален цикъл 
ЧАКА ШМ:ИНСТРУМЕНТ ОТВОРЕН = ВКЛ 

ФУНКЦИЯ ШМ:Изхвъргач напред! чака 

Функция ШМ:Изхвъргач назад! чака 

JMP цикъл позициониране скок за начало цикъл позициониране  
- 

Старт: "нормално" начало цикъл (етикет СТАРТ) 

... 
Роботът се позициониран над ШМ, чака докато се отвори инструмента... 
... 
 
Роботът и шприцмашината  ще се стартират заедно. Роботът сам превключва в началото на 
програмата Авто вкл ПОЗИЦИОНИРАНЕ.  Програмният блок между етикет ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
ЦИКЪЛ и СКОК ПОЗИЦИОНИРАНЕ ЦИКЪЛ превключва одобрение за ШМ така че тя да може 
да произвежда детайли без робота (като ги оставя да падат). Ако превключвател 
ПОЗИЦИОНИРАНЕ изключи, след затваряне на инструмента стартира нормалния 
производствен цикъл от етикет СТАРТ.
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3.3.11 Потребителски дефинирани съобщения за грешка 

 

3.3.11.1 Въведение 

При управление R8.3 можете тийчкоманда аларма за създадете свои собствени съобщения за 
грешки. 
 
Предпоставката за това е, че в робота е записана таблица за съобщения UserErr.txt. Без този 
файл тийчкомандата аларма не се предлага от тийчбокса. 
 
 

3.3.11.2  

Създаване и запаметяване на файла UserErr.txt 

Файлът UserErr.txt е Unicode текстов файл. Отделните колони на съдържащата се таблица се 
разделят от tabbstopp. За създаването използвайте програма за електронни таблици като 
Microsoft Excel, и запомнете работния лист като Unicode текст. 
 
Използвайте разпознаваеми езикови съкращения съгласно ISO 639-2, за да дефинирате 
съобщения на максимум 40 езика. Файлът трябва да съдържа поне 3 колони (т.е. най-малко 1 
език). 
 

 

Фиг.: Пример за UserErr.txt с 2 съобщения на 2 езика 
В ред 1 са регламентирани колоните за различните езици. 
Колона А задава групата за грешки 126 в номера на грешка 126-XXX-YYY. 
В колона В въведете еднозначно грешка XXX в рамките на група 126. XXX може да бъде число 
от 0 до 255. 
В другите колони напишете текстовете на грешките за отделните езици. 
 

   
         Ако в тийчбокс е зададен език, който не присъства в таблицата, текстовете се показват на 

езика на първата дефинирана колона. В горния пример е английският език в колона ENG. 
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Допълнителен новер YYY се определя в тийчкоманда  Аларма. 
Можете да индикирате информацията, съдържаща се в текстовете за грешки, с Escape 
Sequenzen: 
 
\U … 3-позиционно число с водещи нули. Показва число YYY+1. 

\N … 3- позиционно число с водещи нули. Показва число YYY. 

\I … 3-позиционно число без водещи нули. Показва число YYY. 

\i … 3-позиционно число без водещи нули. Показва число YYY. 0 не се индикира. 

\J … 3-позиционно число без водещи нули. Показва число YYY. 0 не се индикира. 
Получават се два празни знака един след друг, само единият се индикира. 

\A … Означение на осите: 0=X, 1=Y, 2=Z, 3=A, 4=B, 5=C, 6=X2, 7=Y2, 8=Z2, 9=A2, 10=B2, 11=C2 

\V … Име на вакуум (Актуалното име на вакуум YYY+1) 

\G … Име на грипер (Актуалното име на грипера YYY+1) 

\O … Име периферен изход (Актуалното име периферен изход YYY+1) 

\Y … Име цилиндър (Актуалното име на цилиндър YYY+1) 

\C … Име конвейр (Актуалното име на конвейр YYY+1) 

\S … Име датчик стифиране (Актуалното име на датчик стифиране YYY+1) 

\R … Зона безопасност, 3 позици, YYY+1. 

\E … Име перифирен вход (Актуалното име периферен вход YYY+1) 

\Z … Име брояч (Актуалното име брояч YYY+1) 

\M … ШМ име (Актуалното име ШМ YYY+1) 

\K … Авто вкл име (Актуалното име Авто вкл YYY+1) 

\W … Име хронометър (Актуалното име хронометър YYY+1) 

\P … Име програма поставяне (Актуалното име програма поставяне YYY+1) 

\p или \T … име подпрограма 

\H ... Режим на работа: 0=липсва референция, 1=ръчен, 2=референция, 3=комплектен стоп, 
4=автоматичен 

 

 Ако искате в текста действително да се покаже "\", трябва да въведете "\\". 
 
Запишете готовата електронна таблица като Unicode текстов файл с името UserErr.txt, в 
папката  ..\robot\tablo\language  на системен USB стик на робота, и заредете робота с него. 
Файлът UserErr.txt автоматично се запазва в робота по време на процеса на зареждане. 
 
 

 След като файлът веднъж бъде записан в робота, съдържащите се съобщенията за грешки 
във файла са налични за всяка  тийч-програма на робота. 
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3.3.11.3 Командата АЛАРМА (ALARM) 

  Аларма 
 
С тийч-командата Аларма можете да изведете свои собствени съобщения за грешки. 
 
Предпоставката за това е, че в робота се съхранява таблица със съобщения UserErr.txt. Без 
този файл тийч-командата Аларма не се предлага от тийчбокс. 
 

 
Фиг.: Прозорец за тийч-командата ALARM 

След извикване на командата изберете желаното съобщение в полето Номер. 
 
В полето Информация въведете желания допълнителен номер. Ако допълнителният номер се 
използва в текста на грешката, ще видите резултата в горната част на дисплея на командата. 
 

С клавишите ,   и  определяте, в какъв работен режим трябва да се промени 
робота при задействане съобщението за грешка. 
 

С клавиша  определяте да не се променя режима на работа на робота когато се 
задейства съобщението за грешка. 
 
С опциите за състояние можете да изберете дали грешката да се показва като активна 
(червена) или неактивна (сива): 
 
При Изкл. (неактивнa) грешката постоянно се показва в състояние неактивнa, или  активна 
грешка преминава в състояние неактивна. 
 
При Вкл.(активнa) грешката постоянно се показва в състояние активнa. 
 
При Импулс грешката се показва  за няколко секунди в състояние активна и след това 
автоматично преминава в състояние неакстивна. 
 

С  приемане командата в тийч–програмата. 
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3.4 Бърз редактор 

 

3.4.1 Въведение 

Бързият редактор предлага възможността (по-сложни) тийч-програмите да бъдат  представени 
по начин, който улеснява извършването на прости програмни промени и напасване също без 
подробни знания за програмирането на роботи. 
 
Ето защо се индикират само тези параметри за обработване, които са били одобрени за 
промяна в тийч-програмата. 
 

3.4.2 Работа с Quick Edit 

 

3.4.2.1 Извикване на Quick Edit 

Quick Edit се извиква в главния екран на тийчбокс с клавиша . 

Това е възможно не само в режимите на работа Ръчен и Референция, но и когато роботът е в 
автоматичен режим. В автоматичен режим се прилагат същите ограничения за онлайн промени 
както в текстовия редактор, т.е. позициите на цифровите оси могат да се променят само с 
максимум +/- 10 мм. 
 

3.4.2.2 Показание и редакторски функции 

 В Quick Edit винаги се показват параметрите на актуално  заредена в робота програма. 

 Промените в параметрите се приемат също ако текстовият редактор преди това е конвертиран 
офлайн. 

Използвайте бутоните в десния край на екрана, за да изберете кои типове параметри да се 
показват: 
 

 показва само процентни параметри (скорост, ускорение,вакуумно ниво). 

показва само времеви параметри. 

показва само параметри на абсолютната скорост. 

 показва само параметрите на позицията. 

 показва само параметрите на стойностите на брояча. 

 показва само параметри на програма поставяне 

 показва само параметрите за разстояние. 

 показва всички параметри. 
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Параметрите от тийч-програмата се показват в номерирани полета: 
 

 
Фиг.: Полета в Quick Edit 

 
В горната част на полето се индикират обяснения, какво предизвиква  показаният параметър 
при изпълнението на програмата. 
 
Качеството на тези обяснения обаче зависи от умението на създателя на съответната тийч-
програма. 
 
В долната част на полето параметърът се показва с име и променливи стойности. Чрез 
докосване на съответното поле на дисплея се отваря Pop-Up/ изскачащ прозорец, с който 
съответната стойност може да бъде променена. 
 

 
Фиг.: Pop-Up в Quick Edit за промяна позиция 

Промените се прехвърлят незабавно в тийч-програмата на робота. 
 

 Ако промените трябва да се поддържат постоянно, тийч-програмата с функциите на файл 
меню също трябва да се презапишат върху носител за съхранение. 
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3.4.2.3 Напускане на Quick Edit 

За да излезете от Quick Edit  използвайте бутона  или опцията Обратно към 
основното меню на менюто "Файл". 
 
 
 

3.4.3 ФАЙЛ меню в Quick Edit 

 

3.4.3.1 Отваряне 

С тази функция в Quick Edit се зарежда тийч-програма от носителя за съхранение в робота. 
 

 
Фиг.: Прозорец на Файл за отваряне на тийч–програма в Quick Edit 

 
Полето "Търсене в" показва пътя на текущата директория. Чрез докосване тук можете да 
изберете стандартните директории C: \ PUBLIC (вътрешна среда за съхранение на тийчбокс) 
или D: \ ROBOT \ TEACHPRG (USB флашка). 
 
Показването на съдържанието на текущата директория използва следните пиктограми: 

за поддиректория (папка) 

за тийч–програма - файл * .WIP 

 за тийч –програма- файл*.ZIP 
 
 

С  се преминава към следващата по-висока директория. 
 

С  се преминава към стандартна директорията за този файл операция. 
 
 

С   може да бъде създадена нова директория. 
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С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
 

С   маркираният файл (директория) се преименува. 
 

С  се отваря прозорецът със свойствата на избраната програма. 
 
 

С  може да се оптимира съдържанието на директорията по избор за дълги или кратки 
имена на файлове. 
 

С  маркираната директория се отваря. 
 

С  маркираната програма се зарежда в робота. 
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
 
 

 

 Съхранената в робота програма ще бъде изтрита безвъзвратно чрез зареждане на тийч-
програма! 
 

 Всяка новозаредена тийч-програматрябва да премине поне веднъж в стъпков режим преди 
автоматичния режим на  работа. 
 

 Името на файла на записаната тийч-програма не трябва да съответства на името на 
тийчпрограмата. 
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3.4.3.2 Отваряне подложка 

С тази функция могат да се отворят подложки за тийч-програмата. Тийчпрограма подложка са 
програми, които са така подготвение за определени случаи на стандартно използване, че 
трябва да бъдат параметрирани само в Quick Edit. 
 
Тийч-програма подложките се съхраняват в защитена от писане директория, само за четене, от 
която те могат да бъдат зареждани, но не и презаписвани. Тийч-програмата, създадена от 
подложката може да бъде съхранена в местата за съхранение, налични за запазване на Тий-
програми, като се използва функцията "Запиши като". 
 

3.4.3.3 Запазване (ИМЕ.ZIP) 

С тази функция  тийч-програмата, заредена в тийчбокс, се записва като * .ZIP файл на носител 
за съхранение. Мястото за запис и името на файла са последно използваните. Името на 
целевия файл се показва в менюто в скоби до записа в менюто "Запазване". Ако не се показва 
име, паметта ще извика функцията Запазване като. 
 

Предварително съхранената на носителя под същото име версията на програмата ще бъде 
изтрита безвъзвратно. 

3.4.3.4 Запаметяване като 

С тази функция тийч-програмата, заредена в тийчбокс, се записва като * .ZIP файл на носител 
за съхранение. Мястото за запис и името на файла могат да се избират. 
 

 
Фиг.: Прозорец за запаметяване на тийч-програма 

В полето Запазване в се показва пътят на текущата директория. Чрез натискане тук могат да 
бъдат избрани стандартните директории C: \ PUBLIC (вътрешна среда за запаметяване на 
тийчбокс) или D: \ ROBOT \ TEACHPRG (USB флашка).  
 
Индикацията  на съдържанието на текущата директория се използва следните пиктограми:  
 

 за поддиректория (папка) 

 за тийч- програмен файл * .WIP 

 за тийч- програмен файл*.ZIP 
 
В полето Име на файла като име на файла се задава последното използвано име или името на  
тийчпрограмата. След докосване на полето, името на файла може да бъде променено чрез 
диалоговия прозорец за въвеждане на текст. Разширението на името на файла е винаги ZIP. С 
докосване на дисплея може да използва и името на вече съществуващ файл. 
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С  се преминава към следващата по-горна директория. 
 

С  се преминава към стандартна директорията за тази операция на файла. 
 

С    може да бъде създадена нова директория. 

С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
  

С   маркираният файл (директория) се преименува. 
 

С  се отваря прозорецът със свойствата на маркираната програма. 
  

С  изображението на съдържанието на директорията може по избор да бъде 
оптимизирано за дълги или кратки имена на файлове. 
 

С  маркираната директория се отваря. 
 

С  Тийчпрограмата се запазва в текущата директория с името, посочено в полето 
Име на файл. 
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
 
 
Преди да се извърши съхранението, се проверява дали вече съществува програма със същото 
име в избраната директория и, ако е необходимо, се извършва проверка за сигурност. 
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3.4.3.5 Свойства 

Тук се показват свойствата на тийч-програма в робота.Това е програмата, която се изпълнява в 
автоматичен режим от робота. 
 

 
Фиг.: Прозорец  за свойствата  ЦПУ програма 

 
Име на тийч-програмата 
Показва името на тийчпрограмата  в робота. Това име не е задължително същото като името 
на файла на програмата. След като натиснете върху полето за въвеждане, името може да 
бъде въведено чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. 
 
 
CPU = Тийчбокс  или  CPU <> Тийчбокс 
Показва дали тийчпрограмите в робота (CPU) и в тийчбокс са еднакви или различни. 
 
 
Коментар на програмата 
Показва коментара на програмата за тийчпрограмата в робота. Коментарът може да бъде 
въведен само в прозореца на свойствата на текстовия редактор. 
 
Размер  
Показва размера на Teachprogramm на робота в байтове. Максималният размер на  
тийчпрограмата е 32 768 байта. 
 

 Primus Робот: макс. 1000 реда 
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Брой на подпрограмите  
Показва броя на подпрограмите на тийчпрограмата в робота: Р-прог, пери-прог, Р-реф, пери-
реф, винаги-прог  и до 115 допълнителни подпрограми. 

 Primus Робот: само Р и Р-РЕФ налични 
 
Брой програми поставяне 
Показва брой използвани програми поставяне в тийчпрограмата на робота. Максимално 16 
програми поставяне могат да се използват в една тийчпрограма. 

 Primus Робот: само 2 налични програми поставяне 
Ако на тийчпрограмата е присвоено изображение, изгледът на изображението може да бъде 

отворен с . 
 
