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SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

1

Simbolių paaiškinimas

Įspėjamosios nuorodos

LT

Kiti instrukcijoje naudojami simboliai
Simbolis

Reikšmė

Įspėjamosios nuorodos tekste pažymėtos

▷

Veiksmo aprašo punktas

įspėjamuoju trikampiu spalvotame fone ir

_

Sąrašo punktas

apibrėžtos rėmeliu.
Kai įspėjimai yra susiję su elektros srovės
keliamais pavojais, vietoj šauktuko ženklo

▪
[3]

je nurodo pasekmių pobūdį ir sunkumą, jei nebus
imtasi priemonių pavojui išvengti.
_ NUORODA reiškia, kad galima materialinė žala.
_ ATSARGIAI reiškia, kad galimi nesunkūs ar vidu-

Skaičiai laužtiniuose skliaustuose atitinka schemose pateiktus, vietą nuro-

trikampyje yra žaibo simbolis.
Signaliniai žodžiai įspėjamosios nuorodos pradžio-

Veiksmo aprašo ar sąrašo papunktis

dančius skaičius
Lent. 1
Kiti ant prietaiso esantys simboliai
Simbolis

Reikšmė
USB jungtis (įvorės tipas B)

tinio sunkumo kūno sužalojimai.
_ ĮSPĖJIMAS reiškia, kad galimi sunkūs kūno

Tinklo jungtis (eternetas)

sužalojimai.
_ PAVOJINGA reiškia, kad galimi mirtini kūno

Kištukinis lizdas SD kortelei

sužalojimai.

Jungtis nusiurbimo sistemos valdymo laidui

Svarbi informacija

Saugiklis

Svarbi informacija, kai nekeliamas pavojus

Suslėgto oro jungtis

žmonėms ir materialiajam turtui, žymimas

Jungtis valdymo laidui „Coolstream“

šalia esančiu simboliu. Ji taip pat apibrėžiama rėmeliu.

Aušinimo-tepimo skysčio tiekimo linijos jungtis
Lent. 2
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BENDROSIOS SAUGOS NUORODOS

2

Bendrosios saugos nuorodos

Prietaisą pastatant, paleidžiant eksploatuoti ir nau-

NUORODA:
▷ Jei prietaiso nebenaudosite arba ketinate ilges-

dojant visada reikia laikytis šių saugos nuorodų:

išjunkite. Tai taip pat svarbu ir dėl aplinkos
apsaugos, nes tokiu būdu taupoma elektros

ATSARGIAI:

energija.

Netinkamas veikimas, esant pažeistam prietaisui!
Jei pastebite prietaiso pažeidimų ar netinkamo
veikimo požymių:
▷ Prietaisą paženklinkite kaip pažeistą.
▷ Užtikrinkite, kad prietaisas, kol jo nesuremontuos, nebūtų naudojamas.

LT

niam laikui palikti be priežiūros, pvz., per naktį, jį

3

Tinkamas personalas
NUORODA:

Prietaisą paruošti eksploatuoti ir juo dirbti leidžiama tik kvalifikuotam personalui.

NUORODA:
Prietaiso pažeidimai dėl nepakankamo nusiurbimo apdirbant sausuoju būdu!
▷ Prietaisą naudokite tik su „Ceramill Airstream“
arba kitokia, šiam prietaisui tinkama nusiurbimo
įranga (žr. 19 psl.).
NUORODA:
Prietaiso pažeidimai dėl nepakankamo aušinimo
vykstant šlifavimo procesams!
▷ Norėdami šlifuoti, prietaisą naudokite tik su
„Ceramill Coolstream“ (žr. 11 ir kt. psl.).
NUORODA:
Pažeidimai ištekėjus aušinimo-tepimo skysčiui!
▷ Reguliariai tikrinkite aušinimo-tepimo skysčio
linijų jungčių sandarumą.
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INFORMACIJA APIE PRIETAISĄ

LT

4

Informacija apie prietaisą

4.1

„Ceramill Motion 2“

„Ceramill Motion“ tiekiamas su bandomuoju ruošiniu „Ceramill TEST 71 L“ (užsakymo Nr. 760301),

„Ceramill Motion 2“ galima įsigyti kaip keturių ašių modelį (4X) ir penkių ašių modelį
(5X). Ši eksploatavimo instrukcija galioja

4.1.1

6

išfrezuotas bandomasis objektas. Todėl dėl aparate likusių frezavimo drožlių reklamacija neprii-

Tiekiamas komplektas

frezavimui bei „Ceramill Motion“ kalibravimui atlikti.

Motion 2“
Maitinimo laidas
USB laidas (5 m)
Tinklo laidas (5 m)
Nusiurbimo sistemos valdymo laidas
Suslėgto oro žarnos (250 mm ir 2 000 mm)
Valymo žarna su šepetėliu
Oro paruošimo blokas
Techninės priežiūros rinkinys „Jäger“ sukliui
„Ceramill-Match“ paketas
▪ CD „Ceramill Match 2“ (programinė įranga

„Ceramill Match 2“ ir „Ceramill Motion 2“)
▪ Instaliavimo instrukcija
_ Ruošinio šablonas „ZI71 Motion“
_ „Ceramill TEST 71 L“ (bandomasis ruošinys)
_ „Ceramill Motion Roto 2,5“ (frezavimo įrankis,
_
_
_
_
_
_
_

gamyklos, siekiant atlikti nulinių taškų patikrą, buvo

abiems modeliams.

_ Frezavimo ir šlifavimo prietaisas „Ceramill
_
_
_
_
_
_
_
_
_

įtvirtintu ruošinio laikiklyje. Prieš išsiunčiant iš

įtvirtintas suspaudžiamojoje įvorėje)
Varžtų rinkinys
Dinamometrinis raktas 4 Nm
Ruošinio laikiklis 71
Nusiurbimo adapteris
Nusiurbimo gaubtas
Išleidžiamasis dangtelis
Slankmatis

mama. Bandomasis ruošinys skirtas bandomajam
▷ Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar yra visos dalys
ir ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei pastebite
transportavimo pažeidimų, nedelsdami pateikite
tiekėjui reklamaciją (plg. „Ceramill Mall“ patikros
sąrašą).

INFORMACIJA APIE PRIETAISĄ

4.1.2

Naudojimas pagal paskirtį

4.1.3

CE atitikties deklaracija

„Ceramill Motion 2“ yra kompiuteriu valdomas

Šio gaminio konstrukcija ir veikimas atitinka Euro-

frezavimo ir šlifavimo prietaisas, skirtas dantų

pos direktyvas bei papildomus nacionalinius reika-

pakaitalams gaminti:
_ Sausuoju būdu apdirbant ruošinius iš:
▪ išdegto cirkonio oksido,
▪ neišdegtų netauriųjų metalų (NEM),
▪ vaško,
▪ plastikų.
_ Šlapiuoju būdu apdirbant ruošinius iš:
▪ išdegtos stiklo keramikos,
▪ plastikų.

lavimus. Atitiktis buvo patvirtinta CE ženklu.

LT

Gaminio atitikties deklaraciją galite rasti
www.amanngirrbach.com tinklalapyje.

Naudojant ruošinius ar frezavimo įrankius, kurių
„AmannGirrbach“ nėra aprobavęs, prietaisas gali
būti pažeistas, o ruošinys – netinkamas naudoti.
Tokiu atveju „AmannGirrbach“ atsakomybės neprisiima.
Prie prietaiso savavališkai primontavus papildomų
dalių ar prietaisą permontavus, garantija taip pat
nustoja galiojusi.
Norint naudoti „Ceramill Motion 2“, reikia
prijungti prie suslėgto oro tiekimo sistemos
(žr. 19 psl.).
Apdirbti sausuoju būdu leidžiama tik su atitinkama
nusiurbimo sistema (techniniai reikalavimai pateikti
19 psl.). Rekomenduojame naudoti „Ceramill Airstream“.
Frezuoti ir šlifuoti šlapiuoju būdu leidžiama tik su
„Ceramill Coolstream“ (priedas).
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4.1.4

Konstrukcinės dalys ir sąsajos

LT

1

9

2
3
8
4

7

6
Pav. 1

Prietaiso apžvalga iš priekinės pusės: penkių ašių modelis

1 Įrankio ilgio matavimo įtaisas
2 ATS purkštukai
3 Frezavimo suklys
4 Nusiurbimo gaubtas
5 Techninės priežiūros mygtukas
6 Valdymo mygtukas
7 ATS išleidžiamosios grotelės
8 Įrankių laikiklis
9 Ruošinio laikiklis

8
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1
2
3

8
9

4

7

6
Pav. 2

5

Prietaiso apžvalga iš priekinės pusės: keturių ašių modelis

1 Įrankio ilgio matavimo įtaisas
2 ATS purkštukai
3 Frezavimo suklys
4 Nusiurbimo gaubtas
5 Techninės priežiūros mygtukas
6 Valdymo mygtukas
7 ATS išleidžiamosios grotelės
8 Įrankių laikiklis
9 Ruošinio laikiklis
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1 2

3

4

5

7
15

8

6
14 13

12
10

9

11

Pav. 3

Prietaiso apžvalga iš užpakalinės pusės

1 USB sąsaja

14 Pagrindinis jungiklis

2 Eterneto sąsaja

15 Nusiurbimo žarnos jungtis

3 Valdymo sąsaja, skirta „Ceramill
Coolstream“
4 Kištukinis lizdas SD atminties kortelei
5 Valdymo sąsaja nusiurbimo sistemai
6 Suslėgto oro įvadas
7 Suslėgto oro žarna 250 mm
8 Oro paruošimo blokas
9 Frezavimo suklio suslėgto oro jungtis
10 ATS tiekimo linijos jungtis
11 ATS išleidimo linijos jungtis
12 Stalčius su saugikliais
13 Maitinimo laido jungtis
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4.2

