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SIMBOLU SKAIDROJUMS

1

Simbolu skaidrojums

Brīdinošie norādījumi
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Citi simboli pamācībā
Simbols

Nozīme

Brīdinošie norādījumi tekstā ir ierāmēti un

▷

Punkts kādas darbības aprakstā

atzīmēti ar krāsainu marķējumu un

_

Punkts kādā sarakstā

brīdinājuma zīmi - trijstūri ar tajā attēlotu
izsaukuma zīmi.
Ja pastāv elektriskā sprieguma iedarbības
briesmas, brīdinājuma zīmes trijstūrī izsaukuma zīmes vietā ir attēlots zibens simbols.
Katra brīdinošā norādījuma sākumā atrodas signālvārds, kas norāda uz seku veidu un smagumu,
gadījumā, ja netiks ievērots attiecīgais norādījums
briesmu novēršanai.
_ IEVĒRĪBAI nozīmē, ka var tikt bojātas materiālās

▪

Apakšpunkts kādas darbības
aprakstā vai kādā sarakstā

[3]

Skaitlis kvadrātiekavās norāda uz
apzīmējumu grafiskajā attēlā

Tab. 1
Citi simboli uz iekārtas
Simbols

Nozīme
USB savienotājs B tipa ligzda)
Datortīkla (Ethernet) savienotājs

vērtības.
_ UZMANĪBU nozīmē, ka cilvēkiem var tikt nodarīts

SD atmiņas kartes pieslēgvieta

viegls vai vidēji smags kaitējums veselībai.
_ BRĪDINĀJUMS nozīmē, ka cilvēkiem var tikt

Savienotājs uzsūkšanas ierīces vadī-

nodarīts smags kaitējums veselībai.
_ BRIESMAS nozīmē, ka var tikt apdraudēta cilvē-

bas kabeļa pievienošanai
Drošinātājs

ku dzīvība.

Savienotājs saspiestā gaisa pievadī-

Svarīga informācija

šanai
Savienotājs cirkulācijas ierīces

Svarīga informācija, kuras neievērošana

Coolstream vadības kabeļa pievieno-

neapdraud cilvēkus un materiālās vērtības,

šanai

ir atzīmēta ar attiecīgu simbolu. Arī šāda

Savienotājs dzesēšanas-eļļošanas

veida teksts ir ierāmēts.

līdzekļa pievadīšanas caurules pievienošanai
Tab. 2
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VISPĀRĒJI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

2

Vispārēji drošības noteikumi

Uzstādot, iedarbinot un lietojot iekārtu, vienmēr

IEVĒRĪBAI:
▷ Izslēdziet iekārtu, ja tā netiek lietota vai uz ilgāku

ievērojiet šādus drošības noteikumus.

nakts laikā. Tas nāk par labu arī apkārtējai videi,
jo šādā veidā var ietaupīt elektrisko enerģiju.

UZMANĪBU:
Bojāta iekārta var funkcionēt nepareizi!
Konstatējot iekārtas bojājumu vai funkcionēšanas
traucējumus, rīkojieties šādi.
▷ Apzīmējiet iekārtu kā bojātu.
▷ Pārtrauciet iekārtas lietošanu, līdz tai tiek veikts
nepieciešamais remonts.
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laiku tiek atstāta bez uzraudzības, piemēram,

3

Personāls
IEVĒRĪBAI:

Iekārtu drīkst iedarbināt un apkalpot vienīgi
attiecīgi apmācīts, kvalificēts personāls.

IEVĒRĪBAI:
Iekārta var sabojāties nepietiekamas gaisa uzsūkšanas dēļ sausās apstrādes laikā!
▷ Darbiniet iekārtu vienīgi kopā ar uzsūkšanas
ierīci Ceramill Airstream vai citu saderīgu
uzsūkšanas ierīci (skatīt lappusi 20).
IEVĒRĪBAI:
Iekārta var sabojāties nepietiekamas dzesēšanas
dēļ slīpēšanas procesa laikā!
▷ Slīpēšanas procesa laikā darbiniet iekārtu vienīgi kopā ar cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream
(skatīt lappusi 11ff).
IEVĒRĪBAI:
Iekārta var sabojāties dzesēšanas-eļļošanas
līdzekļa iztecēšanas dēļ!
▷ Regulāri pārbaudiet dzesēšanas-eļļošanas
līdzekļa savienotāju hermētiskumu.
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ZIŅAS PAR IEKĀRTU
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4