 
 

С  тийч-програмата може да бъде изпратена като прикачен файл по електронната поща (* 
.wip, * .htm и * .txt файл) с функцията  на робота ръчна електронна поща.. 
 

 
 
 

С  прозорецът се затваря без да се приемат входящите дани. 

С  входящите дани се приемат и прозорецът се затваря. 
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3.4.3.6 Печат 

С тази функция заредената в тийчбокса тийчпрограма може да бъде отпечатана в UNICODE 
текстов файл * .TXT или в HTML файл * .HTM на USB стик. Мястото и името на файла могат да 
се избират. Като стандартна директорията се предлага D: \ ROBOT \ PRINT. По този начин 
създаденият файл може да се зареди, покаже и отпечата от компютър. 
 

 
Фиг.: Прозорец за печат на тийчпрограма във файл 

 
С бутона вдясно до полето за името на файла, се избира типа на файла за отпечатване: 
 

 активира печат в текстов файл 
 

 активира печат в HTML файл 
 
 
В полето Запиши в се показва пътя на текущата директория. 
 
Показването на съдържанието на текущата директория използва следните пиктограми: 

 за поддиректория (папка 

 за текстов файл * .TXT 

 за HTML файл * .HTM 
Извеждат се само файлове от типа, избран за печат. 
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В полето име на файла  като име на файла се задава последното използвано име или името 
на Тийч-програмата. След като докоснете полето, името на файла може да бъде променено 
чрез диалоговия прозорец за въвеждане на текст. Чрез докосване на дисплея можете също да 
използвате името на вече съществуващ файл. 
 

С  ще премине към следващата по-висока директория 
 

С  ще бъде променено в стандартната директория за тази операция на файла. 
 

С   може да бъде създадена нова директория. 
 

С   маркираният файл (директория) се изтрива. 
 

С   маркираният файл (директория) се преименува.  
 

С  показва съдържанието на директорията, което може по избор да бъде оптимизирано 
за дълги или кратки имена на файлове. 
 

С  маркираната директория се отваря. 
 

С  файлът за печат се записва с името, посочено в полето Име на файл в текущата 
директория. 
 

С  процесът се прекъсва и прозорецът се затваря. 
 
 
Преди да се извърши запазване се проверява дали вече съществува файл за отпечатване със 
същото име в избраната директория и ако е необходимо се извършва проверка за сигурност. 
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3.4.3.7 Обратно в меню 

3.4.3.7 Zurück zu Main 

Quick Edit напуска с бутон  или с функция Обратно към основното меню във Файл 
меню. 
 
 

3.4.4 Параметри на Quick Edit 

За да се покажат и променят стойностите от Тийчпрограма в Quick Edit, за тези стойности 
трябва да се създадат параметри и да се използват в Тийчпрограмата. 
 
 

3.4.4.1 Създаване на параметри 

Параметрите се създават в текстовия редактор  с функцията Quick Edit дефиниране в менюто 
за настройка 

 
Фиг.: Quick Edit дефиниция 

С  бутоните в лявата част на екрана се генерират параметри: 
 

 генерира процентен параметър за скорост, ускорение и вакуумно налягане. 
 

 генерира параметър за време. 
 

 генерира параметър на абсолютната скорост. 
 

 генерира параметър за позиция. 
 

 генерира параметър на брояча. 
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 създава параметър на програма поставяне. 
 

 генерира параметър за разстояние за команди с относителни стойности на позиция. 
 

 генерира параметър за предварително определени позиции. 
 

С  се извиква диалоговият прозорец за промяна на името на параметъра. 
 

С  се отваря диалогов прозорец за въвеждане на текст с обяснение на параметъра. 
 

При параметри, свързани с осите с  се отваря диалоговият прозорец за добавяне и 

премахване на стойностите на осите.  Тук след натискане на  може да се добави стойност 
на ос към параметъра. Стойностите на осите, маркирани с  , могат да бъдат премахнати от 

параметъра с . 
 

 С се отваря диалогът за предварително задаване на стойности, минималните и 
максималните стойности на параметъра. 

Натиснете , за да отворите диалоговия прозорец за задаване на един или повече филтри 
за показване на параметъра. Филтърът за типа параметър на параметъра е активиран по 
подразбиране. 
 

С се  отваря диалоговият прозорец за добавяне на изображение или анимация към 
параметъра. За изображения се използват PNG файлове, а за анимация се поддържа 

форматът MNG. Препоръчителният размер е 150 х 175 пиксела. С  могат да се премахват 
изображения или анимации, свързани с параметъра. 
 
Ако вече съществуват няколко параметъра, активният параметър, маркиран в синьо, може с 

 и    в последователност от параметри да се движи нагоре или надолу. 
 

С  дефинициите за бързо редактиране се затварят. 
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3.4.4.2 Използване параметри 

Параметри, създадени по-рано, могат да бъдат използвани в текстовия редактор в 
тийчкоманди. За да направите това, активирайте показването на параметрите в лентата с 
инструменти с Показване на параметри в менюто Редактиране. 
 
Ако сега маркирате тийчкоманда, за която е налице стойност на параметъра, можете да 

отворите прозореца за задаване на параметри с . 
 

 
Въведете тук параметъра, който искате да зададете на тийчкомандата. 
 

С  параметърът отново може да бъде премахнат от маркираната тийч-команда. 
 

С  всички параметри могат да бъдат премахнати от  избраната тийчкоманда. 
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4 Създаване на тийч-програма 

 Преди да програмирате робота за първи път, прочетете внимателно инструкциите за 
безопасност и инструкциите за експлоатация. 

 
Основа за създаването на тийч-програма е познаването на работните функции на управление 
R8.3. 
 
 

4.1 Използване на асистет Quick New и на Quick Edit 

Можете да използвате асистент Quick New Assistent и Quick Edit, за да създадете прости 
програми за вземане. За това не са необходими познания по програмиране. 
 
Quick New Assistent ще Ви зададе няколко въпроса за изискванията Ви за създаване на 
програмата. От отговорите Ви асистентът създава желаната програма и я отваря в Quick Edit. 
В Quick Edit въведете само необходимите стойности за позиции, времена и скорости. 
 
 
 
Процедирайте както следва: 
 

1)  Натиснете  , за да стартирате Quick New Assistent. 

 

2)  В първата стъпка определете дали ще изваждате детайлите с въкуумно засмукване или с 
грипера. Грипер-01 е резервиран за леяка, но може също така да се използва и за 
изваждане на детайли, ако не изваждате леяк. Трябва да решите, дали искате да 
изваждате леяка с грипер-01 и дали ще го поставяте временно преди или след поставяне 
детайли. 

 

Натиснете , за да преминете към следващата стъпка на асистента. 
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3)  Определете брой позиции поставяне, които трябва да се позиционират за всеки цикъл. 
Допълнително уточнете с кой вакуумен кръг или грипер ще се отвеждат детайлите към 
отделните позиции поставяне. 

 

Натиснете , за да извиката асистента към следващата стъпка. 

 

 

4)  Вземете решение, дали бракуваните детайли ще трябва да се поставят отделно.Тази 
функционалност използва сигнала за бракувани детайли на шприцмашината. 
Допълнително при активиране на тази позиция се предлага възможността да се отделя 
настроеният брой детайли като пускане брак при всеки старт на приложението.   

5)   

Натиснете , за да извикате асистента към следващата стъпка. 
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5) Вземете решение, дали след натискане на бутон от екрана на тийчбокса следващият 
бракуван детайл ще се постави на позиция за качествен контрол.  

 

Натиснете , за да извикате асистента към следващата стъпка. 

 

6)  Вземете решение, дали роботът със захванатите детайли ще трябва да се премести към 
приспособление за отрязване на леяка и определете колко позиции за отрязване трябва 
да се позицинират там. Задействането на приспособлението за отрязване на леяка 
последва от периферният изход PA-001. 

 

Натиснете , за да извиката асистента към следващата стъпка. 
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7)  Вземете решение дали изхвъргача ще се движи паралелно на влизащо и излизащо 
движение, за да се спести време за цикъла. При необходимост активирайте плавно, 
бавно преместване на робота в началото на излизащото движение, ако детайлите ще 
трябва бавно да се отделят от инструмента. 

 

Натиснете , за да извикате асистента към следващата стъпка. 

 

8)  Решете дали програмата трябва да използва EcoMode за автоматично адаптиране на 
скоростта на поставяне към изискванията на машинния цикъл. 

 

Натиснете , за да извикате асистента към следващата стъпка. 
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9)  Въведете име на новата си програма и добавете коментар, ако е необходимо. 

 

Натиснете  така че асистентът да създаде програмата и да отвори в 
Quick Edit.  

10)  Прегледайте показаните стойности на параметрите отгоре надолу и задайте желаните 
стойности. Използвайте функциите за показване и редактиране на Бързо редактиране. 

 

 

11)  Изпробвайте програмата си с намалена скорост и изпълнете суха функция на виртуалния 
авариен блок или използвайте стъпката  Функционалност на текстовия редактор. 

 

12)  Използвайте менюто Запазване като, за да запазите новата програма на носител за 
съхранение. Това е възможно в Quick Edit и текстовия редактор. 
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4.2  Програмиране на робота в текстов редактор 

Функциите и движенията на оста се извършват ръчно, както се изисква в автоматичния режим. 
Последователността на команди, създадена по този начин, се съхранява в Тийч-програма и 
след това се обработва стъпка по стъпка в автоматичен режим. При достигане на последната 
команда програмата стартира отново при първата команда. 
 
Програмата може или да бъде изцяло новосъздадена (както е описано по-долу), или може да 
бъде променена в съществуваща програма. За  опитен потребител промяната на 
съществуваща програма често е по-бързият начин за създаване на нова програма. След това 
променената програма се записва под ново име. 
 
 

4.2.1 Създаване на нова програма 

1) Текстовият редактор се извиква с натискане на   . 

2) За да започнете с празна програма, първо трябва да бъде изтрита програмата, заредена 
в редактора. Това става с избор на опцията нов в меню файл. В прозореца Опции за 
новата тийчпрограма вече могат да бъдат избрани някои елементи от съществуващата 
тийчпрограма, които да бъдат включени в новата програма. 

3) Настройка гранично подналягане на вакуума за използваният вакуумен кръг.  

4) Излизащи от референтната позиция се позиционират ръчно само позициите на осите. 
Необходимите оси (разпознават се по залепените стикери върху робота) се избират с 

бутони      . След избор на движението оста може да се 
задвижи с позициониращите бутони до необходимата целева позиция. 
(+ позиция е път от референтната точка,  - посока е към референтната точка) 

След достигане на необходимата позиция се презаписва програмният ред с . 

(Само движението към квитираната целева позиция с  се възприема като 
програмен ред. Всички други движения на осите ще се игнорират.) 

5) По този начин всички движения на осите и функциите, които робота трябва да извърши 
ще се научат. 

6) Програмата е готова, когато са въведени всички желани движения на осите и функциите, 
a роботът е в позиция, от която програмата отново може да се стартира на първият 
програмен ред. 

 
 
Внимание! 
След като поставите детайла, осите Y и X трябва отново да бъдат върнати в позиция за 
движение над  шприцмашината, тъй като обикновено  първото движението на ос в 
следващия цикъл е оста Z в посока шприцмашината.



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 313 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

4.2.2 Проверка функциите на програмата в режим СТЪПКА 

1) Използвайте бутон  за да преминете към началото на програмата. 

2) Използвайте бутона   , за да преместите робота в референтната позиция. 

3) В режим стъпка командите се обработват ред по ред. При всяко задържане на клавиша  

 се изпълнява следващата команда. 

4) Отпускането на клавиша  незабавно спира робота, за да се избегнат сблъсъци или 
други програмни грешки. Появява се указание. 

Възникналите грешки вече могат да бъдат отстранени и след  това режимът СТЪПКА може 
да продължи. 

5) След достигане края на програмата с натискане на клавиша  се връщате отново към 
началото на програмата. 

Необходимо е да продължите с режима Стъпка, за да избегнете проблеми с последните 
позиции на оста. 
 

4.2.3 Запаметяване на тийч-програмата върху външен носител 

1)  Ако е необходимо, свържете USB памет към тийчбокс. 

2) С бутона  влезте отново в текстовия редактор. 

3) Използвайте опцията Запазване като в менюто Файл, за да извикате функцията за 
запазване. След като докоснете полето Запазване в изберете USB паметта или 
вътрешната среда за съхранение на тийчбокс като място за съхранение. Вече 
запаметените в място за съхранение Teach-програми *.WIP се показват.  

4) Въведете желаното име за програмата с диалоговия прозорец за въвеждане на текст и 

потвърдете с   .  

5) С бутона   запазвате програмата  и излизате от менюто 

С  редакторът се напуска, програмата се прехвърли на робота посредством 

натискане на  .Решете дали да нулирате или не всички броячи и програми за 
поставяне. 

6) Сега след извършване на референтното позициониране програмата може да се стартира в 
АВТОМАТИЧЕН режим на работа. 

 
 
 
 
 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 314 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

4.3 Примерна програма 

Следващата примерна програма има за цел да помогне на потребителя да придобие 
първоначални познания по програмиране чрез практически пример за приложение. 
 

 Моля, имайте предвид, че тази учебна програма е служи само като пример. 
 

По-специално, позициите на пътя, машинните сигнали и оперативнте функциите задължително 
трябва да са съгласувани с изискванията за вашата употреба! 
 
Програмата е създадена за робот с 2 вакуумни кръга и 2 захващащи приспособления. 
 
 

4.3.1 Поставяне на задача 

Шприцоване на пластмасови корпуси. 
 
Работата на робота е най-напред да се премести в положение на изчакване над 
шприцмашината. Когато инструмента се отваря, роботът изважда шприцвания детайл. След 
извеждане от щприцмашината шприцвания детайл се натрупва върху конвейер посредством 
програма за поставяне. Когато стекът от детайли е готов, същият се отвежда от конвейера. 
 
 
 

4.3.2 Протичане 

 

• Първия път инструмента се затваря ръчно. След това роботът превключва в автоматичен 
режим. Но също така е възможно роботът и машината да стартира заедно. 

• Роботът се придвижва в положение на изчакване над машината и изчаква сигнала 
"отваряне инструмент" от машината. 

• Готовият детайл се изважда от инструмента посредством  вакуумен кръг 1. 

• След това роботът се премества с осите X и Y извън зоната на инструмента и включва 
сигнал”инструмент затваря” 

• Изваденият детайл се натрупва посредством програма за поставяне. 

• Когато стекът е готов, конвейерът  ще се включи за 5 секунди. 

• Изваденият детайл се проверява за частична загуба по време на целия цикъл на 
изваждане. В такъв случай се задейства СТОП на робота. 

• Настройката на скоростта трябва да се извършва автоматично чрез режим Eco Mode. 

• Роботът трябва да извърши програмирано референтно движение. Ако в грипера има 
детайл, той трябва да бъде поставен на безопасно място. 
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4.3.3 Скица протичане вземане   

Детайлите се натискат от изхвъргача към вакуумното засмукване. 
 

