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ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΣΥΜΒΌΛΩΝ

1

Ερμηνεία συμβόλων

Προειδοποιητικές υποδείξεις

EL

Άλλα σύμβολα στις οδηγίες
Σύμβολο

Σημασία

Στο κείμενο οι προειδοποιητικές υποδεί-

▷

Σημείο περιγραφής μιας ενέργειας

ξεις βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο και

_

Σημείο ενός πίνακα

χαρακτηρίζονται με ένα προειδοποιητικό
τρίγωνο με χρωματιστό φόντο.
Όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
το τρίγωνο αντικαθίσταται από ένα σύμβολο κεραυνού.
Λέξεις-σήματα στην αρχή μιας προειδοποιητικής
υπόδειξης χαρακτηρίζουν το είδος και τη βαρύτητα των συνεπειών σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν τα μέτρα αποσόβησης του κινδύνου.
_ ΥΠΟΔΕΙΞΗ σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν

▪

Δευτερεύον σημείο περιγραφής
μιας ενέργειας ή ενός πίνακα

[3]

Αριθμοί σε αγκύλες αναφέρονται σε
ψηφία θέσης στα γραφικά

Πίν. 1
Άλλα σύμβολα επάνω στη συσκευή
Σύμβολο

Σημασία
Σύνδεση USB (υποδοχή τύπου B)
Σύνδεση δικτύου (Ethernet)

υλικές ζημίες.
_ ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν
ελαφρές έως μέτριες σωματικές βλάβες.
_ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι μπορεί να προ-

Θέση για κάρτα μνήμης SD

κληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες.
_ ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν

ρόφηση

Σύνδεση καλωδίου ελέγχου ΑναρΑσφάλεια

θανατηφόρες σωματικές βλάβες.

Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα

Σημαντικές πληροφορίες

Σύνδεση για καλώδιο ελέγχου
Σημαντικές πληροφορίες που δεν περιέ-

Coolstream

χουν κινδύνους για ανθρώπους ή πράγμα-

Σύνδεση για τροφοδοτική γραμμή

τα χαρακτηρίζονται με το διπλανό
σύμβολο. Επιπλέον πλαισιώνονται και με
γραμμές.

4

του ψυκτικού/λιπαντικού υλικού
Πίν. 2

ΓΕΝΙΚΈΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

2

Γενικές υποδείξεις
ασφαλείας

Κατά την τοποθέτηση, την εκκίνηση και τη χρήση

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
▷ Να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας όταν

EL

δεν την χρειάζεστε ή όταν πρόκειται να την

της συσκευής πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι

αφήσετε για πολύ χρόνο ανεπιτήρητη, π.χ.

εξής υποδείξεις ασφαλείας:

κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Δυσλειτουργίες σε περίπτωση βλάβης της
συσκευής!
Όταν διαπιστώσετε κάποια ζημιά ή δυσλειτουρ-

3

Κατάλληλο προσωπικό
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

γία στη συσκευή:

Η χρήση και ο χειρισμός της συσκευής επιτρέπε-

▷ Σημαδέψτε τη χαλασμένη συσκευή.

ται μόνο σε ειδικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο

▷ Εμποδίστε κάθε ενδεχομένη χρήση πριν την

προσωπικό.

επισκευή της συσκευής.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ζημιές στη συσκευή εξαιτίας ανεπαρκούς αναρρόφησης κατά την ξηρή κατεργασία!
▷ Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το
Ceramill Airstream ή με κάποια άλλη συμβατή
διάταξη αναρρόφησης (βλέπε σελίδα 20).
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ζημιές στη συσκευή εξαιτίας ανεπαρκούς ψύξης
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τροχίσματος!
▷ Στις διαδικασίες τροχίσματος να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το Ceramill
Coolstream (βλέπε σελίδα 11ff).
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ζημιές από διαρέον υλικό ψύξης/λίπανσης!
▷ Να βεβαιώνεστε τακτικά ότι είναι στεγανές οι
συνδέσεις του υλικού ψύξης/λίπανσης.
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EL

4

Στοιχεία της συσκευής

4.1

Ceramill Motion 2

Η Ceramill Motion παραδίδεται με ένα δοκιμαστικό
ακατέργαστο τεμάχιο Ceramill TEST 71L (Κωδ.

Η Ceramill Motion 2 διατίθεται ως μοντέλο
Τεσσάρων Αξόνων (4X) και ως μοντέλο
Πέντε Αξόνων (5X). Οι οδηγίες χρήσης

4.1.1

_
_
_
_

6

φρεζάρισε, για τον έλεγχο του μηδενικού σημείου, ένα δοκιμαστικό αντικείμενο. Τα κατάλοιπα

Συσκευασία

ακατέργαστο τεμάχιο χρησιμεύει για δοκιμαστικό

Motion 2
Ηλεκτρικό καλώδιο
Καλώδιο USB (5 m)
Καλώδιο διαδικτύου (5 m)
Καλώδιο ελέγχου Αναρρόφηση
Σωλήνες πεπιεσμένου αέρα (250 mm και
2000 mm)
Σωλήνας καθαρισμού με κεφαλή βούρτσα
Μονάδα συντήρησης
Σετ Service για άτρακτο Jäger
Ceramill-Match-Package
▪ CD Ceramill Match 2 (λειτουργικό λογισμικό

Ceramill Match 2 και Ceramill Motion 2)
▪ Οδηγίες εγκατάστασης
_ Μήτρα ακατέργαστου τεμαχίου ZI71 Motion
_ Ceramill TEST 71 L (Testrohling)
_ Ceramill Motion Roto 2,5 (εργαλείο φρεζαρίσμα_
_
_
_
_
_
_

τεμαχίων. Πριν την παράδοση ο κατασκευαστής

ισχύουν και για τα δυο τα μοντέλα.

_ Συσκευή φρεζαρίσματος/τροχίσματος Ceramill
_
_
_
_
_

αριθ. 760301) στο συγκρατήρα υπό κατεργασία

τος συναρμολογημένο στο τσοκ)
Σετ βιδών
Δυναμόμετρο 4 Nm
Συγκρατήρας υπό κατεργασία τεμαχίου 71
Προσαρμοστικό αναρρόφησης
Καλύπτρα αναρρόφησης
Καπάκι ροής
Εργαλείο μέτρησης

δεν αποτελούν αιτία παραπόνων. Το δοκιμαστικό
φρεζάρισμα και στο καλιμπράρισμα της Ceramill
Motion.
▷ Μετά την αποσυσκευασία βεβαιωθείτε ότι το
περιεχόμενο είναι πλήρες καθώς και ότι δεν
προκληθήκαν ζημιές κατά τη μεταφορά. Τυχόν
ζημιές κατά την μεταφορά πρέπει να δηλωθούν
αμέσως στον προμηθευτή (πρβλ. πίνακα τοποθέτησης Ceramill Mall).

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

4.1.2

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

4.1.3

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Η Ceramill Motion 2 είναι μια ελεγχόμενη από

Αυτό το προϊόν εκπληρώνει σχετικά με την κατα-

έναν προσωπικό υπολογιστή [PC] συσκευή φρε-

σκευή του και τη συμπεριφορά του κατά τη λει-

ζαρίσματος και τροχίσματος για την κατασκευή

τουργία τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών

τεχνητών δοντιών με:
_ ξηρή κατεργασία ακατέργαστων τεμαχίων από
▪ συμπιεσμένο οξείδιο του ζιρκονίου
▪ μη συμπιεσμένα μη πολυτίμων μετάλλων

και των συμπληρωματικών εθνικών διατάξεων.

(NEM)
▪ Κηρός
▪ πλαστικά υλικά
_ υγρή κατεργασία ακατέργαστων τεμαχίων από
▪ από συμπιεσμένα υαλοκεραμικά
▪ πλαστικά

EL

Η συμμόρφωση πιστοποιήθηκε με την σήμανση
CE. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση συμμόρφωσης από την ιστοσελίδα
www.amanngirrbach.com.

Όταν χρησιμοποιηθούν ακατέργαστα τεμάχια και
εργαλεία φρεζαρίσματος μη εγκριμένων από την
AmannGirrbach μπορεί να υποστεί ζημιά η
συσκευή και να αχρηστευτεί το υπό κατεργασία
τεμάχιο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η
AmannGirrbach δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη.
Η εγγύηση ακυρώνεται επίσης όταν η συσκευή
επεκταθεί ή μετασκευαστεί αυθαίρετα.
Για τη λειτουργία της Ceramill Motion 2
απαιτείται σύνδεση πεπιεσμένου αέρα
(βλέπε σελίδα 19).
Η ξηρή κατεργασία επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με μια κατάλληλη αναρρόφηση (για τις αντίστοιχες τεχνικές προϋποθέσεις βλέπε σελίδα 20).
Μείς προτείνουμε Ceramill Airstream.
Το ξηρό φρεζάρισμα και τρόχισμα επιτρέπονται
μόνο σε συνδυασμό με Ceramill Coolstream (ειδικό
εξάρτημα).
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4.1.4

Μονάδες και διεπαφές

EL

1

9

2
3
8
4

7

6
Σχ. 1

Άποψη συσκευής Μετωπική Πλευρά μοντέλο Πέντε Αξόνων

1 Διάταξη μέτρησης Μήκος εργαλείου
2 Ακροφύσια KSS
3 Άτρακτος φρεζαρίσματος
4 Καλύπτρα αναρρόφησης
5 Πλήκτρο Service
6 Πλήκτρο χειρισμού
7 Ροή KSS
8 Συγκρατήρας εργαλείων
9 Συγκρατήρας υπό κατεργασία τεμαχίου

8
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1
2
3

8
9

4

7

6
Σχ. 2

5

Άποψη συσκευής Μετωπική Πλευρά μοντέλο Τεσσάρων Αξόνων

1 Διάταξη μέτρησης Μήκος εργαλείου
2 Ακροφύσια KSS
3 Άτρακτος φρεζαρίσματος
4 Καλύπτρα αναρρόφησης
5 Πλήκτρο Service
6 Πλήκτρο χειρισμού
7 Ροή KSS
8 Συγκρατήρας εργαλείων
9 Συγκρατήρας υπό κατεργασία τεμαχίου
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1 2

3

4

5

7
15

8

6
14 13

12
10

9

11

Σχ. 3

Επισκόπηση συσκευής Πίσω πλευρά

1 Διεπαφή USB Ethernet

13 Σύνδεση δικτύου

2 Διεπαφή Ethernet

14 Γενικός Διακόπτης

3 Διεπαφή ελέγχου για Ceramill

15 Σύνδεση Σωλήνας αναρρόφησης

Coolstream
4 Θέση για κάρτα μνήμης SD
5 Διεπαφή ελέγχου για αναρρόφηση
6 Είσοδος πεπιεσμένου αέρα
7 Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα 250 mm
8 Μονάδα συντήρησης
9 Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα Άτρακτος Φρεζαρίσματος
10 Σύνδεση τροφοδοτικής γραμμής του KSS
11 Σύνδεση ροής KSS
12 Συρτάρι με ασφάλειες

10
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4.2

Ceramill Coolstream

Ceramill Coolstream

4.2.1

Συσκευασία

Η μονάδα συντήρησης Ceramill Coolstream (βλέ-

_ Μονάδα τροφοδοσίας Ceramill Coolstream με
▪ εφεδρικό δοχείο για υλικό ψύξης/λίπαν-

4.1.5

Εξαρτήματα

πε κεφάλαιο 4.2) απαιτείται οπωσδήποτε για στην
υγρή κατεργασία. Εξασφαλίζει το απαραίτητο
κύκλωμα υλικού ψύξης/λίπανσης, συμπεριλαβανόμενης και της διήθησης του υλικού
ψύξης/λίπανσης. Εκτός αυτού προσφέρει και
θέση για την Ceramill Airstream.
Ceramill Airstream
Η Ceramill Airstream είναι μια αναρρόφηση για την
ξηρή κατεργασία με την Ceramill Motion 2. Διαθέτει έναν ειδικό σάκο διήθησης με ένα HEPA
Microfilter, που φιλτράρει λεπτές σκόνες (μεταξύ
των αλλων και σκόνες από οξείδιο του ζιρκονίου)
έως 99,97 % (κατηγορία λεπτής σκόνης M).
Χάρη στην ξεχωριστή είσοδο του καλωδίου ελέγχου είναι εφικτή και η αυτόματη λειτουργία.
Η Ceramill Airstream μπορεί να χρησιμοποιθεί
στην Ceramill Coolstream.
Εργαλεία φρεζαρίσματος και τροχίσματος
Για την Ceramill Motion 2 προφέρονται διάφορες
φρέζες και εργαλεία τροχίσματος (βλέπε τον
κατάλογο).

