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1 Voorwoord
Deze gebruikershandleiding...
... bevat alle informatie, die u nodig hebt voor het normale gebruik van uw laser-
systeem, het verhelpen van kleine storingen en het onderhoud ervan. De gebrui-
kershandleiding op CD is bijgesloten bij elke levering van een lasersysteem. De
voor u liggende gebruikershandleiding is bedoeld voor geïnstrueerde bedie-
naars van het lasersysteem.
Deze gebruikershandleiding is van toepassing onder voorbehoud van technische
wijzigingen, bedoeld ter verbetering van het lasersysteem of in het kader van de
technische vooruitgang. Wij stellen ons ten doel onze producten doorlopend te
verbeteren en behouden ons daarom het recht voor, de in deze gebruikershand-
leiding opgenomen specificaties zonder aankondiging te wijzigen.
Lees a.u.b. het hoofdstuk 'Veiligheidinstructies' zorgvuldig door voordat u
een aanvang maakt met de werkzaamheden!

AANWIJZING
Bewaar de bijgevoegde gedrukte veiligheidinstructies bij het lasersysteem zodat
ze voor de bedienaars toegankelijk zijn!

Vergewis u ervan dat u alle instructies hebt begrepen. Hebt u nog vragen? Wend
u dan a.u.b. onverwijld tot Videojet Technologies Inc..
Volg de instructies nauwgezet op!
Mocht u hulp nodig hebben...
... wend u zich dan a.u.b. tot de voor u verantwoordelijke handelspartner van Vi-
deojet of tot een vestiging van Videojet Technologies.
Videojet Technologies Inc.
1500 Mittel Boulevard
Wood Dale IL 60191-1073, USA
Tel.nr. (uitsluitend voor oproepen vanuit de Verenigde Staten van Amerika): 1
800 843 3610
Internationaal: +1 630 860 7300
Faxnr. (uitsluitend voor berichten vanuit de Verenigde Staten van Amerika): 1 800
582 1343
Internationaal faxnr.: +1 630 616 3629
Internetsite: www.videojet.com
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Let op: laserstralen!
 

Als u het straalgeleidend systeem opent kunnen gevaarlijke laserstralen in
klasse 4 uittreden!

Ernstige verbranding van ogen en huid, evenals schade aan voorwerpen
kan het gevolg zijn!

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en raadpleeg beslist de
veiligheidinstructies!
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2 Veiligheidinstructies

2.1 Toegepaste begrippen
 GEVAAR

wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar. Tenzij vermeden, zijn de dood of ern-
stig letsel (invaliditeit) het gevolg.

 WAARSCHUWING
wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Tenzij vermeden, kunnen de dood of
ernstig letsel het gevolg zijn.

 LET OP
wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Tenzij vermeden, kan licht of onbedui-
dend letsel het gevolg zijn. Mag ook worden toegepast om te waarschuwen voor
materiële schade.

AANWIJZING
duidt op toepassingstips en andere bijzonder nuttige informatie. Dit is geen sig-
naalwoord voor een gevaarlijke of schadelijke situatie.

 WAARSCHUWING
duidt op het uittreden van laserstralen en daardoor op een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie. Volg de instructies nauwgezet op! Het niet opvolgen van de instructies kan
leiden tot licht of ernstig letsel aan ogen (blindheid) of huid, en kan eveneens
schade toebrengen aan voorwerpen.

2.2 Laserklassen
Het complete lasersysteem
Bij dit lasersysteem handelt het om een laserproduct in klasse 4 conform EN
60825. Tot het punt waar de laserstralen uittreden gedraagt het gesloten laser-
systeem zich tijdens normaal gebruik1 als een laserproduct in klasse 1.
Wordt de uittreding van laserstralen inclusief het te graveren object op een pas-
sende manier afgeschermd? Dan gedraagt het complete, gesloten lasersysteem
zich tijdens normaal gebruik 1 als een laserproduct in klasse 1 en kunt u het
product zonder aanvullende veiligheidvoorzieningen gebruiken. De afscherming
voorkomt het uittreden van laserstralen respectievelijk reflecties van laserstralen.

AANWIJZING
In de omvang van de levering is geen afscherming begrepen!
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 WAARSCHUWING
Het traject van de stralen moet altijd gesloten zijn, ook als zich geen product voor
de focusseerlens bevindt.

1. Tot het normale gebruik worden niet de werkzaamheden in de sfeer van klein
en groot onderhoud gerekend noch herstellingen of reparaties.

De laserstraalbron
Als laserstraalbron (in deze gebruikershandleiding kortweg aangeduid als de 'la-
ser') wordt een pulserend werkende Nd:YVO4-laser toegepast. De laser is een la-
serproduct in klasse 4. De laser wekt onzichtbare (ultraviolette) elektromagneti-
sche stralen op, die zeer gevaarlijk zijn voor uw ogen en die gevaarlijk is voor uw
huid.
Onderstaande waarden zijn haalbaar (geen specificatie):

 W gemiddelde vermo-
gensdichtheid

maximale energie-
dichtheid

gemeten aan de uittreeo-
pening voor de laserstra-
len:

2 max. 109 W/mm2 104 J/mm2

gemeten in het brandpunt 2 max. 5 x 1011 kW/mm2 5 x 106 J/mm2

 

 WAARSCHUWING
Zodra u de gesloten afscherming van de stralen en/of de behuizing van de laser
op een willekeurige plek opent, wordt het volledige lasersysteem geklasseerd als
een laserproduct in klasse 4.
In dat geval moet u de daarbij behorende veiligheidmaatregelen treffen om men-
sen, die zich in de omgeving van de laser ophouden, te beschermen tegen een te
hoge belasting door de laserstralen. De te treffen veiligheidmaatregelen staan
vermeld in het Bondsduitse voorschrift ter preventie van ongevallen 46.0 'Lasers-
trahlung' (BGV B2). Raadpleeg daartoe ook de paragraaf "Klein en groot onder-
houd".

 LET OP
... in geval van modificaties!
De norm DIN EN 60825 Deel 1 "Veiligheid van laserproducten" stelt [vertaald
vanuit de Duitse normversie] in paragraaf 4.1.1:
In het geval de modificatie betrekking heeft op een in het kader van deze norm
reeds geklasseerd laserproduct en op enigerlei wijze de technische gegevens of
de beoogde werkwerkwijze van het product treft, dan heeft degene respectievelijk
de organisatie die een dergelijke wijziging uitvoert, de verantwoordelijkheid de
vernieuwde klassering en het daarbij behorende opschrift op het laserproduct te
borgen.
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2.3 Beoogd gebruik
Het laserproduct is uitsluitend bedoeld voor het bewerken van materiaalop-
pervlakken. Intensieve laserstralen in klasse 4 verhitten de materiaaloppervlak-
ken die daardoor een verandering ondergaan. Het belangrijkste toepassingsge-
bied is het graveren van productoppervlakken (datum, kenmerken van productie-
lots, serienummers en dergelijke).
De door de laser afgegeven laserstralen zijn zeer energierijk en vormen bij on-
deskundige omgang een gevaar voor mensen en voorwerpen!
Het laserproduct mag in uitsluiten in bedrijfsruimten met beperkte toegang wor-
den opgesteld.

Voorbeelden van niet beoogd gebruik en risico's, die hierdoor
onstaan.

 WAARSCHUWING
LASERSTRALEN!
 

• Richt nimmer een laserstraal op mens of dier!
Ogen of huid kunnen daardoor ernstig letsel oplopen.

• Richt de laserstraal niet op ontvlambare materialen!
Zorg altijd voor een passende afscherming van de laserstraal! Tijdens het be-
schriften van ontvlambare materialen (zoals papier) kan bij storingen een
brand worden ingeleid. Tref de daarbij passende veiligheidmaatregelen. In-
stalleer bijvoorbeeld rookmelders, brandmelders, brandblussers en dergelijke!

• Richt de laserstraal niet op een reflecterend oppervlak!
De gereflecteerde laserstraal kan identieke gevaren, en in afzonderlijke ge-
vallen zelfs nog aanzienlijke grotere gevaren, oproepen dan de oorspronkelij-
ke laserstraal, die van de bron afkomstig is. Raadpleeg daartoe ook de para-
graaf "Graveren van sterk reflecterende materialen [} 10]".

• Richt de laserstraal niet op onbekende materialen!
Laserstralen kunnen bepaalde materialen doorboren, hoewel die materialen
voor het menselijk oog niet doorzichtig lijken.

• Explosiegevaar!
Let erop dat zich binnen de bewerkingszone van de laserstraal geen explo-
sieve materialen of dampen bevinden!

• Het eigenmachtig ombouwen of wijzigen is om redenen van veiligheid
verboden en leidt tot het vervallen van de productgarantie!
Heeft een door de gebruiker uitgevoerde modificatie van een eerder geklas-
seerd laserproduct gevolgen voor de vermogensgegevens en/of van de be-
oogde werking? Dan is degene of de organisatie, die een dergelijke modifica-
tie uitvoert verantwoordelijk voor het opnieuw (laten) klasseren van, en het
aanbrengen van een nieuw opschrift op het laserproduct. Die persoon of or-
ganisatie treedt daarbij in functie van de 'fabrikant'.
In dit geval moet u het risico opnieuw (laten) evalueren.
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2.3.1 Graveren van sterk reflecterende materialen
Bij het graveren van sterk reflecterende materialen kan het voorkomen dat de la-
serstralen naar de laser worden teruggekaatst. Het lasersysteem schakelt in dat
geval over in de status "ernstige storing". In het bijzonder als de arbeidsafstand
niet correct werd ingesteld, valt een onomkeerbare beschadiging van het systeem
niet volledig en niet in elke situatie uit te sluiten.
Neem onderstaande aanwijzingen in acht als sterk reflecterende materialen wilt
graveren:

• Onderzoek of de arbeidsafstand correct werd ingesteld voordat u een reflec-
terend materiaal gaat graveren. Gebruik daartoe zwak reflecterend materiaal,
bijvoorbeeld een blad papier met een deklaag.

• Graveer het reflecterende materiaal niet in het centrum van het te graveren
veld. Positioneer het werkstuk zo, dat de gravure aan de rand van het te gra-
veren veld ligt.