 
Фиг.: Протичане вземане   

 
1 ... Референтна позиция 
2 ... Позиция изчакване над инструмента 
3 ... Позиция вземане в инструмента 
4 ... Позиция поставяне в касата на конвейра 
 
 
 
 
 

4.3.4 Скица схема поставяне 

Програмира се следната схема поставяне, където цифрите показват последователност на 
поставяне. В Y-позиция трябва да се стифират 3 детайла един върху друг. 
 

 
 
 

4.3.5 Референциране на робота 

Трябва да се извърши специфично референциране, за да може да се изпълни в 
референциране в зоната на инструмента. Ако детайлите се намират в грипера те трябва да се 
поставят в сигурна позиция. В референтно положение всички вакууми и кръгове на грипера 
трябва да се изключат, респективно да са отворени. 
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4.3.6 Тийч-програма на робота (Р-Прог) 

 
0001 ECOMODE Вкл                                    Включете автоматичната скорост 

0002 Одобрение ШМ: инструмент затваря! = вкл Затворете инструмента за първи път 

0003 CALL CONVEYOR  Изчистете лентата с подпрограмата CONVEYOR 

0004 –  (ред 0032). 

0005 CYCLE-СТАРТ: Етикет за начало на нов цикъл. 

0006 Край производство ръчно Точка на спиране за край производство. 

0007*Y: 0.0 Позициониране към позиция чакана над инструмента. 

0008*Z: 2353.0 

0009*X: 123.6 

0010 Умно изваждане: отвеждане  С умно изваждане към позиция отвеждане 

     Y: 648.4 X: 202.4 ΔX: 30.0 Δt = 250ms преместване: 

Проверка дали инструмента е бил затворен, 
чака отваряне на инструмента, 
изключва одобрение за затваряне, 
преместване с  30mm право позициониране в X  
оптимално по време в инструмента вкл, 
и превключва 0,25s преди достигане на  
Позиция отвеждане в следващият ред, 

0011 вакуум-01 = вкл за да включи вакуума по - рано. 

0012 Чака синхр. чака в движение изваждане. 

0013 Функция ШМ: Изхвъргач напред! чака преместване изхвъргач напред. 

0014 Чака вакуум-01 = вкл Чака докато детайла е засмукан. 

0015 Функция ШМ: Изхвъргач назад! чака премества изхвъргач назад. 

0016 Вакуум-01 = Ü-Smart вкл СТОП Включва контрол на вакуума, преди 

 Умното изваждане да разреши одобрение за   

затваряне на инструмента 

0017 Умно изваждане: излизане С умно изваждане преместване от инструмента: 

     X: 119.0 Y: 0.0 ΔX: 50.0 Δt = 0ms Преместване с 50mm право позициониране в X 

оптимално по време от инструмента навън, 
и при достигане на  
Y безопасен шалтер инструмента дава одобрение за 
затваряне на инструмента. 

0018*X: 0.0 

0019*Z: 1927.0 Вън от врата на машината 

0020 C: 90.0* C-ос започва завъртане. 

0021 Програма поставяне: Ablagepr-001  Преместване към следващата позиция поставяне. 

0022 Вакуум-01 = изкл Поставяне детайл. 

0023 TIME = 1.00s 

0024*Y: -200.0R От позиция поставяне премествяне на оста  

0025 C: 0.0*         в положение за позициониране над ШМ 

0026*Y: 0.0 

0027 X: 0.0 

0028 WAIT SYNC Чака върху C-ос. 

0029 CALL CONVEYOR Ablagepr-001 ZXY STAPEL FERTIG 

Когато стифирането е готово лентата с подпрограмата  
CONVEYOR (ред 0032) се премества стъпаловидно 

0030 JMP CYCLE-START  Започва нов цикъл 

0031 – (етикет CYCLE-START в ред 0005). 

0032 SUBR CONVEYOR Подпрограма за конвейра. 

0033   Band-01: EIN 5.00 s Включване конвейр 5 секунди, 

0034   Ablagepr-001 RESET и нулиране праграма поставяне. 

0035 RET  Продължава в „основната програма“ след извикан сигнал 

CALL. 

0036 - 
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4.3.6.1 Програма поставяне Прог.пост.-001 

 
Поставяне програма: Прог.пост-001 

Позициониране: 1D 

Последователност оси: ZXY 

 

Последователност поставяне: ZXY 

Датчик стифиране: няма 

Оси:                          X         Y         Z   

Старт позиция:                100.0    1000.0     600.0 

Относителна крайна позиция:   100.0    -300.0    -400.0 

Детайл-брой:                   2         3         4   

Изместване:                     0.0       0.0       0.0 

 
 
 

4.3.7 Програма референциране на робота (Р-Реф.) 

 
0001 IF Зона инструмент Референциране от и над инструмента. 

0002   IF E(ролков прекъсвач S5) = изкл Ако в инструмента, 

0003     Чака ШМ: Извхвъргач отзад = вкл съблюдавайте визхвъргача, 

0004     X: 114.9 и първо позиционирайте  X-ос. 

0005   ENDIF 

0006   Y: 0.0 Излизане от машината. 

0007   X: 0.0 

0008   C: 0.0 

0009 ELSE Референциране в зона поставяне. 

0010   Y: 0.0 От зона поставяне преместване нагоре. 

0011   X: 0.0 

0012 ENDIF 

0013 – 

0014 IF Вакуум-01 = вкл Ако детайл е в грипера, 

0015   Z: 1267.8 

0016   C: 90.0 

0017   X: 173.8 

0018   Y: 804.7 

0019   Вакуум-01 = изкл поставя се на сигурна позиция. 

0020   TIME = 1.00s 

0021   Y: 0.0 

0022   X: 0.0 

0023 ENDIF 

0024 – 

0025 C: 0.0 Преместване към референтна позиция. 

0026 Z: 0.0 

0027 Вакуум -01 = изкл Всички вакууми и  

0028 Вакуум -02 = изкл 

0029 Грипер-01 = отваря кръгове на грипера се поставят в референтно положение. 

0030 Грипер-02 = отваря 

0031 - 
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5 Отстраняване на грешки 

5.1 Работни грешки 

Причините за работни грешка са в дефектиралото състояние на робота. Ако възникне работна 
грешка, в тийчбокс се индикира съответното съобщение за грешки – подредени по приоритет: 

 
 
Всяко съобщение за грешка се предхожда от цифров код със следното значение: 
 
Група грешки - номер на грешка - допълнителен номер 
 

Освен това в статусния ред вдясно се показва иконата за грешка . 
 
Повечето грешки причиняват незабавното спиране на робота и превключване в режим  
РЪЧЕН. За да продължи автоматичния режим, след отстраняване на причината грешките 

трябва да бъдат изчистени с бутон  и да извърши референцирането. 
 
Грешки, чиято причина все още е налице, се показват в червено. Ако причината за грешката е 
премахната или вече не е активна, цветът на дисплея се променя на сиво. 
 

 Грешка, чиято причина все още е налице, не може да бъде потвърденa. 
 

 С  само прозорецът се затваря, но не се потвърждават или изтриват грешки 



 
Ръководство за експлоатация R8.3 Стр. 319 

R83_V8_25_02_DE-last revision.doc / 18.02.2020 
 

 

5.1.1 Работни грешки в текстови съобщения  

 

5.1.1.1 Съобщения за осите 

 
Група № Допъл- 

нение 

Съобщение  Причина / 

отстраняване на нередности 

004 000 0-11 xx :Отклонение от траекторията Реалната скорост на оста изостава от 
вътрешното изчисление; вероятно поради 
по-голямо механично триене в 
направляващите/лагерите или с твърде 
голямо тегло на грипера. Може също да 
показва неизправност в инвертора или 
серво модула. 

004 001 0-11 xx :Краен превключвател 0-позиция При преместване на оста крайният 
превключвател е задействан в посока - . 
 

004 002 0-11 xx :Краен превключвател край-позиция При преместване на оста крайният 
превключвател е задействан в посока +. 

004 003 0-11 xx :Температура на мотора  

004 004 0-11 xx :Повреда инвертор Причините за неизправност на инвертора 
могат да бъдат многообразни. 
Препоръчително е да отчетете показанията 
на дисплея на инвертора и да се свържете с 
най-близкия сервизен център. Съобщенията 
за грешки на регулатора могат да бъдат 
потвърдени чрез команди за движение 
(изборът на ос води до включване на 
регулатора). Ако напр. стоят 3 грешки на 
регулатора, оста трябва да бъде избрана 3 
пъти. Тази грешка обаче може да показва и 
механичен дефект или затруднена 
подвижност на водачите / лагерите. 

004 006 0-11 xx :Повреда инкрементален енкодер Тази грешка показва, че инкременталните 
енкодери не  броят   както е предвидено. 
Причината за това може да бъде 
прекъсване на кабела в кабела на 
инкременталния енкодер или дефект в 
логиката на оценката. Друга причина е 
повишеното механично триене между 
водещия вал и лагера. В този случай, тази 
грешка възниква   предимно при много 
ниска скорост, особено в първата фаза на  
ускорение или последната фаза на спиране. 

004 007 0-11 xx :Ограничение на хода Съответата ос отчита действителна 
позиция извън границите на   хода. 

004 008 0-11 xx:Завишена скорост По време на работата с бутоните за 
потвърждение оста се движи по-бързо от 
250 mm / s 

004 009 0-11 xx :Дефектно прекъсване контактор  

004 010 0-11 xx :Позицията на оста не позволена Пневматичната ос се намира между двете 
възможни позиции. Няма задействан 
прекъсвач за ограничаване на положението. 
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Група № Допъл- 

нение 
Съобщение  Причина / отстраняване на нередности 

004 012 0-11 xx :Непозволена зададена позиция В тийч-програмата за робота има невалидна 
зададена позиция или ограничението на хода е 
настроено твърде ниско. При дефинирани и 
активирани зони за безопасност, това 
съобщение за грешка се появява веднага, след 
като роботът поиска да напусне зоните за 
безопасност.  

004 013 0-11 xx :Скорост неконтролирана Цифровата ос при  престой е напуснала 
зададената си позиция. Възможно е   
спирачките или контакторите на осите да са 
дефектни. 

004 015 0-11 xx : Ролков прекъсвач - неочакван Оста се движи, а входа на ролковия прекъсвач 
променя своето състояние без запомнена точка 
на превключване в околността на тази позиция. 

Принадлежащият предпазен шалтер на 
инструмента (или принадлежащият кръг на 
превключване) е дефектен или позицията на 
опората се е променила. 

004 016 0-11 xx :Зона безопасност 
напускане 

Най-малко една ос е извън определената зона 
за сигурност. За да се върнете в зоната за 
безопасност, деактивирайте наблюдението в 
менюто Init. 

004 017 0-11 xx :Оста не е в 0-позиция Преди започване на стандартното 
референциране се проверява дали В-ос се 
намира в 0-позиция. Ако това не е така с това 
съобщение за грешка се прекъсва 
референцирането. 

004 018 0-11 xx : Ролков прекъсвач очакван Оста е преминала към запомнена точка на 
превключване, но входа на ролковият прекъсвач 
не е проенил своето състояние. 
 

Принадлежащият предпазен шалтер на 
инструмента (или принадлежащият кръг на 
превключване) е дефектен или позицията на 
опората се е променила. 

004 019 0-11 xx :Контрол на позицията Контрола на позиция проверява зададената 
вътре крайна позиция с актуалната позиция. Ако 
не съвпадат се появява съобщение за грешка. 

004 020 0-11 xx :Гнездото не е отворено  

004 021 0-11 xx :Изхвъргача е много бърз При функция натискане. Движението на 
изхвъргача е много бързо, респективно 
отчечката от междинната позиция до целевата 
позиция е много кратка. 

004 022 0-11 xx :Контрол на времето Пневматичната ос не е достигнала своята 
зададена позиция в рамките на времето. 

004 023 0-11 xx :Междинна позиция не е 
възможна 

 

004 024 0-11 xx :Контрол кулизия Задейства се (частична опция) контрол кулизия: 
контрол на инструмента, контрол робков 
прекъсвач, зона безопасност, контрол кулизия 
AND/OR, контрол носачи. Според 
конфигурацията на робота. 

004 025 0-11 xx :Ръчно преместване отказано Или в ръчен режим на работа на безопасният 
пакет при смяна на оста не е освободен 
съгласуващ бутон и наново натиснат; 
 

Или оста е нарушила някоя зона на безопасност 
и е продължила преместването в посока към 
препятствие. 
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Група № Допъл- 

нение 
Съобщение  Причина / отстраняване на нередности 

004 026 0-11 xx :Ролков прекъсвач повторение Входа на ролковият прекъсвач е променил 
своето състояние без да е задвижила оста. 
Оста се е преместила в посока минус и е 
преминала първата запаметена точка на 
превключване, но входа на робковият прекъсвач 
е променил своето състояние следващият път. 
 

Оста се е преместила посока плюс и е 
преминала последната запаметена точка на 
превключване, но входа на ролковият прекъсвач 
е променил своесто сътояние следващят път. 
 

Принадлежащият предпазен шалтер на 
инструмента (или принадлежащият кръг на 
превключване) е дефектен или се е променила 
позицията на опората. 

004 027 0-11 xx :гнездо не е затворено Гнездото на дигитална B-ос не може да се 
затвори в края на движението. 

004 028 0-11 xx :Кран в зоната на робота Опционалният контрол на подкрановият път 
гарантира, че робота няма да може да се 
премества, ако крана е в зоната на робота. 

004 029 0-11 xx :Прекъсване кабел Всичките четири входа 0° позиция, 90° позиция, 
канал A и канал B на дигитална (B-) ос са 
едновременно LOW. 

004 030 0-11 xx : Момент на завъртане контрол Реалният момент е бил по-голям от изчислен 
максимален момент. Възможните причини са 
сблъсък, претоварване 
 или механично затруднено движение. 

004 031 0-11 xx : Контрол носачи Задействане контрол кулизия "носачи контрол". 

004 032 0-11 
xx : Контрол позиция 
(Чакай ШМ) 

Роботът е напуснал зададената си позиция, 
докато е в режим на изчакване на 
щприцмашината.  

004 033 0-11 xx : Ремъци интервал инспекция 
достигнат 

Когато се достигне интервалът за проверка на 
ремъка, това съобщение се показва веднъж. 
Освен това съобщението се показва всеки път, 
когато роботът е включен, а интервалът преди 
изключване вече е превишен. Ремъкът трябва 
да бъде проверен, а тестът трябва да бъде 
потвърден. 

004 034 0-11 xx : Ремъци интервал смяна достигнат Когато се достигне интервалът за смяна на 
ремъка, това съобщение се показва веднъж. 
Освен това съобщението се показва всеки път, 
когато роботът е включен, а интервалът преди 
изключване вече е превишен. Ремъкът трябва 
да бъде подновен, а подновяването трябва да 
бъде потвърдено. 

004 035 0-11 xx : Контрл носачи  Vабс 

Контрол кулизия "носачи контрол" се задейства 
в автоматичен ражим, извъшва се с Vабс 
повреме на движение. 