Ziņas par iekārtu

4.1

Ceramill Motion 2

Šīs procedūras gaitā radušās, iekārtā atlikušās
frēzēšanas skaidas nevar kalpot par iemeslu rekla-

Iekārtu Ceramill Motion 2 var iegādāties kā
četru asu (4X) modeli un kā piecu asu (5X)

4.1.1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

kalibrēšanai.

abiem modeļiem.

▷ Pēc iekārtas izsaiņošanas pārliecinieties, ka tā ir

Piegādes komplekts

Frēzēšanas-slīpēšanas iekārta Ceramill Motion 2
Elektrotīkla kabelis
USB kabelis (5 m)
Datortīkla kabelis (5 m)
Uzsūkšanas ierīces vadības kabelis
Saspiestā gaisa šļūtenes (250 mm un 2000 mm)
Šļūtene tīrīšanai ar sukas veida galvu
Kondicionēšanas ierīce
Servisa komplekts Jäger darbvārpstai
Ceramill-Match pakete
▪ Ceramill Match 2 kompaktdisks (Ceramill

matūra)
▪ Uzstādīšanas pamācība
_ Sagataves šablons ZI71 Motion
_ Ceramill TEST 71 L (kontrolsagatave)
_ Ceramill Motion Roto 2,5 (frēzēšanas darbinstruments, iestiprināts spīļaptverē)
Skrūvju komplekts
Griezes momenta atslēga 4 Nm
Apstrādājamā priekšmeta turētājs 71
Uzsūkšanas adapters
Uzsūkšanas pārsegs
Vāks ar noplūdes ietaisi
Bīdnis mērīšanai

Izstrādājums Ceramill Motion tiek piegādāts kopā ar
kontrolsagatavi Ceramill TEST 71L (pasūtījuma Nr.
760301), kas iestiprināta sagataves turētājā. Pirms
piegādes ražotājrūpnīcā tiek veikta kontrolobjekta
frēzēšana, kas nepieciešams nullpunkta kontrolei.

6

rēzēšanai, kā arī iekārtas Ceramill Motion

modeli. Šī lietošanas pamācība ir derīga

Match 2 un Ceramill Motion 2 darba program-

_
_
_
_
_
_
_

mācijai. Kontrolsagatave ir izmantojama kontrolf-

piegādāta pilnā komplektā un nav bojāta transportēšanas laikā. Atklājot transportēšanas laikā
radušos bojājumus, nekavējoties nosūtiet piegādātājam reklamāciju (vai Ceramill tirdzniecības
vietā saņemto piegādes kontrollapu).

ZIŅAS PAR IEKĀRTU

4.1.2

Pielietojums

Ceramill Motion 2 ir ar datoru vadāma frēzēšanas

4.1.3

Deklarācija par atbilstību CE marķējumam

un slīpēšanas iekārta, kas paredzēta zobu protēžu

Šā izstrādājuma konstrukcija un darbības veids

izgatavošanai:
_ sausās apstrādes ceļā no šādām sagatavēm
▪ no priekšsaķepināta cirkonija oksīda sagatavēm
▪ no nesaķepinātu necēlmetālu (NCM) sagata-

atbilst Eiropas direktīvām, kā arī papildinātajiem

vēm
▪ no vaska sagatavēm
▪ no plastmasas sagatavēm
_ mitrās apstrādes ceļā no šādām sagatavēm
▪ no saķepinātas stikla keramikas sagatavēm
▪ no plastmasas sagatavēm
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nacionālajiem priekšrakstiem. Šī atbilstība tiek
apstiprināta ar CE marķējumu.
Izstrādājuma atbilstības deklarāciju var izsaukt,
atverot interneta vietni www.amanngirrbach.com.