„Ceramill Coolstream“

„Ceramill Coolstream“

4.2.1

Tiekiamas komplektas

Apdorojant šlapiuoju būdu yra būtinas tiekimo blo-

_ Tiekimo blokas „Ceramill Coolstream“ su
▪ Aušinimo-tepimo skysčio (ATS) atsargų rezer-

4.1.5

Papildomi reikmenys

kas „Ceramill Coolstream“ (žr. 4.2 skyr.). Jis užtikrina reikiamą aušinimo-tepimo skysčio cirkuliaciją ir
aušinimo-tepimo skysčio filtravimą. Taip pat jame
galima įmontuoti „Ceramill Airstream“.
„Ceramill Airstream“
„Ceramill Airstream“ yra nusiurbimo įtaisas, skirtas
sausajam apdorojimui su „Ceramill Motion 2“. Jis
yra su specialiu filtruojamuoju maišeliu ir HEPA mikrofiltru, kuris iki 99,97 % išfiltruoja smulkiąsias dulkes (taip pat ir cirkonio oksido dulkes) (smulkiųjų
dulkių klasė M).
Kadangi yra atskiras valdymo kabelio įvadas, galimas automatinis režimas.
„Ceramill Airstream“ galima įmontuoti į „Ceramill

_
_
_
_
_
_
_

vuaras
▪ ATS filtras
Valdymo laidas
ATS tiekimo linija
Vamzdžių rinkinys
Maitinimo laidas
Drožlių tinklelis
Apsauginis gaubtas nuo purslų
2 litrai „Ceramill Coolant“ (aušinimo-tepimo skys-

tis)
_ Analitinės testavimo juostelės
▪ Daugiafunkcinis priedų testas
▪ pH vertė
▪ Nitritų testas
▪ Patikros protokolas

Coolstream“.

4.2.2

Frezavimo ir šlifavimo įrankiai

„Ceramill Coolstream“ yra tiekimo blokas apdoroji-

Prietaisui „Ceramill Motion 2“ galima įsigyti įvairių
frezavimo ir šlifavimo įrankių (žr. katalogą).

LT

Naudojimas pagal paskirtį

mui šlapiuoju būdu, skirtas naudoti su prietaisu
„Ceramill Motion 2“. Jis, priklausomai nuo naudojimo, užtikrina reikiamos aušinimo-tepimo skysčio
srovės tiekimą, išleidimą ir filtravimą.
Jį leidžiama naudoti tik su „Ceramill Motion 2“.
4.2.3

CE atitikties deklaracija

Šio gaminio konstrukcija ir veikimas atitinka Europos direktyvas bei papildomus nacionalinius reikalavimus. Atitiktis buvo patvirtinta CE ženklu.
Gaminio atitikties deklaraciją galite rasti
www.amanngirrbach.com tinklalapyje.
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4.2.4

Konstrukcinės dalys ir sąsajos

LT

1

Pav. 4

2

Prietaiso apžvalga iš priekinės pusės

1 ATS išleidimo vamzdis, kai pastatoma po stalu
2 ATS išleidimo vamzdis, kai pastatoma tiesiai po „Ceramill Motion 2“
3 Išėma „Ceramill Motion 2“ kojelėms

12
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2

3

4

LT

5
6

1
7

8

9

Pav. 5

Prietaiso apžvalga iš užpakalinės pusės

1 Valdymo sąsaja, skirta „Ceramill Coolstream“
2 Maitinimo laido jungtis
3 Valdymo sąsaja nusiurbimo sistemai (pvz., „Ceramill Airstream“)
4 Jungtis ATS tiekimo linijai
5 ATS išleidimo vamzdis, kai pastatoma tiesiai po „Ceramill Motion 2“
6 ATS išleidimo vamzdis, kai pastatoma po stalu
7 ATS tiekimo linija
8 ATS rezervuaras
9 ATS išleidimo čiaupas
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5

Instaliavimas

5.1

„Ceramill Motion 2“

Šalys, kuriose maitinimo tinklo įtampa 100-

5.1.1

„Ceramill Motion 2“ pastatymas be
„Ceramill Coolstream“

115 V

Prie „Ceramill Motion 2“ yra pridėta atskira

Prietaisas yra nustatytas naudoti su 230 V tinklo

pastatymo instrukcija.

įtampa. Jei tinklo įtampa pastatymo vietoje yra 100115 V:
▷ Ištraukite po maitinimo tinklo kištuku esantį
stalčių ([11] 3 pav., 10 psl.).
▷ Abu T3,15 A saugiklius pakeiskite kartu pateiktais
T6,3 A saugikliais.

_ Prietaisas skirtas naudoti tik sausose, uždarose
patalpose.
_ Iš šonų, užpakalinėje pusėje ir viršuje reikia palikti
mažiausia po 200 mm laisvos vietos. Plotas, reikalingas prietaisui „Ceramill Motion 2“ pastatyti
(su jungtimis):
▪ Plotis: 920 mm
▪ Gylis: 790 mm
▪ Aukštis: 955 mm
_ Tuščio prietaiso masė 78 kg (penkių ašių modelio) ir 75 kg (keturių ašių modelio). Turi būti atitinkama ir pastatymo ploto leistinoji apkrova.
_ Patalpos temperatūra veikimo metu turi būti nuo
18 °C iki 30 °C, reikia vengti didelių temperatūros svyravimų.
▷ Prietaisą pastatykite ant tvirto darbo stalo ar darbastalio (toliau nuo grindų, ne prie sienos).
▷ Sukdami prietaiso kojeles nustatykite tokį aukštį,
kad prietaisas horizontaliai tvirtai stovėtų ant visų
keturių kojų.
▷ Naudojamos nusiurbimo sistemos (pvz., „Ceramill Airstream“) nusiurbimo žarną įstatykite į jungtį
[7], esančią „Ceramill Motion 2“ užpakalinėje
pusėje.
▷ Suslėgto oro žarną prijunkite „Ceramill Motion 2
užpakalinėje pusėje.
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5.1.2

„Ceramill Motion 2“ pastatymas su

„Ceramill Airstream“ įmontavimas į „Ceramill

„Ceramill Coolstream“

Coolstream“

Prie „Ceramill Motion 2“ ir „Ceramill Coolstream“ yra pridėtos atskiros pastatymo instrukcijos.

LT

Jei apdorojant sausuoju būdu oras nusiurbiamas su
„Ceramill Airstream“, jį galima įmontuoti į „Ceramill
Coolstream“ (žr. „Ceramill Airstream“ pastatymo
instrukcija). Tokiu atveju lengviau sujungti laidus.

Kartu su tiekimo bloku „Ceramill Coolstream“ nau-

1

dojamas „Ceramill Motion 2“ pastatomas arba tiesiai ant „Ceramill Coolstream“ (bokšto variantas),
arba ant stalo virš „Ceramill Coolstream“ (stalo variantas).

2
Pav. 6
1 „Ceramill Coolstream“
2 „Ceramill Airstream“
▷ „Ceramill Airstream“ nustatykite veikimo režimu
AUTO.
▷ „Ceramill Airstream“, nusiurbimo angą nukreipę į
užpakalinę pusę įstatykite į „Ceramill Coolstream“.
Netinkamas veikimas!
▷ „Ceramill Airstream“ valdymo laido
neįstatykite į „Ceramill Motion 2“!
▷ „Ceramill Airstream“ valdymo laidą įstatykite
„Ceramill Coolstream“ užpakalinėje pusėje.
▷ „Ceramill Airstream“ nusiurbimo žarną įstatykite į
„Ceramill Motion 2“.

15
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„Ceramill Motion 2“ pastatymas ant „Ceramill
Coolstream“ (bokšto variantas)

LT

ream“, kad kojelės įsistatytų į šėmas.

Iš šonų, užpakalinėje pusėje ir viršuje reikia palikti
po 200 mm laisvos vietos. Plotas, reikalingas prietaisui „Ceramill Motion 2“ ant „Ceramill Coolstream“
pastatyti (su jungtimis):
_ Aukštis: 1 620 mm
_ Plotis: 920 mm
_ Gylis: 860 mm

▷ Primontuokite oro paruošimo bloką (žr. 18 psl.).
▷ Išmontuokite „Ceramill Coolstream“ ATS rezervuarą (žr. 8.2 skyr., 31 psl.).
▷ Į „Ceramill Coolant“ ATS rezervuarą įpilkite aušinimo-tepimo skysčio (žr. 8.5 skyr., 33 psl.).
▷ Vėl įmontuokite ATS rezervuarą (žr. 8.6 skyr.,
34 psl.).
▷ Prie „Ceramill Motion 2“ ir „Ceramill Coolstream“

Pastatymo vieta turi būti lygi.

≥ 200

▷ „Ceramill Motion 2“ uždėkite ant „Ceramill Coolst-

520

prijunkite ATS tiekimo liniją.

≥ 200

1
≥1620
1420

3
1
2

2

Pav. 8
1 „Ceramill Motion 2“
2 „Ceramill Coolstream“
3 ATS išleidimo vamzdis

Pav. 7
1 „Ceramill Motion 2“
2 „Ceramill Coolstream“
NUORODA:
Elektros laidų ir ATS tiekimo linijos pažeidimas:
▷ gabendami „Ceramill Coolstream“ saugokite,
kad nepervažiuotumėte laidų ir tiekimo linijų.

16

▷ ATS išleidimo vamzdžio [3] dalis įstatykite vieną į
kitą ir juo sujunkite „Ceramill Motion 2“ su „Ceramill Coolstream“ (žr. pastatymo instrukciją).
▷ „Ceramill Coolstream“ su „Ceramill Motion 2“
nuvežkite į pastatymo vietą.
▷ „Ceramill Coolstream“ ratukus užblokuokite
stovėjimo stabdžiais.