_
_
_
_
_
_
_

EL

σης(KSS)
▪ Φίλτρο για KSS
Καλώδιο ελέγχου
Τροφοδοτική γραμμή KSS
Σετ σωλήνωσης
Ηλεκτρικό καλώδιο
Πλέγμα γρεζιών
Καλύπτρα προστασίας από πιτσιλίσματα
2 λίτρα Ceramill Coolant (υλικό ψύξης/λίπαν-

σης)
_ Αναλυτικές δοκιμαστικές ταινίες
▪ Πολυλειτουργικό προσθετικό τεστ
▪ Τιμή pH
▪ Τεστ νιτρώδους άλατος
▪ Πρωτόκολλο δοκιμασιών
4.2.2

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η Ceramill Coolstream είναι μονάδα τροφοδοσίας
για την Ceramill Motion 2. Εξασφαλίζει την για την
εκάστοτε χρήση κατάλληλη προσαγωγή, ροή και
διήθηση του απαραίτητου υλικού ψύξης/λίπανσης.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε συνδυασμό με άλλες
συσκευές εκτός της Ceramill Motion 2.
4.2.3

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Αυτό το προϊόν εκπληρώνει σχετικά με την κατασκευή του και τη συμπεριφορά του κατά τη λειτουργία τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών
και των συμπληρωματικών εθνικών διατάξεων.
Η συμμόρφωση πιστοποιήθηκε με την σήμανση
CE. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση συμμόρφωσης από την ιστοσελίδα
www.amanngirrbach.com.
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4.2.4

Εξαρτήματα και διεπαφές
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1

Σχ. 4

2

3

Άποψη συσκευής Μετωπική πλευρά

1 Ροή του KSS σε περίπτωση τοποθέτησης κάτω από ένα τραπέζι
2 Ροή του KSS σε περίπτωση τοποθέτησης άμεσα κάτω από την Ceramill Motion 2
3 Υποδοχή για τα πόδια ρύθμισης της Ceramill Motion 2

12
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2

3

4

EL

5
6

1
7

8

9

Σχ. 5

Επισκόπηση συσκευής Πίσω πλευρά

1 Διεπαφή ελέγχου για την Ceramill Coolstream
2 Σύνδεση δικτύου
3 Διεπαφή ελέγχου για αναρρόφηση (π. χ. Ceramill Airstream)
4 Σύνδεση τροφοδοτικής γραμμής KSS
5 Ροή του KSS σε περίπτωση τοποθέτησης άμεσα κάτω από την Ceramill Motion 2
6 Ροή του KSS σε περίπτωση τοποθέτησης κάτω από ένα τραπέζι
7 Τροφοδοτική γραμμη KSS
8 Δοχείο KSS
9 Βρύση KSS
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EL

5

Εγκατάσταση

5.1

Ceramill Motion 2

5.1.1

χωρίς Ceramill Coolstream

Χώρα με τάση δικτύου 100-115 V

Στην Ceramill Motion 2 έχει επισυναφθεί

Η συσκευή έχει προρρυθμιστεί για τάση δικτύου

μια ξεχωριστή οδηγία τοποθέτησης.

230 V. Όταν η τάση δικτύου στον τόπο τοποθέτησης ανέρχεται σε 100-115 V:
▷ Ανοίξτε το συρτάρι ([11] στην εικόνα 3 στη
σελίδα 10) κατω από το φις δικτύου.
▷ Αντικαταστήστε τις δυο ασφάλειες T3,15 A με
τις δυο ασφάλειες T6,3 A που συνοδεύουν τη
συσκευή.

Τοποθέτηση της Ceramill Motion 2

_ Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση
μέσα σε στεγνούς, κλειστούς χώρους.
_ Στις πλευρές, προς τα πίσω και προς επάνω
απαιτείται ελάχιστος ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 200 mm. Έτσι, ο ελάχιστος χώρος που
απαιτείται για την Ceramill Motion 2, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων ανέρχεται:
▪ Πλάτος: 920 mm
▪ Βάθος: 790 mm
▪ Ύψος: 955 mm
_ Το βάρος της άδειας συσκευής ανέρχεται σε 78
kg (Μοντέλο Πέντε Αξόνων) ή 75 kg (Μοντέλο
Τεσσάρων Αξόνων). Η επιφάνεια τοποθέτησης
πρέπει να αντέχει σε αντίστοιχο βάρος.
_ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να ανέρχεται από 18 °C
έως 30 °C. Να αποφεύγετε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
▷ Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε ένα βαρύ
τραπέζι εργασίας ή επάνω σε έναν πάγκο εργασίας (πιο ψηλά από το δάπεδο, όχι κοντά σε τοίχο).
▷ Να ρυθμίζετε το ύψος των ποδιών της συσκευής έτσι, ώστε η συσκευή να κάθεται σταθερά και
ομοιόμορφα επάνω και στα τέσσερα πόδια.
▷ Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης της αναρρόφησης που χρησιμοποιείτε (π. χ. Ceramill
Airstream) στη σύνδεση [7] στην πίσω πλευρά
της Ceramill Motion 2.
▷ Συνδέστε το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα στην
πίσω πλευρά της Ceramill Motion 2
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5.1.2

Τοποθέτηση της Ceramill Motion 2 με
Ceramill Coolstream

▷ Ρυθμίστε την Ceramill Airstream στον τρόπο λειτουργίας AUTO.
▷ Τοποθετήστε την Ceramill Airstream στην

Στην Ceramill Motion 2 και την Ceramill

Ceramill Coolstream με το άνοιγμα αναρρόφη-

Coolstream έχουν επισυναφθεί μια ξεχω-

σης πίσω.

ριστή οδηγία τοποθέτησης.

EL

Δυσλειτουργία!

Σε συνδυασμό με τη μονάδα τροφοδότησης
Ceramill Coolstream η Ceramill Motion 2 τοποθετείται ή άμεσα επάνω στην Ceramill Coolstream
(έκδοση πύργου) ή επάνω σε ένα τραπέζι υπεράνω της Ceramill Coolstream (έκδοση τραπεζιού).
Εγκατάσταση της Ceramill Airstream στην
Ceramill Coolstream

▷ Το καλώδιο ελέγχου της Ceramill
Airstream δεν πρέπει να τοποθετηθεί
στην Ceramill Motion 2!
▷ Τοποθετήστε το καλώδιο ελέγχου της Ceramill
Airstream στην πίσω πλευρά της Ceramill
Coolstream.
▷ Το σωλήνα αναρρόφησης της Ceramill

Όταν στην ξηρή κατεργασία η αναρρόφηση αέρα

Airstream στην Ceramill Motion 2.

εκτελείται με Ceramill Airstream τότε αυτή μπορεί
να ενσωματωθεί στην Ceramill Coolstream (βλέπε
τοποθέτηση Ceramill Airstream). Αυτό απλοποιεί
την καλωδίωση.

1

2
Σχ. 6
1 Ceramill Coolstream
2 Ceramill Airstream
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Τοποθέτηση της Ceramill Motion 2 άμεσα επά-

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

νω στην Ceramill Coolstream (έκδοση πύρ-

Ζημιά στις ηλεκτρικές γραμμές και στην τροφο-

γου)

EL

Στις πλευρές, προς τα πίσω και προς επάνω απαιτείται ελάχιστος ελεύθερος χώρος τουλάχιστον
200 mm. Έτσι, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται
για την Ceramill Motion 2, συμπεριλαμβανομένων
και των συνδέσεων ανέρχεται:
_ Ύψος: 1620 mm
_ Πλάτος: 920 mm
_ Βαθος: 860 mm

δοτική γραμμή του KSS:
▷ Όταν μετατοπίζετε την Ceramill Coolstream
προσέξτε, να μην περάσετε πάνω από τις ηλεκτρικές γραμμές.
▷ Τοποθετήστε την Ceramill Motion 2 στην
Ceramill Coolstream με τα πόδια στις υποδοχές.
▷ Συναρμολογήστε τη μονάδα συντήρησης (βλέ-

Ο τόπος τοποθέτησης πρέπει να είναι επίπεδος.

πε σελίδα 19).
▷ Αποσυναρμλογήστε το δοχείο KSS της Ceramill
Coolstream (βλέπε κεφάλαιο 8.2 στη
σελίδα 34).

≥ 200

520

≥ 200

▷ Γεμίστε μέσο ψύξης/λίπανσηςCeramill Coolant
στο δοχείο KSS (βλέπε κεφάλαιο 8.5 στη
σελίδα 36).
▷ Τοποθετήστε το δοχείο KSS (βλέπε

≥1620
1420

κεφάλαιο 8.6 στη σελίδα 37).
▷ Συνδέσετε την τροφοδοτική γραμμή του KSS στην

1

Ceramill Motion 2 και την Ceramill Coolstream.

2

1
3
2

Σχ. 7
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
Σχ. 8
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 Αγωγός ροής KSS
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▷ Συνενώστε το αγωγό ροής KSS [3] και συνδέ-

Τοποθέτηση της Ceramill Motion 2 επάνω σε

στε μ’ αυτόν την Ceramill Motion 2 και την

ένα τραπέζι πάνω από την Ceramill

Ceramill Coolstream (βλέπε οδηγία τοποθέτη-

Coolstream (έκδοση τραπεζιού)

▷ Οδηγήστε την Ceramill Coolstream με την
Ceramill Motion 2 στον τόπο τοποθέτησης.
▷ Μπλοκάρετε τους τροχούς της Ceramill
Coolstream με τα φρένα ακινητοποίησης.
▷ Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης της
αναρρόφησης που χρησιμοποιείτε (π. χ.
Ceramill Airstream) στη σύνδεση του σωλήνα
αναρρόφησης ([15] στην εικόνα 3 στη
σελίδα 10) στην πίσω πλευρά της Ceramill
Motion 2.

