
SEZNAM POU!IT"CH SOU#ÁSTÍ

1.        Sk!í"ka pro  ovládací panel - MIKROSTEP     1 1

2. #ídící systém MIKROSTEP RPS 01     1 1

3. Modul digit vstup$/v%stup$ MIKROSTEP DIO-88     1 1

4. Modul sí&.napájecího zdroje MIKROSTEP UNZ-2     1 1

5. Modul sí&.filtru s p!edp't.ochranou MIKROSTEP FPO-1     1 1

6. Hlavní vypína( SEZ KROMPACHY S 25JUG1104A6R     1 1

7. P!epína( - va(kov% SEZ KROMPACHY S10JDG2101 C 8     1 1

8. Jisti( 3 A jednopólov% ABB STOTZ Krompachy S 180S K3     1 1

9. Jisti( 16 A- jednopólov% ABB STOTZ Krompachy S 180S K16     1 1

10. Signálka zel. 230 V ELECO Vy)kov na Morav' ZIS-95 230 str.-G     2 2

11. Signálka zel. 12 V ELECO Vy)kov na Morav' ZIS-95 12 js.-G     2 2

12. Signálka (erv. 12V ELECO Vy)kov na Morav' ZIS-95 12 js.-R     2 2

13. Pr$myslová vidlice p'tipólová SEZ Doln% Kubín CV 1643     0 1

14. Pr$myslová vidlice t!ipólová SEZ Doln% Kubín CV 1632     1 0

15. Sí&ov% p!ívod KABLO Velké Mezi!í(í CYSY 5Gx2,5    - 4m

16. Sí&ov% p!ívod KABLO Velké Mezi!í(í CYSY 3Gx2,5    4m -

17. Pr$chodka SEZ Doln% Kubín Pg 9    1 1

18. Pr$chodka SEZ Doln% Kubín Pg 11    2 2

19. Pr$chodka SEZ Doln% Kubín Pg 13,5    1 1

20. Sí&ov% filtr  230V/16A Radan FS 230.16    1      2

21. Polovodi(ové relé Celduc SCP 49110    1 2

22. Tepelná pojistka Metra *umperk PE 10    1 2

23. VN transformátor Radan TRVN-3k    1 2

24. +havící transformátor Radan TRZ-2k    1 2

25. VN kondenzátor Aerovox N50H2510G37R    1 2

26. VN dioda Radan VND6k1A    1 2

27. Magnetron Richardson NL 10250-2    1 2

28. Ventilátor Multivac CK-100C    1 2

29. Svorkovnice Primako Prost'jov TKL2    1 2

30. Ventilátor ATAS Náchod 3142    3 6
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14. V"ZNAMY POU!IT"CH ZNA#EK

                      Hlavní  sí$ov% vypína&

                     Signální kontrolka  signalizuje zapnutí magnetron'

                     Ozna&ení &ástí, které jsou pod proudem i po vypnutí

                              hlavního vypína&e

                       Ozna&ení &ástí, ve kter%ch je zbytkové nap(tí i po vypnutí

                              stroje

     Ozna&ení &ástí, ve kter%ch je vysoké nap(tí

-33-
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13. DIELEKTRICKÉ SU)ENÍ  D*EVA

   Pora!ením stromu vznikají v d#ev+né hmot+ d,le!ité zm+ny. D#evo je

          vystavené atmosferick-m zm+nám, které dal"ím p,sobením m+ní jeho

          venkovní vzhled a vnit#ní vlastnosti.Tyto atmosferické zm+ny p,sobí na kvalitu

          d#eva jednak p#ízniv+ -odpa#ováním vody ze d#eva a nep#ízniv+ - zm+nami

          barvy, vznikem trhlin, podporou r,stu d#evokazn-ch hub a p,sobením

          d#evokazného hmyzu, které d#evo znehodnocuje.

 P#i uskladn+ní a su"ení d#evin dochází k tvorb+ trhlin, které vznikají rozdíln-m

 nap+tím ve d#ev+, .ím! se d#evo znehodnocuje . Z na"ich hospodá#sk-ch

          d#evin nejvíce praská dub, buk a podobné d#eviny.