INSTALIAVIMAS

▷ Naudojamos nusiurbimo sistemos (pvz., „Cera-

Kad būtų galima primontuoti ATS išleidimo vamzdį,

mill Airstream“) nusiurbimo žarną įstatykite į

nuo stalo iki sienos reikia palikti atitinkamą tarpą

nusiurbimo žarnos jungtį ([15] 3 pav., 10 psl.),

arba turi būti atitinkama niša ATS išleidimo vam-

esančią „Ceramill Motion 2“ užpakalinėje pusėje.

zdžiui prijungti (žr. pastatymo instrukciją).

„Ceramill Motion 2“ pastatymas ant stalo virš
„Ceramill Coolstream“ (stalo variantas)
Po stalu, iš šonų ir užpakalinėje pusėje reikia palikti
ne mažiau kaip 200 mm laisvos vietos, o viršuje – ne
mažiau kaip 10 mm. Vietos poreikis prietaisui
„Ceramill Coolstream“ po stalu yra:
_ Aukštis po stalu: 675 mm
_ Plotis po stalu: 920 mm
_ Gylis po stalu: 860 mm

LT

▷ „Ceramill Motion 2“ pastatykite ant stalo.
▷ Sukdami prietaiso kojeles nustatykite tokį aukštį,
kad prietaisas horizontaliai tvirtai stovėtų ant visų
keturių kojų.
▷ Primontuokite oro paruošimo bloką (žr. 18 psl.).
▷ Išmontuokite „Ceramill Coolstream“ ATS rezervuarą (žr. 8.2 skyr., 31 psl.).
▷ Į „Ceramill Coolant“ ATS rezervuarą įpilkite aušinimo-tepimo skysčio (žr. 8.5 skyr., 33 psl.).
▷ Vėl įmontuokite ATS rezervuarą (žr. 8.6 skyr.,

Pastatymo vieta turi būti lygi.

34 psl.).

„Ceramill Motion 2“ pastatymo matmenys pateikti
14 psl.

NUORODA:
Elektros laidų ir ATS tiekimo linijos pažeidimas:
▷ gabendami „Ceramill Coolstream“ saugokite,
kad nepervažiuotumėte laidų ir tiekimo linijų.
▷ „Ceramill Coolstream“ po stalu pastatykite taip,

1

kad abu prietaisai būtų vienoje ašyje.

≥ 920

≥ 675

≥ 200

≥ 200
2

Pav. 9
1 „Ceramill Motion 2“
2 „Ceramill Coolstream“
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5.2

Oro paruošimo blokas

„Jäger“ suklys yra su sandarinamojo oro įtaisu. Šis

LT

sandarinamasis oras užtikrina, kad į suklį nepatektų
drožlių ir dulkių. Oro paruošimo blokas iš sandarina-

1

mojo oro filtruoja esamus nešvarumus ir taip
apsaugo aparatą nuo pažeidimų.

4

Oro paruošimo bloko pritvirtinimas

3
4

1

2

2
4

3
Pav. 10
1 „Ceramill Motion 2“
2 „Ceramill Coolstream“
3 Jungtis ATS grįžtančio srauto linijai
4 ATS išleidimo vamzdis

6

▷ Prie „Ceramill Motion 2“ ir „Ceramill Coolstream“

7

prijunkite ATS tiekimo liniją.
▷ ATS išleidimo vamzdžio [4] dalis įstatykite vieną į
kitą ir juo sujunkite „Ceramill Motion 2“ su „Ceramill Coolstream“ (žr. pastatymo instrukciją).
▷ Naudojamos nusiurbimo sistemos (pvz. „Ceramill
Airstream“) nusiurbimo žarną įstatykite į nusiurbimo žarnos jungtį ([15] 3 pav., 10 psl.), esančią
„Ceramill Motion 2“ užpakalinėje pusėje.

5

Pav. 11 Oro paruošimo blokas
1 Rantytieji varžtai
2 Suslėgto oro žarna 250 mm
3 Suslėgto oro įvadas
4 Vandens separatorius
5 Frezavimo suklio suslėgto oro jungtis
6 ATS išleidimo vamzdžio jungtis
7 ATS tiekimo linijos jungtis
▷ Oro paruošimo bloką rantytaisiais varžtais [1] pritvirtinkite prie prietaiso užpakalinės pusės.
▷ 250 mm suslėgto oro žarną [2] pritvirtinkite prie
dešiniosios oro paruošimo bloko jungties ir prie
„Ceramill Motion 2“ suslėgto oro jungties [5].
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▷ Naudodami 2 000 mm suslėgto oro žarną sujunkite oro paruošimo bloko suslėgto oro įvadą [3] su
laboratorijos suslėgto oro jungtimi.
Reikalavimai suslėgto oro tiekimo sistemai
Norint eksploatuoti šį prietaisą, sulėgtas oras turi
atitikti šiuo minimalius reikalavimus:
_ Tūrinis srautas: 50 l/min (1,77 CFM)
_ Slėgis: 6 bar / 87 psi
Orui galioja šie reikalavimai:
_ kietieji nešvarumai: 3 klasė;
geriau 5 m kietosioms dalelėms
_ vandens kiekis: 4 klasė;
maks. rasos taškas veikiant slėgiui +3°C
_ bendras alyvos kiekis: 2 klasė;
maks. alyvos kiekis 0,1 mg/m3
„Ceramill Motion 2“ veikiant, slėgis ir oro kiekis yra
kontroliuojamas. Jei vertės nukrenta žemiau
nustatytos ribos, frezavimo programa išsijungia. Kai
oro vertės vėl pasiekia reikiamą ribą, programinėje
įrangoje patvirtinus triktį vėl galima tęsti frezavimo
programą.
Reikalavimai „Jäger“ sukliui skirtam orui
Jei naudojamas kitas, bet ne pristatytas oro paruošimas blokas, jis turi atitikti šiuos prijungimo reikalavimus pagal

Reikalavimai nusiurbimo sistemai
Jei naudojamas ne „Ceramill Airstream“, o kita

LT

nusiurbimo sistema, ji turi atitikti šiuos reikalavimus:
_ siurbimo galia: 56,6 l/min,
_ skirta cirkonio oksido dulkėms,
_ HEPA mikrofiltras (97,97 %), filtro klasė H12, dulkių klasė M.
Nusiurbimo žarna prie prietaiso prijungiama adapteriu (pateikiamas su įranga). Jis tinka nusiurbimo
žarnoms, kurių vidinis skersmuo 38 mm.

5.3

Programinės įrangos „Ceramill
Match 2“ ir „Ceramill Motion 2“
instaliavimas
NUORODA:

Netinkamas veikimas!
▷ „Ceramill Motion 2“ naudokite tik su „AmannGirrbach“ pateiktais kompiuteriais!
▷ Į kompiuterio diskų įtaisą įdėkite kompaktinį diską
CD „Ceramill Match 2“.
Kompaktiniame diske yra PDF formato dokumentas su instaliavimo instrukcija.
▷ Atidarykite PDF formato dokumentą ir sekite instrukcijoje pateiktus nurodymus.

DIN-ISO 8573-1:
_ kietieji nešvarumai: 3 klasė
(dalelių dydis maks. 5 m, dalelių tankis maks.
5 mg/m3),
_ vandens kiekis: 4 klasė
(maks. rasos taškas veikiant slėgiui +3 °C, vandens kiekis maks. 6 000 mg/m3),
_ bendras alyvos kiekis: 2 klasė
(maks. alyvos kiekis 0,1 mg/m3).
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Sąsajų sujungimas

LT

2

1

6

Instaliuojant su „Ceramill Coolstream“:

3

4

5

1

2

7

3

4

Pav. 13 Sąsajos „Ceramill Coolstream“ užpakaliPav. 12 Sąsajos „Ceramill Motion 2“ užpakalinėje
pusėje
1 USB sąsaja
2 Eterneto sąsaja
3 Valdymo sąsaja, skirta „Ceramill
Coolstream“
4 Kištukinis lizdas SD atminties kortelei

1 Maitinimo laido jungtis
2 Jungtis ATS tiekimo linijai
3 Valdymo sąsaja, skirta „Ceramill Coolstream“
4 Valdymo sąsaja nusiurbimo sistemai
(pvz., „Ceramill Airstream“)
▷ Valdymo sąsają, skirtą „Ceramill Coolstream“,

5 Valdymo sąsaja nusiurbimo sistemai

esančią „Ceramill Motion 2“ užpakalinėje pusėje

6 Pagrindinis jungiklis

([3] 12 pav.) ir „Ceramill Coolstream“ užpakalinė-

7 Maitinimo laido jungtis
▷ Įsitikinkite, kad „Ceramill Motion 2“ pagrindinis
jungiklis [6] yra 0 padėtyje.
▷ Patikrinkite, ar SD atminties kortelė tinkamai
įstatyta į kištukinį lizdą [4], esantį „Ceramill
Motion 2“ užpakalinėje pusėje.
▷ Maitinimo laidą prijunkite prie „Ceramill Motion 2“
maitinimo laido jungties [7] bei į maitinimo tinklo
kištukinį lizdą.
Instaliuojant be „Ceramill Coolstream“:
▷ Valdymo sąsają nusiurbimo sistemai [5] „Ceramill
Motion 2“ užpakalinėje pusėje ir nusiurbimo sistemos užpakalinėje pusėje (pvz., „Ceramill Airstream“) sujunkite valdymo laidu.
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nėje pusėje

je pusėje ([3] 13 pav.), sujunkite valdymo laidu.
▷ Nusiurbimo sistemos valdymo laidą prijunkite
prie nusiurbimo sistemai skirtos valdymo sąsajos,
esančios „Ceramill Coolstream“ užpakalinėje
pusėje ([4] 13 pav.).
▷ Maitinimo laidą prijunkite prie „Ceramill Coolstream“ maitinimo laido jungties ([1] 13 pav.) bei į
maitinimo tinklo kištukinį lizdą.