• Begin met het laservermogen in te stellen op de maximale waarde en redu-
ceer vervolgens het vermogen, tot u een goede gravure verkrijgt. Zou u geen
gravure kunnen maken zonder het maximale vermogen te gebruiken? Dan
kunt u met deze laser niet het materiaal graveren.

Stel het systeem terug als dat in de status "Ernstige storing" verkeert. Schakel het
systeem uit en weer aan. Volg de hierboven genoemde instructie op.

2.4 Klein en groot onderhoud
Uitsluitend speciaal geschoolde medewerkers mogen de in deze gebruikershand-
leiding beschreven onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
Klein onderhoud ('servicebeurt') wordt uitsluitend door buitendienstmedewerkers
van Videojet Technologies Inc. of een van diens vertegenwoordigers uitgevoerd.
Gedurende de duur van zulke werkzaamheden kunt u het lasersysteem in klasse
4 gebruiken. De Bondsduitse voorschriften betreffende de preventie van ongeval-
len 46.0 'Laserstrahlung" (BGV B2) stelt dat u laserproducten in klasse 3B of in
klasse 4 voorafgaand aan de eerste inbedrijfneming moet aanmelden bij de ver-
antwoordelijke Bondsduitse beroepsvereniging en bij de voor de uitvoering van
werkzaamheden verantwoordelijke autoriteiten (het Bondsduitse 'Gewerbeauf-
sichtsamt'). Voorts moet u die Bondsduitse beroepsvereniging schriftelijk in ken-
nis stellen van de naam van de functionaris, die belast is met de bescherming te-
gen laserstralen.

AANWIJZING
Meld - voorafgaand aan het in bedrijf nemen van een laserproduct - aan bij de
verantwoordelijke Bondsduitse beroepsvereniging en bij het Bondsduitse Gewer-
beaufsichtsamt.
Laat de voor de laserveiligheid verantwoordelijke medewerker scholen tot functio-
naris met verantwoordelijkheid voor laserbescherming, en geef de naam van die
functionaris schriftelijk door aan de Bondsduitse beroepsvereniging als u het sys-
teem voor onderhoudsdoeleinden in klasse 4 in bedrijf wilt nemen.

Wij bieden speciale trainingen aan om u in staat te stellen zelfstandig en veilig al-
le voorkomende werkzaamheden op het gebied van klein en groot onderhoud te
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laten uitvoeren om zo een hoge mate van veiligheid voor de bedienende en on-
derhoudende medewerkers te borgen.

• Scholing van technici:
De deelnemers aan de scholing vergaren de vakkennis, die vereist is om alle
voorkomende werkzaamheden op het gebied van klein en groot onderhoud
aan het lasersysteem zelfstandig, veilig en deskundig te kunnen uitvoeren.

• Gecombineerde scholing:
Scholing van technici en scholing tot laserveiligheidfunctionaris. Aanvullend
op de vakkennis, opgedaan in de scholing tot technicus, vergaart de deelne-
mer aan deze scholing deskundigheid, die vereist is bij de uitoefening van zijn
taken als laserveiligheidfunctionaris. De scholing tot laserveiligheidfunctiona-
ris is erkend door de Bondsduitse beroepsverenigingen (zie ook hiervoor).

Vraag het kosteloze informatiemateriaal!
Wij wijzen u erop dat u de bedienaars van het lasersysteem conform §12 van de
Bondsduitse Arbeitsschutzgesetz en §4 van de Bondsduitse BGV A1 minstens
eenmaal per jaar moet onderrichten.

2.5 Veiligheidvoorzieningen en
waarschuwende voorzieningen
Het lasersysteem is voorzien van reeks veiligheden en waarschuwende functies,
die gevaar voor mensen en voorwerpen moet voorkomen. U mag dergelijke vei-
ligheden en waarschuwende functies niet wijzigen (zie paragraaf 'Laserklasse')!

Veiligheidvoorzieningen
Sleutelschakelaar De sleutelschakelaar maakt het onbevoegd in werking

stellen van het lasersysteem onmogelijk. Vergewis u
ervan dat de sleutel wordt uitgenomen en dat die
daarna uitsluitend toegankelijk is voor daartoe be-
voegde medewerkers!

Stralensluiter De stralensluiter bevindt zich in het traject van de la-
serbundel van het lasersysteem en voorkomt dat la-
serstralen kunnen uittreden.,

Laserveiligheidcircuit
(kortweg: deurcircuit)

Het deurcircuit bewaakt de veiligheidbehuizing van
het systeem. Wordt het deurcircuit geopend, dan
wordt de stralensluiter direct gesloten.
De veiligheidsbesturing bewaakt de stralensluiter. In-
dien deze niet sluit, wordt de laserbron uitgeschakeld.
Hierdoor blijft het systeem ook bij geopende behuizing
in klasse 1.

Noodstopcircuit Het noodstopcircuit schakelt direct de netvoeding voor
de laser uit en neem zo het gevaar weg.

Waarschuwende voorzieningen
Rode meldlamp De rood oplichtende meldlamp op de beschriftende

module licht op als laserstralen kunnen worden gege-
nereerd.
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Rood oplichtende meld-
lamp
'Laserstralen'

De rood oplichtende meldlamp op de behuizing van
de voedingmodule licht op als laserstralen kunnen
worden opgewekt/ Op de functie van deze meldlamp
wordt toegezien. Het systeem kan de laser niet star-
ten als er een storing optreed van de meldlamp.

Overige meldlampen Additioneel kunt u externe emissie-indicatoren (laten)
aansluiten. De wijze van aansluiten van externe emis-
sie-indicatoren hangt af van de specifieke installatie.

AANWIJZING
Borg bij het installeren van het systeem dat minstens een van de meldlampen al-
tijd in zicht is.

2.6 Gevaar voor ogen en huid
Het lasersysteem genereert laserstralen in klasse 4. De laserstralen worden uit-
gezonden in het infrarode gebied en zijn voor het menselijk oog niet zichtbaar.

Uitwerkingen op het oog
Laserstraling in het onzichtbare, kortegolf UV-A-bereik (golflengte 315 nm - 380
nm) kan bij lage bestralingsintensiteiten leiden tot ontsteking van het hoornvlies
(fotokeratitis) of het bindvlies (fotoconjunctivitis = bindvliesontsteking) als vertroe-
beling van de ooglens ("staar"). Bij hogere bestralingintensiteiten kunnen omkeer-
bare vertroebeling van de hoornhuid, onomkeerbare hoornvlies- en lenstroebelin-
gen (cataracten) optreden.

 WAARSCHUWING
Tijdens klein en groot onderhoud evenals tijdens het justeren moeten - bij geo-
pende laser en/of straalgeleidend systeem - allen die zich in de omgeving van de
laser ophouden geschikte laserveiligheidbrillen dragen.
Kijk nooit rechtstreeks in de laserstralen!

Geschikte laserveiligheidbrillen beschermen tegen direct invallend, gespiegeld of
diffuus verstrooide laserstralen.
Gebruik altijd een geschikte tegen laserstralen beschermende bril Neem daarbij
de borden met aanwijzingen of waarschuwingen in acht.

Uitwerkingen op de huid
Afhankelijk van de stralingsintensiteit, resp. de focussering van de laserstraling
kan de straling diep in de huid binnendringen en schade aan de huidcellen en cel-
kernen veroorzaken. De schade kan ook pas na langere tijd optreden. Kortgolvig
UV-A licht (315 nm - 380 nm) dringt enkele millimeters in de huid. Dit kan leiden
tot roodheid, zonnebrand en huidkanker.
Draag daarom passende veiligheidkleding om uw huid te beschermen. Vermijd in
elk geval dat de laserstraal uw huid of kleding treft.
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2.7 Instellen/wijzigen van het
graveerveld
U kunt het graveerveld van de laser via de stuursoftware zo wijzigen, dat de la-
serstraal eventueel naar de laserstraalafscherming of naar andere componenten
respectievelijk onderdelen wordt geleid. Daarbij kunnen de bestraalde oppervlak-
ken beschadigd of vernield raken.

 WAARSCHUWING
Zou daarbij contact met de laserstraal mogelijk zijn, dat wordt het volledige laser-
systeem geklasseerd in klasse 4 (zie paragraaf 'Laserklasse').

 WAARSCHUWING
Mochten er brandbare materialen of explosiegevaarlijke atmosferen zijn, dan kan
er gevaar voor brand of explosie ontstaan.
Het gebruik van de laser in explosieve omgevingen is zonder adequate beveili-
gingsmaatregelen verboden.

U hebt een wachtwoord nodig om het graveerveld te kunnen wijzigen, mits in de
stuursoftware de wachtwoordfunctie is geactiveerd. U kunt het wachtwoord ach-
teraf op het desbetreffende toegangsniveau wijzigen.
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat degene, die een wijziging van het gra-
veerveld doorvoert, de volle verantwoordelijkheid draagt voor eventueel
daaruit voorvloeiende schade en problemen.

2.8 Gevaar door geluid
Tijdens het graveren kunnen hoogfrequent geluiden ontstaan.

AANWIJZING
Bescherm uw oren en draag een geschikte gehoorbeschermer.
 

2.9 Gevaar van brand en explosie
 WAARSCHUWING

Het hoge uitgangsvermogen van de laser in klasse 4 kan veel materialen tot ont-
branding brengen. Tref daarom bij klein en groot onderhoud aan de geopende
behuizing van de laser en/of geopende laserstraalgeleidend systeem ook maatre-
gelen om brand te voorkomen!
Gerichte of gereflecteerde laserstralen kunnen gemakkelijk papier (schakel-
schema's, handgeschreven briefjes, aanplakbiljetten en dergelijke), niet brand-
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remmende geïmpregneerde textiele gordijnen, platen hout of dergelijke brandba-
re materialen tot ontbranding brengen.
Let erop dat zich in de bewerkingszone van het lasersysteem geen voorraadva-
ten bevinden met een licht ontvlambaar of explosief oplosmiddel of schoon-
maakmiddel! Door het onbedoeld bestralen van een voorraadvat met een inten-
sieve, onzichtbare laserstraal kan zeer snel een brandhaard ontstaan of kan een
explosie worden ingeleid.

2.10 Elektrische veiligheid
Het lasergraveersysteem werd geconstrueerd conform de algemeen erkende re-
gels der techniek. Hierbij behoren o.a. de normen EN 60950-1 en EN 60825-1.