004 036 0-11 
xx : полезен товар надхвърлен 
(активиране динамично задвижване) 

Установено е  претоварване. 
Намалете натоварването  или ускорението или 
активирайте динамичното задвижване. 

004 037 0-11 xx : Ролков прекъсвач извън 
ограничението на хода 

Точката на превключване на емулиран ролков 
превключвател е извън границите на хода на 
оста. 

004 038 0-11 xx : Спирателна сила много малка Автоматичният спирачен тест показа твърде 
ниска сила на задържане на спирачката. Това 
може да доведе до нежелани, неконтролирани 
движения на оста в покой на робота. 
Задължителено  ремонт / смяна на спирачката 
(мотора) на засегнатата ос. 

004 039 0-11 xx: Референциране без референтен 
шалтер 

Стартирането на команда за преместване в 
състояние "Без референциране" не е възможно 
за оси без нулева позиция или превключвател 
за посоката. За оси с енкодери с абсолютна 
стойност състоянието на батерията вероятно е 
ниско. 

004 040 0-11 xx: Датчик абсолютна стойност 
грешно въведена позиция 

Грешката се появява, когато инверторът 
изпраща индикация за неправилна позиция след 
включване. Причината за това може да бъде 
празна резервна батерия или дефектен кабел 
на инвертора на двигателя. 

 
 Допълнителният номер показва оста,  xx означава наименованието на оста. 
000 ... X,  001 ... Y,  002 ... Z,  003 ... A,  004 ... B,  005 ... C,  6 ... X2,  7 ... Y2, etc. 
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5.1.1.2 Съобщения за вакуум 

Група № Допъл- 
нение 

Съобщение  Причина / отстраняване на нередности 

006 000 0..n Вакуум xx детайл загубен Това съобщение за грешка се извежда, когато е 
активирано наблюдение на вакуума за 
показаната схема и подналягането на тази 
верига падне под зададения праг. 

006 001 0..n Ваккум  xx не е изкл. Във вакуум референтно положение е избрана 
настройка ИЗКЛ, но в края на референцирането 
вакуума не е бил ИЗКЛ. 

006 002 0..n Вакуум  xx не е вкл Във вакуум референтно положение е избрана 
настройка ВКЛ, но в края на референцирането 
вакуума не е бил ВКЛ. 

006 003 0..n Термоконтрол на помпата Термичният контакт на вакуумната помпа е 
реагирал поради повишената температура на 
двигателя. 

006 004 0...n Вакуум xx бутон съгласуване не е 
натиснат 

Ако безопасността не е изпълнена контактният 
ключ трябва да бъде настроен на ръка и трябва 
да се натисне клавиш за активиране, за да 
включите вакуум. 

006 005 0...n Вакуум xx продухвам не е изкл. Вакуум функция продухване не е била 
изключена в края на референцирането 

006 006 0...n Ваккум-xx всмукване не херметично Това съобщение за грешка се извежда 
ако смукателят на съответната вакуумна схема 
не е могъл да изгради необходимия частичен 
вакуум по време на 10 цикъла на превключване 
на клапана.Причината може да е износване на 
смукателя или на въздушния маркуч. 

 
xx показва вакуумния номер например 01 
 
 Допълнителен номер 000 = VAKUUM 01 

            001 = VAKUUM 02, и.т.н. 
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5.1.1.3 Съобщения за ръка 

Група № Допъл- 
нение 

Съобщение  Причина / отстраняване на нередности 

007 000 0..n Грипер xx детайл загубен Това събщение за грешка се появява тогава, 
когато контрола на грипера за ивдикираният 
кръг се активира и се индикира загуба на детайл 
на  вхоад контрол датейла на грипера. 

007 001 0..n Грипер  xx не е ОТВОРЕН В грипер – референтно положение се избира 
настройка ОТВОРЕНИ (=стандарт), в края на 
референцирането обаче грипера не е бил 
отворен. 

007 002 0..n Грипер xx не е затворен В грипер – референтно положение е избрана 
настройка ЗАТВОРЕН, в края на 
референцирането обаче грипера не е бил 
затворен. 

007 003 0..n Грипер xx Контрол време Грипера не е достигнал зададеното си 
положение в рамките на зададеното време. 

007 004 0...n Грипер xx Бутон съгласуване не е 
натиснат 

При неизпълнена защита ключовият шалтер 
трябва да е на ръчно положение и да се натисве 
бутон съгласуване, за да може да превключи 
грипера. 

007 005 0...n Грипер xx не е без налягане Референтното положение на грипера е без 
налягане, в края на референцирането обаче 
грипера е бил ОТВОРЕН или ЗАТВОРЕН. 

 
xx показва номера на грипера  например  01 
 
Допълнителен номер:: 000 = Грипер 01 

            001 = Грипер 02, и.т.н. 
 
 

5.1.1.4 Съобщения за изходи периферия 

Група № Допъл- 
нение 

Съобщение  Причина / отстраняване на нередности 

009 000 0..n xx Контрол Това съобщение за грешка се показва тогава, ако 
контрола на детайла за индикираният изход на 
периферията се активира, а вход периферия със същия 
номер е ИЗКЛ.  

 
xx  показва името на периферния изход:  
например PA-001 
 
 
Допълнителен номер: 000 = PA-001 

            001 = PA-002, и.т.н. 
 
 

5.1.1.5 Съобщения  за цилиндър 

Група № Допъл- 
нение 

Съобщение  Причина / отстраняване на нередности 

010 000 0...n Цилиндър хх не е включен При покой циливдъра напуска своят позиционен 
краен превключвател. Възможни причини са 
загуба на въздух под налягане или механични 
проблеми. 

010 001 0...n Цилиндър хх не е изключен При покой циливдъра напуска своят позиционен 
краен превключвател. Възможни причини са 
загуба на въздух под налягане или механични 
проблеми. 

010 003 0...n ЦИЛИНДЪР xx КОНТРОЛ НА 
ВРЕМЕТО 

Цилиндърът не е достигнал зададената позиция в 
рамките на настроеното лимитно време. 

010 004 0...n Цилиндър  xx Бутон съсласуване 
не са натиснати 

При неизпълнена защита ключовият шалтер 
трябва да е на ръчно положение и да се натисве 
бутон съгласуване, за да може да се задейства 
цилиндъра 
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5.1.1.6 Съобщения за конвейер 

Група № Допъл- 
нение 

Съобщение  Причина / отстраняване на нередности 

019 000 0..n Конвейр xx термичен контрол Термичният контакт на конвейра е сработил 
поради повишената температура на двигателя. 

019 
PRIMUS  
не е 
наличен 

001 0..n Конвейр xx следване целева 
позиция  
достигната 

При активна команда следване конвейр се 
позиционира крайна точка P2.  Задейства се 
това съобщение за грешка, а тийчпрограмата 
продължава да се изпълнява от етикет за 
алтернативен ход 

 
xx показва номера на конвейр: например 01 
 
Допълнителен номер:  000 = конвейр 01 

            001 = конвейр 02, и.т.н. 
 
 

5.1.1.7 Съобщения за теглилка 

Група № Допъл- 
нение 

Съобщение Причина / отстраняване на нередности 

020 
PRIMUS:  
не е 
налице 

000 0..n Теглилка xx клоючалка не е 
затворена 

Ключалката на теглилката не е затворена в 
началото на референцирането. 

 
xхх показва номера на теглилката: например 01 
 
 

5.1.1.8 Съобщения  за камера 

Група № Допъл- 
нение 

Съобщение Причина / отстраняване на нередности 

021 
PRIMUS:  
не е 
наличен 

000 0..n Камера xx Грешка комуникация TCP / IP връзката с камерата не е възможна. 
Проверете: 
• Състоянието на камерата (офлайн / онлайн) 
• IP адрес и порт 
• кабел Ethernet, рутера и DIP-превключватели 
• Настройки TCP / IP на камерата 

021 
PRIMUS:  
не е 
наличен 

001 0...n Камера  xx Потребител dll функция 
не е налична 

Камерата съобщава нова позиция, но 
потребител-dll не е зареден или достъпа до 
функцията на камерата не е възможен. 
Проверете: 

• Дали потребител-dll е зареден 

• Дали потребител-dll съдържа функция 
камера 

 
xx показва номера на камерата: например 01 
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5.1.1.9 Съобщения на общия хардуер 

Група № Допъл- 
нение 

Съобщение Причина / отстраняване на нередности 

124 000 000 N O T - A U S 
Авариен стоп 

Авариен прекъсвач е бил задействан или на 
шприцмашината или на робота.  
След като съответният превключвател за 
аварийно спиране  NOT-AUS е бил освободен, 
управляващото напрежение трябва да се включи 
отново чрез бутона "управляващо напрежение 
включено" на блока за аварийно изключване. 

124 001 000 Работно налягане липсва Работното налягане е спаднало до по-малко от 3,5 
до 4 бара. 

124 002 000 Контрол на фазите Мониторинг на фазите в 
електроразпределителният шкаф съобщава за 
колебанията в напрежението и асиметрията на 
мрежата, които надвишават определен, 
регулируем обхват. 

124 005 000 Режим без Р За да може да се премине към автоматичен 
режим, трябва да се включи "Режим с Р". 
Използвайте клавиша от блока за аварийно 
спиране, за да включите "Режим с Р". 

124 006 000 ШМ в ръчен режим на работа Шприцмашината е  била в ръчен режим, когато е 
натиснат клавиша AUTOMATIК. 

124 007 000 Контрол на инструмента Безопасността на инструмента предотвратява 
движението на робот в затворен инструмент, респ. 
затварянето на инструмента, когато роботът е в 
зоната на инструмента. Безопасността на 
инструмента  се осъществява с двата ролкови 
прекъсвачи S5 (ос Y) и S6 (ос Z). 

124 008 000 ШМ защитни врати се отварят Защитната врата на шприцмашината се отваря по 
време на автоматичен режим на работа. 

124 009 000 Вратата на е заключена Вратата на пакета за безопасност не можа да 
бъде механично заключена. Може би контактът на 
вратата е изкривен и фиксирането на 
ограничителния болт вече не е възможно. 

124 010 000 Контрол вратата не е квитирана Приспособлението за безопасност на робота 
връща съобщение, че за режим на работа не се 
налични необходимите мерки за безопасност. 

124 011 000 Контрол на времето  
Бутон съгласуване 

Бутонът за потвърждение  в тийчбокса трябва на 
редовни интервали да се освобождава. 

124 012 000 Референциране в инструмента 
забранено 

От съображения за безопасност в зоната на 
инструмента не може да се извършва стандартно 
референциране.  Съобщението за грешка се 
извежда, когато роботът е в зоната на 
инструмента, а операторът не е задал 
референтно движение. Да се съблюдава, че не 
може да се извърши референтно движение в 
зоната на инструмента в режим на работа Липсва 
референциране.  

124 015 000 Бутон съгласуване 
освобождаване 

Бутонът за потвърждение  в тийчбокса трябва на 
редовни интервали да се освобождава. 

124 016 000 Комуникация разпадане Възникнал е комуникационен проблем с инвертор 
с CAN- Bus  връзка. 

124 017 000 Контрол на времето 
Комуникация на процеса 

Изчакване при комуникация с авариен блок или с 
тийчбокс. В повечето случаи нормалната работа е 
възможна след потвърждаване на съобщението 
за грешка. 

124 018 000 Безопасност не е изпълнена Устройството за безопасност на робота съобщава, 
че не са били взети необходимите предпазни 
мерки. Също така проверявайте бутоните за 
аварийно спиране на робота и шприцмашината. 

124 019 000 ШМ в ръчен режим на работа ШМ е била в  ръчен режим, когато е бил натиснат 
бутонът автоматичен режим в тийчбокс. 

124 020 000 Зона безопасност: x нарушена Направен е опит да се влезе в изключена зона за 
безопасност. Преместете съответната ос отново в 
разрешената зона. 

124 028 000 Централизирано подаване на 
смазочен материал  
контрол 

Спрете робота възможно най-бързо  и изчакайте 
централното смазване (има ли смазка в 
резервоара?) 

124 029 000 Централизирано подаване на 
смазочен материал  
утаено 

Проверете, респ. поправете централизираната 
система за смазване 
(Има ли мазнина в резервоара?) 
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Група № Допъл- 
нение 

Съобщение Причина / отстраняване на нередности 

124 030 000 Автоматичен режим на работа – 
не е възможно (режим на работа) 

При натискане на бутона за автоматичен старт 
роботът не е бил в режим на референция или 
комплектен стоп. 
00x показва текущия режим на работа: 
0…Референция -липсав, 1…референциране, 
2...референция, 3...ръчен, 4...комплектен стоп, 
5...преместване комплектен стоп, 6...автоматичен 

124 031 000 Централизирано подаване на 
смазочен материал  
 Не последва спадане на 
налягането 

Проверете, респ. поправете централизираната 
система за смазване  (запушване?) 

124 032 mmm ШМ „mmm“ инструмента е 
отворен 

Не може да се стартира "Easy Automatic Start 
Sequence". 

124 033 mmm ШМ „mmm“ позиция на 
инструмента неопределена 

Не може да се стартира "Easy Automatic Start 
Sequence". 

124 034 mmm ШМ „mmm“ Контрол на 
инстручента спирачен път 

Опит за позициониране в съответната ШМ при 
неотваряне изцяло на инструмента 

124 035 000 Изтекъл интервал за смазване  Показва се веднъж, щом една от осите достигне 
интервала на смазване. Освен това съобщението 
се показва всеки път, когато роботът е включен с 
изтекъл  интервал на смазване. 

124 036 000 Управляващо напрежение ВКЛ 
ЛИПСВА 

Показва, че управляващото  напрежение не е 
включено. За да се осигури безопасност, 
управляващото напрежение трябва да се включи с 
помощта на бутона "управляващо напрежение 
включено" на блока за аварийно спиране. 

124 037 000 Управляващо напрежение 
проблем превключване 

Хардуерен дефект в релето за управление на 
напрежението. 

124 038 000 Празен резервоар 
Централизирано подаване на 
смазочен материал  

Централното смазване съобщава, че резервоарът 
е празен. 

124 039 000 ШМ – вход разлика по време на 
СТОП 

След ново стартиране на робота, поради 
предишното спиране, едно или повече състояния 
на сигнала на шприцмашината са различни от 
тези към  момента на спиране. 

124 040 mmm ШМ “mmm” Робот вън от 
инструмента  
Проблем превключване 

Открит e проблем с генерирането на сигнална 
„Зоната на инструмента е свободна”. Проверете 
съответната електрическа система и релето. 

124 041 mmm ШМ “mmm” Статус инструмент не 
е гарантиран за влизане 

Състоянията на входовете се различават от ШМ 
по тяхната референция (запомнени при сигнал на 
ШМ  инструмента е отворен) и не пасват на 
състоянията на изходите към ШМ. 