INSTALIAVIMAS

Sujungimas su kompiuteriu
▷ „Ceramill Motion 2“ USB sąsają ([1] 12 pav.) ir
laisvą kompiuterio USB įvorę sujunkite USB laidu.
Maksimalus leidžiamasis USB laido ilgis yra 5 m.
▷ Į laisvą USB jungtį, esančią kompiuterio užpakalinėje pusėje, įstatykite „Ceramill-Dongle“ aparatinį
saugumo raktą.

5.4

Tinklo sukūrimas
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Norint sukurti tinklą, pirmiausia USB
jungtimi reikia sujungti „Ceramill Motion 2“ ir
kompiuterį.
▷ Tinklo laidu „Ceramill Motion 2“ eterneto sąsają
[2] sujunkite su kompiuteriu ar tinklu.
Maksimalus leidžiamasis tinklo laido iki kompiuterio ar iki tinklo maršruto parinktuvo ilgis
100 m.
▷ „Ceramill Motion 2“ įjunkite.
▷ „Ceramill Coolstream“ išjunkite.

Pav. 14 Aparatinis saugumo raktas
„Ceramill-Dongle“

▷ Paleiskite programinę įrangą „Ceramill Motion 2“.
▷ Po „Ceramill Motion 2“ inicijavimo, programinėje
įrangoje pasirinkę Nustatymai > Ryšys, prijungimo tipą USB pakeiskite į eternetą ir, jei reikia,
priderinkite IP adresą (žr. programinės įrangos
„Ceramill Motion 2“ aprašą).
▷ „Ceramill Motion 2“ išjunkite ir vėl įjunkite.
▷ „Ceramill Motion 2“ inicijuokite programinėje įrangoje.
▷ Kai programinė įranga atpažįsta eterneto ryšį,
atjunkite USB laidą.
Naudojant tinkle galima prijungti iki aštuonių
aparatų ir valdyti, naudojant programinę
įrangą „Ceramill Match“.
PC ir „Ceramill Motion 2“ turi būti tame
pačiame potinklyje.
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5.5

„Ceramill Motion 2“ paruošimas
eksploatuoti

LT

▷ Į „Ceramill Motion 2“ įtvarą įdėkite pageidaujamą
ruošinį. Aukštoji/storoji ruošinio pusė turi būti
nukreipta į suklį.

Norint eksploatuoti prietaisą, į įrankių 1-3
lizdus reikia įstatyti tris standartines frezas.
Į įrankių laikiklį gali būti įstatomi ne tik standartiniai
įrankiai, bet ir atsarginiai. Kai standartinis įrankis
pasiekia susidėvėjimo ribą, „Ceramill Motion 2“
automatiškai įstato atitinkamą atsarginį įrankį.
Pav. 16 Ruošinio įdėjimas (penkių ašių modelis)
▷ Ruošinį įtvirtinkite keturiais varžtais ir poveržlėmis.
NUORODA:
Ruošinio pažeidimas
▷ Neužveržkite per tvirtai varžtų! Venkite įtemPav. 15 Įrankio laikiklis (penkių ašių modelis)
Keturių ašių modelyje įrankio laikiklis yra
pasuktas 90° (žr. 2 pav., 9 psl.).

pimų!
▷ Varžtus užveržkite kartu pateiktu šešiabriauniu
raktu.

▷ Į „Ceramill Motion 2“ įrankių laikiklį įstatykite standartinius įrankius „Ceramill Motion Roto“. Įrankio
kotelį nukreipkite į išorę.
▪ „Roto 2,5“ yra suklyje.
▪ „Roto 1,0“ įstatykite į 2 lizdą.
▪ „Roto 0,6“ įstatykite į 3 lizdą.
▷ Pasirinktinai: Į „Ceramill Motion 2“ įrankių laikiklį
įstatykite atsarginius įrankius. Įrankio kotelį
nukreipkite į išorę.
▪ „Roto 2,5“ įstatykite į 4 lizdą.
▪ „Roto 1,0“ įstatykite į 5 lizdą.
▪ „Roto 0,6“ įstatykite į 6 lizdą.
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Pav. 17 Ruošinio prisukimas (penkių ašių modelis)
▷ Atitinkamo gaubto montavimas
▪ Nusiurbimo gaubtas sausajam apdirbimui
▪ Apsauginis gaubtas nuo purslų apdirbant šlapiuoju būdu

NAUDOJIMAS IR VALDYMAS

Apdirbant šlapiuoju būdu:

6

Naudojimas ir valdymas

▷ Įstatykite drožlių tinklelį, plačiąją pusę nukreipę

ĮSPĖJIMAS:

atgal.
Neįstačius drožlių tinklelio, drožlės nuplaunamos

Išlekiančios drožlės ar atskilusios ruošinio dalelės

į rezervuarą. Tokiu atveju greičiau prisipildo filtru-

kelia pavojų!

ojamasis maišelis.

▷ Apdirbimo metu „Ceramill Motion 2“ dureles

LT

visada laikykite uždarytas!
Drožlių tinklelis įeina į „Ceramill Coolstream“ pateiktą komplektą. Jį galima įdėti į
prietaisą apdirbant sausuoju būdu.

NUORODA:
Netinkami frezavimo rezultatai ir per didelis susi-

▷ Uždarykite „Ceramill Motion 2“ dureles.

dėvėjimas apdirbant sausuoju būdu!

▷ Pagrindiniu jungikliu įjunkite „Ceramill Motion 2“.

▷ „Ceramill Motion 2“ nenaudokite be nusiurbimo

▷ Įjunkite kompiuterį.

sistemos (pvz., „Ceramill Airstream“)!

▷ Paleiskite programinę įrangą „Ceramill Motion 2“.
Paleidžiant programinę įrangą vyksta mašinos
inicijavimas.
Jei „Ceramill Motion 2“ nebuvo atpažintas:
▷ iš naujo įjunkite kompiuterį.
Iš naujo pastačius „Ceramill Motion 2“, rei-

NUORODA:
Netinkami frezavimo / šlifavimo rezultatai ir per
didelis susidėvėjimas apdirbant šlapiuoju būdu!
▷ „Ceramill Motion 2“ nenaudokite be tiekimo
bloko „Ceramill Coolstream“!

kia patikrinti ašių sistemą.

Programinės įrangos „Ceramill Match 2“ taikymo

▷ Tokiu atveju laikykitės instrukcijos, kaip

instrukcija (vaizdinė mokomoji programa) ir maši-

frezuoti bandomąjį ruošinį.

nos naudojimo instrukcija pateikta „Ceramill-Match“
kompaktiniame diske arba ją galima parsisiųsti iš
tinklalapio www.ceramill-m-center.com.

6.1

Apdirbimo sausuoju ir šlapiuoju
būdų keitimas

„Ceramill Motion 2“ galima naudoti tiek apdirbimui
šlapiuoju, tiek sausuoju būdu.
Pristatytas prietaisas yra paruoštas naudoti sausuoju apdirbimo būdu.
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6.1.1

Pakeitimas iš apdirbimo sausuoju būdu į apdirbimą šlapiuoju būdu

LT

4

1

4.

5

2
1.

2.

5.
3.

B

3

Pav. 18
1 Nusiurbimo gaubtas

▷ Atjunkite nusiurbimo žarną.

2 Svirtelė

▷ Įdėkite išvalytą drožlių tinklelį [3].

3 Drožlių tinklelis
4 Apsauginis gaubtas nuo purslų
5 Nusiurbimo gaubtas
B Techninės priežiūros mygtukas
▷ Atlaisvinkite svirtelę [2] ir nuimkite baltą nusiurbimo gaubtą [1], traukdami jį į priekį.
▷ Nusiurbimo žarną įstatykite į frezavimo kameroje
esančią nusiurbimo angą.
▷ Esant atidarytoms durelėms, trumpai paspauskite techninės priežiūros mygtuką [B], esantį
„Ceramill Motion 2“ priekinėje pusėje.
Įsijungia nusiurbimo sistema.
▷ Išsiurbkite frezavimo kamerą.
Kai frezavimo kamera tampa švari:
▷ Vėl paspauskite techninės priežiūros mygtuką
[B].
Nusiurbimo sistema išsijungia.
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Platusis kraštas turi būti užpakalinėje pusėje.
Apdirbant šlapiuoju būdu būtina naudoti
drožlių tinklelį [3]. Tinklelis atlieka aušinimotepimo skysčio pirminio filtro, skirto stambiems nešvarumams filtruoti, funkciją.
▷ Patikrinkite, ar laisvos ATS purkštukų išleidimo
kiaurymės.
▷ Patikrinkite, ar švari ir neapsinešusi drožlėmis
sandarinamoji durų juostelė.
▷ Patikrinkite, ar neužsikimšęs ATS išleidimo vamzdis ir jis išorėje tvirtai prijungtas.
▷ Ant nusiurbimo angos įstatykite permatomą
apsauginį gaubtą nuo purslų [4] ir užfiksuokite
svirtele [5].
▷ Perkelkite frezavimo rinkmeną, skirtą apdirbimui
šlapiuoju būdu.

NAUDOJIMAS IR VALDYMAS

6.1.2

Pakeitimas iš apdirbimo šlapiuoju būdu į apdirbimą sausuoju būdu

LT

1

4

4.

2

5
2.

3.

1.

5.

B

3

Pav. 19
1 Nusiurbimo gaubtas

▷ Patikrinkite oro nusiurbimą.