EL

Κάτω από το τραπέζι απαιτείται ελάχιστος ελεύθερος χώρος στις πλευρές και προς τα πίσω
200 mm, προς τα επάνω 10 mm. Έτσι, ο ελάχιστος
χώρος που απαιτείται για την Ceramill Coolstream
κάτω από το τραπέζι ανέρχεται:
_ Ύψος κάτω από το τραπέζι: 675 mm
_ Πλάτος κάτω από το τραπέζι: 920 mm
_ Βάθος κάτω από το τραπέζι: 860 mm
Ο τόπος τοποθέτησης πρέπει να είναι επίπεδος.
Για τις διαστάσεις τοποθέτησης της Ceramill
Motion 2 βλέπε σελίδα 14.

1

≥ 920
≥ 200
≥ 675

σης).

≥ 200
2

Σχ. 9
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
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Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το αγωγό

EL

▷ Οδηγήστε την Ceramill Coolstream κάτω από το

ροής του KSS, το τραπέζι πρέπει να τοποθετηθεί

τραπέζι έτσι, ώστε οι δυο συσκευές να είναι

σε κάποια απόσταση από τον τοίχο ή να υπάρχει

μεταξύ τους ευθυγραμμισμένες.

ένα άνοιγμα κατάλληλο για τη ροή του KSS (βλέπε οδηγία τοποθέτησης).
▷ Τοποθέτηση της Ceramill Motion 2 επάνω σε
ένα τραπέζι.
▷ Γυρίστε τα πόδια της συσκευής και ρυθμίστε τα

1

έτσι, ώστε η συσκευή να στέκεται σταθερά και
οριζόντια επάνω και στα τέσσερα πόδια της.
▷ Συναρμολόγηση της μονάδας συντήρησης

4

(βλέπε σελίδα 19).

3

▷ Απομάκρυνση του δοχείου KSS της Ceramill

4

Coolstream (βλέπε κεφάλαιο 8.2 στη

2

σελίδα 34).
▷ Γεμίστε υλικό ψύξης/λίπανσης της Ceramill
Coolant στο δοχείο KSS (βλέπε κεφάλαιο 8.5
στη σελίδα 36).
▷ Επανεγκατάσταση του δοχείου KSS (βλέπε
κεφάλαιο 8.6 στη σελίδα 37).
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ζημιά των ηλεκτρικών γραμμών του KSS:
▷ Όταν μετατοπίζετε την Ceramill Coolstream
προσέξτε, να μην περάσετε πάνω από τις ηλεκτρικές γραμμές.

Σχ. 10
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 Σύνδεση για επιστροφή του KSS
4 Αγωγός ροής KSS
▷ Συνδέστε την τροφοδοτική γραμμή του KSS
στην Ceramill Motion 2 και στη Ceramill
Coolstream.
▷ Συνενώστε το αγωγό ροής KSS [4] και συνδέστε μ’ αυτόν την Ceramill Motion 2 και την
Ceramill Coolstream (βλέπε οδηγία τοποθέτησης).
▷ Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης της διάταξης αναρρόφησης που χρησιμοποιείτε (π. χ.
Ceramill Airstream) στη σύνδεση του σωλήνα
αναρρόφησης ([15] στην εικόνα 3 στη
σελίδα 10) στην πίσω πλευρά της Ceramill
Motion 2.

18

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

5.2

Μονάδα συντήρησης

▷ Συνδέστε το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα μήκους

η άτρακτος φρεζαρίσματος Jäger διαθέτει μια διάταξη φραγμού αέρα. Ο αέρας φραγμού εμποδίζει
την κατάληξη γρεζιών και σκόνης στο άξονα. Η
μονάδα συντήρησης φιλτράρει τυχόν βρωμιές
του αέρα φραγμού και εμποδίζει έτσι ενδεχόμενες ακριβές ζημιές της μηχανής.

συντήρησης και στη σύνδεση πεπιεσμένου

EL

αέρα [5] της Ceramill Motion 2.
▷ Συνδέστε με το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα
μήκους 2000 mm την είσοδο πεπιεσμένου αέρα
[3] της μονάδας συντήρησης με τη σύνδεση
πεπιεσμένου αέρα στο εργαστήριο.

Συναρμολόγηση της μονάδας συντήρησης

Προϋποθέσεις για τη σύνδεση πεπιεσμένου
αέρα

1

Για τη λειτουργία ο πεπιεσμένος αέρας πρέπει να

2
4

3

250 mm [2] στη δεξιά σύνδεση τα μονάδας

εκπληρώνει τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:
_ Όγκος αέρα: 50 l/min (1,77 CFM)
_ Πίεση: 6 bar / 87 psi
Σχετικά με την καθαρότητα του αέρα πρέπει να
τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
_ Στερεοί ρύποι: Κατηγορία 3.
Καλύτερα 5 m για στερεά υλικά
_ Υγρασία: Κατηγορία 4.

6

5
7

Μέγιστο σημείο δρόσου πίεσης +3°C
_ Συνολική περιεκτικότητα σε λάδια:
Κατηγορία 2,
Μέγιστη περιεκτικότητα σε λάδια 0,1 mg/m3

Σχ. 11 Μονάδα συντήρησης

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η πίεση και ο

1 Βίδες με αυλακωτή κεφαλή

τρέχων όγκος αέρα παρακαλοθούνται συνεχώς

2 Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα 250 mm
3 Είσοδος πεπιεσμένου αέρα
4 Διαχωριστής νερού
5 Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα Άτρακτος φρεζαρίσματος
6 Σύνδεση αγωγού ροής KSS

από την Ceramill Motion 2. Όταν υποσκελιστούν οι
απαραίτητες τιμές διακόπτεται το πρόγραμμα
φρεζαρίσματος. Μόλις επανέλθουν οι σωστές
τιμές αέρα το πρόγραμμα φρεζαρίσματος μπορεί
να συνεχιστεί μετά από επιβεβαίωση στο λογισμικό.

7 Σύνδεση σωλήνα τροφοδοσίας του KSS
▷ Συνδέστε τη μονάδα συντήρησης με τις βίδες
με αυλακωτή κεφαλή [1] στην πίσω πλευρά της
συσκευής.
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Απαιτήσεις της ατράκτου φρεζαρίσματος

EL

5.3

Ceramill Match 2 και Ceramill

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η μονάδα

Motion 2

συντήρησης που συνοδεύει τη συσκευή αλλά

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

κάποια άλλη, αυτή πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις σύνδεσης κατά
DIN-ISO 8573-1:
_ Στερεοί ρύποι: Κατηγορία 3
(μέγιστο μέγεθος σωματιδίων 5 m, μέγιστη
πυκνότητα σωματιδίων 5 mg/m3)
_ Υγρασία: Κατηγορία 4
(μέγιστο σημείο δρόσου πίεσης +3 °C, μέγιστη
υγρασία 6000 mg/m3)
_ Συνολική περιεκτικότητα σε λάδια: Κατηγορία 2
(μέγιστη περιεκτικότητα σε λάδια 0,1 mg/m3)
Προϋποθέσεις της αναρρόφησης
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η αναρρόφηση Ceramill Airstream αλλά κάποια άλλη, αυτή
πρέπει να εκπληρώνει τις εξής προϋποθέσεις:
_ Αναρροφητική ικανότητα: 56,6 l/min
_ Καταλληλότητα για σκόνες από οξείδο ζιρκονίου
_ HEPA Microfilter (97,97 %), κατηγορία φίλτρου
H12, κατηγορία σκόνης M
Η σύνδεση για τον πεπιεσμένο αέρα διεξάγεται με
το προσαρμοστικό (περιέχεται στη συσκευασία).
Το προσαρμοστικό ταιριάζει σε σωλήνες αναρρόφησης με εσωτερική διάμετρο 38 mm.

20

Εγκατάσταση του λογισμικού

Jäger

Δυσλειτουργία!
▷ Να χρησιμοποιείτε την Ceramill Motion 2 μόνο
με προσωπικούς υπολογιστές που προφέρει η
AmannGirrbach!
▷ Εισάγετε το CD Ceramill Match 2 στον οδηγό
CD.
Το CD περιέχει ένα αρχείο PDF με οδηγίες
εγκατάστασης.
▷ Ανοίξτε το αρχείο PDF και της οδηγίες εγκατάστασης.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Σύνδεση των διεπαφών

2

1

6

Σε εγκατάσταση με Ceramill Coolstream:

3

4

1

5

7

3
Σχ. 13
Σχ. 12

EL

2

Διεπαφές στην πίσω πλευρά
της Ceramill Motion 2

1 Διεπαφή USB
2 Διεπαφή Ethernet
3 Διεπαφή ελέγχου για Ceramill Coolstream
4 Θέση για κάρτα μνήμης SD
5 Διεπαφή ελέγχου για αναρρόφηση

4

Διεπαφές στην πίσω πλευρά της
Ceramill Coolstream

1 Σύνδεση δικτύου
2 Σύνδεση για τροφοδοτική γραμμή του KSS
3 Διεπαφή ελέγχου για Ceramill Coolstream
4 Διεπαφή ελέγχου για αναρρόφηση
(z. B. Ceramill Airstream)
▷ Συνδέστε τη διεπαφή ελέγχου για Ceramill

6 Γενικός διακόπτης

Coolstream στην πίσω πλευρά της Ceramill

7 Σύνδεση δικτύου

Motion 2 ([3] στην εικόνα 12) στην πίσω πλευρά

▷ Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης [6] der
Ceramill Motion 2 βρίσκεται στη θέση 0.
▷ Ελέγξτε αν η κάρτα μνήμης SD έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση [4] στην πίσω πλευρά της
Motion 2.
▷ Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στη σύνδεση
δικτύου [7] der Ceramill Motion 2 και σε μια πρίζα
δικτύου.

της Ceramill Coolstream ([3] στην εικόνα 13) με
το καλώδιο ελέγχου.
▷ Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου της αναρρόφησης στη διεπαφή ελέγχου στην πίσω πλευρά
της Ceramill Coolstream ([4] στην εικόνα 13).
▷ Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στη σύνδεση
δικτύου ([1] στην εικόνα 13) της Ceramill
Coolstream και σε μια πρίζα δικτύου.

Σε εγκατάσταση χωρίς Ceramill Coolstream:
▷ Συνενώστε τη διεπαφή ελέγχου για την αναρρόφηση [5] στην πίσω πλευρά της Ceramill
Motion 2 και την πίσω πλευρά της αναρρόφησης
(π. χ. Ceramill Airstream) με το καλώδιο ελέγχου.
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Σύνδεση με προσωπικό υπολογιστή [PC]
▷ Συνδέστε τη διεπαφή USB ([1] στην εικόνα 12)

EL

της Ceramill Motion 2 με μια ελεύθερη υποδοχή
USB του PC με το καλώδιο USB.
Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του καλωδίου USB
ανέρχεται σε 5 m.
▷ Τοποθετήστε το Ceramill-Dongle σε μια ελεύθερη σύνδεση USB στην πίσω πλευρά του PC.

5.4

Διεξαγωγή της σύνδεσης δικτύου
Για τη διεξαγωγή της σύνδεσης δικτύου
πρέπει η Ceramill Motion 2 να είναι ακόμη
συνδεμένη με τον PC μέσω ενός καλωδίου
USB.

▷ Συνδέστε τη διεπαφή Ethernet [2] της Ceramill
Motion 2 με τον PC ή ανάλογα με το δίκτυο
μέσω ενός καλωδίου δικτύου.
Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του καλωδίου
δικτύου έως τον PC ή ανάλογα μέχρι το δρομολογητή δικτύου [Router] ανέρχετα σε 100 m.
▷ Θέστε την Ceramill Motion 2 σε λειτουργία.