     Od nového v-robku se po!aduje také vlhkost, která odpovídá vlhkosti

         prost#edí, ve kterém bude d#evo pou!ité (nap#.nábytek a vlisy 8 %-12% v

         závislosti od kroucení, dve#e12%-15%, p#ekli!ky a hudební nástroje 5%-

         7%,stavební d#evo 18%-23% atd.)

      Jakost p#írodního su"ení a rychlost vysu"ení závisí  na ro.ním období a

        jin-ch  pov+trnostních vlivech. D#evo se p#i p#irozeném zp,sobu nedá vysu"it na

        ni!"í vlhkost ne! 13%,co! u n+kter-ch v-robk, nesta.í, a proto se musí

        dosu"ovat um+le v su"árnách.

      M,!eme tedy #íci , !e p#irozené su"ení je v úzkém vztahu k um+lému su"ení

        a dobré v-sledky um+lého su"ení zále!í na jakosti d#eva vysu"eného

        p#irozen-m  zp,sobem.

       DIELEKTRICKÉ SU)ENÍ D*EVA

DIELEKTRICKÉ VYSOU)ENÍ  je zalo!eno na principu dielektrického zah#ívání.

        D#evo na vysou"ení se vkládá do st#ídavého vysokofrekven.ního pole, co!

        znamená , !e st#ídav- proud m+ní za 1 sekundu nejmén+ p,l milionkrát kladn- a

        záporn- sm+r . Z dipólové teorie víme, !e pokud se d#evo dostane do st#ídavého

        elektromagnetického pole, molekuly se v látce st#ídav+ orientují a p#i tomto

        uspo#ádání si navzájem brání, v d,sledku .eho! vzniká t#ení, které vytvá#í

        vlastní teplo p#ímo  uprost#ed d#eva, .ím! dojde k rovnom+rnému oh#evu

        materiálu v jeho celém objemu  a následnému vysou"ení.

Takto vysu"ené d#evo je z v-"e uvedeného d,vodu vysu"eno kvalitn+ bez

       v+t"ích deforma.ních zm+n, tudí! je mo!né tímto zp,sobem su"it a dosou"et

        polotovary i tém+# hotové   v-robky   (  nap#.   su"ení    na   hrubo

        opracovan-ch    p#í#ez, ,   vyhoblovan-ch polotovar,,hotov-ch hra.ek atd,)

Samotn- proces dielektrického su"ení d#eva se #ídí vysou"ecími re!imy, které

jsou vypracovány jednak na základ+ fyzikálních zákonitostí pohybu vlhkosti a

        jednak na základ+ praktick-ch zku"eností.
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Záru&ní a pozáru&ní servis provádí na území #R:

ZÁZNAMY O VYKONAN"CH OPRAVÁCH
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11.JAK POSTUPOVAT P*I ODSTRA,OVÁNÍ CHYB

   11.1.  MO!NÉ CHYBY SU)ÍCÍHO STROJE

A.  nesvítí displej #ídícího systému:

     1.zkontrolovat, zda je zapnut- hlavní vypína.

     2.zkontrolovat nap+tí v zásuvce

     3.volat servis

B.  displej signalizuje poruchu (svítí .ervená kontrolka):

      1.zkontrolovat správné uzav#ení horního víka

         bezpe.nostními zámky

      2.volat servis

C.  displej funguje - su"árna neh#eje:

      1. volat servis

D.  kontrolka .innosti magnetron,:

     a)svítí podle zvoleného programu po dobu .innosti magnetron, - pokud

             nesvítí

     1.zkontrolovat nap+tí v síti

     2.zjistit zda jde #ídící systém  (pokud ne ,ud+lat opat#ení jako u bodu A)

     3.zkontrolovat, zda je nastaven- a spu"t+n- oh#ev na #ídícím systému

     4.volat servis

E.  su"árna slab+ su"í:

    1.zkontrolovat nap+tí

     a) nap+tí p#i zapnutí stroje nesmí poklesnout o více jako 5 V

     b) nap+tí nesmí klesnout pod povolenou toleranci sít+ 

+ -

10% 230V, 400V

     v obou  p#ípadech je pot#ebné  ud+lat  úpravu sít+

     2. p#edimenzovaná kapacita su"ány

      a) ud+lat nápravu ve smyslu doporu.eného maximálního vytí!ení su"ící

             komory  (viz. kap. 1.2.)