Izmantojot sagataves un darbinstrumentus, ko šim
nolūkam nav ieteikusi firma AmannGirrbach, var tikt
bojāta iekārta un kļūt nederīgs izgatavojamais izstrādājums. Šādos gadījumos firma AmannGirrbach
atsakās no jebkādas atbildības.
Garantijas saistības zūd arī tad, ja iekārtas konstrukcijā tiek izdarītas nesankcionētas izmaiņas.
Lai darbinātu iekārtu Ceramill Motion 2, tai
jāpievada saspiests gaiss (skatīt
lappusi 19).
Sauso apstrādi drīkst veikt vienīgi tad, ja iekārta tiek
darbināta kopā ar piemērotu uzsūkšanas ierīci (par
tehniskajām prasībām lasiet lappusē 20). Mēs
iesakām izvēlēties uzsūkšanas ierīci Ceramill
Airstream.
Mitro frēzēšanu un slīpēšanu drīkst veikt vienīgi tad,
ja iekārta tiek darbināta kopā ar cirkulācijas ierīci
Ceramill Coolstream (piederums).
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4.1.4

Sastāvdaļas un interfeisu pieslēgvietas
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1

9

2
3
8
4

7

6
Att. 1

Iekārtas kopskats no priekšpuses piecu asu modelim

1 Mērierīce darbinstrumenta garuma noteikšanai
2 DEL sprauslas
3 Frēzes darbvārpsta
4 Uzsūkšanas pārsegs
5 Servisa taustiņš
6 Vadības taustiņš
7 DEL aizvadīšana
8 Darbinstrumenta turētājs
9 Apstrādājamā priekšmeta turētājs
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1
2
3

8
9

4

7

6
Att. 2

5

Iekārtas kopskats no priekšpuses četru asu modelim

1 Mērierīce darbinstrumenta garuma noteikšanai
2 DEL sprauslas
3 Frēzes darbvārpsta
4 Uzsūkšanas pārsegs
5 Servisa taustiņš
6 Vadības taustiņš
7 DEL aizvadīšana
8 Darbinstrumenta turētājs
9 Apstrādājamā priekšmeta turētājs
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Att. 3

Skats uz iekārtu no mugurpuses

1 USB interfeisa pieslēgvieta
2 Datortīkla (Ethernet) pieslēgvieta
3 Vadības interfeisa pieslēgvieta cirkulācijas ierīcei Ceramill Coolstream

nošanai
12 Atvilktne ar drošinātājiem
13 Elektrotīkla savienotājs

4 SD atmiņas kartes pieslēgvieta

14 Galvenais slēdzis

5 Vadības interfeisa pieslēgvieta uzsūkšanas

15 Uzsūkšanas šļūtenes savienotājs

ierīcei
6 Ssavienotājs saspiestā gaisa pievadīšanai
7 Saspiestā gaisa šļūtene 250 mm
8 Kondicionēšanas ierīce
9 Savienotājs saspiestā gaisa pievadīšanai frēzes darbvārpstai
10 Savienotājs DEL pievadīšanas caurules pievienošanai

10

11 Savienotājs DEL aizvadīšanas caurules pievie-

ZIŅAS PAR IEKĀRTU

4.2

Ceramill Coolstream

Ceramill Coolstream

4.2.1

Piegādes komplekts

Cirkulācijas ierīce Ceramill Coolstream (skatīt

_ Cirkulācijas ierīce Ceramill Coolstream tiek pie-

4.1.5

Piederumi

sadaļu 4.2) ir obligāti nepieciešama, veicot mitro
apstrādi. Tā nodrošina dzesēšanas-eļļošanas
līdzekļa cirkulāciju iekārtas kontūrā, kā arī dzesēšanas-eļļošanas līdzekļa filtrēšanu. Bez tam cirkulācijas ierīcē ir paredzēta vieta uzsūkšanas ierīces
Ceramill Airstream ievietošanai.
Ceramill Airstream
Ceramill Airstream ir uzsūkšanas ierīce, kas izmantojama, veicot sauso apstrādi ar iekārtu Ceramill
Motion 2. Tā ir aprīkota ar īpašu filtrējošo maisiņu
un HEPA mikrofiltru, kas spēj aizturēt pašus smalkākos putekļus (tai skaitā cirkonija oksīda putekļus)
ar efektivitāti līdz 99,97% (putekļu klase M).
Ierīcei ir atsevišķa ieeja vadības kabeļa pievienošanai, kas ļauj to darbināt automātiskā režīmā.
Uzsūkšanas ierīci Ceramill Airstream var ievietot
cirkulācijas ierīcē Ceramill Coolstream.
Frēzēšanas un slīpēšanas darbinstrumenti
Iekārtai Ceramill Motion 2 ir pieejamas dažādas frēzes un slīpēšanas piederumi (skatīt katalogu).