Σχ. 14 Ceramill-Dongle

▷ Θέστε την Ceramill Coolstream σε λειτουργία.
▷ Ξεκινήστε το λογισμικό Ceramill Motion 2.
▷ Μετά την εκκίνηση της Ceramill Motion 2 στο
λογισμικό στο υπομενού Ρυθμίσεις > Επικοινωνία προσαρμόστε τον τρόπο σύνδεσης του USB
στο Ethernet ή, αναλογα, στη διεύθυνση IP (βλέπε την περιγραφή λογισμικού Ceramill
Motion 2).
▷ Θέστε την Ceramill Motion 2 εκτός λειτουργίας
και αμέσως κατόπιν σε λειτουργία.
▷ Ξεκινήστε στο λογισμικό την Ceramill Motion 2.
▷ Αφαιρέστε το καλώδιο USB μόλις το λογισμικό
αναγνωρίσει τη σύνδεση Ethernet.
Κατά τη λειτουργία μέσω δικτύου μπορείτε να συνδέσετε έως οκτώ συσκευές και
να τις ελέγχετε μέσω του λογισμικού
Ceramill Match.
Ο PC και η Ceramill Motion 2 στο ίδιο υποδίκτυο.
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5.5

Εκκίνηση της Ceramill Motion 2

▷ Τοποθετήστε το επιθυμητό ακατέργαστο τεμάχιο στην υποδοχή της Ceramill Motion 2. Η υψη-

Για τη λειτουργία απαιτούνται οπωσδήποτε οι τρεις στάνταρ φρέζες στις θέσεις

λή/παχειά πλευρά του απατέργαστου τεμαχίου

EL

πρέπει να δείχνει προς την άτρακτο.

εργαλείων 1-3.
Εκτός από τα στάνταρ εργαλεία μπορείτε να
τοποθετήσετε προαιρετικά στο συγκρατήρα
εργαλείων και άλλα, δίδυμα εργαλεία. Έτσι, όταν
η φθορά του στάνταρ εργαλείου φθάσει στο ανώτατο όριό της, τότε η Ceramill Motion 2 επιλέγει το
αντίστοιχο εφεδρικό εργαλείο.
Σχ. 16 Τοποθέτηση ακατέργαστου τεμαχίου
(Μοντέλο Πέντε Αξόνων)
▷ Στερεώστε το ακατέργαστο τεμάχιο με τέσσερις βίδες και ροδέλες.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Σχ. 15 Συγκρατήρας εργαλείων (Μοντέλο
Πέντε Αξόνων)
Στο μοντέλο Τεσσάρων αξόνων ο συγκρατήρας εργαλείων είναι γυρισμένος κατά
90° (βλέπε εικόνα 2 στη σελίδα 9).

Ζημιά του ακατέργαστου τεμαχίου
▷ Μη σφίξετε πολύ ισχυρά τις βίδες! Μη δημιουργήσετε ένταση!
▷ Σφίξτε τις βίδες με το κλειδί τύπου Άλεν που
περιέχεται στη συσκευασία.

▷ Τοποθετήστε τα εργαλεία στάνταρ Ceramill
Motion Roto στο συγκρατήρα εργαλείων της
Ceramill Motion 2. Τα στελέχη των εργαλείων
πρέπει να δείχνουν προς τα έξω.
▪ Το Roto 2,5 βρίσκεται στην άτρακτο.
▪ Τοποθετήστε το Roto 1,0 στη θέση 2.
▪ Τοποθετήστε το Roto 0,6 στη θέση 3.
▷ Προαιρετικά: Τοποθετήστε τα δίδυμα εργαλεία
στο συγκρατήρα εργαλείων της Ceramill
Motion 2. Τα στελέχη των εργαλείων πρέπει να
δείχνουν προς τα έξω.
▪ Τοποθετήστε το Roto 2,5 στη θέση 4.
▪ Τοποθετήστε το Roto 1,0 στη θέση 5.
▪ Τοποθετήστε το Roto 0,6 στη θέση 6.

Σχ. 17 Σφίξιμο του απατέργαστου τεμαχίου
(Μοντέλο Πέντε Αξόνων)
▷ Συναρμολόγηση της αντίστοιχης καλύπτρας
▪ Καλύπτρα αναρρόφησης για ξηρή κατεργασία
▪ Καλύπτρα προστασίας από πιτσιλίσματα κατά
την υγρή κατεργασία
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Στην υγρή κατεργασία:

6

Χρήση και χειρισμός

▷ Τοποθετήστε το πλέγμα γρεζιών με την πλατιά

EL

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

πλευρά προς τα πίσω.
Όταν δεν υπάρχει πλέγμα γρεζιών τα γρέζια θα

Κίνδυνος από εκσφενδονιζόμενα γρέζια ή θραύ-

καταλήγουν στο δοχείο. Ο σάκος φίλτρου θα

σματα του υπό κατεργασία τεμαχίου!

γεμίζει γρηγορότερα.

▷ Η πόρτα της Ceramill Motion 2 πρέπει να παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της κατερ-

Το πλέγμα γρεζιών περιέχεται στη

γασίας!

συσκευασία τς Ceramill Coolstream. Μπορεί να τοποθετηθεί στη συσκευή στην
ξηρή κατεργασία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ανεπαρκή αποτελέσματα φρεζαρίσματος και

▷ Κλείστε την πόρτα της Ceramill Motion 2.

αυξημένη φθορά στην ξηρή κατεργασία!

▷ Θέστε με το γενικό διακόπτη την Ceramill

▷ Να μην χρησιμοποιείτε την Ceramill Motion 2

Motion 2 σε λειτουργία.

χωρίς αναρρόφηση (π. χ. Ceramill Airstream)!

▷ Ενεργοποιήστε τον PC.
▷ Ξεκινήστε το λογισμικό Ceramill Motion 2.
Κατά το ξεκίνημα του λογισμικού λαμβάνει
χώρα καθορίζεται η αρχική κατάσταση της
μηχανής.
Όταν η Ceramill Motion 2 δεν αναγνωριστεί:
▷ Ξεκινήστε πάλι τον PC.
Σε περίπτωση νέας τοποθέτησης της

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ανεπαρκή αποτελέσματα φρεζαρίσματος/τροχίσματος και αυξημένη φθορά στην υγρή κατεργασία!
▷ Να μην χρησιμοποιείτε την Ceramill Motion 2
χωρίς τη μονάδα συντήρησης Ceramill
Coolstream!

Ceramill Motion 2 πρέπει να ελεγχθεί το

Η οδηγίες χρήσης (διδακτικό βοήθημα Video) του

σύστημα αξόνων.

λογισμικού Ceramill Match 2 και οι οδηγίες χειρι-

▷ Σχετικά διαβάστε τις οδηγίες φρεζαρί-

σμού της μηχανής βρίσκονται στο der CD

σματος δοκιμαστικών τεμαχίων.

Ceramill-Match ή προσφέρονται για κατέβασμα
στην www.ceramill-m-center.com.

6.1

Μετάβαση από την υγρή στην
ξηρή κατεργασία και αντίστροφα

Η Ceramill Motion 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
στην υγρή και στην ξηρή κατεργασία.
Από τον κατασκευαστή παραδίδεται έτοιμη για
την ξηρή κατεργασία.
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6.1.1

Μετάβαση από την ξηρή στην υγρή κατεργασία

EL

4

1

4.
5

2

1.

2.

5.
3.

B

3

Σχ. 18
1 Καλύπτρα αναρρόφησης
2 Μοχλός
3 Πλέγμα γρεζιών
4 Καλύπτρα προστασίας από πιτσιλίσματα
5 Καλύπτρα αναρρόφησης
B Πλήκτρο Service
▷ Λύστε το μοχλό [2] και αφαιρέστε από μπροστά
τη λευκή καλύπτρα [1].
▷ Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης στο θάλαμο φρεζαρίσματος.
▷ Ανοίξτε την πόρτα και πατήστε σύντομα το πλήκτρο Service [B] στη μετωπική πλευρά της
Ceramill Motion 2.
Ξεκινάει η αναρρόφηση.
▷ Καθαρίστε με αναρρόφηση το θάλαμο φρεζαρίσματος.
Όταν ο θάλαμος φρεζαρίσματος είναι καθαρός:
▷ Πατήστε πάλι το πλήκτρο Service [B].
Η αναρρόφηση τερματίζεται.
▷ Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης.

▷ Τοποθετήστε το καθαρισμένο πλέγμα γρεζιών [3].
Η πλατιά πλευρά πρέπει να τοποθετηθεί πίσω.
Στην υγρή κατεργασία πρέπει να
χρησιμοποιείται οπωσδήποτε το πλέγμα
γρεζιών [3]. Το πλέγμα γρεζιων αποτελεί
την πρώτη βαθμίδα διήθησης των μεγάλων
σωματιδίων του μέσου ψύξης/λίπανσης.
▷ Να βεβαιώνεστε ότι είναι ελεύθερα τα ανοίγματα εκροής στα ακροφύσια του KSS.
▷ Να βεβαιώνεστε ότι η φλάντζα της πόρτας είναι
είναι καθαρή και χωρίς γρέζια.
▷ Να βεβαιώνεστε ότι ο αγωγός ροής του KSS
είναι ελεύθερος και η εξωτερική σωλήνωση
είναι ασφαλώς συνδεμένη.
▷ Τοποθετήστε τη διαφανή καλύπτρα προστασίας από πιτσιλίσματα [4] στο άνοιγμα αναρρόφησης και ασφαλίστε την με το μοχλό [5].
▷ Μεταβιβάσετε το αρχείο φρεζαρίσματος για
την υγρή κατεργασία.
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6.1.2

Μετάβαση από την υγρή στην ξηρή κατεργασία

EL

1

4

4.

2

5
2.

1.

3.

5.

B

3

Σχ. 19
1 Καλύπτρα αναρρόφησης
2 Μοχλός της καλύπτρας αναρρόφησης
3 Πλέγμα γρεζιών

μα αναρρόφησης και στερεώστε την με το
μοχλό [2].

4 Καλύπτρα προστασίας από πιτσιλίσματα

▷ Ελέγξτε την αναρρόφηση αέρα.

5 Μοχλός της καλύπτρας προστασίας από πιτσι-

▷ Μεταβιβάστε το αρχείο φρεζαρίσματος για

λίσματα
B Πλήκτρο Service
▷ Λύστε το μοχλό [5] και αφαιρέστε από εμπρός
τη διαφανή καλύπτρα προστασίας από πιτσιλίσματα [4].
▷ Αφαιρέστε το πλέγμα γρεζιών [3].
▷ Καθαρίστε και στεγνώστε το θάλαμο φρεζαρίσματος και το πλέγμα γρεζιών (βλέπε σελίδα 38).
Το πλέγμα γρεζιών [3] δεν είναι απαραίτητο στην ξηρή κατεργασία.
▷ Τοποθετήστε, ή ανάλογα αντικαταστήστε, το
ακατέργαστο τεμάχιο και ενδεχομένως τα
εργαλεία.
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▷ Τοποθετήστε τη λευκή καλύπτρα [1] στο άνοιγ-

ξηρή κατεργασία.