F.  nerovnom+rn+ oh#át- materiál:

     1.zkontrolujte zda máte dob#e ulo!ené #ezivo - kap. 5

     2. zvy"te v-kon

     3. su"íte velmi vlhk- materiál

G.  mechanické po"kození stroje:

      a) vypadnutí bílé krytky "t+rbin vlnovodu

      b)  elektricky vodivé t+sn+ní

      c)  záv+sy v-klopního víka

      d)  plá"/ su"árny

      1. volat servis

V p#ípad+ poruchy oznamte ihned poruchu svému prodejci, pop#ípad+ p#ímo

       v-robci.

                                               -30-
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10.4.7 Automatické a ru&ní +ízení magnetron' a ventilátoru

1. Pomocí kláves "ipka

nahoru, "ipka dol, se nastaví na

polo!ku Ovládaní. Po stla.ení klávesy

ENTER se menu p#epne do okna

OVLADANIE.

2.  Pomocí kláves " ipka

nahoru, "ipka dol, se nastaví na

polo!ku V: (re!im práce ventilátoru).

Namísto textu Alter3 se zobrazuje

AUT (automatick- re!im) nebo MAN (manuální re!im). Polo!ka VO

(zapnut- nebo vypnut- ventilátor) se dá m+nit jenom jestli je nastaven

manuální re!im.

3. Re!im ventilátoru se m+ní stla.ením klávesy ENTER , p#i.em! text

p#i této polo!ce se rozbliká. Pak pomocí  kláves "ipka nahoru,

"ipka dol, se nastaví nov- re!im práce. Po op+tovném stla.ení

klávesy ENTER se nová hodnota potvrdí, p#i.em! text p#estane

blikat a z,stane trvale zobrazen na displeji.

4.  Jestli je nastaven re!im práce

ventilátoru na manuální, pak pomocí

kláves "ipka nahoru, "ipka dol, se nastaví

na polo!ku VO:      ( zapnutí nebo vypnutí ventilátoru). Text alter 4 m,!e

b-t ZAP (zapnout ventilátor) nebo VYP (vypnout ventilátor).

5. Re!im ventilátoru se m+ní stla.ením klávesy ENTER , p#i.em! text

p#i této polo!ce se rozbliká. Pak pomocí  kláves "ipka nahoru, "ipka dol, se

nastaví stav ventilátoru. Po op+tovném stla.ení klávesy ENTER se

nová hodnota potvrdí,  p#i.em! text p#estane blikat a z,stane trvale

zobrazen- na displeji.

6.  Re!im práce magnetron,  ur.uje polo!ka  M. Její nastavování

jako i v-znam je ten samí jako p#i ventilátoru viz. bod 2. a 3. Stav magnetron,

(zapnut- nebo vypnut-) ur.uje polo!ka MO. Její nastavování jako i v-znam je ten samí

jako u ventilátoru viz. bod 4. a 5.

10.4.8 V-eobecn% popis ostatních polo.ek okna Hlavní.

Polo!ky SERVIS, MOTOHODINY a HESLO jsou ur.ené pro servisní techniky.

Tyto polo!ky u!ivatel nesmí pou!ívat.

Riadenie                  :>>

Poruchy                    >>

Nastavenie              >>

Ovladanie                >>

Servis                       >>

Motohodiny              >>

Heslo                         >>

     V: Alter3          VO: alter4 

     M: Alter3         MO: alter4 

     V: Alter3          VO: alter4 

     M: Alter3         MO: alter4 
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Riadenie                  :>>

Poruchy                    >>

Nastavenie              >>

Ovladanie                >>

Servis                       >>

Motohodiny              >>

Heslo                         >>

       Dvere                   alter2

       Prehr. M1            alter2

       Prehr. T1             alter2

       Prehr. M2            alter2

       Prehr. T2 alter2

       Sum. vent. alter2

       Sum. mag1 alter2

       Sum. mag2 alter2

magnetron, . Po uplynutí  jedné  minuty se za.ne vykonávat samotn- su"ící cyklus.

Su"ící program se dá spustit jen pokud #ídící systém neregistruje !ádnou  poruchu.