124 043 000 Референциране преминава 
Вход блокиран 

Функцията “Предотвратяване предварително 
референциране” е конфигурирана.  Стандартното 
референциране е предотвратено, защото вход S5 
и/или S5.2 не е ВКЛ. Използвайте референтна 
програма, за да избягате от съобщение за грешка 
или преместете робота с помощта на ръчна 
функция към шалтер S5/S5.2  

124 044 000 Предпазно реле 24 V  
Проблем превключване 

Предпазното реле – контролно превключване 
съобщава за проблем в комутиращият кръг 24 Volt  

124 045 000 Предпазно реле  
Контрол 0 V  
Проблем превключване 

Предпазното реле – контролно превключване 
съобщава за проблем в комутиращият кръг 0 Volt 

124 046 mmm „mmm“ синхронизиране отваряне 
на инструмента на ШМ 
Промяна на посоката 

Движението на инструмента е променило 
посоката си, докато се е  изпълнявала командата 
за синхронизиране на отваряне на инструмента.  

124 047 mmm „mmm“ Робота се премества в 
инструмента с активен сигнал 
инструмент затваря 

Направен e опит за влизане в инструмента  
докато сигналът за затваряне на матрицата  е бил 
включен. 

124 048 mmm „mmm“ Инструмент позиция 
измирване  
Вход отворен 

Нищо не е свързано към аналоговия вход за 
измерване на местоположението на инструмента. 

124 049 000 Извън зоната за безопасност: x Направен е опит да се излезе от  затворените 
зони за безопасност.  Преместете съответната ос 
обратно в  разрешената зона. 

124 050 mmm Вентилатор спирачно 
съпротивление „mmm“ грешка 

Вентилаторът на спирачното съпротивление не 
функционира. 

124 051 mmm ШМ „mmm“ в автоматичен режим 
на работа 

Роботът е в сухия цикъл, a шприцмашината е в 
автоматичен режим. 

124 052 Mmm ШМ „mmm“ изхвъргач напред 
Промяна на посоката 

Изхвъргачът променя посоката си на движение по 
време на командата " Изхвъргач напред" 
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5.1.1.10 Съобщения за системна грешка 

Група № Допъл 
нение 

Съобщение Причина / отстраняване на нередности 

127 003 ggg Въшна промяна тийчпрограма Тийчпрограмата е получена от външен източник. 
Допълнителният номер на грешката показва 
източника на получената програма: 0 ... 
Тийчбокс 1, 1 ... Тийчбокс 2, 10 ... шприцмашина, 
23 ... дистанционен  достъп 

127 010 ttt Закъснение в реално време Вътрешна софтуерна грешка. Обработката на 
изчислението на оста започна твърде късно. 
Допълнителният номер на грешката показва 
забавянето в милисекунди. 

127 011 ttt Фатално препълване Вътрешна софтуерна грешка. Обработката на 
изчислението на оста е започнало твърде късно. 
Допълнителният номер на грешката показва 
забавянето в милисекунди. 

127 012 000 QUIT-QUEUE VOLL 
Квитиращ източник пълен 

Вътрешна грешка на софтуера при изпълнение 
на команди за движение. 

127 013 000 ОГраничаване на ход 
Не е позволеня промяна 

Ако на една ос е присвоена Винаги програма, 
ограниченията на хода не могат да се регулират 
докато тече Винаги програма. 

127 014 000 Потребител реално време- 
функция: Времето за изпълнение е 
много дълго 

Изпълнението на потребителската функция 
"RTFunc" е продължило твърде дълго време. 
Изпълнението е спряно. Проверете функциите 
User.dll и рестартирайте процесора. 

127 015 000 Системна грешка Свържете се с производителя 

 
 

5.1.1.11 Съобщения за грешка в CAN модули 

Gruppe Nr. Допъл 
нение 

Съобщение Причина / отстраняване на нередности 

141 000 aaa aa :НЕИЗПРАВНОСТ  В 
ИНВЕРТОРА  ff 

Само при  роботи с управление на инвертора 
чрез CAN-BUS. Кодът за грешка на инвертора се 
показва в ясен текст на съобщението за грешка. 
Моля, свържете се с най-близкия сервизен 
център. 
Съобщенията за грешки на контролера могат да 
бъдат квитирани чрез команда за преместване 
(Изборът на ос предизвиква освобождаване на 
контролера). 
Ако напр. на контролера има 3 грешки, оста 
трябва да бъде избрана 3 пъти. 
Тази грешка обаче може да посочва механичен 
дефект, например затруднено движеие на 
водачи/лагери.  

141 001 mmm mm : CAN-Модул 
Комуникационна грешка 

Възникнала е грешка при комуникацията с CAN 
модула с показания номер. 

141 002 bbb Can Bus “bbb” предупреждение 
или 
Can Bus “bbb” BUS Изкл 

Това показва проблеми с комуникацията на 
съответната CAN Bus линия. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ WARNUNG означава лоша 
връзка. 
BUS AUS  означава без връзка 

141 003 bbb “bbb” Робот интегриране 
Комуникационна грешка 

Комуникацията между два робота е прекъсната 
поради несвързан втори робот или поради 
прекъсване на кабел. 
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5.1.1.12 Съобщения за грешка в създател на тийч-програма 

Група № Допъл 
нение 

Съобщение Причина / отстраняване на нередности 

160 000 000 ТВЪРДЕ ГОЛЯМА TEACH- 
ПРОГРАМА 
. 

Програмата надвишава 
максималния размер на паметта. 

160 001 lll Не е намерен етикет Използваният етикет от JMP команда не може 
да бъде намерен в тийчпрограмата. 
Допълнителният номер на грешката показва 
номера на етикета. 

160 002 sss ПОДПРОГРАМА НЕ Е 
НАМЕРЕНА 

Използваният етикет от CALL команда не може 
да бъде намелен в тийчпрограмата. 
Допълнителният номер на грешката показва 
номера на подпрограмата. 

160 003 000 КОМАНДАТА НЕ СЕ ПОДДЪРЖА Командата не се поддържа от версията на 
софтуера, използвана в робота. 

160 004  УСТРОЙСТВОТО НЕ Е 
КОНФИГУРИРАНО 
 

Teach- програмата използва устройство, което 
не е налично в   робота. 

160 005 aaa аа: ЦЕЛ ИЗВЪН 
ΟΓРАНИЧЕНИЕТО НА ХОДА 

Целта на съответната ос е извън границата на 
хода. 

160 006 000 ТИЙЧПРОГРАМА 
  НЕВАЛИДНА 

Тийчпрограма е дефектна. Ако е възможно, 
използвайте резервно копие на програмата. 

160 007 000 Сумарни грешки в 
Тийчпрограмата 

Teach- програма е дефектна. Ако е възможно, 
използвайте резервно копие на програмата 

160 008 ppp Програма поставяне 
недефинирана 

Тийч-програмата се опитва да използва 
недефинирана програма поставяне с номера, 
показан в допълнителния номер на грешката. 

160 
PRIMUS: 
nicht 
verfügbar 

009 nnn Име на подпрограмата  
ГРЕШНА  ДЕФИНИЦИЯ  НА ОС 
 

Дефиницията на ос за засегнатата подпрограма 
съдържа ос, която не е на разположение на 
робота 

160 
PRIMUS: 
не е 
налична 

010  Дефиниции цилиндър не съвпадат в 
актуалната Винаги програма  

Направен е опит да се прехвърли Тийч-
програма, докато се изпълнява програма 
"винаги програма", чиито цилиндрови 
дефиниции не съвпадат с тези на текущата 
програма. 

160 
PRIMUS: 
не е 
налична 

011  Дефиниции вакуум не съвпадат с 
актуалната Винаги програма 

Направен е опит да се прехвърли Тийч-
програма, докато се изпълнява програма 
"Винаги програма", чиито аналогови настройки 
за вакуум не съвпадат с тези на текущата 
програма. 

160 
PRIMUS: 
не е 
налична 

012  "Име на подпрограмата" НЕ МОЖЕ 
ДА БЪДЕ ЗАМЕСТЕНО ОТ НОВА 
Винаги програма 

Направен е опит за прехвърляне на Тийч-
програма, докато се изпълнява програма 
"Всвинаги програма".  

160 013  ТИЙЧ-ПРОГРАМАТА  В 
  "Режим на работа" 
НЕ СЕ ПРИЕМА 

В текущия режим на работа не е възможно да 
се прехвърли Тийч-програмата. 
Допълнителният номер на грешката показва 
текущия режим на работа: 0...референция 
липсва, 1..референциране, 2...референция, 
3...ръчен, 4...комплектен стоп, 5...преместване 
комплектен стоп, 6..автоматичен. 

160 014  Тийчпрограма невалидна Тийч-програма е дефектна. Използвайте 
работеща Тийч-програма. 

160 015  ВЕРСИЯ НА TEACH- ПРОГРАМА  
НЕ СЕ ПОДДЪРЖА 

Версията на Тийч-програмата, заредена в 
робота, не се поддържа. Може да е възможно 
програмата да се преобразува в правилната 
версия, като се зареди в теоретичната кутия и 
след това отново в робота. 

160 016  ГРЕШКА  ПРИ ЧЕТЕНЕ НА 
ТИЙЧРОГРАМА ОТ ФАЙЛ 

Ако програмата е прехвърлена като файл и е 
дефектна, напр. при интеграция. 

160 017  Тийчпрограма от друг робот Управляващият номер, съхранен в тийч-
програмата, не съответства на управляващият 
номер на робота. Тийч-програмата може да 
бъде заредена в тийчбокс и след направена 
проверка да бъде съхранена обратно в робота. 
ВНИМАНИЕ: Последователността и позициите 
на програмата вероятно не отговарят на 
текущото приложение! ! 

160 018  Логически функции  и/или 
последователни грешки 

И/ ИЛИ команда е намерена без директно в 
редовете преди това да е намерена команда с 
условия IF, JMP, WAIT, CALL. 
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Група № Допъл 
нение 

Съобщение Причина / отстраняване на нередности 

160 019  Предишната Тийчрограма е 
възстановена 

Новата тийч-програмане може да бъде 
прехвърлена, тийч-програмата, заредена преди 
това в робота, е запазена. 
 

160 020 ppp Ppp"  Състояние броч оси не 
пасва 

Осите, използвани в засегнатата програма за 
подаване, не съответстват на дефиницията на 
оста на частичната програма. 

160 021  Невалидна команда Изпълнението на командата е невъзможно или 
не е разрешено: 

Примери: 

Команда за активиране на ос, но активирането 
не е конфигурирано. 

Команда с числена ос, но оста е цифрова ос. 

160 
PRIMUS: 
Не е 
наличен 

022  Необходимо е ръчно 
преобразуване на Teach- 
програмата  

. Програмата "Винаги програма" има грешен 
програмен номер. Програмата трябва да бъде 
преобразувана ръчно. 

160 023  НЕВАЛИДЕН ПАРАМЕТЪР 
 

Teach-команда получава параметър,  който не 

съществува. 

160 024  Не е дефинирано име на 
позицията  

Команда на осите или програма за подаване 
използва недефинирана позиция. 

160 025  “ppp“ Недопустима посока на 
преместване датчик стифиране 

Движението датчик стифиране на съответната 
програма поставяне показва противоположната 
посока нна съответната програма поставяне. 

160 
PRIMUS: 
nicht 
verfügbar 

026  Глобална тийчпрограма 
компилирана грешка 

Глобалната Тийч-програмае заредена, но не 
може да бъде изпълнена. В глобалната Тийч-
програма само програмите за Винаги програма 
могат да съдържат команди; Осите не могат да 
се използват. 

 
Допълнителният номер aaa изразява оста,   aa означава обозначението на оста: 
000 ... X,  001 ... Y,  002 ... Z,  003 ... A,  004 ... B,  005 ... C,  6 ... X2,  7 ... Y2, и.т.н. 
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5.1.1.13 Съобщения за грешка в интерпретатор на тийч-програма 

Група № Допъл
нение 

Съобщение  Причина / отстраняване на нередности 

170 000 000 ДЕЛЕНИЕ НА НУЛА В Тийч-програмата е направен опит за 
извършване на разделяне на нула. 

170 001 000 ТВЪРДЕ МНОГО CALL-
КОМАНДИ 

Тази грешка възниква, когато дълбочината на 
вложеност на  подпрограмните извиквания 
стане твърде голяма. Това може да се дължи на 
грешка в Тийч-програмата или на твърде често 
извикване на  CALL-команди без първо да  се 
изпълнят RET - командите. 

170 002 000 RET БЕЗ  CALL-КОМАНДА Изпълнението на програмата откри команда 
RET, преди да бъде изпълнена командата 
“CALL” 

170 
PRIMUS: nicht 
verfügbar 

003 000  „ИМЕ НА ПОДПРОГРАМАТА” 
ВЕЧЕ АКТИВНА 

Teach- програмата се е опитала да стартира 
подпрограма, която вече се изпълнява. 

170 004 000 РЕЗУЛТАТ ИЗВЪН ДИАПАЗОНА 
НА СТОЙНОСТИТЕ 

Резултатът от брояча / брояча на поставяне е 
извън обхвата на възможните стойности. 

170 005 000 Команда подпрограма достига 
без CALL-извикване 

Достигната е команда за подпрограма,  без 
същата да бъде извикана с  CALL 

170 006 sss „Име датчик стифиране“ 
неочаквано 

Датчик стифиране е активиран при обработката 
на команда за сензора за стифиране или на 
програмата за поставяне със сензор за 
стифиране, преди междинната позиция да бъде 
достигната. 

170 007 ppp „ppp“ CRASH-контрол кутия Направен е опит да се използва програмата за 
поставяне, за да се премине  отвъд  кутията под 
височината на кутията. 
Проверете позицията на робота преди 
изпълнението на програмата за поставяне. 

170 008 ppp „ppp“ CRASH-Контрол стек Направен e опит да се използва програмата за 
поставяне, за да се премине  отвъд стека под 
височината на стека. 
Проверете позицията на робота преди 
изпълнението на програмата за поставяне. 

170 009 ppp „ppp“ Преместване 
противоположно на посока 
поставяне 

Посоката на движение на оста на поставяне не 
съответства на изчислената посока на 
поставяне. 
Проверете позицията на робота преди 
изпълнението на програмата за поставяне 

170 
PRIMUS: не е 
наличен 

010 aaa „aaa“ Абсолютно движение по 
време на конвейр - следване 

По време на изпълнението на 
последователната  команда на лентата са 
разрешени само относителни движения 

170 011 000 Умно изваждане  
Много дълга права отсечка 

Правата изходна отсечка в команда умно 
изваждане е по дълга от общата отсечка за 
съответната ос. 

170 012 aaa „aaa“ е изключена Направен е опит за задвижване на 
освободената ос чрез командата за задвижване. 

170 
PRIMUS: 
не е 
наличен 

013 000 „Подпрограма“ Позиция 
недефинирана 

Teach-командата използва недефинирана или 
непълна позиция. 

170 014 000 Ос - натискане погрешна 
посока на преместване 

Команда натискане ос: 
Посоката на актуалната позиция на оста за 
междинната позиция се различава от посоката 
на междинната позиция за целевата позиция . 
Коректно движение не е възможно. 