 GEVAAR
Bij werkzaamheden aan geopende lasergraveersystemen respectievelijk aan
geopende systeemcomponenten is aanraking met spanningvoerende componen-
ten mogelijk.
Raadpleeg de toepasselijke voorschriften betreffende het uitvoeren van werk-
zaamheden aan spanningvoerende installaties!
Uitsluitend speciaal geschoolde medewerkers mogen alle werkzaamheden aan
de geopende laser, in het bijzonder aan de elektrische componenten daarvan, uit-
voeren!

 

Ten behoeve van de elektrische veiligheid is het lasergraveersysteem
geaard en voorzien van het aardingsymbool volgens DIN VDE
0100-200:2006-06 (veiligheidsklasse I).

2.11 Ontledingsproducten
 WAARSCHUWING

Bij het bewerken van materiaal met behulp van laserstralen kunnen ontledings-
producten opstaan, die gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn.
Bij het verdampen van materiaal komen fijne stoffen en dampen vrij. In deze stof-
fen of dampen kunnen zich - afhankelijk van aard en samenstelling van het mate-
riaal - ontledingsproducten bevinden, die gevaarlijk voor de gezondheid zijn.
Er moet een bij de vereisten passende, goed gedimensioneerde afzuiginstallatie
zijn aangebracht, die voorzien is van speciale stoffilters en actieve koolfilters. De
ontledingsproducten moeten direct worden afgezogen op de plaats waar ze vrij-
komen.
Bescherm uzelf en uw collega's tegen ontledingsproducten, die een gevaar voor
uw en hun gezondheid vormen!

Een afzuiginstallatie voorkomt bovendien dat stofdeeltjes de optische elementen
van het straalgeleidend system vervuilen en deze wellicht vernielen. Wij bieden
daartoe verscheidene afzuiginstallaties als accessoire aan.

 

 

10/14 - Index: AA [NL] 14Videojet 7810/2 Veiligheidinstructies



2.12 Borden met aanwijzingen of
waarschuwingen
Tekst / opschriften Positie

op de schrijfkop (voor)

op de voedingmodule

op de kap van de voedingmodule

op de achterzijde van de voedingmodule en op
de beschriftende module (naast de voedingka-
bel)

op de smelverbinding
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Tekst / opschriften Positie
op de ventilatoren

op de voedingmodule
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3 In bedrijf nemen

3.1 Installeren en in bedrijf nemen
Het proces van installeren en de eerste keer dat het lasersysteem in bedrijf wordt
genomen veronderstelt een veelomvattende vakkennis en ervaring. Medewerkers
van Videojet Technologies Inc. of een van diens vertegenwoordigers moeten de-
ze handelingen uitvoeren
Om een snel en probleemloos verlopend installatieproces te garanderen is het
gewenst dat u de plaats van opstelling voorbereidt:

• Voer alle handelingen uit, die opgesomd staan in de paragraaf 'Uitpakken
[} 18]'.

• Zorg ervoor dat alle aansluitingen tijdig beschikbaar zijn. Die aansluitingen
staan beschreven in de paragraaf "Voorwaarden om te kunnen installeren" en
in de maat- en gegevensbladen, die u ontving bij de afwikkeling van uw op-
dracht.

Hebt u nog vragen? Wend u dan a.u.b. onverwijld tot Videojet Technologies Inc..

AANWIJZING
De gebruiker is verantwoordelijk voor de veilige toepassing van het lasersysteem.
In het bijzonder moet hij garanderen dat de ter plaatse geldende bepalingen en
voorschriften voor het gebruik van lasersystemen, inclusief de componenten
daarvan (straalbeschermer, afzuiger, koeler en dergelijke) worden nageleefd.
Videojet Technologies Inc. {{...}} accepteert geen verantwoordelijkheid voor scha-
de hoe dan ook, die wordt veroorzaakt door niet beoogd gebruik van de machine,
door onjuiste bediening of door nalatigheid.

3.2 Transport en opslag
Bij het lasersysteem handelt het om een laseroptisch precisie-instrument! Vermijd
a.u.b. sterke mechanische invloeden (stoten, trillingen en dergelijke) als u het la-
sersysteem niet wilt beschadigen. Hebt u vragen over transport of opslag? Wend
u dan a.u.b. tot Videojet Technologies Inc..

Transport

 LET OP
Schakel het lasersysteem uit door de netstekker uit de contactdoos te trekken
voordat u het systeem gaat transporteren!
Knik de voedingkabel tussen voedingmodule en beschriftende module niet!
Draag het lasersysteem niet aan de voedingkabel!
Draag veiligheidschoenen!
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Opslag
Sla het lasersysteem liggend op. Bescherm daarbij het systeem tegen stof en
vocht. De opslagtemperatuur moet tussen -10 °C en +70 °C liggen. De relatieve
luchtvochtigheid moet tussen 10 % en 90 % bedragen.

3.3 Uitpakken
1. Open de verpakking en neem het opvulmateriaal weg.
2. Neem de afzonderlijk verpakte componenten uit.
3. Inspecteer alle onderdelen op eventuele transportschade. 

Informeer in geval van schade a.u.b. door middel van een schriftelijke kennis-
geving onverwijld de transporteur en Videojet Technologies Inc. of diens ver-
tegenwoordiger. Bewaar het materiaal van de verpakking en teken daarop zo-
wel de inwendige schade als de uitwendige schade aan. Neem a.u.b. - zo
mogelijk - foto's van de schade

4. Transporteer de afzonderlijke componententen naar de plaats van opstelling.
5. Bescherm de afzonderlijke componenten tot het moment van in bedrijf nemen

tegen stof en vocht.
 
Lever een bijdrage tot de bescherming van ons milieu!
Verwijder verpakkingsmateriaal gescheiden ten behoeve van hergebruik van de
grondstoffen.

3.4 Voorwaarden om te installeren
 LET OP

Het lasersysteem mag niet zijn blootgesteld aan mechanische invloeden (stoten,
trillingen en dergelijke) omdat daardoor de kwaliteit van het graveerwerk negatief
wordt beïnvloed en het systeem schade kan hebben opgelopen.
Houd tijdens het installeren er rekening mee dat de voedingkabel tussen voeding-
module en beschriftingmodule niet geschikt voor een doorlopend wisselende bui-
ging.
Bij inbouw van het systeem moeteb de richtlijnen van norm EN 60950 absoluut
worden opgevolgd.

Ruimtebeslag
U kunt de standaardmaten van het lasersysteem aflezen van de tekeningen in het
hoofdstuk 'Bijlage'.
Bij installaties, die aan de hand van bijzondere klantenwensen werden vervaar-
digd, staan deze gegevens vermeld op de opstellingstekening, respectievelijk in
de maat- en gegevensbladen, die u tijdens de afwikkeling van uw opdracht hebt
ontvangen.
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Aansluitingen
Om het lasersysteem te kunnen gebruiken is een contactdoos, aangesloten op
het elektriciteitsnet, vereist. De gegevens voor die contactdoos staan vermeld in
de gegevensbladen, die u tijdens afwikkeling van de opdracht hebt ontvangen.

 WAARSCHUWING
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netkabel!
Inspecteer periodiek de kabel op beschadigingen. Een beschadigde kabel moet
worden vervangen.

Let a.u.b. bij het installeren van de contactdoos en bij de keuze van de plaats van
opstelling op de lengte van de aan het lasersysteem gemonteerde kabel. Deze
lengte bedraagt 2 m.

Omgevingscondities
Temperatuurbereik: 10 ... 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 10 ... 90% niet condenserend

AANWIJZING
Wacht - als u het systeem van een koude omgeving naar een warme omgeving
hebt overgebracht - minstens een uur voordat u het systeem inschakelt om con-
densvorming te voorkomen.
Vergewis u ervan dat het systeem geen condens bevat.
U mag de ventileersleuven in de voedingmodule en die in de beschriftingmodule
niet afdekken. Vergewis u ervan dat een voldoende toevoer van lucht geborgd is
(zie ook paragraaf 'Koelen').
De IP-code IP21 is uitsluitend gegarandeerd als de behuizing loodrecht staat.

Bevestiging
Voor de correcte bevestiging van de beschriftingmodule bevindt zich aan de on-
derzijde van de verbindingseenheid een spansleuf.

3.5 Koelen
Het lasersysteem wordt met lucht gekoeld. Het inwendige koelsysteem is zo gedi-
mensioneerd, dat het lasersysteem in alle bedrijfsmodi voldoende wordt gekoeld.
Let erop dat het vrij kunnen aanzuigen en uitblazen van koellucht en een vol-
doende luchtcirculatie naar de warmteafvoer op de plaats van inbouw is geborgd.

3.6 Afzuiginstallatie
Wij adviseren u een afzuiginstallatie te installeren om de mogelijk voor de ge-
zondheid gevaarlijke graveerresten, die ontstaan bij het met de laser bewerken
van materiaal, te kunnen verwijderen.
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Installeer de afzuiginstallatie zo dat de materiaalresten zo dicht mogelijk worden
afgezogen bij de plek waar ze ontstaan. Daarmee wordt bovendien voorkomen
dat stofdeeltjes de optische componenten van het lasersysteem kunnen vervui-
len, en op termijn de werking ervan kunnen verstoren.
Wij bieden daartoe verscheidene afzuiginstallaties als accessoire aan. De fabri-
kant levert de gebruikershandleiding voor de afzuiginstallatie mee mits die instal-
latie tot de omvang van de levering behoort.

3.7 Interfaces voor het lasersysteem
Netwerkinterface Aansluiten van een PC voor het aansturen met

behulp van beschriftende programmatuur.
Klantinterface De algemene inrichting van de klantinterface treft

u aan in hoofdstuk 'Bijlage'.
De klantspecifieke toepassen van de klantinterfa-
ce treft u aan in de maat- en gegevensbladen, die
u tijdens de afwikkeling van de opdracht hebt ont-
vangen.
Opmerking: Alle kabels die in het systeem
worden gevoerd moeten worden afgeschermd.