Su"ící program se dá zastavit  sou.astn-m stla.ením +

kláves ESC a SHIFT. Pokud byl  su"ící program

p#eru"en-, u!ivatel m,!e pak zadat  pokra.ování  v tomto programu.

Pokra.ování v p#eru"eném  programu  se uskute.ní

sou.astn-m stla.ením kláves ENTER a FN. +

10.4.6 Zkontrolování poruch

$ídící systém obsluhuje a kontroluje n+kolikeré  poruchy. ‘Pokud nastane n+která

porucha, pak se rozsvítí  LED dioda na p#edním panelu. Po dobu trvání poruchy  se nedá

spustit su"ící program, pokud chyba nastala p#i su"ícím procese pak se su"ící program

vypne. V"echny poruchy jsou zobrazené v okn+ PORUCHY.

1.  Pomocí kláves "ipka nahoru,

"ipka dol, se nastaví na polo!ku poruchy.

Po stla.ení klávesy ENTER se menu

p#epne do okna PORUCHY.

2.  Pomocí kláves "ipka nahoru,

"ípka dol, se pohybuje po jednotliv-ch

polo!kách okna. Text zobrazen p#i ka!dé

polo!ce alter2 je vlastn+ alternativa,

p#i.em! to m,!e b-t text ANO nebo NIE,

podle toho jestli daná porucha je aktívní

nebo ne. V-znam jednotliv-ch polo!ek je

následující:

 • Dve#e - jestli jsou dve#e na su"árn+ zav#ené pak alter2 je NIE.

                 Jestli jsou  dve#e  otev#ené   alter2 je  ANO

• Prehr. M1 - Tato polo!ka zobrazuje p#eh#átí magnetronu .íslo 1

• Prehr. T1  - Tato polo!ka zobrazuje p#eh#átí transformátoru .íslo 1

• Prehr. M2 - Tato polo!ka zobrazuje p#eh#átí magnetronu .íslo 2

• Prehr. T2  - Tato polo!ka zobrazuje p#eh#átí transformátoru .íslo 2

• Sum. vent. - Tato polo!ka zobrazuje nefunk.nost ventilátoru

• Sum. mag1 - Tato polo!ka zobrazuje nefunk.nost magnetronu .íslo 1

• Sum. mag2 - Tato polo!ka zobrazuje nefunk.nost magnetronu .íslo 2
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kroku, kter- má b-t v daném programu aktívní. Nová hodnota kroku se

potvrdí pomocí  klávesy  ENTER , p#i.em!  hodnota p#estane blikat a bude

trvalo zobrazená. Tímto krokem jsme v-b+r programu ukon.ili.

Ostatní parametry  zobrazené v tomto okn+ se vyberou z pam+ti

kde byli zapsané p#i zadávání parametr, v okn+ PROGRAMY viz.

10.4.2 .

10.4.4 Zm(na &asu trvání kroku programu

V okn+ $ÍZENÍ je zobrazen- také .as trvaní aktívního kroku. Tento údaj m,!e

u!ivatel m+nit také po dobu b+hu su"ícího programu.

1.  Klávesami "ipka nahoru, "ipka dol, se nastaví na polo!ku t:

(.as z,stávající do konce aktívního kroku).

2.  Po stla.ení klávesy ENTER

se .as trvání kroku  rozbliká. Pomocí

kláves "ipka nahoru, "ipka dol,, "ipka

vpravo, "ipka vlevo se navolí nov- .as

trvání kroku.  Krok ke kterému p#íslu"í

fáze p#edeh#ev (PRED) anebo odv+trá-

ní (ODV) m,!e mít nastaven- .as maximáln+ jednu hodinu.

Ostatní fáze mají .as trvání omezen- na osm hodin. 'as se

zadává ve formátu:

HODINY : MINÚTY : SEKUNDY. Nov- se .as potvrdí klávesou

ENTER, p#i.em! .as p#estane blikat a z,stane  trvale zobrazen-

na displeji.

10.4.5 Spu-t(ní a zastavení su-ícího programu

Po zadaní aktívního programu v okn+ $ÍZENÍ, viz. 10.4.3, m,!e u!ivatel spustit

su"ící program. Ka!d- su"ící program, jak u! bylo napsáno, se skládá z  n+kolika

krok,.