_
_
_
_
_
_
_
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gādāta kopā ar šādām vienībām.
▪ Dzesēšanas-eļļošanas līdzekļa (DEL) tvertne
▪ DEL filtrs
Vadības kabelis
Caurule DEL pievadīšanai
Cauruļu komplekts
Elektrotīkla kabelis
Siets skaidu savākšanai
Pārsegs aizsardzībai pret šļakatām
2 litri dzesēšanas-eļļošanas līdzekļa Ceramill

Coolant
_ Kontrolstrēmeles analīzei
▪ Daudzfunkciju aditīvā pārbaude
▪ pH vērtības pārbaude
▪ Nitrītu satura pārbaude
▪ Analīzes protokols
4.2.2

Pielietojums

Ceramill Coolstream ir cirkulācijas ierīce, kas
izmantojama, veicot mitro apstrādi ar iekārtu Ceramill Motion 2. Tā nodrošina veicamajam uzdevumam atbilstošu vajadzīgā dzesēšanas-eļļošanas
līdzekļa pievadīšanu, aizvadīšanu un filtrēšanu.
Nav atļauta cirkulācijas ierīces lietošana kopā ar
citām iekārtām, nekā Ceramill Motion 2.
4.2.3

Deklarācija par atbilstību CE marķējumam

Šā izstrādājuma konstrukcija un darbības veids
atbilst Eiropas direktīvām, kā arī papildinātajiem
nacionālajiem priekšrakstiem. Šī atbilstība tiek
apstiprināta ar CE marķējumu.
Izstrādājuma atbilstības deklarāciju var izsaukt,
atverot interneta vietni www.amanngirrbach.com.
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4.2.4

Sastāvdaļas un interfeisu pieslēgvietas
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1

Att. 4

2

3

Skats uz iekārtu no priekšpuses

1 Caurule DEL aizvadīšanai, novietojot ierīci zem galda
2 Caurule DEL aizvadīšanai, novietojot ierīci tieši zem iekārtas Ceramill Motion 2
3 Stiprinājumi iekārtas Ceramill Motion 2 kāju ievietošanai
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2

3

4
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5
6

1
7

8

9

Att. 5

Skats uz iekārtu no mugurpuses

1 Vadības interfeisa pieslēgvieta cirkulācijas ierīcei Ceramill Coolstream
2 Elektrotīkla savienotājs
3 Vadības interfeisa pieslēgvieta uzsūkšanas ierīcei (piemēram, Ceramill Airstream)
4 Savienotājs DEL pievadīšanas caurules pievienošanai
5 Caurule DEL aizvadīšanai, novietojot cirkulācijas ierīci tieši zem iekārtas Ceramill Motion 2
6 Caurule DEL aizvadīšanai, novietojot cirkulācijas ierīci zem galda
7 Caurule DEL pievadīšanai
8 DEL tvertne
9 DEL noliešanas krāns
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UZSTĀDĪŠANA
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5

Uzstādīšana

5.1

Ceramill Motion 2

Valstīm ar elektrotīkla spriegumu 100-115 V
Iekārta piegādes brīdī ir pārslēgta darbam no 230 V
elektrotīkla. Ja elektrotīkla spriegums uzstādīšanas
vietā ir 100-115 V, rīkojieties šādi.
▷ Izvelciet atvilktni ([11] attēlā 3 lappusē 10), kas
atrodas zem elektrotīkla savienotāja.
▷ Nomainiet abus drošinātājus T3,15 A ar drošinātājiem T6,3 A, kas ir piegādāti kopā ar iekārtu.

5.1.1

Ceramill Motion 2 uzstādīšana bez ierīces Ceramill Coolstream
Kopā ar iekārtu Ceramill Motion 2 tiek piegādāta atsevišķa uzstādīšanas pamācība.