170 015 000 ШМ одобрение тийчрежим 
без режим на работа с Р 

Ако при изпълнение на ШМ одобрение се 
задейства тийчкоманда, ако режима на работа с 
Р за този интерфейс на ШМ  е изключен. 

170 016 000 Чакай ШМ входен сигнал, но 
ШМ в ръчен режим на работа 

Задейства се при изпълнение на тийчкоманда 
чакай ШМ, ако тази ШМ е в ръчен режим на 
работа. 

170 017 000 Контрол вече използван Teach-командата е опитала да активира 
мониторинг, който вече е активен. 

170 018 000 Одобрение инструмент 
затваряне вече активно 

Тийч-програмае опитала да активира функцията 
за затваряне на матрицата, въпреки че вече е 
включена. 

170 019 000 Инструмент затваряне, 
матрица затваря 

Тийч-програмата се е опитала  да включи 
затварянето на матрицата, докато роботът е в 
матрицата на шприцмашината. 
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5.1.1.14 Съобщения за грешка в конфигурацията 

 

Група № Допълнение Съобщение  Причина / отстраняване на нередности 
180 000 000 Конфигурация  

управляващо напрежение 

Изход 511 – управляващо напрежение ВКЛ е 
конфигурирано, но не всички други  необходими  
входове/изходи са конфигурирани 
Необходими входове / изходи: 
Вход 511 – управляващо напрежение вкл., 
Вход 510 – управл.напреж. контролен вход, 
Вход 164 - Бутон управл.напрежение вкл., 
Изход 511 – управляващо напрежение вкл. 

180 001 000 Аналог Конфигурация 
вакуум 

Аналогов контрол на вакуума не определя 
вакуумният кръг или хардуера. 
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6 Обслужване 

Спазвайте предписаните интервали за поддръжка, тъй като това е единственият начин да се 
осигури перфектно функциониране на робота и гаранцията може да бъде изпълнена изцяло в 
съответствие с нашите гаранционни условия. 
 
Поддръжката може да се извършва само от квалифициран персонал. 
 

6.1 Общи положения 

 С приемането на робота от оператора  отговорността за задължението относно поддръжката и 
контрола на устройствата за безопасност се прехвърля на оператора на съоръжението. 
 
Ето защо обръщаме специално внимание на факта, че указанията за безопасност, маркирани с 

трябва да бъдат контролирани в съответствие с предписанието, за да се гарантира 
пълната функционалност на тези съоръжения. 
 

 Преди да извършите дейности по поддръжката и да влезете в зоната за безопасност на 
робота, изключете главния прекъсвач и спрете сгъстения въздух и обезвъздушете системата 
за сгъстен въздух 
 
Моля, имайте предвид също, че по-специално при роботите с пневматични линейни оси 
понякога се използват 5/3  ходови вентили, така че, задържаният въздух, дори и след 
изключване на сгъстения въздух, може да предизвика неконтролирани движения. 
 

 За работа, която не може да бъде извършена от земята, трябва да се използват 
стандартизирани и тествани помощни средства за катерене. 
 

 За безопасна работа на робота трябва да се използват само оригинални резервни части 
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6.2 Инструкции за смазване за линейни направляващи и  рейки  

 

6.2.1 Интервали на смазване на линейни направляващи на стандартни уреди 

Интервалите на смазване се изчисляват автоматично от контролера и се показват с индикация 
в горния десен ъгъл на екрана със съобщение "Изтекъл интервал на смазване" и иконата за 

смазване  .  
По принцип е необходимо, водачите и лагерите да се смазват след 500 km  пробег,  като оста, 
която първа измине този пробег, определя интервала за смазване. 
 
 

6.2.2 Начин на работа при смазване 

 
Линейни 
напправляващи: 

С кърпа за почистване, отстранете старата 
полепнала мазнина и  смажете лагера, докато 
мазнината видимо излeзе. 
 

ЗЪБНИ РЕЙКИ : С почистваща кърпа отстранете старата мазнина 
и с шпакла или четка нанесете нова мазнина по 
цялата дължина  на зъбните рейки. 

 
 
 

6.2.3 Препоръка за  смазочни материали 

СМАЗКИ: Производител: Вид: 

 Bosch Rexroth AG Dynalub 510 

 Castrol Longtime PD2 

 Chemie-Technik Ekalub GLS 135/N2 

 Klüber Klüberplex BEM 34-132 
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6.3 Задвижващи ремъци 

Задвижващите ремъци се проверяват визуално на всеки 6 месеца за износване и напукване. 
Ако бъдат открити такива, засегнатият ремък трябва незабавно да се замени, за да се избегнат 
повреди и прекъсвания. 
 
От съображения за безопасност се препоръчва задвижващите ремъци да се сменят най-късно 
на всеки 24 месеца като част от общото техническо обслужване.Задвижващите ремъци на 
високоскоростните роботи трябва да се сменят на всеки 12 месеца. 

 Монтирането на нов задвижващ ремък може да се извършва само от обучен и подходящо 
оборудван персонал, тъй като напрежението на ремъка трябва да е настроено правилно. 
Във връзка с това опитните ни техници са на Ваше разположение. 
 

6.4 Моторни спирачки 

При влизане в защитния корпус (работен режим блокировка или ръчен режим) трябва да се 
обърне вниамние, дали e констатирано увисване при осите. 
Ако това е така, веднага сменете съответната спирачка на мотора. 
 

 Смяна на спирачките може да се извършва само от обучен персонал. Преди да работите върху 
вертикална ос, уверете се, че оста е обезопасена срещу падане с подходящи мерки. 
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6.5 Смяна на батерията 

 

6.5.1 Индустриален компютър 

Капацитетът на буферната батерия на IPC в контролния шкаф е достатъчен, за да запази 
данните за период от 3 години при  изключено захранващо напрежение. Препоръчваме 
съответно да смените батерията. 
 
 

 
За да смените батерията, свалете капака на IPC. 
 
Двата скрепителни винта на капака са маркирани 
със стрелки на съседното изображение. 
 
 
 
 

 
Сега можете да премахнете старата батерия 
и да поставите новата батерия. 
 
Когато поставяте новата батерия, 
обърнете внимание на правилната 
полярност, както е показано на 
изображението.  
 
 
 
Накрая отново закрепете покривния капак на IPC. 
 
 
 

 Смяната на батерията трябва да се извършва само когато е изключена! След изключване на 
захранването +24 V, батерията се буферира за 5 минути. В това време батерията трябва да се 
смени, в противен случай това ще доведе до загуба на данни! 
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6.5.2 Инвертори Sanyo R за оси с абсолютни енкодери 

Капацитетът на батериите в инверторите Sanyo R е достатъчен да осигури нулевите точки на 
осите за период от 5 години при изключено захранващо напрежение. Препоръчваме смяна на 
батериите по съответния начин. 
 

 
Фиг.:Батерия в инвертор Sanyo R 

 
 
Процедурата за смяна на батерията е както следва: 

1. Преместете всички засегнати оси до нулевата им точка (с референциране). 

2. Изключете робота. 

3. Отворете или демонтирайте капаците, неиобходими за достъп до инверторите. 

4. Отворете капака на инвертора. 

5. Извадете старата батерия и я изключете. 

6. Плъзнете новата батерия в държача и я включете. Уверете се, че щепселът е пъхнат в 
гнездото. 

7. Затворете капака на инвертора. 

8. Повторете стъпки от 4 до 7 за всички засегнати инвертори 

9. Затворете или сглобете отново всички капаци. 

10. Включете робота. 

11.  

12. Регистрирайте се като администратор. 
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13. Отворете менюто Init - абсолютен енкодер 

 

14. Маркирайте всички засегнати оси. 

15. Натиснете  за да приемете текущите позиции на осите като техни нулеви точки. 
Изчакайте, докато позицията на засегнатите оси покаже 0.0. 

16. Излезте от менюто с . 

 
 

 Не движете робота, докато извършвате точки от 3 до 15. В противен случай настройките на 
нулевата точка на робота ще бъдат загубени! 
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6.6 Релета за защита на инструмента 

За обработка и предаване на сигналите на защитните превключватели на матрицата 
("ролковите прекъсвачи"). се използват  защитни релета. Те имат ограничен брой цикли на 
превключване като очаквана продължителност на живот. 
 
Препоръчваме да сменяте защитните релетата на матрицата, преди изтичането на очакваната 
им продължителност на живот. 
 
Очакваната продължителност на живот на защитните релета на матрицата в години се 
определя от времето на цикъла на робота и от броя превключвания на релето за един  цикъл 
на робота. 
 

 
 
 
 

  показва продължителността на живот на релета с 1 цикъл на превключване за 
един цикъла на робота: 

Z-осово защитно реле на матрицата за стандартни роботи с 1 зона за съхранение, 
защитно реле на матрицата за стандартни роботи  с енкодери с абсолютна стойност, 
защитно реле на матрицата за  IML системи. 

 
 показва продължителността на живот на релета с 2 цикъла на превключване за 

един цикъла на робота: 
 

Y-осово защитно реле на матрицата за стандартни роботи 
 
 
Например: 
Робота управлява едно приложение с 10 секунди цикъл време. 
 
Очакваната продължителност на живот на  Y –осовото  защитно реле на матрицата е 8 години. 
Очакваната продължителност на живот на  Z –осовото защитно реле на матрицата е 16 години. 
 
 

Време на цикъла на робота в секунди 
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6.7 График за техническо обслужване 

 
Проверки, които трябва да бъдат извършени 

 Интервал в оперативни часове  
  
 

 При време цикъл 

 <10 s 10-30 s >30 s 

1)Приспособления за безопасност                                    

1)Устройства за безопасност  

   

Превключвател за аварийно спиране: 
Когато устройството е спряло, задействайте аварийното спиране и 
проверете дали на ръчното управление е показано "СПЕШНО 
СПИРАНЕ". Шприцмашината също трябва да показва аварийно 
спиране. 

150 150 150 

Функция на бутоните за съгласие в тийчбокс 
Превключете робота в ръчен режим, включете контактния ключ на 
защитния корпус в режим на настройка. Когато се натисне бутона 
за съгласие, светлинният индикатор "Изпълнение на 
безопасността" трябва да свети само при натиснати  бутоните. 
Тази функция трябва да се проверява отделно и с двата бутона за 
съгласие. 

150 150 150 

Предпазен ролков превключвател S5 + S6 
Превключване към режим без HG (бутонът HG LED не свети) 
Затваряне на формуляра (сигнал за отворена форма трябва да е 
изключен). Сега се опитайте да влезете в областта за формоване с 
оста Y. Оста Y може да се движи само до  напускане на S5. На 
манипулатора трябва да се покаже съобщението за грешка 
"Наблюдение на формата". Потвърдете съобщението с ESC. Сега 
опитайте да затворите матрицата и да я отворите. Това не трябва 
да е възможно и на шприцмаината трябва да се появи съобщение 
за грешка. Сега повдигнете оста Y. 

150 300 500 

2) Водещи елементи и зъбни рейки 
Виж  6.2 Виж 6.2 Виж 6.2 

3) Други елементи 
   

Функция на наблюдение на вакуума: 
Проверете входовете за наблюдение на вакуума на дисплея в   

150 150 150 

тийчбокса. 
Ако детайл се задържи от вакуум, трябва да се задвижи вход 
обратно съобщение детайл. 
 
Блок за поддръжка 
Замърсяване на филтъра или нивото на маслото (За уреди с  
масльонка използвайте само масло съгласно ISO VG 32 KL1). 

150 300 500 

Вентилатори на системата за управление:  
Визуално проверете дали всички вентилатори работят. Почистете 
филтрите на вентилаторите, ако са замърсени или ги смените (В 
силно запрашени среди евентуално съкратете интервалите  за 
инспекция.) 
 

150 150 150 

Напрежение в ремъка и износване на ремъка   
Оптична проверка 
 

300 600 800 

Луфт на зъбчатото колело към зъбчатата рейка: 
Спазвайте минимален луфт на  зъбчатото колело + 0,1 mm + 
свободен (мъртъв) ход на предавка 
 

300 600 800 

Трансмисионни уплътнения и винтове за обезвъздушаване 
Проверете за евентуално изтичане на мазнини. 

500 800 1000 

Кабел в теглителните вериги 
Правилно положение в плъзгаща верига (Внимание: Разхлабено 
фиксиране на кабела 
 Образуването на бримка може да причини образуване на бримка) 

 
500 

 
800 

 
1000 

Моторни спирачки:  
Визуална проверка дали вертикалните оси се разтягат при спиране. 

800 1200 2000 

Винтове: 
Проверете дали винтове на робота са затегнати 

800 1200 2000 
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6.8 Централно смазване 

 

6.8.1 Описание за тип VOGEL 

Предлаганата като опция автоматична система смазва всички лагери на линейните водачи и 
свързаните с тях малки зъбни колела и зъбни рейки на робота. Системата измерва пътищата 
на движение на осите X, Y и Z и установява дали лагерите трябва да бъдат смазани. Щом бъде 
достигнат интервал на смазване (100 км), помпата за смазочни вещества се активира и 
посредством  разпределителя на смазка до всички лагери се подават съответното фиксирано 
количество смазка. 
 
 
Помпата на смазката е снабдена с превключвател за налягане. 
Ако зададеното налягане не бъде достигнато в  интервал от 15 секунди след включването на 
помпата или в рамките на 15 секунди след изключване на помпата не се е понижило отново, в 
тийчбокс се появява съобщението за грешка „ZENTRALSCHMIERUNG KONTROLLIEREN“ “/ 
Проверете централното смазване/ 
 
Това съобщение не прекъсва автоматичния режим на робота и може да бъде потвърдено с 

.  
 
При следваща възможност смазването трябва да бъде проверено, а причината за 
съобщението за грешка отстранена. Възможните причини за съобщението за грешка са: 
 
Липса на смазка в резервоара 
Пропускащи, накъсани или напукани маркучи 
Функционална неизправност на помпата 
 
Ако грешката не е била отстранена до достигане на следващия интервал на смазване, отново 
се показва съобщението за грешка „Zentralschmierung Kontrollieren“/ Проверете централното 
смазване/ 

То може да бъде потвърдено отново с . 
 
Ако грешката не е отстранена дори и при достигане на третия интервал на смазване, се 
появява съобщение за грешка «ZENTRALSCHMIERUNG AUSGEFALLEN» /ЦЕНТРАЛНОТО 
СМАЗВАНЕ НЕ ФУНКЦИОНИРА/,  роботът се превключва на комплектен стоп. Най–късно в 
този момент причината за грешката трябва да бъде отстранена.  
 
След отстраняване на неизправността помпата за смазочни материали може да се стартира 

толкова често чрез натискане на  в менюто INIT/ SCHMIERINTERVAL докато смазването 
отново се извърши правилно (без съобщение за грешка). След това е възможно отново да 
стартирате автоматичния режим. 
 