  V okn+ #ízení se nastavuje i aktívní krok, co! znamená , !e su"ící program  se

za.ne vykonávat od kroku, kter- byl nastaven- jako aktívní viz. 10.4.3 bod 4. Po dobu

b+hu programu jdou jednotlivé kroky postupn+ jeden za druh-m a! po krok ke kterému

p#íslu"í ukon.ovací fáze (END). P#echod mezi jednotliv-mi kroky se zobrazí

automatickou aktualizací parametr, zobrazen-ch v okn+ $ÍZENÍ a té! i  akustick-m

signálem. Tento signál t#eba sledovat zejména p#i zm+n+ .asu z,stávajícího do

ukon.ení cyklu, proto!e i po dobu zadávání nového .asu je su"ící program v .innosti a

kdy! vypr"í .as do konce kroku, po dobu tohoto zadávání, program p#ejde na dal"í

krok a nov- zadan- .as se bude interpretovat pro tento krok. Pokud nastane tato

situace zadání  nového .asu t#eba ukon.it klávesou ESC a ne  ENTER, .ím! se nová

hodnota nezapí"e do pam+ti a program pokra.uje dál ve své .innosti.

Su"ící program se spustí sou.asn-m stla.ením

kláves    ENTER a SHIFT. Spu"t+ní programu a také  i

jeho .innost  je indikovaná LED diodou na p#edním panelu.

P#ed samotn-m spu"t+ním su"ícího programu se v!dy zapne jen  !havení

P: xx                 K: xx

F: alter 1          T: xxx s

t: xx:xx:xx

M: xxx%           V: xxx%
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obmezen% na osum hodin. ,as se zadává ve formátu:  HODINY :

MINÚTY : SEKUNDY. Nov% (as  se potvrdí  klávesou ENTER, p!i(em-

(as p!estane blikat a z$stane trvale zobrazen na displeji.

10.  Po nastavení v)ech parametr$ pro dan% krok se pomocí kláves )ipka

nahoru, )ipka dol$ nastaví na polo-ku

Zápis krok. Po stla(ení klávesy ENTER se

parametry nastavené pro dan% krok zapí)í

do pam'ti. Tímto zp$sobem u-ivatel zadá

parametry pro v)echny kroky daného

programu. Pro zadání parametr$ dal)ího

kroku se pokra(uje od bodu 4.

10.4.3 V"b#r p$edvolen"ch program% z pam#ti

1. Pomocí  tla(ítek )ipka nahoru, )ipka

dol$ se v okn' Hlavní nastaví na polo-ku

RIADENIE. Aktuální polohu v okn' udává

)ipka zobrazená p!ed aktívní polo-kou.

2.  Stla(ením klávesy ENTER se menu

p!epne do okna RIADENIE. Pak pomocí

kláves )ipka nahoru, )ipka dol$ se nastaví na

polo-ku P: ((íslo aktívního programu)

3.   Po stla(ení klávesy ENTER se hodnota zobrazená p!i polo-ce P: rozbliká. Pak

pomocí kláves )ipka nahoru, )ipka dol$ )ipka vpravo, )ipka vlevo u-ivatel nastaví (íslo

programu kter%  chce aktivovat. Po(et p!ednastaviteln%ch program$ je

omezen% na deset. ,íslo nastaveného programu se potvrdí stla(ením

klávesy  ENTER, p!i(em- (íslo programu

p!estane blikat a bude zobrazené   na displeji.

4.  Klávesami )ipka nahoru, )ipka dol$ se nastaví na polo-ku K: ((íslo

aktívního kroku). Toto (íslo zobrazuje v kterém kroku se dan% program

nachází.

5. Po stla(ení klávesy ENTER se hodnota

kroku rozbliká.

Pomocí klávesy  )ipka nahoru, )ipka dol$,

)ipka vpravo, )ipka vlevo se navolí hodnota

P: xx                K: xx

F: alter 1         T: xxx s

M: xxx%          V: xxx%

t: xx:xx:xx

Zapis krok

Riadenie                  :>>

Poruchy                    >>

Nastavenie              >>

Ovladanie                >>

Servis                       >>

Motohodiny              >>

Heslo                         >>

P: xx                 K: xx

F: alter 1          T: xxx s

t: xx:xx:xx

M: xxx%           V: xxx%

P: xx                 K: xx

F: alter 1          T: xxx s

t: xx:xx:xx

M: xxx%           V: xxx%
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4.  Pomocí kláves "ipka nahoru,

"ipka dol, se nastaví na polo!ku K: (krok

programu). Po.et krok, v jednom

programu je omezen- na "est.