3.8 Registreren van het IP-adres
Op de printkaart treft u een DIP-schakelaar aan:
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Via deze DIP-schakelaar kunt het IP-adres vastleggen:

DIP-schakelaar 1 op ON: Het IP-adres uit de systeemdatabank wordt gene-
geerd als bij het opstarten van het systeem deze
DIP-schakelaar in de stand ON verkeert. Dan wordt
het standaard IP-adres geconfigureerd. De instellin-
gen in de systeemdatabank blijven behouden.
Het IP-adres luidt bij verstek: 192.168.1.1
subnetmasker: 255.255.255.0

DIP-schakelaar 1 op OFF: De instellingen in de systeemdatabank worden ge-
configureerd.

Bij uitlevering van het lasersysteem is het IP-adres (het verstekadres) opgeslagen
in de systeemdatabank. De DIP-schakelaar verkeert in de stand OFF. De andere
DIP-schakelaar zijn gereserveerd voor intern gebruik.

3.9 Buiten bedrijf nemen

3.9.1 Tijdelijk buiten bedrijf nemen
Handel als volgt als u het lasersysteem tijdelijk buiten bedrijf wilt nemen (bijvoor-
beeld voor de duur van een bedrijfsvakantie):
1. Schrijf de gegevens naar uw computergeheugens weg voordat u het laser-

systeem gaat uitschakelen. Een gedetailleerde beschrijving betreffende het
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wegschrijven van gegevens treft u aan in het handboek van de graveersoft-
ware.

2. Schakel het lasersysteem uit nadat u met goed gevolg de gegevens hebt
weggeschreven (zie hoofdstuk "Bedienen van het lasersysteem").

3. Borg het lasersysteem tegen onbevoegd inschakelen en wel door de sleutel
uit de sleutelschakelaar te nemen.

4. Maak de focusseerlens schoon (zie par. »Schoonmaken van de focusseerlens
[} 35]).

3.9.2 Definitief buiten bedrijf stellen

 WAARSCHUWING
Borg - voordat met deze werkzaamheden wordt aangevangen - dat het systeem
spanningvrij is en tijdens de werkzaamheden zal blijven.

Handel als volgt als u het lasersysteem definitief buiten bedrijf wilt nemen (bij-
voorbeeld bij verkoop of verwijdering):
1. Voer alle in paragraaf "Tijdelijke buitenbedrijfstelling" opgesomde handelingen

uit.
2. Scheid het lasersysteem van het elektriciteitsnet en/of andere elektrische

voedingbronnen.

Bij verkoop en doortransport
Verpak het lasersysteem conform de voorschriften, opgenomen in paragraaf
"Transport en opslag”.

Bij verwijderen
Verwijder de componenten van het lasersysteem conform de eisen op het gebied
van veiligheid en milieu. Neem daarbij de wettelijke voorschriften en de ter plaat-
se geldende voorschriften in acht.
 
Laat de componenten van het lasersysteem gescheiden afvoeren en wel naar
soort materiaal ten behoeve van hergebruik van de grondstoffen.
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4 Systeembeschrijving

4.1 Werking van een
vectorscannend lasersysteem
De pulserend of continu werkende laser (2) genereert een onzichtbare laserstraal
met een kleine diameter. Om deze laserstraal beter te kunnen focusseren, wordt
deze eerst met behulp van een telescoop (3) verdikt.
De verdikte laserstraal komt in een schrijfkop (4), waar die straal twee beweeg-
baar opgestelde spiegels treft. Deze spiegels buigen de straal zo af dat hij de ge-
trokken lijnen van het geselecteerde te graveren ontwerp aftast. De getrokken lij-
nen zijn onderverdeeld in afzonderlijke vectoren (X- en Y-coördinaten). Door de
vectoren aaneen te rijgen ontstaat een gravure op het oppervlak van het product.
De laserstraal beweegt zich etsend over het oppervlak van het product.
De printkaart met de stuurschakeling in de voeding (1) draagt zorg voor het bere-
kenen van de vectoren en het aansturen van de laser.
De focusseerlens (5) focusseert de afgebogen laserstraal alvorens die het pro-
ductoppervlak (7) treft. De gravure komt in het algemeen tot stand in het brand-
punt (6) van de laserstraal.

4.2 De bron van de laserstralen
Voor het genereren van de stralen worden met ytterbium gedoteerde glasvezel
toegepast. Door middel van een frequentieverdrievoudiging wordt de basisgolf
van de Nd:YVO4-laser omgezet in een ultraviolette laser met een golflengte van
355 nm in een vermogensbereik tot 2 W.
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4.3 De schrijfkop
In de schrijfkop zijn twee afbuigspiegels aangebracht. De afbuigspiegels buigen
de laserstraal conform het opgeroepen ontwerp in X-richting en in Y-richting af.
De vaste X- en Y-richtingen van het lasercoördinatensysteem van het te graveren
veld resulteren uit de opstelling van de schrijfkop. Bij een draaiing of verschuiving
van de schrijfkop wordt het te graveren veld eveneens gedraaid respectievelijk
verschoven. Onderstaande afbeelding tot de bepaling van X- en Y-richting.

4.4 Het graveren van het
productoppervlak
Het graveren van het productoppervlak vindt plaats door inwerking van een inten-
se laserstraal, die het materiaal van het product bewerkt.
De laserstraal wordt gefocusseerd op het oppervlak van het materiaal en verhit
daar de bovenste laag van het product. Daardoor verdampt of verkleurt bijvoor-
beeld een laklaag op het materiaal of het materiaal zelf.
De karakters en symbolen, die op het product moeten worden gegraveerd wor-
den ontleend tot afzonderlijke vectoriële stukken lijn (1). Deze vectoriële lijnstuk-
ken zijn op hun beurt weer onderverdeeld in afzonderlijke vectoren.
Bij een sprong (2) van een vectorlijn naar de volgende wordt de laserstraal onder-
drukt, zodat het materiaal niet wordt gegraveerd.

4.5 De laserparameters
Laserparameters worden toegepast om de werking van het lasersysteem te kun-
nen aanpassen op verschillende productmaterialen. Deze laserparameters moe-
ten voorafgaand aan elke afzonderlijke toepassingen worden bepaald, ingesteld
en opgeslagen, om de best mogelijke kwaliteit van het graveerwerk te behalen.
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De bepaling van de juiste waarden vergt ervaring in het werken met het lasersys-
teem, omdat deze laserparameters vergaand afhankelijk zijn van materiaal en
toepassing. Wend u vragen hierover tot een van onze vertegenwoordigers.
De afzonderlijke parameters worden voor elk materiaal gebundeld tot parameter-
reeksen. U kunt deze parameterreeksen met behulp van de software samenstel-
len of wijzigen. U treft een toelichting op de afzonderlijke parameters aan in de
handleiding van de beschriftingsoftware.

4.6 De constructie van het
lasersysteem
Het lasersysteem bestaat uit een voedingmodule (1) en een beschriftende modu-
le. De beschriftende module bestaat uit een communicatiemodule (2) en een
schrijfkop (3). Het beschriftende programma op de PC stuurt de voeding aan.
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4.7 Technische gegevens
 Module  
Soort laser  Nd:YVO4-laser
Golflengte nm 355
Laserklasse  4
Bedrijfsmodus van de laser  pulserend
Pulsenergie max. mJ (ns) 1 (4)
Pulsduur ns < 25
Pulsfrequentie kHz 20 ... 100
Straaldivergentie mrad < 2,8
Laservermogen max. W 2,2
Opgenomen vermogen max. VA 540
Voedingspanning V~ 100 ... 240 (zelfinstellend); 1 fase
Netfrequentie Hz 50 ... 60
Omgevingstemperatuur °C 10 ... 40

(typisch, afhankelijk van de bedrijfsmo-
dus)

Relatieve luchtvochtigheid % 10 ... 90; niet condenserend
Afmetingen van de voeding-
module

mm 544 x 436 x 141

Massa (typisch)
• Voedingmodule
• Opschrift aanbrengende

module

kg  
20
25

Beschermklasse
• Voedingmodule
• Opschrift aanbrengende

module

  
IP 21
IP 20

Schrijfsnelheid a mm/s 1 ... 6000
Lijnsnelheid m/s 0 ... 10
Karakters/secondea  700
Brandpuntsafstand van de fo-
cusseerlens
Schrijfkoppen:

• SS10 TY/SS7 TY

mm  
 

100, 160, 214, 511

Focusdiameter µm 15
(afhankelijk van de toegepaste lens)

Lijndikte  Afhankelijk van materiaal en laserpara-
meters

Karakterset  Alle standaard lettertypen mogelijk (bij-
zondere karakters op verzoek verkrijg-

baar)
Soort koeling  ingebouwde luchtkoeling
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 Module  
Maximale afstand tussen op-
schrift aanbrengende module
en voedingmodule

m 4

Min. buigstraal van de voe-
dingkabel

mm 140

Bedien-/aanstuur-  Met Windows compatibele PC met be-
schriftend programma, draaiend onder

Windows
Interfaces  Netwerkinterfaces
a. Alle waarden, die betrekking hebben op gegraveerde tekens of concrete tek-
sten, zijn specifieke waarden. Deze waarden zijn sterk van het materiaal afhanke-
lijk en moeten uitsluitend als richtwaarden worden gezien. Deze waarden maken
geen deel uit van de specificatie!
Videojet Technologies Inc. behoudt zich het recht voor de technische gegevens in
het kader van verbetering van het product of van de technische voortgang zonder
aankondiging vooraf te wijzigen.
 