_ Iekārta ir paredzēta lietošanai vienīgi sausā, noslēgtā telpā.
_ Uzstādot iekārtu, jāsaglabā vismaz 200 mm liels
brīvs attālums tās sānos, mugurpusē un augšpusē. Iekārtas Ceramill Motion 2 uzstādīšanai
nepieciešamā minimālā vieta, ieskaitot vietu
savienojumiem, ir šāda.
▪ Platums: 920 mm
▪ Dziļums: 790 mm
▪ Augstums: 955 mm
_ Tukšas iekārtas svars ir 78 kg (piecu asu modelim) vai 75 kg (četru asu modelim). Atbilstošai
jābūt arī iekārtas uzstādīšanas virsmas
nestspējai.
_ Telpas temperatūrai iekārtas darbības laikā jābūt
no 18 °C līdz 30 °C, nepieļaujot stipras temperatūras svārstības.
▷ Novietojiet iekārtu uz smaga darba galda vai
darba sola (pietiekošā augstumā virs grīdas un
ne pārāk tuvu sienai).
▷ Regulējot iekārtas balstu augstumu, panāciet, lai
tā atrastos līmeniski un stabili stāvētu uz visiem
četriem balstiem.
▷ Pievienojiet izmantojamās uzsūkšanas ierīces
(piemēram, Ceramill Airstream) uzsūkšanas šļūteni savienotājam [7] iekārtas Ceramill Motion 2
mugurpusē.
▷ Pievienojiet saspiestā gaisa šļūteni iekārtas
Ceramill Motion 2 mugurpusē.
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UZSTĀDĪŠANA

5.1.2

Ceramill Motion 2 uzstādīšana ar ierīci
Ceramill Coolstream

▷ Pārslēdziet ierīci Ceramill Airstream darbam
automātiskajā režīmā AUTO.
▷ Ievietojiet uzsūkšanas ierīci Ceramill Airstream

Kopā ar izstrādājumiem Ceramill Motion 2

ierīces Ceramill Coolstream korpusā tā, lai uzsūk-

un Ceramill Coolstream tiek piegādātas

šanas atvērums būtu vērsts uz mugurpusi.

atsevišķas uzstādīšanas pamācības.
Izmantojot iekārtu Ceramill Motion 2 kopā ar cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream, tā jāuzstāda
tieši uz ierīces Ceramill Coolstream (torņa variants)
vai arī jānovieto uz galda virs ierīces Ceramill
Coolstream (galda variants).

LV

Nepareiza funkcionēšana!
▷ Uzsūkšanas ierīces Ceramill Airstream
vadības kabeli nepievienojiet iekārtai
Ceramill Motion 2!
▷ Pievienojiet uzsūkšanas ierīces Ceramill Airstream vadības kabeli cirkulācijas ierīces Ceramill

Uzsūkšanas ierīces Ceramill Airstream iebūvēšana cirkulācijas ierīcē Ceramill Coolstream
Ja sausās apstrādes laikā jānodrošina gaisa uzsūk-

Coolstream mugurpusē.
▷ Pievienojiet ierīces Ceramill Airstream uzsūkšanas šļūteni iekārtai Ceramill Motion 2.

šana ar ierīces Ceramill Airstream palīdzību, to var
iebūvēt cirkulācijas ierīcē Ceramill Coolstream (skatīt ierīces Ceramill Airstream uzstādīšanas pamācību). Tas ļauj vienkāršot kabeļu savienojumus.

1

2
Att. 6
1 Ceramill Coolstream
2 Ceramill Airstream

15

UZSTĀDĪŠANA

Ceramill Motion 2 uzstādīšana tieši uz ierīces
Ceramill Coolstream (torņa variants)

LV

Uzstādot iekārtu, jāsaglabā vismaz 200 mm liels
brīvs attālums tās sānos, mugurpusē un augšpusē.
Uzstādot iekārtu Ceramill Motion 2 uz ierīces Ceramill Coolstream, uzstādīšanai nepieciešamā minimālā vieta, ieskaitot vietu savienojumiem, ir šāda.
_ Augstums: 1620 mm
_ Platums: 920 mm
_ Dziļums: 860 mm
Uzstādīšanas vietai jābūt līdzenai.