5.  Po stla.ení klávesy ENTER se

hodnota kroku rozbliká.                                               Pak pomocí kláves "ipka

nahoru, "ipka dol,, "ipka vpravo,

"ipka vlevo se navolí hodnota kroku, pro kter- se budou m+nit

parametry. Nová hodnota kroku se potvrdí pomocí klávesy

ENTER , p#i.em! hodnota p#estane blikat a bude trvale zobrazená.

Po zvolení kroku se zadá fáze p#íslu"ící k danému kroku.

6.  Pomocí kláves "ipka nahoru,

"ipka dol, se nastaví na polo!ku F: (fáze

p#íslu"ící k danému kroku programu).

7.  Po stla.ení klávesy ENTER se

jméno fáze rozbliká. Pomocí kláves "ipka

nahoru "ipka dol, si u!ivatel vybere  fázi

která je p#íslu"ící k danému kroku. Pro krok .íslo jedna, t#i, p+t a "est je fáze

nem+nná t.j. u!ívatel nastavuje fázi jen pro krok dva a .ty#i. Pokud program má

poz,stávat jen z kroku jedna p#edeh#ev (PRED), pak u!ivatel musí zadat fázi

p#íslu"ící ke kroku dva jako ukon.ovací fázi  (END). Podobn+, kdy!

program má b-t sestaven z kroku jedna p#edeh#ev (PRED), z kroku

dva (zadá u!ivatel S1 - S12) a z kroku t#i odv+traní (ODV), musí

u!ivatel krok .ty#i zadat jako ukon.ující fázi (END). Tyto ukon.ující

fáze se zadávají, aby #ídící systém v+d+l po kterém kroku má ukon.it program.

Vybraná fáze se potvrdí stla.ením klávesy ENTER. Polo!ky T: (perioda cyklu),

M: (v-kon magnetronu) a V: (v-kon ventilátoru) se v tomto  okn+ nenastavují, ty

se nastavují v okn+ Fáze su"ení viz. 10.4.2 . Posledním parametrem, kter- se nastavuje

tomto okn+ je t: (.as trvání kroku).

8.  Pomocí kláves "ipka nahoru, "ipka dol, se nastaví na polo!ku t: (.as trvaní

kroku).

9.  Po stla.ení klávesy ENTER se

.as trvání kroku  rozbliká. Pomocí kláves

"ipka nahoru, "ipka dol,, "ipka vpravo,

"ipka vlevo se navolí nov- .as trvání

kroku. Krok ke kterému p#íslu"í p#edeh#ev

(PRED) anebo odv+trání (ODV) m,!e mít

nastaven- .as maximáln+ jednu hodinu. Ostatní fáze mají .as trvání

P: xx                K: xx

F: alter 1         T: xxx s

M: xxx%          V: xxx%

t: xx:xx:xx

Zapis krok

P: xx                K: xx

F: alter 1         T: xxx s

M: xxx%          V: xxx%

t: xx:xx:xx

Zapis krok

P: xx                K: xx

F: alter 1         T: xxx s

M: xxx%          V: xxx%

t: xx:xx:xx

Zapis krok
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 7. Pomocí kláves "ipka nahoru, "ipka dol, se nastaví na polo!ku T:

(perioda cyklu). Po stla.ení klávesy

ENTER se hodnota zobrazená p#i této

polo!ce rozbliká. Pak pomocí kláves

"ipka dol,, "ipka nahoru, "ipka

vpravo, "ipka vlevo se nastaví !ádaná

hodnota. Nová hodnota se potvrdí  stla.ením  klávesy ENTER  p#i.em!

nastavená hodnota p#estane blikat a z,stane trvale

zobrazená na displeji. Hodnotu mo!no nastavit v rozsahu 0 a!

120 s.  Tímto zp,sobem se  nastaví i  v-kon ventilátoru

(V:) a v-kon magnetronu (M:), p#i.em! v-kon   magnetronu se

zadává v rozsahu 0 - 80% a v-kon ventilátoru v rozsahu 0 -

100%.