AANWIJZING
Naast het UV-laserlicht bij 355 nm, is het mogelijk dat reststraling in een bereik
van 532 nm, 800 nm en 1064 nm met maximale uitgangsvermogens van 1 mW, 5
mW resp. 1 mW uittreedt. 
De pulsduur- en -frequentie evenals de bundeldivergentie zijn vergelijkbaar met
die van de laser bij 355 nm, met uitzondering van de laser bij 800 nm, die een
divergentie heeft van ongeveer 10° en met continue golf wordt gebruikt

4.8 Arbeidsafstanden en
graveerveld
Schrijfkop Raylase SS10 TY (alle waarden in mm)
Focusseerlens 
Brandpuntafstand f

103
(D34)

160
(D32)

214
(D53)

511
(D41)

Werkafstand (wd) 193 227 303 650
Max. breedte (A) 63,6 118,0 156,9 374,6
Max. hoogte (B) 75,7 118,0 156,9 374,6

Schrijfkop Raylase SS7 TY (alle waarden in mm)
Focusseerlens 
Brandpuntafstand f

103
(D34)

160
(D32)

214
(D53)

511
(D41)

Werkafstand (wd) 209,5 253 316 668
Max. breedte (A) 65,1 110,6 156,9 374,6
Max. hoogte (B) 75,7 118,0 156,9 374,6

 

10/14 - Index: AA [NL] 27Videojet 7810/4 Systeembeschrijving



 
Zie onderstaande afbeelding
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5 Bediening van het lasersysteem

5.1 Bedienen van het lasersysteem
Het lasersysteem wordt aangestuurd door het beschriftende programma
Het programma draait op een PC, die onder Windows werkt. Met dit programma
beschikt u over de volledige omvang aan karakters, logo's en hulpmiddelen voor
het opmaken en kunt u de gravure op voorhand inzien. Bovendien hebt u toegang
tot alle laserparameters en systeeminstellingen.
Een gedetailleerde beschrijving treft u aan in het handboek van het beschriftende
programma of in de "Online Help"-omgeing. 

5.2 Bedienorganen op de
voedingmodule

Nr. Soort Functie
S1 Druktoetsschakelaar 

POWER/STANDBY [voe-
ding/waakstand]

schakelt de voeding in.
 
Als de voeding is ingeschakeld kunt u hier-
mee de laserbron en de stuurelektronica
uitschakelen.
Let op:
Het toestel wordt niet volledig van het elek-
triciteitsnet gescheiden. Daartoe moet u de
hoofdschakelaar bedienen
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Nr. Soort Functie
S2 Sleutelschakelaar legt de elektrische voeding aan op de bron

van de laserstralen (positie »I«). Nu kunt u
een graveerproces starten.
Opmerking:
Neem de sleutel uit als het systeem is uit-
geschakeld (stand »0«) om het systeem te
borgen tegen onbevoegd gebruik!

S3 Druktoetsschakelaar 
START

via 'START' kunt u het actueel geladen
voorbeeld gaan graveren.
Let op: Laserstralen!
Neem de veiligheidinstructies in acht.

S4 Druktoetsschakelaar 
STOP

Via 'STOP' kunt u een onderhanden gra-
veerproces onderbreken

 
L1

LED-statusuitlezingen
Stralensluiter geopend -
rood -

 
licht op als de stralensluiter open staat.

L2 Uitstralend - rood - oplichtend als de sleutelschakelaar in
stand »I« verkeert en de laserbron met
spanning wordt gevoed.
Tegelijkertijd licht de meldlamp op de
schrijfkop op.

L3 Storing - geel - knippert als zich een storing voordoet.
 
L4

LED-systeemuitlezing
Systeem - groen -

 
De systeemuitlezing telt vijf LED-indicato-
ren, die het verloop en de status

• van het initialiseren van het lasersys-
teem en van

• het graveerproces representeren
I1 Communicatiebus USB-aansluiting
I2 Communicatiebus USB-aansluiting
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Achterzijde van de voedingmodule

 

Nr. Soort Functie
S5 Hoofdschakelaar schakelt de voeding voor het lasersysteem

aan en uit
I3 Communicatiebus Aansluiting voor de netkabel
I4 Inzetstuk voor twee zekeringen (T8A)

5.3 In-/uitschakelen van de
voedingmodule

5.3.1 Inschakelen
1. Inspecteer of de veiligheidvoorschriften worden nageleefd.
2. Schakel de afzuiger in of laat de afzuiger door het laserssysteem in-

schakelen (zie Galvanisch gescheiden ingangen en uitgangen).
3. Vergewis u ervan dat de sleutel in de sleutelschakelaar in

de verticale stand »0« staat.

 Breng de hoofdschakelaar (5) aan de achterzijde van de
voedingmodule in de stand 'I'.
De blauwe LED op de toets "POWER/STANDBY" (S1) licht
op.

4.  Druk nu de druktoetsschakelaar "POWER/
STANDBY"(S1) in.
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   Na ca. 10 s gaat LED op de druktoetsschakelaar
wit knipperen, het knipperen van de LED versnelt
en de helderheid van het LED-licht neem toe.

 De LED-systeemindicatoren (4) lichten na elkaar
op. Het lasersysteem bevindt zich nu in de initiali-
seerstatus. Na dit proces is het systeem gereed
voor gebruik. De LED licht wit op en alle LED-sys-
teemindicatoren lichten eveneens op.

5. Schakel de sleutelschakelaar in door de sleutel naar de ho-
rizontale stand »I« te draaien.

 Alle LED-systeemindicatoren doven.

  De rode LED 'Emissie' (L2) op de voedingmodule
en de rode LED op de beschriftende module lich-
ten op. De laser is gereed voor gebruik.

6. Het graveerproces kan worden gestart via de toets 'Start'
(S3) of via de gebruikersinterface van het programma.

   De LED-systeemindicatoren tonen het verloop en
de status van het graveerproces.

5.3.2 Uitschakelen
1. Beëindig het graveerproces.
2. Schakel de sleutelschakelaar uit door de sleutel naar de

verticale stand »0« te draaien.

  De rode LED 'Emissie' (L2) op de voedingmo-
dule en de rode LED op de beschriftende mo-
dule doven.

   De witte LED op de toets POWER/STANDBY''
(S1) licht op.

3. Druk nu de druktoetsschakelaar "POWER/STANDBY"(S1)
in.

  De gele LED 'Storing' (L3) knippert.

   Daarna licht de blauwe LED op de druktoets-
schakelaar 'POWER/STANDBY' op.
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4. Breng de hoofdschakelaar (S5) aan de achterzijde van de
voedingmodule in de stand '0'

5. Schakel de afzuiger uit.
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6 Onderhoud

6.1 Onderhoudsinstructies
Het onderhoud vergt weinig tijd. Voer de onderhoudsbeurten periodiek volgens
de onderhoudsintervallen uit.
Het lasersysteem is zo gedimensioneerd, dat u de noodzakelijke onderhouds-
beurten veilig en zonder problemen kunt uitvoeren.

 LET OP
Uitsluitend daartoe geïnstrueerde bedienende en onderhoud verrichtende mede-
werkers mogen de onderhoudsbeurten uitvoeren!
Voer de onderhoudsbeurten uitsluitend uit nadat u de sleutel uit de sleutelschake-
laar hebt genomen en de netstekker uit de contactdoos hebt getrokken!
Schakel het lasersysteem beslist elektrisch vrij van spanning voordat u onder-
houd gaat plegen aan het lasersysteem en de omgeving daarvan.
Documenteer de periodiek uitgevoerde onderhoudsbeurten op de onderhouds-
verslagen in dit hoofdstuk! Videojet Technologies Inc. houdt zich het recht voor te
korten op garantie als het aangegeven onderhoudsschema niet wordt opgevolgd.

 

AANWIJZING
Let op het onderstaande voordat u onderhoud aan het lenzenstelsel gaat verrich-
ten:
Aceton maakt geen deel uit van de omvang van de levering. U moet dit middel via
andere bedrijven aanschaffen. Via onderstaande internetsite kunt u aceton snel
en zonder problemen bestellen: www.vwr.com/index.htm
Let er bij het kopen van aceton op dat u "aceton pro analysi" (p.a. = de hoogste
graad van zuiverheid) bestelt.

6.2 Onderhoudsschema
De onderhoudsintervallen zijn voor de inzet van het lasersysteem vastgesteld op
basis van een dagelijks gebruik van ca. 10 h in een middelmatig vervuilde be-
drijfsomgeving.
Is de duur van de dagelijkse inzet aanmerkelijk hoger of is de bedrijfsomgeving
sterk vervuild? Kort dan de onderhoudsintervallen in. Hebt u nog vragen over het
onderhoudsschema? Neem dan a.u.b. contact op met Videojet Technologies Inc.
of met een van diens vertegenwoordigers.
De onderhoudswerkzaamheden zijn in onderstaande paragrafen gedetailleerd.

Onderhoudsinterval Werkzaamheid
Elke maand 
(vaker bij sterke vervuiling)

Inspecteer de focusseerlens op vervuiling. Maak
de focusseerlens schoon als die vervuild is.
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Onderhoudsinterval Werkzaamheid
Elke maand of als de meld-
lamp oplicht

Mits een afzuiger aanwezig is: Vervang de filterzak
(zie de gebruikershandleiding van de filterfabri-
kant).

Elke drie maanden
(vaker bij sterke vervuiling)

Inspecteer het lasersysteem visueel. Inspecteer
ook de zelfklevende opschriften met waarschuwin-
gen. Ze moeten leesbaar en correct zijn aange-
bracht.
Inspecteer de productdetectie (lichtdrempel) Maak
de drempel zo nodig schoon en/of stel de drempel
na
Inspecteer de afzuiger op dichtheid.

Elk half jaar Mits een afzuiger aanwezig is: Vervang de actief
koolfilter (zie de gebruikershandleiding van de fil-
terfabrikant).

AANWIJZING
Wij adviseren u elk jaar een professionele inspectie te laten uitvoeren door onze
onderhoudstechnici (of vaker bij hoge stofbelasting).
Wij bieden gerichte scholingen aan voor uw medewerkers die het lasersysteem
moeten bedienen en/of onderhouden. Hebt u nog vragen? Neem dan a.u.b. con-
tact op met Videojet Technologies Inc. of met een van diens vertegenwoordigers.

6.3 Schoonmaken van de
focusseerlens
De focusseerlens bevindt zich bij de schrijfkop. Deze lens kan door stofdeeltjes of
in de lucht zwevende deeltjes vervuild raken. Deze vervuiling kan schade toe-
brengen aan de focusseerlens en op die manier de kwaliteit van het graveerwerk
negatief beïnvloeden. Maak daarom de focusseerlens periodiek schoon.
Onder normale omstandigheden hoeft u enkel de naar buiten gekeerde zijde van
de focusseerlens schoon te maken. Inspecteer a.u.b. echter ook de naar de
schrijfkop gekeerde zijde van de focusseerlens op vervuiling. Maak zo nodig ook
deze zijde schoon.