6.2

Αλλαγή του συγκρατήρα εργαλείων

Η Ceramill Motion 2 παραδίδεται από τον κατασκευαστή εξοπλισμένη με έναν συγκρατήρα για
71 εργαλεία. Για την κατεργασία των διάφορων
υλικών ίσως να χρειαστεί ένας άλλος συγκρατήρας εργαλείων.
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▷ Εισάγετε το συγκρατήρα εργαλείων με τον πίρο

Για να αλλάξετε το συγκρατήρα εργαλείων:
▷ Πατήστε τα πλήκτρο χειρισμού [A] περισσότερο

τέρμα στο άνοιγμα υποδοχής.

από τρία δευτερόλεπτα. Η πόρτα πρέπει να

EL

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

είναι κλειστή.
Αποθέτεται το τρέχον εργαλείο. Ο συγκρατή-

Ανακριβή αποτελέσματα ή ζημιά της υποδοχής

ρας εργαλείων [2] μεταβαίνει στη θέση αλλα-

του συγκρατήρα του κατεργασία τεμαχίων!

γής.

▷ Σφίξτε τη βίδα στερέωσης [1] με ροπή στρέψης ] 4 Nm.
Το δυναμόμετρο που περιέχεται στη συσκευασία είναι ρυθμισμένο ανάλογα.

2

1

▷ Σφίξτε τη βίδα στερέωσης [1] με το δυναμόμετρο που περιέχεται στη συσκευασία.
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Η συσκευή μεταβαίνει στη βασική της θέση.

Σχ. 20 Μοντέλο Πέντε Αξόνων

6.3

Έλεγχος του τομέα μοντέλων

Ο τομέας μοντέλων στον οποίο πρέπει να διεξα-

1

χθεί η εργασία πρέπει να ταιριάζει στο περίγραμμα της μήτρας που περιέχεται στη συσκευασία
(βλέπε επίσης και Match Package). Διαφορετικά
δεν θα μπορέσετε να κατεργαστείτε το ακατατέρ-

2

γαστο τεμάχιο.
Η μήτρα λαμβάνει υπόψη τη συστολή του οξειδίου
του ζιρκονίου κατά την τελική συμπίεση.

Σχ. 21

Μοντέλο Τεσσάρων Αξόνων

Λεζάντα για εικόνα 20 και εικόνα 21:
1 Βίδα στερέωσης για το συγκρατήρα εργαλείων
2 Συγκρατήρας εργαλείων
▷ Λύστε τα βίδα στερέωσης [1].
▷ Αφαιρέστε το συγκρατήρα εργαλείων προς τα
(Μοντέλο Πέντε Αξόνων) ή προς τα κάτω
(Μοντέλο Τεσσάρων Αξόνων).
▷ Καθαρίστε τα ανοίγματα και την επιφάνεια υπο-

Σχ. 22 Μήτρα για ZI 71 οξείδιο του ζιρκονίου
▷ Για να εργαστείτε με κηρό ή πλαστικά πρέπει να
μετρήσετε τον τομέα μοντέλων.

δοχής.
▷ Ελέγξτε τον υπό συναρμολόγηση πίρο και, αν
χρειαστεί καθαρίστε τον.

27

ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

6.4

Λειτουργία των πλήκτρων

6.5

Διαδρομή αναφοράς

Μετά την ενεργοποίηση πρέπει να καθοριστεί το

EL

μηδενικό σημείο με τη βοήθεια μιας διαδρομής
αναφοράς. Αναβοσβήνει το πλήκτρο χειρισμού
[A].
Για να ξεκινήσετε τη διαδρομή αναφοράς:

A

▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].

B

Η διαδρομή αναφοράς ξεκινά. Το πλήκτρο χειρι-

Σχ. 23 Πλήκτρα

σμού [A] ανάβει.
όταν η πόρ-

όταν η πόρτα είναι

τα είναι

Πλήκτρο κλεισμένη

ανοιχτή

Πλήκτρο

ξεκινά ή, ανάλογα,

Ενεργοποιεί

χειρι-

διακόπτει τη διαδρομή

ή, ανάλογα,

σμού [A]

αναφοράς. Ξεκινά ή,

απενεργοποι-

ανάλογα, διακόπτει το

εί την αναρ-

τρέχον πρόγραμμα.

ρόφηση

Ενεργοποιεί ή, ανάλογα,

▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Η διαδρομή αναφοράς διακόπτεται. Το πλήκτρο
χειρισμού αναβοσβήνει [A].
Για να συνεχιστεί η διαδρομή αναφοράς:
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Η διαδρομή αναφοράς ξεκινά πάλι από το
σημείο στο οποίο είχε διακοπεί. Το πλήκτρο χειρισμού [A] ανάβει.

απενεργοποιεί τη θέση
ελέγχου. Ενεργοποιεί τη

Μετά τον τερματισμό της διαδρομής αναφοράς η

θέση αλλαγής για το

συσκευή μεταβαίνει στη βασική θέση. Το πλήκτρο

συγκρατήρα του υπό

χειρισμού [A] σβήνει.

κατεργασία τεμαχίου.
Πλήκτρο

Διακόπτει το τρέχον

Service

πρόγραμμα Ενεργοποιεί ή, ανάλογα,

[B]

τη θέση Service.

απενεργοποι-

Ενεργοποιεί τη θέση

εί τον αέρα

αλλαγής εργαλείων.

φραγμού

Ενεργοποιεί

Ξεκινά τον καθαρισμό
του παραθύρου
παρατήρησης
Πίν. 3
Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν, αντί με τα πλήκτρα, και μέσω
του λογισμικού (βλέπε οδηγίες για την
Software Ceramill Motion 2).
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6.6

Εκτέλεση Προγράμματος

6.7

τεμαχίου κατά τη διάρκεια ενός

Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα πρέπει πρώτα

▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Το πρόγραμμα ξεκινά. Το πλήκτρο χειρισμού [A]
ανάβει.
Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί:
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A] ή το
πλήκτρο Service [B].
-Þ▷ Ανοίξτε την πόρτα.
Το πρόγραμμα διακόπτεται. Το πλήκτρο χειρισμού [A] αναβοσβήνει.
Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα:
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο [A] όταν η πόρτα
είναι κλεισμένη.
Το πρόγραμμα ξεκινά πάλι από το σημείο στο
οποίο είχε διακοπεί. Το πλήκτρο χειρισμού [A]
ανάβει.
Μετά τον τερματισμό του προγράμματος η
συσκευή μεταβαίνει στη βασική θέση. Το πλήκτρο
χειρισμού [A] σβήνει.

EL

εκτελούμενου προγράμματος

να το κατεβάσετε (βλέπε λογισμικό Ceramill
Match 2).

Έλεγχος του υπό κατεργασία

▷ Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού [A] περισσότερο
από τρία δευτερόλεπτα.
Το πρόγραμμα διακόπτεται. Ο άξονας πηγαίνει
προς τα πίσω, το τρέχον εργαλείο αποθέτεται
και το εργαλείο αντιστρέφεται. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης ανάβει το πλήκτρο χειρισμού [A] και αναβοσβήνει μόλις η άτρακτος
φτάσει στην επιδιωκόμενη θέση.
▷ Ελέγξτε οπτικά το υπό κατεργασία τεμάχιο.
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Το εργαλείο παραλαμβάνεται. Η άτρακτος
μεταβαίνει στη θέση στην οποία είχε διακοπεί
το πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης
ανάβει το πλήκτρο χειρισμού [A] και αναβοσβήνει μόλις η άτρακτος φτάσει στην επιδιωκόμενη
θέση.
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Το πλήκτρο χειρισμού [A] ανάβει.

6.8

Μετάβαση στη θέση Service

Η μετάβαση στη θέση Service μπορεί να επιτευχθεί ή από τη βασική θέση ή από ένα διακομμένο
πρόγραμμα.
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Service [B].
Το τρέχον εργαλείο αποθέτεται και η άτρακτος
μεταβαίνει στη θέση Service. Η άτρακτος βρίσκεται υπό ύφεση και το μοτέρ μπλοκάρει. Κατά
τη διάρκεια της μετάβασης ανάβει το πλήκτρο
χειρισμού [A] και αναβοσβήνει μόλις η άτρακτος
φτάσει στην επιδιωκόμενη θέση.
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Για να εγκαταλείψετε τη θέση Service:
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Το εργαλείο παραλαμβάνεται. Η άτρακτος

EL

μεταβαίνει πάλι στη βασική θέση ή, ανάλογα,
στη θέση στην οποία είχε διακοπεί το πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης ανάβει το
πλήκτρο χειρισμού [A] και αναβοσβήνει μόλις η
άτρακτος φτάσει στην επιδιωκόμενη θέση.

6.9

Καθαρισμός του παραθυριού
παρατήρησης

▷ Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού [Β] περισσότερο
από τρία δευτερόλεπτα.
Όσο το πλήκτρο είναι πατημένο ένα ακροφύσιο
αέρα που βρίσκεται πίσω από το παράθυρο
παρατήρησης φυσάει το τζάμι και το καθαρίζει
από τυχόν σκόνες και γρέζια.
Ο καθαρισμός του παραθυριού παρατήρησης εκτελείται αυτόματα κατά την αλλαγή
του εργαλείου και μετά τον τερματισμό
ενός προγράμματος. Γι’ αυτόν τον αυτόματο καθαρισμό εκπέμπονται κάθε φορά
τρεις σύντομοι παλμοί αέρα.
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6.10

Μετάβαση στη θέση για την αλλαγή του συγκρατήρα του υπό
κατεργασία τεμαχίου

Η μετάβαση στη θέση για την αλλαγή του συγκρατήρα του υπό κατεργασία τεμαχίου επιτυγχάνεται
μόνο από τη βασική θέση.
▷ Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού [Α] περισσότερο
από τρία δευτερόλεπτα.
Αποθέτεται το τρέχον εργαλείο. Ο συγκρατήρας του υπό κατεργασία τεμαχίου περιστρέφεται έτσι, ώστε να καταστεί προσιτή η βίδα
στερέωσης. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης
ανάβει το πλήκτρο χειρισμού [A] και αναβοσβήνει μόλις επιτευχθεί επιδιωκόμενη θέση.
Για να εγκαταλείψετε τη θέση για την αλλαγή του
συγκρατήρα του υπό κατεργασία τεμαχίου:
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Η συσκευή μεταβαίνει στη βασική θέση.

ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ DOWNLOAD

7

Καταχώρηση και πληροφορίες για Download

7.1

Καταχώρηση Quick M-center

EL

Πριν την καταχώρηση είναι σκόπιμο να σημειώσετε τους αριθμούς σειράς των διάφορων συσκευών.
[1]

Συσκευή

Θέση

Σαρωτής (Ceramill Map)

Πίσω πλευρά της

Παράδειγμα

Αριθμός σειράς

συσκευής

[2]

PC

Επάνω πλευρά του

[3]

Mind/Match Dongle

Κουτί λογισμικού

Motion 2

Πίσω πλευρά της

(Ceramill Motion 2)

συσκευής

περιβλήματος του PC

[4]

Πίν. 4
▷ Η καταχώρηση εκτελείται υπό

▷ Κάντε τώρα κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία

www.ceramill-m-center.com. Κάντε κλικ στο

λογαριασμού τώρα».

σύνδεσμο «Καταχώρηση» στη σελίδα αυτή.

Μετά την πάροδο λίγου χρόνου δημιουργείται

Συμπληρώστε ακολούθως τα πεδία του εντύ-

ένα E-Mail επιβεβαίωσης και αποστέλλεται σε

που με τα προσωπικά σας στοιχεία

μια διεύθυνση E-Mail που είχε γνωστοποιηθεί

▷ Εισάγετε όλους τους αριθμούς σειράς.