IEVĒRĪBAI:
Var tikt bojāti elektriskie vadi un caurule DEL pievadīšanai!
▷ Pārvietojot cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream, sekojiet, lai tās riteņi nepārbrauktu pāri
vadiem.
▷ Ievietojiet iekārtas Ceramill Motion 2 kājas šīm
nolūkam paredzētajos stiprinājumos uz ierīces
Ceramill Coolstream.
▷ Samontējiet kondicionēšanas ierīci (skatīt
lappusi 19).
▷ Izņemiet cirkulācijas ierīces Ceramill Coolstream

≥ 200

520

≥ 200

DEL tvertni (skatīt sadaļu 8.2 lappusē 35).
▷ Iepildiet DEL tvertnē dzesēšanas-eļļošanas
līdzekli Ceramill Coolant (skatīt sadaļu 8.5
lappusē 37).

≥1620
1420

▷ No jauna iestipriniet DEL tvertni cirkulācijas ierīcē

1

Ceramill Coolstream (skatīt sadaļu 8.6
lappusē 38).
▷ Pievienojiet DEL pievadīšanas cauruli iekārtai
Ceramill Motion 2 un cirkulācijas ierīcei Ceramill
Coolstream.

2

Att. 7
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
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Ceramill Motion 2 uzstādīšana uz galda virs
ierīces Ceramill Coolstream (galda variants)

LV

Uzstādot cirkulācijas ierīci zem galda, jāsaglabā
vismaz 200 mm liels brīvs attālums tās sānos un

1
3

mugurpusē, bet ierīces augšpusē jābūt vismaz 10
mm lielam brīvam attālumam. Uzstādot ierīci Ceramill Coolstream zem galda, uzstādīšanai nepiecie-

2

šamā minimālā vieta ir šāda.
_ Augstums zem galda: 675 mm
_ Platums zem galda: 920 mm
_ Dziļums zem galda: 860 mm
Uzstādīšanas vietai jābūt līdzenai.
Uzstādīšanas izmēri iekārtai Ceramill Motion 2 ir

Att. 8

sniegti lappusē 14.

1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 Caurule DEL aizvadīšanai
▷ Savienojiet DEL aizvadīšanas cauruli [3], šādi
sasaistot iekārtu Ceramill Motion 2 un cirkulācijas

1

ierīci Ceramill Coolstream (skatīt uzstādīšanas
pamācību).
▷ Pārvietojiet cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream
kopā ar iekārtu Ceramill Motion 2 uz uzstādīša-

≥ 920

mas vietu.

≥ 200

▷ Nostipriniet cirkulācijas ierīces Ceramill Cools-

≥ 675

tream riteņus ar stāvbremzēm.
▷ Pievienojiet izmantojamās uzsūkšanas ierīces
(piemēram, Ceramill Airstream) uzsūkšanas šļū-

≥ 200
2

teni savienotājam ([15] attēlā 3 lappusē 10) iekārtas Ceramill Motion 2 mugurpusē.
Att. 9
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
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Lai varētu samontēt DEL aizvadīšanas cauruli, gal-

LV

▷ Iebīdiet cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream

dam jābūt novietotam zināmā attālumā no sienas

zem galda tā, lai abas iekārtas atrastos viena virs

vai arī tajā jābūt izveidotam atbilstošam izgriezu-

otras.

mam DEL aizvadīšanas caurules ievietošanai (skatīt uzstādīšanas pamācību).
▷ Novietojiet iekārtu Ceramill Motion 2 uz galda.
▷ Regulējot iekārtas balstu augstumu, panāciet, lai
tā atrastos līmeniski un stabili stāvētu uz visiem

1

četriem balstiem.
▷ Samontējiet kondicionēšanas ierīci (skatīt
lappusi 19).

4

▷ Izņemiet cirkulācijas ierīces Ceramill Coolstream

3

DEL tvertni (skatīt sadaļu 8.2 lappusē 35).

4

▷ Iepildiet DEL tvertnē dzesēšanas-eļļošanas

2

līdzekli Ceramill Coolant (skatīt sadaļu 8.5
lappusē 37).
▷ No jauna iestipriniet DEL tvertni cirkulācijas ierīcē
Ceramill Coolstream (skatīt sadaļu 8.6
lappusē 38).
IEVĒRĪBAI:
Var tikt bojāti elektriskie vadi un caurule DEL pievadīšanai!
▷ Pārvietojot cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream, sekojiet, lai tās riteņi nepārbrauktu pāri
vadiem.