 LET OP
Bij alle optische componenten handelt het om precisievoorwerpen, die een veelei-
sende bewerking hebben ondergaan!
Zelfs de kleinste beschadigingen van de oppervlakken kunnen (op den duur) lei-
den tot onbruikbaar van de componenten respectievelijk tot niet-tevredenstellen-
de kwaliteit van het graveerwerk. Verwijder hardnekkig vuil uitsluitend met een
stukje lensschoonmaakpapier en aceton.
Let erop dat er geen vuil in de schrijfkop raakt!

Om de focusseerlens schoon te maken hebt u nodig:
• Lensschoonmaakpapier
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• Aceton
• Veiligheidhandschoenen

AANWIJZING
Draag bij alle werkzaamheden veiligheidhandschoenen!

6.3.1 Uitnemen van de focusseerlens

 GEVAAR
Schakel het lasersysteem beslist elektrisch vrij van spanning voordat u gaat wer-
ken.

1. Draai de sleutelschakelaar naar de stand '0'. Trek de sleutel uit om te borgen
dat niemand het lasersysteem kan inschakelen.

2. Schakel het lasersysteem uit (schakelaar 'STANDBY').
3. Trek de netstekker uit de contactdoos.
4. Neem de focusseerlens met beide handen vast en draai deze voorzichtig, tot

de schroefdraad de lens vrijgeeft. 
Raak het oppervlak van de lens niet met uw vingers aan!

5. Neem de focusseerlens van de schrijfkop af en leg die weg op een schone
ondergrond.

AANWIJZING
De schroefdraad met kleine spoed vergt een groot aantal slagen tot de focusseer-
lens vrijkomt. Let erop dat u tijdens het uitnemen de lens steeds stevig in uw han-
den houdt.
 

6.3.2 Schoonmaken van de focusseerlens

 LET OP
Gebruik in geen geval een polijstmiddel! Daarmee vernielt u de focusseerlens.
Gebruik in geen geval vuil lensschoonmaakpapier.
Zorg dat u het lensschoonmaakpapier op een schone plek opbergt.

1. Leg de focusseerlens op een schone ondergrond. Vouw een vel lensschoon-
maakpapier (minstens vijf keer dubbel) zodat een plat kussen ontstaat.

2. Houd het lensschoonmaakpapier tussen duim en wijsvinger en laat enkele
druppels aceton op de rand van het papier vallen.

3. Haal het lensschoonmaakpapier voorzichtig en langzaam over het schoon te
maken oppervlak. Let er op dat u de oppervlakken niet met uw veiligheid-
handschoenen aanraakt! Oefen slechts een geringe druk op het papier
uit!

4. Herhaal zo nodig deze procedure met een nieuw vel lensschoonmaakpapier.
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5. Inspecteer de oppervlakken van de zich in de schrijfkop bevindende zijde van
de focusseerlens op vuil. Maak zo nodig deze zijde schoon op de manier
zoals hiervoor is beschreven.

Laat het vervuil zich niet verwijderen op de beschreven manier of zijn de opper-
vlakken van de focusseerlens sterk gekrast? Plaats dan een nieuwe focusseer-
lens.

6.3.3 Plaatsen van een focusseerlens
1. Plaats de schroefdraad van de focusseerlens recht op de uittreeopening van

de laserstralen van de schrijfkop.
2. Schroef de focusseerlens voorzichtig in tot de fijne schroefdraad aangrijpt en

trek vervolgens de lens handvast aan. Gebruik geen gereedschap!
 
Handel als volgt als de fijne schroefdraad bij het opschroeven steeds weer klem
loopt:
1. Plaats de focusseerlens recht op en draai deze in tegengestelde richting tot u

duidelijk het knakje hoort als over de eerste gang van de schroefdraad wordt
oversprongen.

2. Schroef daarna de focusseerlens langzaam en recht in de juiste richting
handvast in.

6.4 Verslagen van onderhoud,
herstellingen/reparaties en
vervangingen
Wij adviseren u onderstaande verslagen bij te houden van alle uitgevoerde werk-
zaamheden op het gebied van onderhoud, herstellingen en/of reparaties en ver-
vangingen.
Op de onderhoudsverslagen staan de uit te voeren werkzaamheden en de inter-
valduur vermeld. Het correct en tijdig uitvoeren van onderhoud kan ertoe bijdra-
gen dat het aantal storingen in het lasersysteem klein blijven.
De additionele verslagen van herstellingen/reparaties en vervangingen dienen ter
ondersteuning van uit te voeren onderhoud. U kunt de verslagen kopiëren en zo
alle tijdens de volledige levensduur van het lasersysteem uitgevoerde werkzaam-
heden documenteren.
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Inspecteren en schoonmaken van de focusseerlens
Onderhoudsinterval: Elke maand

Uitgevoerd op:
datum

$Uitgevoerd door:
naam
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Omwisselen van de filterzak in de afzuiger
(voor zover beschikbaar)
Onderhoudsinterval: Elke maand of als de meldlamp oplicht

Uitgevoerd op:
datum

Uitgevoerd door:
naam
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Omwisselen van de actief koolfilter in de afzuiger
(voor zover beschikbaar)
Onderhoudsinterval: Elk half jaar

Uitgevoerd op:
datum

Uitgevoerd door:
naam
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Visuele inspectie
Onderhoudsinterval: Elke drie maanden

Uitgevoerd op:
datum

Uitgevoerd door:
naam
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Actualisering van het programma:
Versie: Uitgevoerd op:

Datum
Uitgevoerd door:
Naam

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Actualisering van het CMark-programma:
Versie: Uitgevoerd op:

Datum
Uitgevoerd door:
Naam
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Herstel- en omwisselverslag
Lasermodel: Serienummer:

Datum:

Uitgevoerd door:
 
 
 
 
 

Herstel- of wisseldeel Opmerkingen 
(storingen en dergelijke)

Datum:

Uitgevoerd door:
 
 
 
 
 

Herstel- of wisseldeel Opmerkingen 
(storingen en dergelijke)

Datum:

Uitgevoerd door:
 
 
 
 
 

Herstel- of wisseldeel Opmerkingen 
(storingen en dergelijke)

Datum:

Uitgevoerd door:
 
 
 
 
 

Herstel- of wisseldeel Opmerkingen 
(storingen en dergelijke)
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7 Storingen

7.1 Instructies
In dit deel van de gebruikershandleiding zijn opgenomen: mogelijke storingen, de
mogelijke oorzaken daarvan en de maatregelen die u kunt treffen om de storin-
gen te verhelpen. Daartoe geïnstrueerde medewerkers, belast met bediening en
onderhoud, kunnen de genoemde maatregelen treffen.

 LET OP
Uitsluitend speciaal daartoe geschoolde vaklieden mogen de werkzaamheden,
die verband houden met het verhelpen van storingen en die uitgaan boven de
hierna te noemen werkzaamheden, uitvoeren! Raadpleeg beslist de veiligheid-
voorschriften!

7.2 Beschrijving van mogelijke
storingen
Symptoom Oorzaken / maatregelen
Het lasersysteem laat zich niet
inschakelen.

• Inspecteer de netstekker.
• Inspecteer de netschakelaar.
• Inspecteer de netvoeding, bijvoorbeeld de

zwerf-/lekstroomveiligheid
• Inspecteer de zekering (neem daartoe de

IP-bescherming aan de achterzijde van de
voedingmodule weg, zie paragraaf “Ele-
menten van de voedingmodule").

Het systeem komt niet op, res-
pectievelijk het aanloopproces
duurt te lang.

• Het aanloopproces ('boot'-proces) kan en-
kele minuten duren.

• Inspecteer de omvang van de databank.
De aanloopduur is een functie van die om-
vang.

• Noteer de aanloopduur en meld die via de
rechtstreekse telefoonlijn aan de serviceaf-
deling.

De laser wil niet starten. • Inspecteer de veiligheidstroomloop (deze
moet gesloten zijn).

• Inspecteer de storingmeldingen.
• Inspecteer de sleutelschakelaar (moet ge-

sloten zijn).
• Inspecteer of sprake is van een extern

STOP-signaal.
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Symptoom Oorzaken / maatregelen
Hoewel u de START-toets in-
drukt graveert het lasersysteem
niet.

• Inspecteer de codeerschakeling.
• Inspecteer de lichtdrempel.
• Inspecteer de arbeidsafstand.
• Inspecteer de lens. Maak zo nodig de lens

schoon.
• Inspecteer de vermogensinstelling van de

parameterrecord.
• Inspecteer de productwaarneming.
• Inspecteer de bedrijfsurenteller van de la-

serstraalbron.
• Inspecteer of sprake is van een extern

STOP-signaal (mits aangesloten).
• Storingmelding "Stralensluiter defect". Ver-

vang de stralensluiter.
Het graveren verloopt scheef. • Inspecteer de uitlijning van de laser op het

product.
• Inspecteer het ontwerp voor de gravure.

Het graveerwerk is verschoven. • Inspecteer de positie van de sensor.
• Inspecteer de nauwkeurigheid van de pro-

ductaftasting.
Het graveerwerk is uit elkaar ge-
stoken / in elkaar gedrongen

• Inspecteer de instelling van de codeer-
schakeling.

Het graveerwerk is zwak. • Het product is gewijzigd (Andere vorm?
Ander materiaal?)

• Inspecteer de lens. Maak zo nodig de lens
schoon.

• Inspecteer de arbeidsafstand.
• Inspecteer het parameterrecord (te weinig

vermogen, te snel).
• Inspecteer het product (moet vrij van vuil,

water, stof, olie en dergelijke zijn).
• Inspecteer de afzuiging (moet passen bij

de toepassing).
Het graveerwerk is onvolledig. • Inspecteer de productsnelheid.

• Inspecteer de lens. Maak zo nodig de lens
schoon of vervang de lens.

• Inspecteer het product (moet vrij van vuil,
water, stof, olie en dergelijke zijn).

• Inspecteer de codeerschakeling. Verhoog
de aanpersdruk van de rol als die slipt.
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Symptoom Oorzaken / maatregelen
Slechte kwaliteit van het graveer-
werk.

• Inspecteer product en laser op trillingen.
• Het product is gewijzigd (Andere vorm?