2 Nusiurbimo gaubto svirtelė

▷ Perkelkite frezavimo rinkmeną, skirtą apdirbimui

3 Drožlių tinklelis

sausuoju būdu.

4 Apsauginis gaubtas nuo purslų
5 Apsauginio gaubto nuo purslų svirtelė
B Techninės priežiūros mygtukas
▷ Atlaisvinkite svirtelę [5] ir nuimkite permatomą
apsauginį gaubtą nuo purslų [4], traukdami jį į
priekį.
▷ Išimkite drožlių tinklelį [3].
▷ Išvalykite ir nusausinkite frezavimo kamerą ir drožlių tinklelį (žr. 35 psl.).
Apdirbant sausuoju būdu, drožlių tinklelis
[3] nebūtinas.
▷ Įdėkite ar pakeiskite ruošinį ir, jei reikia, įrankius.
▷ Ant nusiurbimo angos įstatykite baltą nusiurbimo
gaubtą [1] ir užfiksuokite svirtele [2].
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6.2

Ruošinio laikiklio keitimas

▷ Patikrinkite ir, jei reikia, nuvalykite varžtą, esantį

Pristatytame „Ceramill Motion 2“ yra 71-asis ruoši-

LT

nio laikiklis. Apdirbant kitokias medžiagas gali

ant montuojamo ruošinio laikiklio.
▷ Ruošinio laikiklio varžtą iki atramos įstatykite į tvirtinimo kiaurymę.

reikėti kito ruošinio laikiklio.

NUORODA:

Norėdami pakeisti ruošinio laikiklį:
▷ Esant uždarytoms durelėms ilgiau kaip tris sekundes spauskite valdymo mygtuką [A].
Įdėtas įrankis padedamas. Ruošinio laikiklis [2]
nusistato į keitimo padėtį.

netikslūs darbo rezultatai arba ruošinio laikiklio
įtvaro pažeidimas!
▷ Tvirtinamąjį varžtą [1] užveržkite 4 Nm sukimo
momentu.
Kartu pateiktas dinamometrinis raktas yra atitinkamai nustatytas.

2

1

▷ Tvirtinamąjį varžtą [1] užveržkite kartu pateiktu
dinamometriniu raktu.
▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].
Prietaisas grįžta į pagrindinę padėtį.

Pav. 20 Penkių ašių modelis

6.3

Modelio srities patikrinimas

Modelio sritis, kurioje turi būti atliekamas darbas,
turi atitikti pridėto šablono kontūrą (taip pat žr.

1

„Match“ paketą). Priešingu atveju su ruošiniu dirbti
negalima.
Šablone yra įvertintas cirkonio oksido susitrauki-

2

mas galutinės sinterizacijos metu.

Pav. 21 Keturių ašių modelis
20 ir 21 pav. trumpiniai:
1 Ruošinio laikiklio tvirtinamasis varžtas
2 Ruošinio laikiklis
▷ Atlaisvinkite tvirtinamąjį varžtą [1].
▷ Ruošinį nuimkite traukdami į dešinę (penkių ašių
modelyje) arba žemyn (keturių ašių modelyje).
▷ Nuvalykite tvirtinimo kiaurymę ir paviršius.
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Pav. 22 Šablonas ZI 71 cirkonio oksidui
▷ Dirbant su vašku ar plastiku reikia išmatuoti
modelio sritį.

NAUDOJIMAS IR VALDYMAS

6.4

Mygtukų funkcijos

6.5

Pradinis nustatymas

Įjungus reikia atlikti pradinį nustatymą, kurio metu

LT

nustatomi mechaniniai nuliniai taškai. Valdymo
mygtukas [A] mirksi.
Norėdami įjungti pradinį nustatymą:
▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].

A

Pradinis nustatymas įjungiamas. Valdymo mygtu-

B

kas [A] šviečia.

Pav. 23 Mygtukai

Pradinį nustatymą galima nutraukti:
Esant ati-

▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].

Esant uždary-

darytoms

Pradinis nustatymas nutraukiamas. Valdymo

Mygtukas

toms durelėms

durelėms

mygtukas [A] mirksi.

Valdymo

įjungia ar išjungia

suaktyvina

mygtukas [A]

pradinį nustatymą;

arba deakty-

įjungia arba išjun-

vina nusiur-

gia esamąją prog-

bimą

ramą; suaktyvina

Pradinis nustatymas tęsiamas nuo tos vietos,
kurioje buvo nutrauktas. Valdymo mygtukas [A]
šviečia.

arba deaktyvina

Pasibaigus pradiniam nustatymui, prietaisas nusta-

kontrolinę padėtį;

tomas į pagrindinę padėtį. Valdymo mygtukas [A]

suaktyvina ruoši-

užgęsta.

nio laikiklio keitimo
padėtį
Techninės

nutraukia esamąją

suaktyvina

priežiūros

programą; suakty-

arba deakty-

mygtukas [B]

vina techninės prie- vina sandarižiūros padėtį;

Norėdami tęsti pradinį nustatymą:
▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].

namąjį orą

suaktyvina įrankio
keitimo padėtį; įjungia langelio valymą
Lent. 3

6.6

Programos vykdymas

Prieš įvykdant programą, ją reikia įkelti (žr. programinę įrangą „Ceramill Match 2“).
▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].
Programa įjungiama. Valdymo mygtukas [A] šviečia.
Programą galima nutraukti:
▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A] arba

Šias funkcijas galima įjungti tiek mygtukais,
tiek programine įranga (žr. programinės
įrangos instrukciją „Ceramill Motion 2“).

techninės priežiūros mygtuką [B].
-arba▷ Atidarykite dureles.
Programa nutraukiama. Valdymo mygtukas [A]
mirksi.
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Norėdami programą tęsti:

Norėdami palikti techninės priežiūros padėtį:

▷ Esant uždarytoms durelėms, trumpai paspaus-

▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].

kite valdymo mygtuką [A].

Įrankis vėl paimamas. Suklys vėl grįžta į pagrindi-

Programa tęsiama nuo tos vietos, kurioje buvo

nę padėtį arba į padėtį, kurioje buvo nutraukta

nutraukta. Valdymo mygtukas [A] šviečia.

programa. Judėjimo metu valdymo mygtukas [A]

Pasibaigus programai, prietaisas nustatomas į
pagrindinę padėtį. Valdymo mygtukas [A] užgęsta.

6.7

Ruošinio patikra programos vykdymo metu

▷ Ilgiau kaip tris sekundes spauskite valdymo mygtuką [A].
Programa sustabdoma. Suklys juda atgal, įdėtas
įrankis padedamas ir ruošinys apsukamas. Judėjimo metu valdymo mygtukas [A] šviečia, pasie-

šviečia, pasiekus reikiamą padėtį, mygtukas
mirksi.

6.9

▷ Esant uždarytoms durelėms, ilgiau kaip tris
sekundes spauskite techninės priežiūros mygtuką [B].
Kol spaudžiamas mygtukas, už langelio esantis
oro antgalis pučia į langelį ir nuvalo nuo jo dulkes
bei drožles.

kus reikiamą padėtį, mygtukas mirksi.

Taip pat langelio valymas automatiška atlie-

▷ Apžiūrėkite ruošinį.

kamas keičiant įrankius ar pasibaigus prog-

▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].

ramai. Šio automatinio valymo metu

Įrankis vėl paimamas. Suklys juda į padėtį, kurioje

atliekami atitinkami trys trumpi oro impulsai.

buvo nutraukta programa. Judėjimo metu valdymo mygtukas [A] šviečia, pasiekus reikiamą
padėtį, mygtukas mirksi.
▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].

6.10

Ruošinio laikiklio keitimo padėties
nustatymas

Programa tęsiama. Valdymo mygtukas [A] švie-

Ruošinio laikiklį į keitimo padėtį galima nustatyti tik

čia.

iš pagrindinės padėties.

6.8

Nustatymas į techninės priežiūros
padėtį

Į techninės priežiūros padėtį galima nustatyti iš
pagrindinės padėties arba nutraukus programą.
▷ Trumpai paspauskite techninės priežiūros mygtuką [B].

▷ Ilgiau kaip tris sekundes spauskite valdymo mygtuką [A].
Įdėtas įrankis padedamas. Ruošinio laikiklis
pasukamas taip, kad būtų galima pasiekti tvirtinamąjį varžtą. Judėjimo metu valdymo mygtukas [A]
šviečia, pasiekus reikiamą padėtį, mygtukas
mirksi.

Esamas įrankis padedamas, ir suklys juda į tech-

Norėdami išeiti iš ruošinio laikiklio keitimo padėties:

ninės priežiūros padėtį. Suklys atlaisvinamas,

▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].

variklis užblokuojamas. Judėjimo metu valdymo
mygtukas [A] šviečia, pasiekus reikiamą padėtį,
mygtukas mirksi.
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Langelio valymas

Prietaisas grįžta į pagrindinę padėtį.

REGISTRAVIMAS IR PARSIUNTIMO INFORMACIJA

7

Registravimas ir parsiuntimo informacija

7.1

Greitosios registracijos centras

LT

„M-center“
Prieš registraciją rekomenduojame užsirašyti įvairių prietaisų serijos numerius.

[1]

[2]

Prietaisas

Vieta

Skaitytuvas

Prietaiso užpa-

(„Ceramill Map“)

kalinė pusė

Kompiuteris

Pavyzdys

Serijos numeris

Kompiuterio
korpuso viršutinė pusė

[3]
[4]

„Mind/Match“ aparatinis

Programinės

saugumo raktas

įrangos dėžutė

„Motion 2“

Prietaiso užpa-

(„Ceramill Motion 2“)

kalinė pusė

Lent. 4
▷ Registracija atliekama adresu
www.ceramill-m-center.com. Šiame tinklalapyje
spustelėkite nuorodą „registrieren“ (registruoti).