Att. 10
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 Savienotājs DEL aizvadīšanas caurules pievienošanai
4 Caurule DEL aizvadīšanai
▷ Pievienojiet DEL pievadīšanas cauruli iekārtai
Ceramill Motion 2 un cirkulācijas ierīcei Ceramill
Coolstream.
▷ Savienojiet DEL aizvadīšanas cauruli [4], šādi
sasaistot iekārtu Ceramill Motion 2 un cirkulācijas
ierīci Ceramill Coolstream (skatīt uzstādīšanas
pamācību).
▷ Pievienojiet izmantojamās uzsūkšanas ierīces
(piemēram, Ceramill Airstream) uzsūkšanas šļūteni savienotājam ([15] attēlā 3 lappusē 10) iekārtas Ceramill Motion 2 mugurpusē.
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5.2

Kondicionēšanas ierīce

Jäger darbvārpsta ir apgādāta ar ierīci gaisa aizsargplūsmas veidošanai. Šī ierīce veido gaisa aizsargplūsmu, kas novērš skaidu un putekļu
iekļūšanu darbvārpstā. Kondicionēšanas ierīce
atfiltrē iespējamos piemaisījumus no gaisa aizsargplūsmas, novēršot iekārtas bojājumus dilšanas dēļ.
Kondicionēšanas ierīces nostiprināšana

palīdzību savienojiet kondicionēšanas ierīces
labējo savienotāju ar iekārtas Ceramill Motion 2

LV

saspiestā gaisa pievadīšanas savienotāju [5].
▷ Ar 2000 mm garās saspiestā gaisa šļūtenes
palīdzību savienojiet kondicionēšanas ierīces
saspiestā gaisa ieeju [3] ar telpas saspiestā gaisa
padeves sistēmas savienotāju.
Prasības attiecībā uz saspiestā gaisa padeves
sistēmu

1

3

▷ Ar 250 mm garās saspiestā gaisa šļūtenes [2]

Iekārtas Ceramill Motion 2 darbināšanai izmantoja-

2

majai saspiestā gaisa padeves sistēmai jāatbilst

4

šādām minimālajām prasībām:
_ saspiestā gaisa padeve: 50 l/min. (1,77 CFM),
_ gaisa spiediens: 6 bāri / 87 psi,
Attiecībā uz pievadāmā gaisa tīrību, tam jāatbilst
šādām prasībām:
_ cietie piemaisījumi: atbilstoši klasei 3;

6

5
7

labāk 5 m cietajām daļiņām,
_ ūdens saturs: atbilstoši klasei 4;
maks. maks. rasas punkts pie spiediena +3°C
_ kopējais eļļas saturs: atbilstoši klasei 2;
maks. eļļas saturs 0,1 mg/m3.

Att. 11 Kondicionēšanas ierīce

Iekārta Ceramill Motion 2 darba gaitā kontrolē pie-

1 Rievskrūves

vadāmā gaisa padevi un spiedienu. Ja šie parame-

2 Saspiestā gaisa šļūtene 250 mm
3 Savienotājs saspiestā gaisa pievadīšanai
4 Ūdens atdalītājs
5 Savienotājs saspiestā gaisa pievadīšanai frēzes
darbvārpstai

tri samazinās zem pieļaujamajām vērtībām,
frēzēšanas programma pārtrauc darboties. Atjaunojoties normālām pievadāmā gaisa parametru vērtībām, pēc kļūmes atiestatīšanas frēzēšanas
programmatūra atsāk darboties.