8.  Po nastavení v"ech

parametr, se pomocí kláves "ipka

nahoru, "ipka dol, nastaví na polo!ku

Zápis fáze. Po stla.ení klávesy ENTER

se nastavené parametre zapí"í do

pam+ti. Tímto krokem zadávání parametr, pro vybranou fázi kon.í.

10.4.2 Zadávání parametr% jednotliv"ch su&ících program%

Nejd#ív  nastavíme  okno NASTAVENIE (vi0 10.4.2 body 1 a 2).

1. PomocÍ kláves "ipka nahoru, "ípka dol, se nastaví na polo!ku

 Programy.

2.  Po stla.ení klávesy

ENTER se menu p#epne do okna

Programy. Pomocí kláves "ipka

nahoru, "ipka dol, se nastaví na

polo!ku P: (.íslo programu).

3.  Po stla.ení klávesy

ENTER se hodnota zobrazená p#i

polo!ce P: rozbliká. Pak pomocí

kláves "ipka nahoru, "ipka dol,, "ipka

vpravo, "ipka vlevo u!ivatel  nastaví .íslo programu v kterém chce zm+nit

parametry.

Po.et p#edem nastaviteln-ch program, je omezen- na

deset. 'íslo nastaveného programu se potvrdí stla.ením klávesy

ENTER, p#i.em! .íslo programu p#estane blikat a bude

zobrazené na displeji. Pak se m,!e nastavit dal"í parametry.

     F: alter1             T: xxx s

     M: xxx %            V: xxx %

     Zapis fazu 

     F: alter1             T: xxx s

     M: xxx %            V: xxx %

     Zapis fazu 

Programy          >>

Fazy su"enia    >>

P: xx           K: xx

F: alter 1    T: xxx s

M: xxx%     V: xxx%

t: xx:xx:xx

Zapis krok
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1. Pomocí kláves "ipka nahoru,

"ipka dol, se v okn+ Hlavní nastaví na

polo!ku NASTAVENIE. Aktuální

polohu v okn+ udává  "ipka zobrazená

p#ed aktívní polo!kou.

2. Stla.ením klávesy ENTER se

menu p#epne do okna NASTAVENIE.

3.  Pomocí kláves "ipka nahoru,

"ipka dol, se nastaví na polo!ku Fáze

su"ení.

4.  Stla.ením  klávesy ENTER

se menu p#epne do okna Fáze su"ení,

kde se zadávají v"echny parametry pro

jednotlivé fáze su"ícího programu.  V

tomto okn+  se nastavují následující

parametry : Perioda cyklu (T:),  V-kon magnetronu (M:) a V-kon ventilátoru odsávání

(V:). Po.et p#edem nastaviteln-ch fází je omezen na patnáct, p#i.em! t#i z nich jsou

nem+nné. Jsou to p#edeh#ev (PRED), odv+trání (ODV) a ukon.ovací fáze (END). U

ostatních fází, nazvan-ch su"ení 1 a! su"ení 12 (S1 a! S12), si u!ivatel jednotlivé

parametry definuje sám. V závorkách jsou uvedené názvy, které se zobrazují na displeji

p#i polo!ce F:.

5.  Pomocí kláves "ipka nahoru,

"ipka dol, se nastaví na polo!ku F: .

Pak po stla.ení klávesy ENTER se

rozbliká název fáze zobrazená p#i polo!ce F: .

6. Fáze pro kterou chce u!ivatel nastavovat parametry se vybere

pomocí  klávesy "ipka nahoru, "ipka dol,. Po ka!dém stla.ení "ipky se

blikající název fáze zm+ní na následující fázi. Takto si u!ivatel m,!e navolit

kteroukoliv fázi. Potvrzení navolené fáze se vykoná pomocí stla.ení klávesy ENTER.

Název vybrané fáze  p#estane blikat a z,stane trvale zobrazen- na displeji a m,!ou se

zadávat dal"í parametry.