προηγουμένως.
▷ Ανοίξτε το E-Mail και κάντε κλικ σε έναν σύνδεσμο που βρίσκεται εκεί.
Ανοίγει μια θέση ιστού στην οποία επιβεβαιώνεται η καταχώρηση.
Όταν δεν μπορέσετε να κάνετε κλικ στο
σύνδεσμο:
▷ Αντιγράψτε το σύνδεσμο στο φυλλομετρητή ιστού [Webbrowser].
Η διεύθυνση E-Mail και ο κωδικός πρόσβασης που

▷ Αποδεχτείτε τους όρους εκμετάλλευσης.

εσείς θα επιλέξετε αποτελούν τα δεδομένα πρόσβασης στην προστατευμένη περιοχή της αρχικής σελίδας www.ceramill-m-center.com (παρακολούθηση
εντολών, διδακτικό βοήθημα Video).
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Εντόςvon 24 ωρών αποστέλλεται ακόμη ένα EMail. Αυτό περιέχει την επιβεβαίωση της καταχώρησης και τα δεδομένα πρόσβασης στο FTP

EL

(6ψήφιο) για το Upload δεδομένων στο M-Center
μας.

λονται και δυο σύνολα δεδομένων πρόσβασης. Ένα για τη Website του M-center
(πρώτο E-Mail) και ένα για το Upload των
δεδομένων σας στο M-Center μας (δεύτερο E-Mail).
▷ Εισάγετε όλα τα δεδομένα πρόσβασης
στο λογισμικό κατασκευής Ceramill
Mind (το παράθυρο ανοίγει αυτόματα
όταν κάνετε κλικ στο πλήκτρο Upload
).
Η διαδικασία καταχώρησης τερματίστηκε.

Εντολή tracking M-center

Μετά την είσοδο των δεδομένων κατασκευής στο
M-Center αποστέλλεται με E-Mail μια επιβεβαίωση.
Εκτός αυτού θα πάρετε και άλλα E-Mail όταν η
εργασία σας πηγαίνει στην παραγωγή και αποστολή.
Ένας λεπτομερής πίνακας όλων των εντολών
παρουσιάζεται στην αρχική σελίδα του M-center
στην περιοχή Login στο «Οι εντολές μου». Εδώ
αναφέρεται, μετά την αποστολή της εντολής,
ένας αριθμός Tracking για κάθε εντολή, με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να παρακολουθήσετε
την πορεία της εντολής.
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Πληροφορίες Download

Περισσότερες οδηγίες χειρισμού (διδακτικό βοήθημα Video) του σαρωτή Ceramill Map και του
λογισμικού Software Ceramill Mind βρίσκονται στο
DVD οδηγιών καθώς και σαν Download στη θέση

Παράλληλα με την καταχώρηση αποστέλ-

7.2

7.3

www.ceramill-m-center.com.
Updates λογισμικού βρίσκονται επίσης στη θέση
ιστού www.ceramill-m-center.com.
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8

Χειρισμός του μέσου
ψύξης/λίπανσης (KSS)
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κίνδυνος για την υγεία λόγω αντικανονικού χειρισμού του KSS!
▷ Ως KSS να χρησιμοπιείτε μόνο Ceramill
Coolant !
▷ Να τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις
διατάξεις χειρισμού για το Ceramill Coolant!

8.1

Ανάλυση του KSS
Το μέσο ψύξης/λίπανσης πρέπει, για
λόγους νομικούς και τεχνικούς, να αναλύεται εβδομαδιαίως.
▷ Να τηρείτε και τους σχετικούς με το

▷ Συναρμολογήστε την καλύπτρα προστασίας
από πιτσιλίσματα.
▷ Τοποθετήστε ένα καθαρό χαμηλό δοχείο στο
καλύπτρα προστασίας από πιτσιλίσματα.
▷ Κλείστε την πόρτα.
▷ Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού [A] οχτώ δευτερόλεπτα περίπου.
Μετά από τρία δευτερόλεπτα ξεκινά η άντληση
του KSS.
▷ Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το δοχείο.
▷ Βυθίστε τη ζώνη αντίδρασης της δοκιμαστικής
ταινίας στο KSS.
▷ Τινάξτε το περίσσιο υγρό.
▷ Μετά από ένα λεπτό συγκρίνετε τη ζώνη αντίδρασης με την χρωματική σκάλα και διαβάστε
την τιμή μέτρησης.

μέσο ψύξης/λίπανσης νόμους και οδηγί-

Οι ονομαστικές τιμές και οι υποδείξεις σχετικά με

ες της εκάστοτε χώρας!

τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτω-

Η τακτική ανάλυση του KSS είναι απαραίτητη για
τη λειτουργία της Ceramill Motion 2. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης πρέπει να τεκμηριώνονται
και να αρχειοθετούνται.
▷ Το μέσο ψύξης/λίπανσης πρέπει να αναλύεται
εβδομαδιαίως και να ελέγχονται οι εξής ιδιότητές του:

EL

κέντρο ενός εσωτερικού χώρου, κάτω από την

ση υπέρβασης ή υποσκέλισης των ονομαστικών
τιμών αναγράφονται σε ένα φύλλο υποδείξεων
στην εσωτερική πλευρά του καπακιού του δοχείου
στην Ceramill Coolstream.
Το πρωτόκολλο της ανάλυσης μπορείτε
να το φυλάξετε στην αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη που βρίσκεται εκεί.

▪ Συγκέντρωση
▪ Τιμή pH
▪ Περιεκτικότητα νιτρώδους άλατος
Η ανάλυση διεξάγεται με αναλυτικές δοκιμαστικές ταινίες. Αυτές οι δοκιμαστικές ταινίες είναι
εύχρηστες και επιτρέπουν τον προσδιορισμό της
τιμής pH, την περιεκτικότητα νιτρώδους άλατος
και τη συγκέντρωση του KSS.
▷ Αφαιρέστε το ακατέργαστο τεμάχιο από το
συγκρατήρα.
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8.2
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Αποσυναρμολόγηση του δοχείου

Και στις δυο εκδόσεις:

KSS

▷ Αφαιρέστε την αριστερή πλευρά της Ceramill
Coolstream.

Μόνο στην έκδοση τραπεζιού:
▷ Αποσυναρμολογήστε το αγωγό ροής του KSS
[1] στην πλευρά της Ceramill Coolstream.

▷ Αφαιρέστε το αγωγό ροής του KSS [1] και την
τροφοδοτική γραμμή του KSS [3] πάνω, από το
δοχείο του KSS.
▷ Αφαιρέστε το καλώδιο ελέγχου [2] στο ενδιάμεσο χώρισμα (μεταξύ του θαλάμου για την
Ceramill Airstream και του δοχείου).

1
1
2
3

Σχ. 24
1 Αγωγός ροής του KSS
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Σχ. 25

Λύστε τις διεπαφές στο δοχείο του KSS
(έκδοση πύργου)

Ζημιά στις ηλεκτρικές γραμμές και στην τροφοδοτική γραμμή του KSS:

1

▷ Όταν μετατοπίζετε την Ceramill Coolstream
προσέξτε, να μην περάσετε πάνω από τις ηλεκτρικές γραμμές.
▷ Τραβήξτε την Ceramill Coolstream ΄ςεξω από το

2
3

τραπέζι.

Σχ. 26

Λύστε τις διεπαφές στο δοχείο του KSS
(έκδοση τραπεζιού)

Λεζάντα για εικόνα 25 και εικόνα 26:
1 Αγωγός ροής KSS
2 Καλώδιο ελέγχου
3 Τροφοδοτική γραμμή KSS
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8.3

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ζημιά της βρύσης!
▷ Να μετακινείτε το δοχείο KSS πιάνοντάς το
μόνο από τις λαβές!

Άδειασμα του δοχείου KSS

EL

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ζημιά της βρύσης!
▷ Να μετακινείτε το δοχείο KSS πιάνοντάς το

▷ Ανασηκώστε προσεκτικά το δοχείο KSS [2] έξω
από τη μονάδα τροφοδοσίας.

μόνο από τις λαβές!
▷ Τοποθετήστε το δοχείο KSS [1] με την πλάτη
του να δείχνει προς τα εμπρός επάνω σε ένα

1

τραπέζι ή π. χ. στην Ceramill Coolstream.

1

2

2
Σχ. 27
1 Ceramill Coolstream
2 Δοχείο KSS

3

Σχ. 28
1 Δοχείο KSS
2 Βρύση
3 Δοχείο απόσυρσης
▷ Τοποθετήστε ένα δοχείο απόσυρσης [3] κάτω
από τη βρύση [2].
▷ Αν χρειαστεί τοποθετήστε ένα σωλήνα στη
βρύση και βάλτε το άλλο άκρο του μέσα στο
δοχείο απόσυρσης.
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▷ Ανοίξτε τη βρύση.

8.5

Γέμισμα KSS

Το KSS ρέει από το δοχείο KSS στο δοχείο απόσυρσης.

EL

Όταν αδειάσει το δοχείο KSS:
▷ Κλείστε πάλι τη βρύση.
Αποσύρετε το KSS σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ισχύοντες
νόμους. Τεκμηριώστε την κανονική απόσυρση.

8.4

Καθαρισμός του δοχείου KSS
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

πει να έχει ποιότητα πόσιμου νερού. Η άριστη περιοχή σκληρότητας πρέπει να
κυμαίνεται από 10 έως 20 °dH (αναλογεί
1,8 - 3,6 mmol συνολική σκληρότητα ανά
λίτρο). Όταν η σκληρότητα είναι πολύ πιο
υψηλή, τότε προτείνεται η πρόσμιξη αποσταγμένου νερού.
▷ Γεμίστε σε ένα ξεχωριστό δοχείο 20 λίτρα νερό
και 1 λίτρο Ceramill Coolant και ανακατέψτε
καλά.
▷ Τοποθετήστε το σάκο φίλτρου στο δοχείο KSS.

Το φίλτρο και το δοχείο KSS επιτρέπεται να

▷ Γεμίστε το μίγμα KSS στο δοχείο KSS.

καθαριστούν μόνο με νερό.

▷ Τοποθετήστε το καπάκι με το αγωγό ροής και

▷ Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά.
▷ Ξεβιδώστε τα αστεροειδή παξιμάδια στην επάνω πλευρά του δοχείου KSS.
▷ Αφαιρέστε το καπάκι με το αγωγό ροής.
▷ Αφαιρέστε και αδειάστε το σάκο φίλτρου.
▷ Καθαρίστε το σάκο φίλτρου.
▷ Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο KSS.
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ασφαλίστε το με τα τέσσερα αστεροειδή παξιμάδια.
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8.6

Εγκατάσταση του δοχείου KSS

▷ Σηκώστε το δοχείο KSS και τοποθετήστε το στη
μονάδα τροφοδότησης.
▷ Περάστε το καλώδιο ελέγχου στο ενδιάμεσο
χώρισμα (μεταξύ του θαλάμου για την Ceramill
Airstream και του δοχείου).
▷ Συνδέστε το αγωγό ροής και την τροφοδοτική

8.7

Καθαρισμός του συστήματος KSS

▷ Αφαιρέστε και καθαρίστε το πλέγμα γρεζιών.
▷ Τοποθετήστε πάλι το πλέγμα γρεζιών.
▷ Συναρμολογήστε την καλύπτρα προστασίας
από πιτσιλίσματα.
▷ Αδειάστε το δοχείο KSS (βλέπε σελίδα 35).