▷ Patvirtinkite, kad sutinkate su naudojimo sąlygomis.
▷ Spustelėkite mygtuką „Konto jetzt erstellen“

Tada užpildykite formuliaro laukelius su asmeni-

(sukurti paskyrą).

niais duomenimis.

Netrukus sukuriama patvirtinanti elektroninė

▷ Įveskite visus serijos numerius.

žinutė ir išsiunčiama prieš tai nurodytu elektroninio pašto adresu.
▷ Atidarykite elektroninę žinutę ir spustelėkite joje
esančią nuorodą.
Atsidaro registraciją patvirtinantis tinklalapis.
Jei nuorodos spustelėti nepavyksta:
▷ nuorodą nukopijuokite į naršyklę.
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Elektroninio pašto adresas ir pasirinktas slaptažodis yra prieigos duomenys prie pagrindinio puslapio
www.ceramill-m-center.com apsaugotos srities

LT

(sekti vaizdinės mokomosios programos nuorodas).
Per 24 valandas išsiunčiama kita elektroninė žinutė.
Joje yra registracijos patvirtinimas ir FTP prieigos
duomenys (6 pozicijų), skirti duomenims iš mūsų
„M-Center“ parsiųsti.

7.2

Užsakymo sekimas „M-center“

„M-Center“ gavus konstravimo duomenis, elektroniniu paštu išsiunčiamas užsakymo patvirtinimas.
Jei jūsų užsakymas apdorojamas ir išsiunčiamas,
elektroniniu paštu jūs taip pat gausite informacines
žinutes.
Išsamus visų užsakymų sąrašas pateikiamas „Mcenter“ pradžios tinklalapyje, prisijungimo srityje
pasirinkus „Meine Aufträge“ (mano užsakymai).

Su registracija išsiunčiami du prieigos duomenų rinkiniai. Vienas „M-center“ tinklalapiui (pirmoji elektroninė žinutė), o kitas jūsų

Išsiuntus užsakymą, čia kiekvienam užsakymui
suteikiamas sekimo numeris, pagal kurį galima
sekti užsakymą.

duomenims į mūsų „M-Center“ nusiųsti
(antroji elektroninė žinutė).
▷ Visus prieigos duomenis įveskite į konstravimo programinę įrangą
„Ceramill Mind“ (spustelėjus išsiuntimo
mygtuką

langas atsidaro automatiš-

kai).
Registracijos procesas baigtas.

7.3

Parsiuntimo informacija

Kitos skaitytuvo „Ceramill Map“ ir programinės įrangos „Ceramill Mind“ naudojimo instrukcijos (vaizdinė mokomoji programa) pateiktos skaitmeniniame
vaizdo diske arba jas galima parsisiųsti iš tinklalapio
www.ceramill-m-center.com.
Programinės įrangos naujinimus taip pat galima
parsisiųsti iš tinklalapio
www.ceramill-m-center.com.
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8

Aušinimo-tepimo skysčio
(ATS) naudojimas
ATSARGIAI:

Netinkamai elgiantis su ATS iškyla pavojus svei-

▷ Testavimo juostelės reakcijos sritį panardinkite į
ATS.
▷ Atliekamą skystį išpilkite.

LT

▷ Praėjus minutei, reakcijos sritį palyginkite su spalvų skale ir pažiūrėkite rodomą matavimo vertę.

katai!

Užduotosios vertės ir kokių imtis priemonių, jei vertė

▷ Kaip ATS naudokite tik „Ceramill Coolant“!

yra žemesnė ar aukštesnė už užduotąją vertę,

▷ Laikykitės „Ceramill Coolant“ naudojimo sau-

pateiktos nurodymų lape, esančiame

gos nuorodų ir instrukcijų!

„Ceramill Coolstream“ rezervuaro dangtelio vidinėje pusėje.

8.1

ATS analizė

Į ten esančias prisiklijuojančias permatomas įmautes taip pat galima įdėti ir analizės

Dėl teisinių ir techninių priežasčių, kas

protokolą.

savaitę reikia atlikti aušinimo-tepimo skysčio analizę.
▷ Laikykitės eksploatavimo šalyje galiojančių įstatymų ir reglamentų dėl aušinimotepimo skysčio naudojimo!
Siekiant užtikrinti „Ceramill Motion 2“ veikimą, būti-

8.2

ATS rezervuaro išmontavimas

Tik stalo variantui:
▷ ATS išleidimo vamzdį [1] ištraukite iš „Ceramill
Coolstream“ šono.

na reguliariai atlikti ATS analizę. Analizės rezultatus
būtina užregistruoti dokumentuose ir archyvuoti.
▷ Kas savaitę patikrinkite šias aušinimo-tepimo
skysčio savybes:
▪ koncentraciją,
▪ pH vertę,
▪ nitritų kiekį.
Analizė atlieka testavimo juostelėmis. Šias testavimo juosteles nesudėtinga naudoti, jomis galima
nustatyti pH vertę, nitritų kiekį ir ATS koncentraciją.

1
Pav. 24
1 ATS išleidimo vamzdis

▷ Iš laikiklio išimkite ruošinį.
▷ Primontuokite apsauginį gaubtą nuo purslų.
▷ Viduje po apsauginiu gaubtu nuo purslų viduryje
pastatykite švarų plokščią indą.
▷ Uždarykite dureles.
▷ Apie 8 sekundes spauskite valdymo mygtuką [A].
Po trijų sekundžių įjungiamas ATS tiekimas.
▷ Atidarykite dureles ir išimkite indą.

NUORODA:
Elektros laidų ir ATS tiekimo linijos pažeidimas:
▷ gabendami „Ceramill Coolstream“ saugokite,
kad nepervažiuotumėte laidų ir tiekimo linijų.
▷ „Ceramill Coolstream“ po stalu pastumkite pirmyn.
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Abiem variantams:
▷ Nuimkite kairę „Ceramill Coolstream“ šoninę sienelę.
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▷ ATS išleidimo vamzdį [1] ir ATS tiekimo liniją [3]
atjunkite nuo KSS rezervuaro.
▷ Iš šoninės sienelės ištraukite valdymo laidą [2]
(tarp „Ceramill Airstream“ skyriaus ir rezervuaro).

NUORODA:
Išleidimo čiaupo pažeidimas!
▷ ATS rezervuarą imkite tik už rankenų!
▷ ATS rezervuarą [2] atsargiai išklekite iš tiekimo
bloko.

1

1

2
3
2
Pav. 25 Sąsajų ant ATS rezervuaro atjungimas
(bokšto variantas)

1
Pav. 27
1 „Ceramill Coolstream“

2
3
Pav. 26 Sąsajų ant ATS rezervuaro atjungimas
(stalo variantas)
25 ir 26 pav. trumpiniai:
1 ATS išleidimo vamzdis
2 Valdymo laidas
3 ATS tiekimo linija
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2 ATS rezervuaras
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8.3

ATS rezervuaro ištuštinimas

Kai ATS rezervuaras ištuštėja:
▷ Išleidimo čiaupą vėl užsukite.

LT

NUORODA:

ATS reikia šalinti laikantis atitinkamų taisyk-

Išleidimo čiaupo pažeidimas!

lių ir įstatymų. Apie tinkamą šalinimą reikia

▷ ATS rezervuarą imkite tik už rankenų!

užregistruoti dokumentuose.

▷ ATS rezervuarą [1], užpakalinę pusę atsukę į
priekį, pastatykite ant stalo ar, pvz.,

8.4

„Ceramill Coolstream“.

ATS rezervuaro valymas
NUORODA:

Filtrą ir ATS rezervuarą galima plauti tik vandeniu.
▷ Nenaudokite jokių valymo priemonių.

1

▷ Atsukite ir nuimkite ATS rezervuaro viršuje esančių žvaigždės formos rankenėlių veržles.
▷ Nuimkite dangtelį su išleidimo vamzdžiu.
▷ Išimkite ir ištuštinkite filtruojamąjį maišelį.
▷ Filtruojamąjį maišelį išvalykite.

2

▷ ATS rezervuarą praskalaukite ir išvalykite.

8.5

ATS įpylimas
Aušinimo-tepimo skysčiui naudojamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybę.

3

Optimalus vandens kietis 10 - 20 °dH (atitinka 1,8 - 3,6 mmol bendrą kietį/litrui). Jei
kietis yra žymiai didesnis, rekomenduojama
įmaišyti distiliuoto vandens.

Pav. 28
1 ATS rezervuaras
2 Išleidimo čiaupas
3 Šalinimo rezervuaras
▷ Po išleidimo čiaupu [2] pastatykite šalinimo indą
[3].
▷ Jei reikia, prie išleidimo čiaupo prijunkite žarną ir

▷ Į atskirą rezervuarą įpilkite 20 litrų vandens ir
1 litrą „Ceramill Coolant“ ir gerai išmaišykite.
▷ Į ATS rezervuarą įdėkite filtruojamąjį maišelį.
▷ Sumaišytą ATS įpilkite į ATS rezervuarą.
▷ Uždėkite dangtelį su išleidimo vamzdžiu ir
užveržkite keturiomis žvaigždės formos rankenėlių veržlėmis.

kitą jos galą įstatykite į šalinimo rezervuarą.
▷ Atsukite išleidimo čiaupą.
ATS iš ATS rezervuaro teka į šalinimo rezervuarą.
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8.6

LT

ATS rezervuaro įmontavimas

8.7

ATS sistemos valymas

▷ ATS rezervuarą įkelkite į tiekimo bloką.

▷ Išimkite ir išvalykite drožlių tinklelį.

▷ Į šoninę sienelę įstatykite valdymo laidą (tarp

▷ Išvalykite frezavimo kamerą.