10.4 Návod na obsluhu +ídícího systému RSS10

10.4.1 Zadávaní parametr' ednotliv%ch fáz su-ícího procesu

Riadenie                     >>                                          

Poruchy                      >>                                          

Nastavenie                 >>              

Ovladanie                   >>

Servis                          >>

Motohodiny                >>

Heslo                           >>

 Programy                >>

 Fazy susenia.         >>

       

 Programy                >>

 Fazy susenia.         >>

       

     F: alter1             T: xxx s

     M: xxx %            V: xxx %

     Zapis fazu 

     F: alter1             T: xxx s

     M: xxx %            V: xxx %

     Zapis fazu 
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         10.2 Funkce +ídícího systému

• v-b+r jedné z deseti p#edvoleb su"ících program,

• za#azení jedné a! "esti su"ících fází do su"ícího programu

• zadání anebo zm+nu parametr, jednotliv-ch fází su"ícího programu

• zadání a! dvanácti p#edvoleb jednotliv-ch fází su"ícího procesu

• spu"t+ní anebo zastavení su"ícího programu

• okam!itou zm+nu  aktuálního parametru probíhajícího programu

• indikace  probíhajících fází .innosti

• zobrazení a odpo.ítávání .asu, kter- z,stává do ukon.ení fáze .innosti

• testování a indikace poruch

• automatické a ru.ní #ízení .innosti ventilátoru odsávání a magnetron, oh#evu

• zm+nu parametr, su"ícího programu

•testováni poklesu napájecího nap+tí. P#i poklesu napájecího nap+tí se ulo!í v"echny

aktuální parametry su"ícího programu a po nabytí správné hodnoty su"ící

      za#ízení pokra.uje v .innosti.

         10.3 Struktura menu

Okno Hlavní                                                                         Okno $ízení

$ízení                      >>                                                  P: xx              S: xx

Poruchy                     >>                                                F: alter1         P: xxx s

Nastavení                  >>                           t: xx:xx:xx

Ovládaní                    >>        M: xxx %        V: xxx %

Servis                         >>

Motohodiny                >>

Heslo                          >>        Okno  Poruchy

                        Dve#e           :alter2

                        Preh#.. M1   :alter2

Okno Ovládaní                 Preh#. T1   :alter2

V: alter3     VO: alter4        Preh#. M2   :alter2

M: alter3        MO: alter4        Preh#. T2   :alter2

                        Sum. vent   :alter2

                        Sum. mag1  :alter2

                        Sum. mag2  :alter2

Okno Nastavení                  Okno  Programy

 Programy                >>        P: xx    K: xx

 Fáze su"ení.           >>        F: alter1    T: xxx s

                        M: xxx %    V: xxx %

                        t: xx:xx:xx

                        Zápis krok

                           Okno Fáze su"ení

                        F: alter1    T: xxx s

                        M:  xxx %    V: xxx %

                                                                                            Zápis fáze
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10. Popis ovládacího panelu.

Ovládací a zobrazovací prvky #ídícího systému RS 10 jsou umíst+ny na jeho

p#edním panelu, kter- znázor1uje následující obrázek:

V-znam ozna.en-ch .astí panelu je následující:

 1 Alfanumerick- LCD displej s podsv+tlením, zobrazující 2 #ádky po 16 znacích.

 2 LED diody zobrazující stav systému.

 3 Blok #ídících kláves

LED diody zobrazující stav systému.

Pod alfanumerick%m displejem je umíst'no )est LED diod indikujících stav systému podle

 následující tabulky:

Název LED          Ozna'eni LED                    V"znam

 Rezerva                     L1

Zápis parametr,  L2           Indikuje zápis navolen-ch program, do pam+ti. Kdy! probíhá

                                                         zápis, LED svítí, jinak je zhasnutá.

Magnetron 2           L3           Zobrazuje aktuální stav magnetronu 2. Kdy! je magnetron

                                                        v chodu LED svítí, jinak bliká.

Magnetron 1           L4           Zobrazuje aktuální stav magnetronu 1. Kdy! je magnetron

                                                        v chodu LED svítí, jinak bliká.

Dve#e                     L5           Zobrazuje aktuální stav dve#í. Kdy! jsou dve#e zav#ené LED

                                                         trvale svítí, Kdy! jsou otev#ené LED p#eru"ovan+ bliká.

Systém OK           L6           Indikace správné .innosti #ídícího systému. Kdy! je systém

                                                        v po#ádku LED p#eru"ovan+ bliká.
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