При зареждане на резервоара за смазочни материали трябва да се вземат специални мерки, за да 
се избегне появата на въздушните мехурчета и да се използват само смазки със съответните 
спецификации. 
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6.8.2 Описание за тип HERION 

 
Предлаганата като опция автоматична система смазва всички лагери на линейните водачи и 
свързаните с тях малки зъбни колела и зъбни рейки на робота. Системата измерва пътищата 
на движение на осите X, Y и Z и установява дали лагерите трябва да бъдат смазани. Щом бъде 
достигнат интервал на смазване (100 км), помпата за смазочни вещества се активира и 
посредством  разпределителя на смазка до всички лагери се подават съответното фиксирано 
количество смазка. 
 

6.8.2.1  Смяна на тубичката 

 

• Изключете робота от съображения за безопасност 
 

• Завъртете обезвъздушителя от CLOSE на OPEN и след това го извадете. 

 
• Отворете и махнете капака, като го завъртите наляво. 

 
• Издърпайте празната тубичка. 

• Отстранете предпазния капак от новата тубичка. 

 
• Леко смажете О-пръстена 

 

• Поставете новата тубичка с въртеливо движение 

 
• Поставете капака с лек натиск. Затегнете го ръчно като го завъртите надясно 
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• Поставете отново  обезвъздушителя и го завъртете от ОТВОРЕНО на  ЗАТВОРЕНО 

 
• Включете робота отново 

 

6.8.3 Обслужване 

Въпреки автоматичното смазване, роботът трябва да се поддържа! Само интервалите за 
поддръжка се удължават. Обслужването на уреда за смазване е от решаващо значение за 
намирането на системни грешки, като например: 
 

• напукани маркучи 

• накъсани маркучи 

• Въздушни мехурчета 

• Повредена помпа за смазване или клапани 

• Повредени свързващи елементи 
 

 
 
 

6.8.3.1 Обслужване на централното смазване 

1. Проверете системата за напукани, пропускащи или накъсани маркучи. 
2. На всички водещи лагери трябва да има малки остатъци от смазката. Това гарантира, че 

мазнината достига до всички лагери. Избършете остатъците, за да е възможна нова 
проверка след следващото смазване. 

 
Презареждане на централното смазване без въздушни мехурчета! 
Използвайте само смазка, която отговаря на дадените спецификации! 
 
 

6.8.3.2 Подходящи смазващи вещества 

 

Производител Наименование 

Bosch Rexroth AG Dynalub 520 
Castrol Longtime PD00 
Chemie-Technik Ekalub GLS 135/N00 
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7 Обяснения на думи 

За по-доброто разбиране на ръководството някои термини са пояснени отново: 
 

Израз Обяснение 

AW  Auswerfer   Извъргач 

BM Blasmaschine  Машина за формоване чрез раздуване 

DIAS BUS DIAS - Dezentrales Intelligentes Automatisierungs- System 
Децентрализирана интелигентна система за  
автоматизация 

CNC CNC - Computer Numerically Controlled - 
Mikroprozessorsteuerung CNC - Компютърно цифрово 
управление - Микропроцесорно управление 

CPU Central Processor Unit - Zentraleinheit zur Datenverarbeitung 
Централен процесор - Централна единица за обработка на 
данни 

Euromap 12 Schnittstellennorm zwischen SGM und Roboter 
Интерфейс между шприцмашината  и робота 

Flag Различни знаци за посочване на конкретни  работни 
състояния  

KZ Kernzüge  ****изтегляч на сърцевина 

Lageregelung  При сервоуреди след позиционирането на цифровата ос в 
автоматичен режим моторът продължава да се управлява, 
за да задържа позицията.  

LCD Display Liquid Crystal Display – дисплей с течни кристали 

Master Steuerung im Schaltschrank  
Управление в разпределителния  шкаф 

MS-DOS Флопи диск -операционна система: 
Стандартна операционна система за IBM -PC и 
съвместими 

Not-Aus Block  Допълнителна клавиатурно поле за обслужване на робота  
без ръчно управление 

Offline Липсва връзка между подуправленията 

Online Връзката  между всички подуправления 

Override Настройка - Настройка на скоростта 

PA Периферни изходи  

PE  Периферни входове 

Robot Управление на робота 

SGM Шприцмашина  

Soft key Клавиш от най-горния ред клавиши в тийчбокс, чието 
задание варира в зависимост от текущата функция. 

Soft keyzeile Показва текущата задача на функционалните бутони. 

Teach mode Режим на работа за програмиране на последователни 
програми 

Тийчбокс Ръчно управление 

Teachen Програмиране на робота 

Teachen Програмиране на програмите за последователност 

Тийчпрограма Програмa поставяне 

WZ Инструмент  
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8   Сервизни центрове 

HAUPTSITZE 

WITTMANN Kunststoffgeräte 
GmbH 
Lichtblaustraße 10 
A-1220 Wien 
ÖSTERREICH 
Tel. +43/1/250 39-0 
Fax +43/1/250 71-70 
info.at@wittmann-group.com 
www.wittmann-group.com 

WITTMANN BATTENFELD GmbH 
Wiener Neustädter Straße 81 
A-2542 Kottingbrunn 
ÖSTERREICH 
Tel. +43 2252 404-0 
Fax +43 252 404-1062 
info@wittmann-group.com 
www.wittmann-group.com 
 
NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT 

Australien / Neuseeland 
WITTMANN BATTENFELD 
Australia Pty Ltd 
Unit 9, Garden Boulevard 
Dingley Village VIC 3172 
PO Box 614 Braeside 3195 
AUSTRALIEN 
Tel. +61 3 9551 4200 
Fax +61 3 9551 4300 
peter.lucas@wittmann-
group.com.au 
www.wittmann-group.com.au 

Belgien/Niederlande/Luxemburg 
WITTMANN BATTENFELD 
Benelux NV 
Nieuwlandlaan 1A 
Industriepark B190 
B-3200 Aarschot 
BELGIEN 
Tel. +32 (0) 16 551180 
Fax +32 (0) 16 562659 
info@wittmann-group.be 

Brasilien  
WITTMANN BATENFELD do 
Brasil Ltda. 
Av. Francisco de Angelis 
166-Jardim Okita 
CEP 13043-030 Campinas SP 
BRASILIEN 
Tel. +55-19 2511-8150 
Fax +55-19 2511-8157 
wittmann@wittmann-group.com.br 
www.wittmann-group.com.br 

Bulgarien 
WITTMANN BATTENFELD 
Bulgarien EOOD 
Hr. Smirnenski Str. 24 
4147 Kalekovets 
BULGARIEN 
Tel. +359 3124 2284 
Fax +359 3124 2279 
jassen.sterev@wittmann-
group.com 

 
 
 
 
 
 
 
China 
WITTMANN Robot  

(Kunshan) Co., Ltd. 
No. 1 Wittmann Rd. 
Dianshanhu, Kunshan 
Jiangsu Province 
CHINA 215345 
Tel. +86 512 5748 3388 
Fax +86 512 5748 3399 
------------------------------- 
WITTMANN BATTENFELD 
(Shanghai) Co., Ltd. 
1908-1909, Building 915 
Oasis Middlering Business Centre 
No. 915 Zhenbei Road, Shanghai 
CHINA 200333 
Tel. +86 21 5489 2121 
Fax +86 21 5888 1223 
info@wittmann-group.cn 
www.wittmann-group.cn 

Deutschland - WITTMANN 
WITTMANN ROBOT SYSTEME 
GmbH 
Am Tower 2, 90475 Nürnberg 
DEUTSCHLAND 
Tel. +49 9128 7099-0 
Fax +49 9128 7099-500 
------------------------------ 
Lagerstraße 49 
D-64807 Dieburg 
DEUTSCHLAND 
Tel. +49 9128 7099-800 
Fax +49 9128 7099-840 
info.de@wittmann-group.com 

Deutschland - WITTMANN 
BATTENFELD  
Werner-Battenfeld-Straße 1 
58540 Meinerzhagen 
Tel. +49 (0) 2354/72-0 
Fax +49 (0) 2354/72-485 
info@wittmann-group.com 

Frankreich 
WITTMANN BATTENFELD  
France SAS 
Centr'Alp, 365 Rue de Corporat 
38430 Moirans 
FRANKREICH 
Tél.: +33 (0)476 310 880 
Fax: +33 (0)476 310 881 
info@wittmann-group.fr 
www.wittmann-group.fr 

Großbritannien/Irland 
WITTMANN BATTENFELD UK Ltd 
Sanders Road, Finedon Road 
Industrial Estate Wellingborough 
GB-NN8 4NL Northants 
GROSSBRITANNIEN 
Tel. +44-1933275777 
Fax +44-1933270590 
info@wittmann-group.co.uk 
www.wittmann-group.co.uk 

Indien 
WITTMANN BATTENFELD India 
pvt Ltd. 
1 & 2 Arumugam Nagar 
Chinna Porur, Chennai 600 116 
INDIEN 
Tel. +91 44 42077009 
Fax +91 44 23719602 
info@wittmann-group.in 
www.wittmann-group.in 

Indonesien 
WITTMANN BATTENFELD 
(Singapore) Pte. Ltd. 
Indonesia Representative Office 
Ruko Easton Jl. Gunung 

Panderman, Blok A-09 
ID 17550 Lippo Cikarang 
INDONESIEN 
Tel. +62 21 2909 3145 
Fax +62 21 2909 3146 
info@wittmann-group.sg 

Italien 
WITTMANN BATTENFELD Italia 
Srl 
Via Donizetti, 9 
20020 Solaro MI 
ITALIEN 
Tel. +39 (02) 96 98 101 
Fax +39 (02) 96 98 10 29 
info@wittmann-group.it 
www.wittmann-group.it 

Kanada 
WITTMANN Canada Inc. 
35 Leek Crescent 
Richmond Hill, ON L4B 4C2 
KANADA 
Tel. +1 905 887-5355 
Fax +1 905 887-1162 
toll free: 1 888 466 8266 
info@wittmann-group.ca 
www.wittmann-group.ca 

Malaysien 
WITTMANN BATTENFELD 
(Malaysia) Sdn Bhd 
No. 16, Jalan Bandar Limabelas 
Pusat Bandar Puchong 
47100 Selangor 
D.E. MALAYSIEN 
Tel. +60 3 5882 6028 
Fax +60 3 5882 6036 
info@wittmann-group.my 

Mexiko 
WITTMANN BATTENFELD 
México S.A. de C.V. 
Av. Rafael Sesma Huerta No. 21 
Parque Industrial FINSA 
C.P. 76246 
El Marqués Querétaro 
MEXICO 
Tel. +52 442 10 17 100 
Fax +52 442 10 17 101 
----------------------------- 
WITTMANN BATTENFELD 
Mawquilas, Inc. 
11601 Pellicano Drive C7 
El Paso, TX 79936 
USA 
Tel. +1 915 594 7400 
Fax +1 915 594 7548 
info@wittmann-group.mx 
www.wittmann-group.mx 

Polen 
WITTMANN BATTENFELD Polska 
Spol. z o.o. 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Adamowizna, ul. Radziejowicka 
108 
Tel. +48 (0) 22 7243-807 
Fax +48 (0) 22 7243-799 
serwis@wittmann-group.pl 
www.wittmann-group.pl 

Rumänien 
WITTMANN BATTENFELD S.R.L 
Cotroceni Business Center 
B-dul luliu Maniu Nr. 7, Corp T, Et. 
2, Sector 6, Bukarest RO 061072 
RUMÄNIEN 
Tel. +40 720 227 255 

mailto:info.at@wittmann-group.com
http://www.wittmann-group.com/
mailto:info@wittmann-group.com
http://www.wittmann-group.com/
mailto:peter.lucas@wittmann-group.com.au
mailto:peter.lucas@wittmann-group.com.au
http://www.wittmann-group.com.au/
mailto:info@wittmann-group.be
mailto:wittmann@wittmann-group.com.br
http://www.wittmann-group.com.br/
mailto:jassen.sterev@wittmann-group.com
mailto:jassen.sterev@wittmann-group.com
mailto:info@wittmann-group.cn
http://www.wittmann-group.cn/
mailto:info.de@wittmann-group.com
mailto:info@wittmann-group.com
mailto:info@wittmann-group.fr
http://www.wittmann-group.fr/
mailto:info@wittmann-group.co.uk
http://www.wittmann-group.co.uk/
mailto:info@wittmann-group.in
http://www.wittmann-group.in/
mailto:info@wittmann-group.sg
mailto:info@wittmann-group.it
http://www.wittmann-group.it/
mailto:info@wittmann-group.ca
http://www.wittmann-group.ca/
mailto:info@wittmann-group.my
mailto:info@wittmann-group.mx
http://www.wittmann-group.mx/
mailto:serwis@wittmann-group.pl
mailto:serwis@wittmann-group.pl
http://www.wittmann-group.pl/
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Fax +40 213 172 718 
bogdan.nestor@wittmann-group.ro 
www.wittmann-group.ro 

Russland 
OOOWITTMANN BATTENFELD 
Altufievskoe shosse 
house 48, block 1, office 1 
127566 Moskau 
RUSSLAND 
Tel. +7 495 983-02-45 
Fax +7 495 983-02-45 
general@battenfeld.ru 
www.battenfeld.ru 

Schweiz - WITTMANN 
WITTMANN Kunststofftechnik AG 
Uznacherstrasse 18 
CH-8722 Kaltbrunn 
SCHWEIZ 
Tel. +41 55293 40 93 
Fax +41 55293 40 94 
info@wittmann-group.ch 
www.wittmann-group.ch 

Singapur 
WITTMANN BATTENFELD 
(Singapore) Pte. Ltd. 
No. 48 Toh Guan Road East, #03- 
123, Enterprise Hub 
SINGAPUR 608586 
Tel. +65 6795 8829 
Fax +65 6795 8786 

Spanien 
WITTMANN BATTENFELD SPAIN 
S.L. 
Pol. Ind. Plans d’arau 
C/Thomas Alva Edison Nr. 1 
E-08787 La Pobla de Claramunt 
Barcelona, SPANIEN 
Tel. +34-93 808 7860 
Fax +34-93 808 7197/7199 
------------------------------ 
WITTMANN BATTENFELD Norte 
Errekaondo, 6. (Polígono) 
48450 Etxebarri (Bizkaia) 
SPANIEN 
Tel. +34 944 408 646 
Fax +34 629 758 949 
info@wittmann-group.es 
www.wittmann-group.es 

Taiwan 
WITTMANN BATTENFELD 
(Taiwan) Co. Ltd. 
No. 16, Gongyequ 36th Rd., Xitun  
Dist.Taichung City 42847 
TAIWAN (R.O.C.) 
Tel. +886 4 2359-5158 
Fax +886 4 2359-2878 
info@wittmann-group.tw 
www.wittmann-group.tw 

Thailand 
WITTMANN BATTENFELD 
(Thailand) Co. Ltd. 
294/2 Soi RK Office Park 
Romklao Rd., Klong Sam Prawet 
Lad Krabang, Bangkok 10520 
THAILAND 
Tel. +66 2 184 9653 
Fax +66 2 184 9654 
info@wittmann-battenfeld.co.th 