„Ceramill Airstream“ skyriaus ir rezervuaro).
▷ Grįžtančio srauto vamzdį ir ATS tiekimo liniją prijunkite prie ATS rezervuaro viršutinės pusės.
▷ Uždėkite kairę „Ceramill Coolstream“ šoninę sienelę.

▷ Vėl įdėkite drožlių tinklelį.
▷ Primontuokite apsauginį gaubtą nuo purslų.
▷ Ištuštinkite ATS rezervuarą (žr. 33 psl.).
▷ Išvalykite ATS rezervuarą (žr. 33 psl.).
▷ Į atskirą rezervuarą įpilkite 5 l vandens ir 250 ml
„Ceramill Coolant“ ir gerai išmaišykite.

NUORODA:
Laidų ir žarnų pažeidimas!
▷ Gabendami tiekimo bloką nesuspauskite ir
nepervažiuokite per laidus ir žarnas.
Bokšto variantui:
▷ „Ceramill Coolstream“ ATS išleidimo vamzdį ir
ATS tiekimo liniją prijunkite prie
„Ceramill Motion 2“.
Stalo variantui:
▷ Tiekimo bloką po stalu pastumkite atgal ir išlyginkite, kad jis būtų vienoje ašyje su
„Ceramill Motion 2“.
▷ Šoninį išleidimo vamzdį iki atramos įstatykite į
„Ceramill Coolstream“.
Tai atlikus, valdymo sistema atpažįsta išleidimo
vamzdį ir atblokuoja ATS siurblį.
▷ Prie „Ceramill Motion 2“ prijunkite
„Ceramill Coolstream“ ATS tiekimo liniją.

▷ Įdėkite filtruojamąjį maišelį.
▷ Sumaišytą ATS supilkite į ATS rezervuarą.
▷ Vėl prijunkite visas „Ceramill Coolstream“ jungtis.
▷ Kontrolinėse techninės priežiūros funkcijose
suaktyvinkite „Aušinimo priemonės kontūro valymas“.
▷ Programinėje įrangoje įjunkite valymą
-arba▷ trumpai paspauskite „Ceramill Motion 2“ valdymo
mygtuką [A].
15 minučių pumpuojamas ATS ir valoma sistema.
Trumpai paspaudus valdymo mygtuką [A]
valymą galima nutraukti ir vėl įjungti.
Valymui pasibaigus:
▷ Ištuštinkite ATS rezervuarą (žr. 33 psl.).
Valymui naudotą ATS po valymo reikia
pašalinti.
▷ ATS rezervuarą pripildykite iš naujo (žr. 33 psl.).
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9

Valymas ir techninė priežiūra

9.1

„Ceramill Motion 2“

9.1.1

Valymas

Po kiekvienos darbo dienos „Ceramill Motion 2“ reikia išvalyti.
▷ Dažniau ištuštinkite drožlių tinklelį – ypač šlapiuoju būdu frezuodami plastiką.
Jei drožlių tinklelis perpildytas, aušinimo-tepimo
skystis nenubėga.
Valymas po apdirbimo sausuoju būdu
NUORODA:
Cirkonio dulkės yra abrazyvinės!
▷ Durelių stiklą atsargiai valykite tik minkštu skudurėliu, nešveiskite.
▷ Atidarykite „Ceramill Motion 2“ dureles.
▷ Nusiurbimo gaubtą pakeiskite valymo žarna su
šepetėliu.
▷ Paspauskite „Ceramill Motion 2“ valdymo mygtuką [A].
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Dėl cirkonio dulkių, likusių po apdirbimo
sausuoju būdu, po to apdirbant šlapiuoju
būdu gali susėsti filtruojamasis maišelis.
▷ Trumpai paspauskite techninės priežiūros mygtuką [B].
Sandarinamasis oras išjungiamas.
▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].
Nusiurbimas išjungiamas.
Valymas po apdirbimo šlapiuoju būdu
NUORODA:
„Ceramill Airstream“ nėra skirtas šlapiajam nusiurbimui. Po apdirbimo šlapiuoju būdu prietaiso vidų
su „Ceramill Airstream“ valyti draudžiama!
▷ Drožles pašalinkite rankiniu būdu.
NUORODA:
Frezavimo kamerą leidžiama valyti tik vandeniu.
▷ Nenaudokite jokių valymo priemonių.

Suaktyvinamas nusiurbimas. Valdymo mygtukas
šviečia.
▷ Paspauskite „Ceramill Motion 2“ techninės priežiūros mygtuką [B].
Suaktyvinamas sandarinamasis oras ties sukliu.
Techninės priežiūros mygtukas šviečia.
▷ Išimkite drožlių tinklelį ir nuo prietaiso pašalinkite
jame susikaupusias frezavimo atliekas.
Tai atlikus ne taip greitai prisipildo nusiurbimo sistemos filtruojamasis maišelis ir jį galima ilgiau
naudoti.
▷ Valymo žarna nuodugniai išsiurbkite frezavimo
kamerą.

Pridžiūvusį aušinimo-tepimo skystį pašalinti
sunku.
Po apdirbimo šlapiuoju būdu:
▷ Jei prietaiso ketinate nenaudoti kelias
valandas, frezavimo kamerą išvalykite ir
nusausinkite.
▷ Išimkite drožlių tinklelį ir pašalinkite jame esančias drožles.
▷ frezavimo kamerą nuvalykite minkštu skudurėliu
ir nusausinkite.
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9.1.2

LT

Reguliari patikra

Suklys

_ Dumplių būklė.
_ Žarnų ir išleidimo vamzdžių būklė.

Suklio techninei priežiūrai reikia kartu pateikto

▷ Pasirūpinkite, kad durelių sandarinamoji juostelė

bet kokio frezavimo įrankio.

„Jäger“ sukliui skirto techninės priežiūros rinkinio ir

ir atraminiai paviršiai visada būtų švarūs. Valydami nepažeiskite sandarinamųjų briaunų.
9.1.3

Kas savaitę atliekama techninė priežiūra
NUORODA:

Prietaiso sugadinimo pavojus!
▷ Prietaisui valyti nenaudokite suslėgto oro, ultra
garso ar garų srovės!
Prieš techninę priežiūrą
Prieš pradėdami suklio ir ATS purkštukų techninę
priežiūrą, suaktyvinkite suklio sandarinamąjį orą:
▷ Trumpai paspauskite techninės priežiūros mygtuką [B].
Esamas įrankis padedamas, ir suklys juda į techninės priežiūros padėtį. Suklys atlaisvinamas,
variklis užblokuojamas.
▷ Atidarykite „Ceramill Motion 2“ dureles.
▷ Paspauskite „Ceramill Motion 2“ techninės prie-

1
2
3

5
4

Pav. 29 Techninės priežiūros rinkinys „Jäger“ sukliui
1 Suspaudžiamosios įvorės tepalas
2 Suspaudžiamosios įvorės šepetėlis
3 Veltinio kūgis
4 Išstūmimo kaištis
5 Suklio raktas
Norėdami išvalyti suklį:
▷ Sausu, švariu skudurėliu nuo gaubtelio, ATS
vamzdžių ir suklio nuvalykite dulkes. Nenaudokite jokių valymo priemonių!
Norėdami išimti suspaudžiamąją įvorę:
▷ Ant įvorės įstatykite juodą suklio raktą [5].

žiūros mygtuką [B].
Suaktyvinamas sandarinamasis oras. Techninės
priežiūros mygtukas šviečia.
Po techninės priežiūros

5

Pabaigę techninę priežiūrą:
▷ Uždarykite „Ceramill Motion 2“ dureles.
▷ Trumpai paspauskite valdymo mygtuką [A].
Įrankis vėl paimamas. Suklys vėl grįžta į pagrindinę padėtį arba į padėtį, kurioje buvo nutraukta
programa.
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Pav. 30
▷ Į atvertą suspaudžiamąją įvorę įstumkite frezavimo įrankį.
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▷ Suklio raktu suspaudžiamąją įvorę išsukite iš suklio.

NUORODA:
Suspaudžiamosios įvorės kūgiui tepti naudokite

LT

tik kartu pateiktą suspaudžiamosios įvorės tepalą.
Kitokį tepalą naudoti draudžiama.
▷ Išvalytą ir pateptą suspaudžiamąją įvorę tokia
pačia tvarka įsukite į suklį iki atramos.
ATSARGIAI:

Pav. 31
▷ Suspaudžiamosios įvorės įtvarą nuvalykite veltinio kūgiu [3].

Įrankio lūžimo pavojus!
▷ Įrankį būtinai išimkite iš griebtuvo!

Suspaudžiamosios įvorės įtvare neturi būti drož-

Jei įrankis yra iš „Ceramill Motion 2“ įrankių laikiklio:

lių ir nešvarumų.

▷ Įrankį tinkama padėtimi vėl įdėkite į įrankių laikiklį.

3
Pav. 32
▷ Suspaudžiamąją įvorę iš vidaus nuvalykite smulkiu suspaudžiamosios įvorės šepetėliu [2].

2
Pav. 33
▷ Išorinį suspaudžiamosios įvorės kūgį truputį
patepkite rinkinyje esančiu suspaudžiamosios
įvorės tepalu ([1] 29 pav., 36 psl.).
Tai pagerins slydimą ir padidins suspaudžiamosios įvorės suspaudimo jėgą.
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ATS purkštukai
ATS purkštukų nevalykite suspaudžiamo-

LT

sios įvorės šepetėliu!
▷ ATS purkštukus tikrinkite kas savaitę.
▷ Išleidimo kiaurymę valykite pagal poreikį.
Jei išleidimo kiaurymės užsikimšo:
▷ Atsukite suklio gaubtelio šoninį varžtą su vidiniu
šešiabriauniu.