γραμμή του KSS στο επάνω μέρος του δοχείου

▷ Καθαρίστε το δοχείο KSS (βλέπε σελίδα 36).

KSS.

▷ Γεμίστε σε ένα ξεχωριστό δοχείο 5 l νερό και

▷ Τοποθετήστε την αριστερή πλευρά της Ceramill
Coolstream

EL

▷ Καθαρίστε το θάλαμο φρεζαρίσματος.

250 ml Ceramill Coolant και ανακατώστε καλά.
▷ Τοποθετήστε το σάκο φίλτρου.
▷ Γεμίστε το μίγμα KSS στο δοχείο KSS.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ζημιά στις ηλεκτρικές γραμμές και στην τροφοδοτική γραμμή της την Ceramill Coolstream!
▷ Όταν μετατοπίζετε την Ceramill Coolstream
προσέξτε, να μην περάσετε πάνω από τις ηλεκτρικές γραμμές.
Στην έκδοση πύργου:
▷ Συνδέστε το αγωγό ροής του KSS και την τρο-

▷ Συνδέστε πάλι κομπλέ την Ceramill Coolstream.
▷ Ενεργοποιήστε στις λειτουργίες Ελέγχου
Service «Καθαρισμός μέσου ψύξης».
▷ Ξεκινήστε τον καθαρισμό στο λογισμικό
-Þ▷ πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A]
στην Ceramill Motion 2.
Αντλείται KSS για 15 λεπτά και το σύστημα
καθαρίζεται.

φοδοτική γραμμή του KSS της Ceramill
Coolstream στην Ceramill Motion 2.
Στην έκδοση τραπεζιού:
▷ Ωθήστε τη μονάδα τροφοδοσίας πάλι κάτω από
το τραπέζι και ευθυγραμμίστε την με την
Ceramill Motion 2.
▷ Τοποθετήστε τον πλάγιο αγωγό ροής τέρμα

Ο καθαρισμός μπορεί να διακοπεί και να
ξεκινήσει εκ νέου με σύντομο πάτημα του
πλήκτρου χειρισμού [A].
Μόλις τερματιστεί ο καθαρισμός:
▷ Αδειάστε το δοχείο KSS (βλέπε σελίδα 35).

στην Ceramill Coolstream.

Το KSS που χρησιμοποιήθηκε στον καθα-

Έτσι ο έλεγχος αναγνωρίζει τον αγωγό ροής

ρισμό πρέπει μετά τον καθαρισμό να απο-

και αποδεσμεύει την αντλία του KSS.

συρθεί κανονικά n.

▷ Συνδέστε την τροφοδοτική γραμμή του KSS
της Ceramill Coolstream στην Ceramill Motion 2.

▷ Γεμίστε πάλι το δοχείο KSS (βλέπε σελίδα 36).

37

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

EL

9

Καθαρισμός και συντήρηση

9.1

Ceramill Motion 2

9.1.1

Καθαρισμός

Η Ceramill Motion 2 πρέπει να καθαρίζεται κάθε
μέρα μετά τον τερματισμό της εργασίας σας.
▷ Όταν φρεζάρετε στην υγρή κατεργασία το πλέγμα γρεζιών πρέπει να καθαρίζεται πιο τακτικά.
Όταν το πλέγμα γρεζιών είναι μπουκωμένο
μπορεί να σταματήσει η ροή του μέσου
ψύξης/λίπανσης.
Καθαρισμός μετά από ξηρή κατεργασία
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Η σκόνη από ζιρκόνιο δρα αποξεστικά!
▷ Το τζάμι στην πόρτα πρέπει να καθαρίζεται
προσεκτικά με ένα μαλακό πανί. Μην ξύνετε.
▷ Ανοίξτε την πόρτα της Ceramill Motion 2.
▷ Αντικαταστήστε την καλύπτρα αναρρόφησης
με το σωλήνα καθαρισμού με κεφαλή βούρτσα.
▷ Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού [A] στην Ceramill

Τα υπόλοιπα σκόνης ζιρκονίου από την
ξηρή κατεργασία μπορεί, κατά την επακολουθούσα υγρή κατεργασία, να βουλώσουν το σάκο φίλτρου.
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Service [B].
Απενεργοποιείται ο αέρας φραγμού.
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Απενεργοποιείται η αναρρόφηση.
Καθαρισμός μετά από υγρή κατεργασία
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Η Ceramill Airstream δεν προορίζεται για υγρή
κατεργασία. Μετά την υγρή κατεργασία ο καθαρισμός του εσωτερικού χώρου δεν επιτρέπεται
να διεξαχθεί με την Airstream!
▷ Αφαιρέστε τα γρέζια με το χέρι.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Ο θάλαμος φρεζαρίσματος επιτρέπεται να καθα-

Motion 2.

ριστεί μόνο με νερό.

Ενεργοποιείται η αναρρόφηση. Το πλήκτρο χει-

▷ Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά.

ρισμού ανάβει.
▷ Πατήστε το πλήκτρο Service [B] στη Ceramill
Motion 2.
Ενεργοποιείται ο φραγμός αέρα στην άτρακτο.
Το πλήκτρο Service ανάβει.
▷ Αν χρειαστεί, αφαιρέστε το πλέγμα γρεζιών και
αποσύρετε εντός της συσκευής τα κατάλοιπα
του φρεζαρίσματος που περιέχει.
Έτσι ο σάκος φίλτρου γεμίζει λιγότερο γρήγορα
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο
καιρό.
▷ Καθαρίστε προσεκτικά το θάλαμο φρεζαρίσματος με το σωλήνα καθαρισμού.
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Αποξηραμένο μέσο ψύξης/λίπανσης δεν
απομακρύνεται εύκολα.
Μετά την υγρή κατεργασία:
▷ Ο θάλαμος φρεζαρίσματος πρέπει να
καθαρίζεται όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πολλές
ώρες.
▷ Αφαιρέστε το πλέγμα γρεζιών και αφαιρέστε τα
κατάλοιπα φρεζαρίσματος που περιέχει.
▷ Καθαρίστε το θάλαμο φρεζαρίσματος με ένα
μαλακό πανί και σφουγγίστε στεγνά.
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9.1.2

Τακτικοί έλεγχοι

Άτρακτος

_ Κατάσταση του πτυχωτού σάκου
_ Κατάσταση των σωλήνων και των αγωγών ροής

για το Service των ατράκτων Jäger που περιέχε-

▷ Να διατηρείτε στην πόρτα την επιφάνεια κλεισί-

ται στη συσκευασία καθώς και ένα οποιοδήποτε

ματος και τη φλάντζα της πόρτας σε καθαρή

Για τη συντήρηση της ατράκτου χρειάζεστε το σετ

EL

εργαλείο φρεζαρίσματος.

κατάσταση. Προσέξτε μην υποστούν ζημιά τα
χείλη της φλάντζας.
9.1.3

Εβδομαδιαία συντήρηση
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Κίνδυνος από ζημιές της συσκευής!
▷ Μην χρησιμοποιήσετε ούτε πεπιεσμένο αέρα,
ούτε υπερήχους και ούτε δέσμη ατμού για τον
καθαρισμό!
Πριν τη συντήρηση
Πριν τη διεξαγωγή της συντήρησης της ατράκτου
και των ακροφυσίων του KSS πρέπει να ενεργοποιηθεί ο αέρας φραγμού της ατράκτου:
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Service [B].
Το τρέχον εργαλείο αποθέτεται και η άτρακτος
μεταβαίνει στη θέση Service. Η άτρακτος βρίσκεται υπό ύφεση και το μοτέρ μπλοκάρει.
▷ Ανοίξτε την πόρτα της Ceramill Motion 2.

1
2
3

5
4
Σχ. 29 Service για ατράκτους Jäger
1 Λίπος τσοκ
2 Βούρτσα τσοκ
3 Κώνος από κετσέ
4 Εξολκέας
5 Κλειδί άξονα

Για να διεξάγετε τη συντήρηση της ατράκτου:
▷ Καθαρίστε με ένα καθαρό πανί το καπάκι, τους
αγωγούς του KSS και την άτρακτο. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά!
Για να αφαιρέσετε το τσοκ:
▷ Εφαρμόστε το μαύρο κλειδί άξονα [5] στο τσοκ.

▷ Πατήστε το πλήκτρο Service [B] στην Ceramill
Motion 2.
Ενεργοποιείται ο αέρας φραγμού. Το πλήκτρο
Service ανάβει.

5

Μετά τη συντήρηση
Όταν τερματιστεί η σντήρηση:
▷ Κλείστε την πόρτα της Ceramill Motion 2.
▷ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο χειρισμού [A].
Το εργαλείο παραλαμβάνεται. Η άτρακτος

Σχ. 30
▷ Εισάγετε ένα εργαλείο φρεζαρίσματος στο
ανοιχτό τσοκ.

μεταβαίνει πάλι στη βασική θέση ή, ανάλογα,
στη θέση στην οποία είχε διακοπεί το πρόγραμμα.
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▷ Ξεβιδώστε από την άτρακτο το τσοκ με το κλειδί
ατράκτου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Για τη λίπανση του εξωτερικού κώνου του τσοκ

EL

πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστκά το λίπος
τσοκ που περιέχεται στο σετ. Δεν επιτρέπεται η
χρήση άλλων λιπών.
▷ Βιδώστε με τον ίδιο τρόπο το καθαρό και λιπασμένο τσοκ πάλι τέρμα στην άτρακτο.
Σχ. 31

ΠΡΟΣΟΧΗ:

▷ Καθαρίστε την υποδοχή του τσοκ με τον κώνο
από κετσέ [3].
Η υποδοχή του τσοκ πρέπει να είναι ελεύθερη
από γρέζια και ακαθαρσίες.

Κίνδυνος θραύσης του εργαλείου!
▷ Αφαιρέστε οπωσδήποτε πάλι το εργαλείο από
το τσοκ!
Όταν το εργαλείο προέρχεται από το συγκρατήρα
εργαλείων της Ceramill Motion 2:
▷ Τοποθετήστε το εργαλείο πάλι σωστά στο
συγκρατήρα εργαλείων.

3
Σχ. 32
▷ Καθαρίστε το εσωτερικό του τσοκ με τη λεπτή
βούρτσα τσοκ [2].

2
Σχ. 33
▷ Λιπάνετε ελαφρά τον εξωτερικό κώνο του τσοκ
με το λίπος τσοκ ([1] στην εικόνα 29 στη
σελίδα 39) που περιέχεται στο σετ.
Έτσι βελτιώνεται η ικανότητα ολίσθησης και
αυξάνει η ισχύς σύσφιξης του τσοκ.

40

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Ακροφύσια KSS
Μην καθαρίσετε τα ακροφύσια KSS με την
οδοντόβουρτσα!
▷ Να ελέγχετε εβδομαδιαίως τα ακροφύσια KSS.
▷ Αν χρειαστεί, καθαρίστε την τρύπα εκροής.
Όταν οι τρύπες εκροής είναι βουλωμένες:
▷ Λύστε τη βίδα τύπου Άλεν στην πλευρά του
καπακιού ατράκτου.