Tschechische Republik/Slowakei 
WITTMANN BATTENFELD CZ  
spol. S.r.o. 
Male Nepodrice 67 
CZ-397 01 Pisek 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 
Tel. 00420 384-972-165 
Fax 00420 382-272-996 
info@wittmann-group.cz 
www.wittmann-group.cz 

Türkei 
WITTMANN BATTENFELD  
Plastik Makineleri Ltd. Sti, 
Küçükyali is merkezi 
Girne Mahallesi, Irmak Sokak 
F Blok No: 20 
TK-34852 Maltepe Istanbul 
TÜRKEI 
Tel. +90 216 550 93 14 
mobile +90 583 44 06 
Fax +90 216 550 93 17 
info.tr@wittmann-group.com 
www.wittmann.com.tr 

Ungarn 
WITTMANN Robottechnikai Kft. 
Központ és gyártó üzem 
H-9200 Mosonmagyaróvár 
Eke u. 6, UNGARN 
Tel. +36 96 577470 
Fax +36 96 577471 
------------------------------ 
WITTMANN BATTENFELD Kft. 
Gyár utca 2 
H-2040 Budaörs, UNGARN 
Tel. +36 23 880 828 
Fax +36 23 880 829 
info.hu@wittmann-group.com 
www.wittmann-group.com 

USA 
WITTMANN BATTENFELD, INC. 
1 Technology Park Drive 
Torrington, CT 06790 
USA 
Tel. +1 860 496 9603 
Fax +1 860 482 2069 
------------------------------ 
West Coast Tech Center 
170 N. Maple #102 
Corona, California 92880 
Tel. +1 860 496 9603 
Fax +1 860 496 2037 
------------------------------ 
Midwest Tech Center 
1620 Shanahan Drive 
South Elgin, IL 60177-2277 
Tel. +1 860 496 9603 
Fax +1 847 531 0029 
info.us@wittmann-group.com 
www.wittmann-ct.com 

VERTRETUNGEN WELTWEIT 

Ägypten 
MEISCA (Middle East 
Industrial Services & Commercial 
Agencies) 
27 Ahmend Fakhry Str., 
Apt. 2-Zone 6 Nasr City 
Kairo 11391, ÄGYPTEN 
Tel. +20 (2) 2270 0919 
Fax +20 (2) 2271 7032 
info@miesca.com 

 
Algerien 
EAGCO (Egypto-Algérienne de 
Services Industriels) 
Cap Keddad, B2 No. 1-4 Cité el 
Hidhab Setif, ALGERIEN 
Tel./Fax 00213 36 63 74 12 
Mobile 00213 56 09 07 055 

chairman@mergawi.com 

Argentinien 
BeMaq S.A. 
Colectora Panamericana 
Este 2011 – Of. 104 
B1609 JVB Boulogne 
Prov. de Buenos Aires 
ARGENTINIEN 
Tel. +54 11 4139 8877 
Fax +54 11 4139 8876 
info@bemaq.biz 
www.bemaq.biz 

Chile 
Intermaq LTDA 
Manuel Fischmann  
0568 La Cisterna, Santiago 
CHILE 
Tel. +56-2-3109108 
victorcordovez@intermaq.cl 
www.intermaq.cl 

Costa Rica 
Jonathan José Barth Solis 
Asesor Externo 
WITTMANN BATTENFELD Costa 
Rica 
Villa Barsa de la Escuela 
San Diego 200 Mts. Sur 
Calle la Claudia 
Desamparados Alajuela 
COSTA RICA, C.P. 20110 
Tel. +506 24 41 53 24 
jonathan.barth-
consultor@wittmann-group.mx 

Dänemark 
WiBa Tech ApS 
Kratbjerg 202 
DK-3480 Fredensborg 
DÄNEMARK 
Tel. +45-4846 6500 
Fax +45-4846 6519 
info@wibatech.dk 
www.wibatech.dk 

Finnland 
WiBa Finland Oy 
Pailinnantie 6 
FI-24910 Halikko asema 
FINNLAND 
Tel. +358 44 72 73 810 
petri.haggman@wiba.fi 
www.wiba.fi 

Griechenland 
Fortunas Georgios 
Sole Limited Liability Company 
31 Sevdikiou & 8 Eptanisou 
146 71 – Nea Erithrea 
GRIECHENLAND 
Tel. +30 210 6810037 
       +30 210 6202872 
Fax +30 210 6893238 
info@fortuna.gr 
www.fortuna.gr 

 
 
 
 
Guatemala/Honduras/El Salvador 
maprimaq 
Calzada Roosevelt 22-43 zona 11 
TIKAL FUTURA 
Business & Convention Center 
Torre Sol – Oficinas 9C & 9D 
Guatemala Ciudad 
GUATEMALA, C.A. (01011) 

mailto:bogdan.nestor@wittmann-group.ro
http://www.wittmann-group.ro/
mailto:general@battenfeld.ru
http://www.battenfeld.ru/
mailto:info@wittmann-group.ch
http://www.wittmann-group.ch/
mailto:info@wittmann-group.es
http://www.wittmann-group.es/
mailto:info@wittmann-group.tw
http://www.wittmann-group./
mailto:info@wittmann-battenfeld.co.th
mailto:info@wittmann-group.cz
http://www.wittmann-group.cz/
mailto:info.tr@wittmann-group.com
http://www.wittmann.com.tr/
mailto:info.hu@wittmann-group.com
http://www.wittmann-group.com/
mailto:info.us@wittmann-group.com
http://www.wittmann-ct.com/
mailto:info@miesca.com
mailto:chairman@mergawi.com
mailto:info@bemaq.biz
http://www.bemaq.biz/
mailto:victorcordovez@intermaq.cl
http://www.intermaq.cl/
mailto:jonathan.barth-consultor@wittmann-group.mx
mailto:jonathan.barth-consultor@wittmann-group.mx
mailto:info@wibatech.dk
http://www.wibatech.dk/
mailto:petri.haggman@wiba.fi
http://www.wiba.fi/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-lqirCiruwxqd1ju');
http://www.fortuna.gr/
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Tel. +(502) 2440 1840 
Fax +(502) 2440 1830 
Mobile +(502) 5781 2777 
SKYPE: fritz.schloesser 
plasticos@maprimaq.com 
www.maprimaq.com 

Indien 
Kromes Marketing India 
13-C Gr. Fl. Parmanand Co-op 
Hsg. Soc., 5th Rd, Khar West 
400052 Mumbai, INDIEN 
Tel. +91 (22) 2600-8463 
Fax +91 (22) 2600-8462 
kromes@rediffmail.com 

Iran - WITTMANN 
DANA CONTROL 
No. 304 – 3rd floor –  
Sarve Saee Tower – Valiasr Ave 
Teheran, IRAN 
Tel. +98 21 8855 2020 
Fax +98 21 8855 2010 
info@danacontrol.com 
www.danacontrol.com 

Iran – BATTENFELD 
HOMA PAKHSH SAHAR Co. 
3rd floor – Nr. 10 – Fathi Shaghaghi 
St. – Asad Abadi St. 
Teheran, IRAN 
Postal Code: 1433633456 
Tel. +98 21 8872 3148 
Fax +98 21 8872 2838 

Israel 
A.ZOHAR Ltd. 
Systems & Technology 
Trade Center Hashmura str. 2 
IL-30900 Zichron Ya´Akov 
ISRAEL 
Mr. Arieh Zohar 
Tel. +972 54 4270 582 
Fax +972 54 6392 113 
Hdy. +972 64 4270 582 
Fax +972 64 4270 583 
azohar@netvision.net.il 

Kolumbien 
WIBA Colombia 
Calle 152 A No. 13-58 Torre 2 Apt. 
702 Edificio el Cedro 
Bogotá, KOLUMBIEN 
Tel. +57 (1) 638 63 43 
Fax +57 (1) 316 358 3005 
info.colombia@wittmann-group.mx 

Kosovo/Albanien 
Eco Power Energy Efficiency doo 
Jovana Brankovica 164c 
11273 Belgrad, SERBIEN 
Tel +381 114 050 446 
ecopower.mirjana@gmail.com 

Lettland/Litauen 
WIBA Baltic Ltd. 
Noliktavu 7, Stopinu distr. 
LV-2130, LETTLAND 
Hr. Edgars Krasovskis 
Mobil: +371 298 002 67 
ek@wiba.lv 
www.wiba.lv 

Marokko 
SMARTINDUS sarl Lot N°37 Z.I. 
Gzenaya 90000 Tanger  
MAROKKO 
Tel: +212 5 39 94 98 83 
Fax: +212 5 39 94 98 83 
contact@smartindus.ma  

www.smartindus.ma 

Peru 
SAPRI S.A.C. 
Silvana 134, Lima 33 
PERU 
Tel. +51 (1) 372 61 72 
Mobil +51 999 031 488 
Mr. Sebastián Allue 
sebastian.allue@sapri.pe 
www.sapri.pe 

Portugal 
TECNOFRIAS, Lda 
Mr. Rui Fonseca 
Rua Principal N 35 
2425-279 Careira Lra 
Leiria, PORTUGAL 
Tel. +35 (1) 917 581 749 
rui.fonseca@wittmann-group.es 

Saudi-Arabien/Emirate/Kuwait 
/Oman/Qatar 
Plasteq Trading LLC 
Your Plastic Equipment Partner 
401 Al Zarouni Business Centre 
Sheikh Zayed Road, Barsha First 
P.O.Box 116171 Dubai 
VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE 
Mr. Hisham El Saadi 
Mobil +971 (52) 955 55 26 
hisham@plasteq-me.com 
Mr. Velemir Sarcevic 
Mobil +971 (52) 955 55 27 
velemir@plasteq-me.com 

Schweden/Norwegen 
BATTENFELD Sverige AB 
Skallebackavägen 29 
30241 Halmstad 
SCHWEDEN  
Tel. +46 35 15 59 50 
Fax +46 35 15 59 59 
info@battenfeld.se 
www.battenfeld.se 

Schweiz 
BATTENFELD Schweiz AG 
Vogelsangstraße 15 
8307 Effretikon, SCHWEIZ 
Tel. +41 (44) 908 65 65 
Fax +41 (44) 908 65 50 
t.robers@battenfeld.ch 
www.battenfeld.ch 

Serbien 
Primex d.o.o. 
Bulevar kralja Aleksandra 290 
11000 Belgrad, SERBIEN  
Tel. +381 11-2417-362 
Fax +381 11-2412-271 
primex@sezampro.rs 
www.primex.rs 

Slowenien/Kroatien/Bosnien-
Herzegowina 
Robos.d.o.o 
Brnčičeva Ulica 31 
SI-1231 Ljubljana – Črnuče 
SLOWENIEN 
Tel. +386 (0) 1 788 85 35 
Fax +386 (0) 1 788 85 31 
info@robos.si 
www.robos.si 

Südafrika 
Ipex Holdings (Pty) Ltd 
55 Trump Street West 
Selby Ext. 4 

Johannesburg, 2001 

SÜDAFRIKA 
Tel. +27 (0) 114 937 816 
Fax +27 (0) 114 93 
2389linda@krplastics.com 
bruce@ipex.co.za 
www.ipex.co.za 

Südkorea 
Petra Corp. Ltd. 
#204, Iandvill 4, 5 Hanbora 2ro, 
Giheung gu 
Yong in si, Gyung Gi do 
SÜDKOREA 
Tel. +82 312 744 812 
Fax +82 318 039 48 12 
petrasales@nate.com 

Tunesien - WITTMANN 
FLUIDES SERVICES 
Immeuble SAADI Tour E.F.  
App. No. 12, 1082 cité Mahrajane 
TUNIS  
TUNESIEN/TUNISIA 
Tel. 00 216 71 714 736 
Fax 00 219 71 700 882 
fluids.services@planet.tn 
www.fluides-services.com 

Tunesien – BATTENFELD 
S.T.E.I. (Société Tunisienne 
d’Equipements Industriels) 
5bis Rue Congo 
Sidi Fethallah 
Jebel Jelloud 2023 TUNIS 
TUNESIEN/TUNISIA 
Tel. 00216 52 285 555  
(Mr. Chawki Zaguia) 
Tel. 00216 26 102 044  
(Mr. Jorge Esquivel) 
Tel. 00216 26 378 219  
(Mr. Moez Derbel) 

Venezuela 
Process Consult C.A. 
Urbanización Andrés Bello 
Avenidas Las Delicias 
Residencias Nivaldo, Piso 7°, 
Apto. 73 
Maracay, Edo. Aragua CP 2102 
VENEZUELA 
Tel. +58 243 2186 333 
Fax +58 243 2413 197 
Ing. Osvaldo Suárez 
processing@hotmail.com 
www.osprocessconsult.com 

Vietnam 
T.A.O. BANGKOK CORPORATION 
LTD. 
Sinsakhon Industrial Estate 
30/11 Moo 1, Chetsadawithi Road 
Khokkam, Muang, Samutsakhon 
74000 THAILAND 
Tel. +66 (0)34 452 077-83 ext. 51 
Fax: +66 (0)34 452 075-6 
Mobile: +66 (0)89 780 4513 
Skype: chawalan-taobangkok 
------------------------------ 
 
TAO BANGKOK (VIETNAM) CO. 
LTD 
Ho Chi Minh City 
Unit 18–01, Tower 2, 
The Vista building, Thao Dien-An 
Phu, 628C Hanoi Highway, Dist. 2 
Tel. +84 8 628 10 712 
Fax: +84 8 628 10 721 
VIETNAM 

mailto:plasticos@maprimaq.com
http://www.maprimaq.com/
mailto:kromes@rediffmail.com
mailto:info@danacontrol.com
http://www.danacontrol.com/
mailto:azohar@netvision.net.il
mailto:info.colombia@wittmann-group.mx
mailto:ecopower.mirjana@gmail.com
mailto:ek@wiba.lv
http://www.wiba.lv/
mailto:sebastian.allue@sapri.pe
http://www.sapri.pe/
mailto:rui.fonseca@wittmann-group.es
mailto:hisham@plasteq-me.com
mailto:velemir@plasteq-me.com
mailto:info@battenfeld.se
http://www.battenfeld.se/
mailto:t.robers@battenfeld.ch
http://www.battenfeld.ch/
mailto:primex@sezampro.rs
http://www.primex.rs/
mailto:info@robos.si
http://www.robos.si/
mailto:bruce@ipex.co.za
http://www.ipex.co.za/
mailto:petrasales@nate.com
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mailto:processing@hotmail.com
http://www.osprocessconsult.com/
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www.taobangkok.co.th 

Weißrussland 
BATTENFELD Belarus 
ul. Golubewa, d. 11, kv. 343 
220 116 Minsk, BELARUS / 
WEISSRUSSLAND 
Tel. +375 (0) 17 271-7986 
Fax +375 (0) 17 271-7986 
Mobile +375 296717986 
battenfeld@tut.by 

Zentralamerika / Dominikanische 
Republik 
Jonathan Barth 
WITTMANN BATTENFELD 
México S.A. de C.V. 
Tel. +506 8386 54 32 
jbarth@wittmann.com.mx 

 

http://www.taobangkok.co.th/
mailto:battenfeld@tut.by