Oro paruošimo blokas
▷ Apžiūrėkite oro paruošimo bloką:
▪ ar nėra pastebimų dalelių, nešvarumų ar kietųjų
dalelių organinio stiklo viduje (užteršto suslėgto
oro požymis),
▪ ar filtruojamasis elementas netapo gintaro spalvos (alyvos suslėgtame ore požymis),
▪ ar filtre nėra vandens (vandens suslėgtame ore
požymis).
Jei pastebite bent vieną iš šių požymių:
▷ Užtikrinkite, kad būtų tiekiamas tinkamas suslėgtas oras.
▷ Pakeiskite visą oro paruošimo bloką.
9.1.4

Kas mėnesį atliekama techninė
priežiūra

Nulinio taško patikra

Pav. 34
▷ Gaubtelį nuimkite.

Kartą per mėnesį rekomenduojama atlikti nulinio
taško patikrą.
▷ Iš bandomojo ruošinio „Ceramill TEST 71 L“ išfrezuokite patikros kubelį.
Bandomasis ruošinys skirtas tik bandomajam frezavimui ir „Ceramill Motion 2“ kalibravimui. Atitinkamas instrukcijas rasite „Ceramill-Match“
kompaktiniame diske arba mūsų tinklalapyje

Pav. 35

www.ceramill-m-center.com.

▷ Gariniu valymo prietaisu prapūskite kiaurymes iš
vidinės gaubtelio pusės.
ATSARGIAI:
Gaubtelis įkaista!
▷ Nuo ATS vamzdžių „O“ žiedų pašalinkite tepalus.
▷ Nuvalykite ant suklio esantį gaubtelio lizdą.
▷ Vėl uždėkite suklio gaubtelį taip, kad varžtas būtų
nukreiptas į dešinę. Tinkamai sujunkite ATS vamzdžius.
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„Jäger“ suklys
Suklys turi būti pagrindinėje padėtyje.
▷ Suklio veleną pasukite ranka ne mažiau kaip
dešimt kartų.

9.2

„Ceramill Coolstream“

9.2.1

Patikra ir techninės priežiūros prie-

LT

monės
Reguliari patikra:
_ Žarnų ir išleidimo vamzdžių būklė.
_ ATS pripildymo lygis tiekimo bloke „Ceramill
Coolstream“.
Kai ATS rezervuaro pripildymo lygis
nukrenta žemiau minimalaus lygio, frezavimo programa nutraukiama ir parodomas

Pav. 36 „Jäger“ suklio pasukimas

pranešimas apie gedimą.

Daugiau informacijos apie „Jäger“ suklį pateikta ins-

▷ Pripildykite ATS rezervuarą (žr. 33 psl.).

trukcijoje, kurią galite parsisiųsti, arba mūsų tinkla-

▷ Programinėje įrangoje patvirtinkite

lapyje www.amanngirrbach.com.
9.1.5

Specialistų atliekama techninė priežiūra

gedimą.
9.2.2

turi atlikti specialistai. Programinė įranga „Ceramill
Motion 2“ parodo atitinkamą pranešimą.
▷ Susisiekite su „Ceramill-Helpdesk“ (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.).
▪ Vokietijoje: +49 7231 957 100
▪ Austrijoje: +43 5523 62333 390
▪ Tarptautiniu mastu: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

Kas savaitę atliekama techninė
priežiūra

Po 1 000 eksploatavimo valandų techninę priežiūrą

▷ Atlikite ATS analizę (žr. atskirą analizės instrukciją patikros protokole).
9.2.3

Kas pusmetį atliekama techninė
priežiūra

▷ Išvalykite ATS sistemą (žr. 34 psl.).
Apie kas pusmetį atliekamą techninę priežiūra praneša programa. Esant suaktyvintam sistemos valymui, nuoroda vėl
deaktyvinama.
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Triktys, remontas ir
garantija

Aplinkos apsauga

Pakuotė

10.1 Triktys

„AmannGirrbach“ dalyvauja specifinėse šalyse vei-

Įvykus trikčiai:

kiančiose pakuočių utilizavimo sistemose, užtikri-

▷ Iš naujo paleiskite programinę įrangą.
▷ Iš naujo įjunkite „Ceramill Motion 2“.

nančiose optimalų perdirbimą.
Visos naudojamos pakuotės yra nekenksmingos

▷ Iš naujo įjunkite kompiuterį.

aplinkai ir jas galima pakartotinai naudoti.

Jei tai atlikus trikties pašalinti nepavyksta:

Nebetinkami naudoti prietaisai

▷ Susisiekite su „Ceramill-Helpdesk“ (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.).
▪ Vokietijoje: +49 7231 957 100
▪ Austrijoje: +43 5523 62333 390
▪ Tarptautiniu mastu: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

10.2 Remontas
Remontuoti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams.

10.3 Garantija
Garantija galioja pagal įstatymines nuostatas. Išsa-
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Nebetinkamuose naudoti prietaisuose yra medžiagų, kurias galima perdirbti.
▷ Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, atiduokite jį viešosioms atliekų tvarkymo įmonėms, kad
jis būtų šalinamas nekenkiant aplinkai.
Plastikai yra paženklinti. Todėl juos išrūšiavus
galima atiduoti utilizavimo ar atliekų tvarkymo
įmonėms.
Aušinimo-tepimo skystis (ATS)
▷ ATS šalinkite laikydamiesi galiojančių taisyklių ir
įstatymų.

mesnė informacija pateikta mūsų Bendrosiose san-

Apie tinkamą šalinimą reikia užregistruoti dokumen-

dorių sąlygose (AGB).

tuose.
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Techniniai duomenys ir priedai / atsarginės dalys
Galimi pakeitimai.

Sąsajos

Vienetas

Vertė

–

USB / eternetas /
kištukinis lizdas

„Ceramill Motion 2“ techniniai duomenys
Vienetas

SD kortelei /
„Ceramill Coolst-

Vertė

ream“ valdymas

Gam. Nr.:
_ keturių ašių modelio
_ penkių ašių modelio
Matmenys (gylis ×

–
–
mm

588 × 516 × 755

Masė:
_ keturių ašių modelio
_ penkių ašių modelio
Elektrinės jungtys

kg
kg
V/Hz

75
78
100-230/50-60

Galia

W

250

Saugiklis (inercinis)

A

3,15 / 6,3

Ašys:
_ keturių ašių modelio
_ penkių ašių modelio

–
–

4
5

Tikslumas

m

< 10

Leidžiamosios tempe-

°C

18 - 30

ratūros diapazonas

Suspaudžiamosios

–

4

sūk./min

60000

mm

3

bar
l/min

db(A)

60

Lent. 5

6
50

Reikalavimai orui:
_ kietieji nešvarumai

–

3 klasė;
geriau 5 m
kietosioms

_ vandens kiekis

–

dalelėms
4 klasė;
maks. rasos
taškas veikiant slėgiui

–

+3°C
2 klasė; maks.
alyvos kiekis
0,1 mg/m3

Nusiurbimas

–

tinka cirkonio
dulkėms, HEPA
mikrofiltras
(97,97 %), filtro

įvorės skersmuo
Garso slėgio lygis

sausas, švarus
suslėgtas oras

_ Slėgis
_ Tūrinis srautas

kis:
Ncm

tas
Suklio sūkių skaičius

dymas
Suslėgto oro jungtis

_ bendras alyvos kie-

(veikiant)
Suklio sukimo momen-

/ nusiurbimo val-

179280
179250

plotis × aukštis)

LT

klasė H12, dulkių klasė M.
_ Nusiurbimo žarnos

mm

38

skersmuo
_ Siurbimo galia

l/min

56,6

Lent. 5
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„Ceramill Coolstream“ techniniai duomenys
Viene-

LT

tas

Vertė

Gam. Nr.

–

178630

Matmenys

mm

656 × 518 × 651

(gylis × plotis × aukšti
kg

36

V/Hz

100-230/50-60

Galia

W

150

Saugiklis (inercinis)

A

1,0

Maks. siurblio našu-

l/min

3,8

Elektrinės jungtys

mas
ATS rezervuaro tūris
Filtro akutės dydis

l

50

m

50

–

„Coolstream“

Sąsajos

valdymas /
nusiurbimo valdymas
Lent. 6
Papildomi reikmenys / atsarginės dalys
Gam. Nr.:
179210

Pavadinimas
Oro paruošimo blokas

179211

Ruošinio laikiklio varžtų rinkinys

179216

Ruošinio laikiklio srieginiai įdėklai

179217

Bandinys patikros kubeliui

179218

„Jäger“ suklio techninės priežiūros rinkinys

179251

Įrankių laikiklio dangtelis

179230

Suspaudžiamoji įvorė 3 mm

179252

Ruošinio laikiklis 71

179253

Drožlių tinklelis

179254

Nusiurbimo gaubtas

Lent. 7
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Pavadinimas
Apsauginis gaubtas nuo purslų

179256

Filtruojamasis maišelis

179257

Nusiurbimo žarna su šepetėliu

178650

„Ceramill Coolant“ (aušinimo-tepimo
skystis)

178651

s)
Masė

Gam. Nr.:
179255

Daugiafunkcinis priedų testas 100 vnt.
Testavimo juostelės

178652

PH vertės matavimo juostelės 100 vnt.

178653

Nitritų testas 100 vnt. Testavimo juos-

1156901

„Ceramill Motion 2“ saugiklis

telės
(T 3,15 A / 250 V)
172334

„Ceramill Coolstream“ saugiklis
(T 1,0 A / 250 V)

179186

Įrankio laikiklis 71

179184

Nusiurbimo gaubtas 71 „Ceramill

179188

Apsaugos nuo aptaškymo gaubtas

„Ceramill Motion 2“ (4X)
Motion 2“ (4X)
„Ceramill Motion 2“ (4X)
179189

Visa valdymo sistema
„Ceramill Motion 2“ (4X)

Lent. 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