Μονάδα συντήρησης
▷ Να ελέγχετε οπτικά τη μονάδα συντήρησης

EL

μήπως:
▪ υπάρχουν εμφανή σωματίδια, ακαθαρσίες ή
στερεά υλικά στο εσωτερικό του πλεξιγκλάς
(ένδειξη ρύπανσης του πεπιεσμένου αέρα)
▪ το στοιχείο του φίλτρου έχει αποκτήσει χρώμα
κεχριμπαριού (ένδειξη για λάδι στον πεπιεσμένο αέρα)
▪ υπάρχει νερό στο φίλτρο (ένδειξη για νερό
στον πεπιεσμένο αέρα)
Μόλις διαπιστώσετε κάποια ανωμαλία:
▷ Εξουδετερώσετε την αιτία του σφάλματος στον
πεπιεσμενο αέρα.
▷ Αντικαταστήστε ολόκληρη την μοναδα συντήρησης.

Σχ. 34
▷ Αφαιρέστε το καπάκι.

Σχ. 35
▷ Ξεφυσήσετε με ατμό καθαρισμού τις τρύπες
στην εσωτερική πλευρά του καπακιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το καπάκι θερμαίνεται υπερβολικά!
▷ Λιπάνετε τους δακτυλίους O των σωλήνων/αγωγών KSS.
▷ Καθαρίστε τη θέση του καπακιού της ατράκτου.
▷ Συναρμολογήστε πάλι το καπάκι της ατράκτου με
τη βίδα να δείχνει προς τα δεξιά. Προσέξτε, να
συνδεθούν σωστά οι σωλήνες/αγωγοί του KSS.

41

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

9.1.4

Μηνιαία συντήρηση

Έλεγχος μηδενικού σημείου

EL

Προτείνεται η διεξαγωγή ελέγχου του μηδενικού
σημείου μια φορά το μήνα.
▷ Φρεζάρετε ένα κύβο από το δοκιμαστικό ακατέργαστο τεμάχιο Ceramill TEST 71 L.
Το δοκιμαστικό ακατέργαστο τεμάχιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δοκιμαστικά φρεζαρίσματα
και το καλιμπράρισμα της Ceramill Motion 2. Οι
αντίστοιχες οδηγίες βρίσκονται στο CD CeramillMatch ή, ανάλογα, στην ιστοσελίδα
μαςwww.ceramill-m-center.com.
Άρακτος Jäger
Η άτρακτος πρέπει να βρίσκεται στη βασική θέση.
▷ Γυρίστε τον άξονα της ατράκτου με το χέρι τουλάχιστον δέκα φορές.

9.1.5

Εξωτερική συντήρηση

Μετά από 1000 λειτουργίας πρέπει να διεξαχθεί
μια εξωτερική συντήρηση. Το λογισμικό της
Ceramill Motion 2 δείχνει ένα ανάλογο μήνυμα.
▷ Απευθυνθείτε στην Ceramill-Helpdesk (τις
καθημερινές από 8:00 έως 17:00).
▪ Γερμανία: +49 7231 957 100
▪ Αυστρία: +43 5523 62333 390
▪ Διεθνώς: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

9.2

Ceramill Coolstream

9.2.1

Έλεγχοι και μέτρα συντήρησης

Τακτικοί έλεγχοι:
_ Κατάσταση σωλήνων και αγωγών ροής
_ Στάθμη πλήρωσης του KSS στη μονάδα τροφοδοσίας Ceramill Coolstream
Όταν η στάθμη πλήρωσης στο δοχείο του
KSS πέσει κάτω από το ελάχιστο, το πρόγραμμα φρεζαρίσματος διακόπτεται και
εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
▷ Γεμίστε το δοχείο KSS (βλέπε
σελίδα 36).
▷ Επιβεβαιώστε το σφάλμα στο λογισμικό.

Σχ. 36

Γύρισμα της ατράκτου Jäger

Περισσότερες πληροφορίες για την άτρακτο
Jäger θα βρείτε στο εγχειρίδιο που μπορείτε να
κατεβάσετε στην ιστοσελίδα μας
www.amanngirrbach.com.

9.2.2

Εβδομαδιαία συντήρηση

▷ Αναλύστε το KSS (βλέπε την ξεχωριστή οδηγία
ανάλυσης με το πρωτόκολλο τεκμηρίωσης).
9.2.3

Εξάμηνη συντήρηση

▷ Καθαρίστε το σύστημα KSS (βλέπε σελίδα 37).
Ο εξαμηνιαίος καθαρισμός εμφανίζεται
στο πρόγραμμα. Η σχετική υπόδειξη σβήνει μόλις ενεργοποιηθεί ο καθαρισμός του
συστήματος.
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10

Βλάβες, επισκευές και
εγγύηση

11

10.1

Βλάβες

Συσκευασία

Σε περίπτωση βλάβης:
▷ Ξεκινήστε εκ νέου το λογισμικό.
▷ Ξεκινήστε εκ νέου την Ceramill Motion 2.
▷ Ξεκινήστε εκ νέου τον PC.
Όταν τα μέτρα αυτά αποτύχουν:
▷ Απευθυνθείτε στην Ceramill-Helpdesk (τις
καθημερινές από 8:00 έως 17:00).
▪ Γερμανία: +49 7231 957 100
▪ Αυστρία: +43 5523 62333 390
▪ Διεθνώς: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

10.2

Επισκευές

Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό.

10.3

Εγγύηση

Η εγγύηση εκπληρώνει τις νομικές διατάξεις.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (AGB).

Προστασία περιβάλλοντος

EL

Σχετικά με τη συσκευασία η AmannGirrbach συμμετέχει στα συστήματα αξιοποίησης των αντίστοιχων χωρών, τα οποία εξασφαλίζουν μια άριστη
ανακύκλωση.
Όλα τα στοιχεία των συσκευασιών μας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.
Πεπαλαιωμένη συσκευή
Οι πεπαλαιωμένες συσκευές περιέχουν υλικά αξίας και πρέπει να ανακυκλώνονται.
▷ Μόλις λήξει η διάρκεια ζωής μιας συσκευής
αυτή πρέπει να ανακυκλωθεί με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον από τα δημόσια συστήματα
απόσυρσης.
Τα πλαστικά υλικά φέρουν ένα χαρακτηριστικό
σήμα. Έτσι μπορούν να διαχωριστούν εύκολα και
να ανακυκλωθούν ή αποσυρθούν.
Μέσο ψύξης/λίπανσης(KSS)
▷ Το KSS πρέπει να αποσύρεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και τους ισχύοντες
νόμους.
Τεκμηριώστε την κανονική απόσυρση.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαρτήματα/Ανταλλακτικά
Τηρούμε το διακαίωμα αλλαγών.

Διεπαφές

Μονάδα
Τιμή
–
USB / Ethernet / Θέση
για κάρτα μνήμης SD /

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ceramill Motion 2
Μονάδα

Τιμή

–
–
mm

179280
179250
588 × 516 × 755

Κωδ. αρ.:
_ Μοντέλο 4X
_ Μοντέλο 5X
Διαστάσεις
(T × B × H)
Βάρος:
_ Μοντέλο 4X
_ Μοντέλο 5X
Ηλεκτρικές
συνδέσεις
Ισχύς
Ασφάλεια

Σύνδεση πεπιε-

–

σμένου αέρα
_ Πίεση
_ Ροή όγκου

bar
l/min

kg
kg
V/Hz

75
78
100-230/50-60

W
A

250
3,15 / 6,3

–
–
m
°C

4
5
< 10
18 - 30

_ Στερεοί ρύποι

–

_ Υγρασία

–

χρωστικές ουσίες
Κατηγορία 4.
μέγιστο σημείο δρό-

_ Συνολική

–

περιεκτικότητα σε λάδια:
Αναρρόφηση

σου πίεσης +3 °C
Κατηγορία 2. μέγιστη περιεκτικότητα

–

σε λάδια 0,1 mg/m3
κατάλλληλη για
σκόνες από οξείδιο
του ζιρκονίου, HEPA
Microfilter (97,97 %),

τουργία)
Ροπή στρέψης

Ncm

4

Άξονας
Αριθμός στρο-

U/min

60000

φών Άξονας
Διάμετρος Τσοκ
Στάθμη ακου-

mm
db(A)

3
60

κατηγορία φίλτρου
H12, κατηγορία
σκόνης M
_ Διάμετρος

mm

38

l/min

56,6

Σύνδεση
αναρρόφησης
_ Αναρροφητική
ικανότητα
Πίν. 5
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Κατηγορία 3.
καλύτερα 5 m για

κρασίας (λει-

Πίν. 5

6
50

Μονάδα αέρα:

περιοχή θερμο-

στικής πίεσης

Αναρρόφηση
ξηρός, καθαρός αέρας

αέρα

(αργή)
Άξονες:
_ Μοντέλο 4X
_ Μοντέλο 5X
Ακρίβεια
Εγκεκριμένη

Έλεγχος Ceramill
Coolstream / Έλεγχος

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ceramill Coolstream
Μονάδα

Τιμή

–

178630

mm

656 × 18 × 651

kg

36

V/Hz

100-230/50-60

Κωδ. αρ.
Διαστάσεις
(T × B × H)
Βάρος
Ηλεκτρικές συνδέσεις
Ισχύς

W

150

Ασφάλεια (αργή)

A

1,0

μέγιστη απόδοση

l/min

3,8

l

50

m

50

αντλίας
Όγκος δοχείου
KSS
Εύρος βρόγχου
Φίλτρο
Διεπαφές

–

Έλεγχος
Coolstream/
Έλεγχος Αναρρόφηση

Πίν. 6
Εξαρτήματα/Ανταλλακτικά
Κωδ. αρ.:

Χαρακτηρισμός

179210

Μονάδα συντήρησης

179211

Σετ βιδών Συγκρατήρας υπό κατεργασία τεμαχίου

179216

Ένθετα βιδώματος Συγκρατήρας

Κωδ. αρ.:
179252

Χαρακτηρισμός
Συγκρατήρας υπό κατεργασία τεμα-

EL

χίου 71
179253

Πλέγμα γρεζιών

179254

Καλύπτρα αναρρόφησης

179255

Καλύπτρα προστασίας από πιτσιλίσματα

179256

Σάκος φίλτρου

179257

Σωλήνας αναρρόφησης με βούρτσα

178650

Ceramill Coolant (μέσο ψύξης/λίπανσης)

178651

Πολυλειτουργικό προσθετικό τεστ
100 τμχ. Δοκιμαστικές ταινίες

178652

Ταινία μέτρησης τιμής PH 100 τμχ.

178653

Τεστ νιτρώδους 100 τμχ. Δοκιμαστικές ταινίες

1156901

Ασφάλεια Ceramill Motion 2
(T 3,15 A / 250 V)

172334

Ασφάλεια Ceramill Coolstream
(T 1,0 A / 250 V)

179186

Συγκρατήρας εργαλείων 71
Ceramill Motion 2 (4X)

179184

Καλύπτρα αναρρόφησης
Ceramill Motion 2 (4X)

179188

Καλύπτρα προστασίας από πιτσιλίσματα Ceramill Motion 2 (4X)

179189

Διάταξη ελέγχου κομπλέ

Πίν. 7

υπό κατεργασία τεμαχίου
179217

Σώμα ελέγχου για δοκιμαστικό κύβο

179218

Σετ Service ατράκτων Jäger

179251

Καπάκι συγκρατήρα εργαλείων

179230

Τσοκ 3 mm

Πίν. 7
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Made in the European Union

ISO 9001

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