Ander materiaal?)
• Inspecteer de lens. Maak zo nodig de lens

schoon.
• Inspecteer de arbeidsafstand.
• Inspecteer het parameterrecord (te weinig

vermogen, te snel).
• Inspecteer het product (moet vrij van vuil,

water, stof, olie en dergelijke zijn).
• Inspecteer de afzuiging (moet passen bij

de toepassing).
• Inspecteer de codeerschakeling. Verhoog

de aanpersdruk van de rol als die slipt.
De laser stopt in verband met
een te hoge temperatuur.

• Maak filter en systeem schoon.
• Valt de omgevingstemperatuur binnen de

specificaties (zie de productdocumenta-
tie)?

• Is voldoende ruimte voor aanzuiglucht
aanwezig?

• Inspecteer het koelsysteem (mits aanwe-
zig).
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8 Bijlage

8.1 Veiligheidsschakeling van het
lasersysteem
De veiligheidsschakeling geschiedt via de stekker X9 op de CPD-printplaat.
Stand van de printplaat in het lasersysteem:

Stand X9:

Het lasersysteem kan in 2 varianten worden besteld:
1. Met veiligheidsschakeling conform EN 13849-1, die voor het deurcircuit het

performancelevel "d" en voor het noodstopcircuit het performancelevel "e" be-
reikt.

2. Zonder veiligheidsschakeling, als systeem zonder gewaarborgd performance-
level (buiten EU).
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Klembezetting variant 1

AANWIJZING
Bij gebruik van de veiligheidsschakeling moet er op worden gelet dat zowel het
deurcircuit, alsook het noodstopcircuit tweepolig redundant moeten worden ge-
schakeld.
 

Klem Signaal In-/uitgang Beschrijving
X9.1 24V_INT Uitgang -
X9.2 GND_INT Uitgang -
X9.3 - Ingang -
X9.4 GND_INT Uitgang -
X9.5 24V_INT Uitgang -
X9.6 RELEASE DOOR

RELAY 1
Uitgang Uitbreiding voor uitschakeling van

extra relais, wanneer het deurcircuit
wordt geopend.

X9.7 24V_INT Uitgang -
X9.8 RELEASE DOOR

RELAY 2
Uitgang Uitbreiding voor uitschakeling van

extra relais, wanneer het deurcircuit
wordt geopend.

X9.9 GND_INT Uitgang -
X9.10 DOOR FEEDBACK

IN
Ingang Feedbackingang voor de gefor-

ceerd aangedreven contacten van
het uitbreidingsrelais.
Standaard: Brug naar X9.12

X9.11 GND_INT Uitgang  
X9.12 DOOR FEEDBACK

OUT
Uitgang Feedbackuitgang voor de gefor-

ceerd aangedreven contacten van
het uitbreidingsrelais.
Brug naar X9.10

X9.13 - Ingang  
X9.14 DOOR 1 IN Ingang Wordt een deurcircuit geopend,

dan wordt de stralensluiter van de
laser dadelijk gesloten.
Met X9.7 verbinden, om het deur-
circuit te sluiten
Standaard: Brug naar X9.7

X9.15 EMERGENCY 2
IN

Ingang Als het noodstopcircuit wordt geo-
pend, wordt de netvoeding voor de
laser dadelijk uitgeschakeld.
Met X9.19 verbinden, om het nood-
stopcircuit te sluiten en resetpuls
op X9.23.
Standaard: Brug naar X9.19
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Klem Signaal In-/uitgang Beschrijving
X9.16 DOOR 2 IN Ingang Wordt een deurcircuit geopend,

dan wordt de stralensluiter van de
laser dadelijk gesloten.
Met X9.5 verbinden, om de shutter-
lock te sluiten
Standaard: Brug naar X9.5

X9.17 EMERGENCY 1 IN Ingang Als het noodstopcircuit wordt geo-
pend, wordt de netvoeding voor de
laser dadelijk uitgeschakeld.
Met X9.21 verbinden, om de inter-
lock te sluiten en resetpuls op
X9.23.
Standaard: Brug naar X9.21

X9.18 RELEASE EMER-
GENCY RELAY 1

Uitgang Uitbreiding voor uitschakeling van
extra relais, wanneer het deurcircuit
wordt geopend.

X9.19 EMERGENCY 2
OUT

Uitgang Met X9.15 verbinden, om het nood-
stopcircuit te sluiten.

X9.20 RELEASE EMER-
GENCY RELAY 2

Uitgang Uitbreiding voor uitschakeling van
extra relais, wanneer het deurcircuit
wordt geopend.

X9.21 EMERGENCY 1
OUT

Uitgang Met X9.17 verbinden, om het nood-
stopcircuit te sluiten.

X9.22 EMERGENCY
FEEDBACK IN

Ingang Feedbackingang voor de gefor-
ceerd aangedreven contacten van
het uitbreidingsrelais.
Standaard: Brug naar X9.24

X9.23 EMERGENCY RE-
SET IN

Ingang Aansluiting aan externe reset voor
noodstop-reset na herstellen van
de veilige toestand.

X9.24 EMERGENCY
FEEDBACK OUT

Uitgang Feedbackuitgang voor de gefor-
ceerd aangedreven contacten van
het uitbreidingsrelais.
Standaard: Brug naar X9.22

Bedrading zie Veiligheidsschakelingen [} 66].
 

Klembezetting variant 2
Klem Signaal In-/uitgang Beschrijving
X9.1 24V_INT Uitgang -
X9.2 GND_INT Uitgang -
X9.3 24V_LAS Ingang -
X9.4 GND_INT Uitgang -
X9.5 24V_INT Uitgang -
X9.6 - Uitgang gereserveerd
X9.7 24V_INT Uitgang -
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Klem Signaal In-/uitgang Beschrijving
X9.8 - Uitgang gereserveerd
X9.9 GND_INT Uitgang -
X9.10 - Ingang Brug naar X9.12
X9.11 GND_INT Uitgang  
X9.12 - Uitgang Brug naar X9.10
X9.13 GND_LAS Ingang  
X9.14 SHUTTERLOCK 1 Ingang Wordt een shutterlockcircuit geo-

pend, dan wordt de stralensluiter
van de laser dadelijk gesloten.
Met X9.7 verbinden, om de shutter-
lock te sluiten
Standaard: Brug naar X9.7

X9.15 INTERLOCK 2 Ingang Als het interlockcircuit wordt geo-
pend, wordt de netvoeding voor de
laser dadelijk uitgeschakeld.
Met X9.19 verbinden, om de inter-
lock te sluiten.
Standaard: Brug naar X9.19

X9.16 SHUTTERLOCK 2 Ingang Wordt een shutterlockcircuit geo-
pend, dan wordt de stralensluiter
van de laser dadelijk gesloten.
Met X9.5 verbinden, om de shutter-
lock te sluiten
Standaard: Brug naar X9.5

X9.17 INTERLOCK 1 Ingang Als het interlockcircuit wordt geo-
pend, wordt de netvoeding voor de
laser dadelijk uitgeschakeld.
Met X9.21 verbinden, om de inter-
lock te sluiten.
Standaard: Brug naar X9.21

X9.18 - Uitgang  
X9.19 INTERLOCK 2 Uitgang Met X9.15 verbinden, om de inter-

lock te sluiten.
X9.20 - Uitgang  
X9.21 INTERLOCK 1 Uitgang Met X9.17 verbinden, om de inter-

lock te sluiten.
X9.22 - Ingang Brug naar X9.24
X9.23 - Ingang  
X9.24 - Uitgang Brug naar X9.22

Bedrading zie Zonder veiligheidsschakelingen [} 67].
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8.2 Bezetting van de klantinterface
AANWIJZING

Alle kabels die in het systeem worden gevoerd moeten worden afgeschermd.
De afscherming moet op de beoogde rail worden geplaatst.

De klemmen van de klant-interface bevinden zich op de printplaat in de voeding
van het lasersysteem.

Beschrijving van de stekkers
Stekker Beschrijving
X28 Voedingklem
X21 Afzuiging
X29 Lasterbesturing
X22 Lasterbesturing
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Stekker Beschrijving
X33 Interne signalen
X25 Rotatiegever/product-detector-interface
X30 Externe selectie opdracht
X27 Lasterbesturing

Beschrijving van de bruggen voor gebruik zonder externe
schakeling.
Volgende klemmen moeten aan 24 V worden aangesloten om het bedrijf van het
lasersysteem te waarborgen:

Brug Beschrijving
X29. 1-7 Foute ingang klant
X27.7 - X33.3 intern gereserveerd
X21. 1-2 Afzuigfout
X21. 3-5 Filter vol
X22. 3-11 intern gereserveerd
X22. 7-9 Stoppen van de markering
X22. 9-11 intern gereserveerd
X33. 1-8 Externe sleutelschakelaar
X33. 2-6 intern gereserveerd
X33. 3-4 intern gereserveerd

Specificatie van de 12 uitgangen:
Nominale spanning: 24 V/Push Pull

(tegenpuls, high en low actief)
Max. uitgangstroom: 50 mA max. (kortsluitvast)

Specificatie van de 24 ingangen:
Nominale spanning: 24 V
Stroomingang: 2,5 mA
Spanningsdrempel voor
LOW-zone:

<= 8,4 V

Spanningsdrempel voor
HIGH-zone:

>= 9,4 V

Max. frequentie: 200 Hz
(behalve rotatiegever/product-detector-interface)
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8.2.1 Spanningsaansluiting aan de klant-interface (stekker
X28)
De klant-interface kan door de klant (opto-ontkoppelde potentiaalvrije aansluiting)
of intern worden gevoed met 24 V (verbonden met potentiaal).

De jumpers X19 (geel) en X20 (groen) worden gebruikt voor de configuratie.

Configuratie potentiaalvrij
Voor de configuratie potentiaalvrij (klant voedt interface) moeten de jumpers als
volgt zijn ingesteld:

X19 1 2 ... 3
X20 1 2 ... 3

De externe voeding 24 V +/- 10 % max. 50 W wordt aangesloten op X28.7 (+) en
X28.8 (-).

Configuratie potentiaal verbonden
Voor de configuratie potentiaal verbonden (eigen voeding) moeten de jumpers als
volgt worden ingesteld:

X19 1 ... 2 3
X20 1 ... 2 3

X28.7 en X28.8 worden in dit geval niet geschakeld.
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 LET OP
Bij eigen voeding van de klant-interface mag de belasting niet hoger komen dan
250 mA.
 

Stekker X28: Voedingklem
Klem Signaal Beschrijving
X28.1 RESERVED voor interne doeleinden gereserveerd
X28.2 RESERVED voor interne doeleinden gereserveerd
X28.3 EXT_STARTUP Het systeem kan door een impuls van

X28.5 (24V_STDBY) op afstand worden
gestart.
Verbinding met 24V_EXT (X28.7) niet
toegestaan!
Bij permanente verbinding tussen X28.3
en X28.5 start het systeem automa-
tisch, wanneer de hoofdschakelaar
wordt ingeschakeld.

X28.4 GND GND
X28.5 24V_STDBY 24 V-uitgang van de standby-voeding.

Verbinding met X28.7 (24V_EXT) niet
toegestaan omdat de klantinterface po-
tentiaalvrij moet worden gevoed.

X28.6 GND GND
X28.7 EXTERNAL_PO-

WER_SUPPLY +
24 V Klant

X28.8 EXTERNAL_PO-
WER_SUPPLY -

GND Klant

X28.9 EXTERNAL_PO-
WER_SUPPLY +

24 V

X28.10 EXTERNAL_PO-
WER_SUPPLY -

GND
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Klem Signaal Beschrijving
X28.11 NC niet bezet
X28.12 NC niet bezet
X28.13 RESERVED voor interne doeleinden gereserveerd
X28.14 RESERVED voor interne doeleinden gereserveerd
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8.2.2 Klembezetting van de stekker X21 afzuiging

Klem Signaal In-/uitgang high/low Beschrijving
X21.1 EX-

HAUST_ER-
ROR

Ingang low Het systeem stopt on-
verwijld als tijdens een
graveerproces een sto-
ring van de afzuiging op-
treedt.

X21.2 EXHAUST_ON Uitgang high Dit signaal wordt gezet
als de afzuiging moet
worden ingeschakeld.

X21.3 FILTER_FULL Ingang low Het systeem stopt on-
verwijld als tijdens een
graveerproces het filter
van de afzuiging vol is.

X21.4 GND_CI Uitgang   
X21.5 24 V_CI Uitgang  Voeding
X21.6 GND_CI Uitgang   

8.2.3 Klembezetting van de stekker X29 laserbesturing
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Klem Signaal In-/uitgang high/low Beschrijving
X29.1 ERROR_STA-

TUS_CUSTO-
MER

Ingang low Verbonden met 24V. Het
signaal wordt gebruikt
ter evaluatie van de sto-
ring.

X29.2 ERROR Uitgang high Systeem wordt dadelijk
gestopt wanneer er een
fout optreedt tijdens het
graveren.

X29.3 ERROR_CON-
FIRM

Ingang high Ingang voor externe sto-
ringkwitering

X29.4 gereserveerd Uitgang   
X29.5 gereserveerd Ingang   
X29.6 ACK_JOB_SE-

LECTION
Uitgang high High: Opdrachtkeuze

beëindigd.
Low: Opdrachtkeuze
nog niet afgesloten.

X29.7 +24V_CI Uitgang   
X29.8 GND_CI Uitgang   
X29.9 +24V_CI Uitgang   
X29.10 GND_CI Uitgang   

8.2.4 Klembezetting van de stekker X22 laserbesturing

Klem Signaal In-/uitgang high/low Beschrijving
X22.1 gereserveerd Ingang  Voor interne doeleinden

gereserveerd.
X22.2 LASER_REA-

DY
Uitgang high Het signaal wordt gezet

als het systeem gereed
is.

X22.3 gereserveerd Ingang dalende
signaal-
flank

Voor interne doeleinden
gereserveerd.

X22.4 MARKING Uitgang high Het signaal is tijdens het
graveerproces gezet.

 

10/14 - Index: AA [NL] 57Videojet 7810/8 Bijlage



Klem Signaal In-/uitgang high/low Beschrijving
X22.5 START_MAR-

KING
Ingang high Dit signaal start het gra-

veerproces, waneer
STOP_MARKING niet
actief is.

X22.6 REA-
DY_TO_MARK

Uitgang high Dit signaal wordt gezet,
wanneer het systeem
gereed is om te grave-
ren (wachten op trig-
gersignaal).

X22.7 STOP_MAR-
KING

Ingang low Dit signaal stopt het gra-
veerproces, onderbreekt
START_MARKING, in-
dien dit actief is.

X22.8 SHUT-
TER_CLOSED

Uitgang high Het signaal SHUT-
TER_CLOSED (sluiter
dicht) wordt logisch
hoog gezet als de straal-
sluiter gesloten is.

X22.9 gereserveerd Ingang  Voor interne doeleinden
gereserveerd

X22.10 GND_CI Uitgang   
X22.11 +24V_CI Uitgang   
X22.12 GND_CI Uitgang   

8.2.5 Klembezetting van de stekker X33 interne signalen

Klem Signaal In-/uitgang Beschrijving
X33.1 EXT_KEY Ingang externe ingang voor sleutelscha-

kelaar
X33.2 gereserveerd Uitgang  
X33.3 gereserveerd Uitgang  
X33.4 gereserveerd Ingang  
X33.5 NC  -
X33.6 gereserveerd Ingang  
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Klem Signaal In-/uitgang Beschrijving
X33.7 NC  -
X33.8 EXT_KEY Uitgang externe uitgang voor sleutel-

schakelaar

De ingang X33.1 moet door uitgang X33.8 potentiaalvrij worden geschakeld.
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8.2.6 Klembezetting van de stekker X25 rotatiegever/
product-detector

Klem Signaal In-/uitgang Beschrijving
X25.1 CHA Ingang Ingang voor spoor 1 van de rota-

tiegever
X25.2 CI line supply 0 Uitgang 24 V voor draaigever
X25.3 CHB Ingang Ingang voor spoor 2 van de rota-

tiegever
X25.4 CI line supply 1 Uitgang 24 V voor trigger
X25.5 IN_ENC_IDX Ingang Ingang voor het indexspoor van

de rotatiegever
X25.6 GNC_CI Uitgang GND
X25.7 TRG Ingang Ingang trigger (productherken-

ning)
X25.8 GND_CI Uitgang GND
X25.9 gereserveerd Uitgang  
X25.10 GND_CI Uitgang GND
X25.11 gereserveerd Uitgang  
X25.12 GND_CI Uitgang Elektrische voeding 24 V

De rotatiegever en de productdetector moeten worden aangesloten, zoals op on-
derstaande afbeelding wordt getoond.

min. pulslengte 300 µs
min. belasting 20 mA

AANWIJZING
Als beide kanalen van de rotatiegever worden gebruikt, moet de waarde van de
pulsen/omdraaiing in de productdetectie worden verbdubbeld.
 

 

10/14 - Index: AA [NL] 60Videojet 7810/8 Bijlage



10/14 - Index: AA [NL] 61Videojet 7810/8 Bijlage



8.2.7 Klembezetting van de stekker X30 externe
opdrachtkeuze

Klem Signaal In-/uitgang high/low Beschrijving
X30.1 JOB_SE-

LECT_BIT_0
Ingang high Ingang voor bitmasker

bit 0
X30.2 JOB_SE-

LECT_BIT_1
Ingang high Ingang voor bitmasker

bit 1
X30.3 JOB_SE-

LECT_BIT_2
Ingang high Ingang voor bitmasker

bit 2
X30.4 JOB_SE-

LECT_BIT_3
Ingang high Ingang voor bitmasker

bit 3
X30.5 JOB_SE-

LECT_BIT_4
Ingang high Ingang voor bitmasker

bit 4
X30.6 JOB_SE-

LECT_BIT_5
Ingang high Ingang voor bitmasker

bit 5
X30.7 JOB_SE-

LECT_BIT_6
Ingang high Ingang voor bitmasker

bit 6
X30.8 JOB_SE-

LECT_BIT_7
Ingang high Ingang voor bitmasker

bit 7
X30.9 JOB_SE-

LECT_STRO-
BE

Ingang stijgende
signaal-
flank

Overnamesignaal "bit-
masker lezen"

X30.10 GND_CI Uitgang   
X30.11 24V_CI Uitgang   
X30.12 GND_CI Uitgang   
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8.2.8 Klembezetting van de stekker X27 laserbesturing

Klem Signaal In-/uitgang high/low Beschrijving
X27.1 SHUTDOWN Ingang high Wordt in deze ingang

"high" gezet, dan wordt
het systeem uitgescha-
keld.

X27.2 PC_CONNEC-
TED

Uitgang high Wordt gezet zodra een
pc is aangesloten.

X27.3 gereserveerd Ingang high  
X27.4 GOOD Uitgang high Geeft aan dat de laatste

gravering zonder enige
waarschuwing of foutbe-
richt werd uitgevoerd.
De uitgang wordt vanaf
het eerstvolgende initie-
ersignaal teruggesteld.

X27.5 gereserveerd Ingang high  
X27.6 BAD Uitgang high Geeft aan dat de laatste

gravering wegens een
waarschuwing of foutbe-
richt werd beëindigd. De
uitgang wordt vanaf het
eerstvolgende initieer-
signaal teruggesteld.

X27.7 gereserveerd Ingang low Verbonden met X33.3
X27.8 gereserveerd Uitgang high  
X27.9 gereserveerd Ingang high  
X27.10 GND_CI    
X27.11 24V_CI    
X27.12 GND_CI    
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8.3 Bedradingsvoorbeelden

8.3.1 Laserbesturing/opdrachtkeuze
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8.3.2 Afzuiging/codeerschakeling/trigger 
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8.3.3 Veiligheidsschakelingen
1. Deurcircuit performancelevel "d".
 Systeemreactie: Shutterlock open. Melding: Deurcircuit open.
2. Noodstop performancelevel "e".
 Systeemreactie: Interlock open. Melding: Noodstop open.
 De noodstop moet met S02 worden teruggezet, nadat de veilige toestand is

hersteld.

 

10/14 - Index: AA [NL] 66Videojet 7810/8 Bijlage



8.3.4 Zonder veiligheidsschakelingen
Systeemreactie:
1. Shutterlock open.
2. Interlock open.
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8.4 Tekeningen
Voedingmodule
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Verbindingseenheid met graveerkop 
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