6 Savienotājs DEL aizvadīšanas caurules pievienošanai
7 Savienotājs DEL pievadīšanas caurules pievienošanai
▷ Ar rievskrūvēm [1] nostipriniet kondicionēšanas
ierīci iekārtas mugurpusē.
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Prasības attiecībā uz Jäger darbvārpstai pieva-

LV

Ceramill Match 2 un Ceramill
Motion 2 programmatūras uzstādī-

Ja nepieciešams izmantot citu, nekā kopā ar iekārtu

šana

piegādāto kondicionēšanas ierīci, tai jānodrošina
šādas iekārtai pievadāmā gaisa īpašības, atbilstoši
standartam
DIN-ISO 8573-1:
_ cietie piemaisījumi: atbilstoši klasei 3
(daļiņu lielums maks. 5 m, daļiņu blīvums maks.
5 mg/m3 ),
_ ūdens saturs: atbilstoši klasei 4
(maks. rasas punkts pie spiediena +3 °C, ūdens
saturs maks. 6000 mg/m3),
_ kopējais eļļas saturs: atbilstoši klasei 2
(maks. eļļas saturs 0,1 mg/m3).
Prasības attiecībā uz uzsūkšanas ierīci
Ja nepieciešams izmantot citu uzsūkšanas ierīci,
nekā Ceramill Airstream, tai jāatbilst šādām
prasībām:
_ uzsūkšanas jauda: 56,6 l/min.,
_ piemērotība cirkonija oksīda putekļu uzsūkšanai,
_ HEPA mikrofiltrs (97,97 %), filtra klase H12,
putekļu klase M.
Uzsūkšanas šļūtenes pievienošana iekārtai notiek
ar adaptera palīdzību (ietilpst piegādes komplektā).
Šim nolūkam ir derīga uzsūkšanas šļūtene ar
iekšējo diametru 38 mm.
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5.3

dāmā gaisa tīrību

IEVĒRĪBAI:
Nepareiza funkcionēšana!
▷ Darbiniet iekārtu Ceramill Motion 2 vienīgi kopā
ar firmas AmannGirrbach piegādātu datoru!
▷ Ievietojiet kompaktdisku ar programmatūru Ceramill Match 2 datora diskdzinī.
Kompaktdiskā atrodas PDF formāta dokuments
ar uzstādīšanas pamācību.
▷ Atveriet PDF dokumentu un rīkojieties atbilstoši
pamācībā sniegtajiem norādījumiem.

UZSTĀDĪŠANA

Interfeisu savienojumu veidošana

Uzstādīšana bez cirkulācijas ierīces Ceramill
Coolstream

2

1

3

4

5

▷ Ar vadības kabeļa palīdzību savienojiet uzsūkša-

LV

nas ierīces vadības interfeisa pieslēgvietu [5]
iekārtas Ceramill Motion 2 mugurpusē un uzsūkšanas ierīces (piemēram, Ceramill Airstream)
mugurpusē.

6

7

Att. 12 Interfeisu pieslēgvietas iekārtas Ceramill
Motion 2 mugurpusē
1 USB interfeisa pieslēgvieta
2 Datortīkla (Ethernet) pieslēgvieta
3 Vadības interfeisa pieslēgvieta cirkulācijas ierīcei Ceramill Coolstream
4 SD atmiņas kartes pieslēgvieta
5 Vadības interfeisa pieslēgvieta uzsūkšanas ierīcei
6 Galvenais slēdzis
7 Elektrotīkla savienotājs
▷ Pārliecinieties, ka iekārtas Ceramill Motion 2 galvenais slēdzis [6] atrodas stāvoklī 0.
▷ Pārbaudiet, vai SD atmiņas karte ir pareizi ievietota pieslēgvietā [4] iekārtas Ceramill Motion 2
mugurpusē.
▷ Pievienojiet elektrotīkla kabeli iekārtas Ceramill
Motion 2 elektrotīkla savienotājam [7] un kādai no
elektrotīkla kontaktligzdām.
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Uzstādīšana ar cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream

Savienošana ar datoru
▷ Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet iekārtas

LV

1

2

Ceramill Motion 2 USB interfeisa savienotāju ([1]
attēlā 12) ar kādu no datora brīvajiem USB savienotājiem.
USB kabeļa maksimālais garums ir 5 m.
▷ Pievienojiet Ceramill programmatslēgu kādam no
brīvajiem USB savienotājiem datora mugurpusē.

3

4

Att. 13 Interfeisu pieslēgvietas cirkulācijas ierīces
Ceramill Coolstream mugurpusē
1 Elektrotīkla savienotājs
2 Savienotājs DEL pievadīšanas caurules pievienošanai
3 Vadības interfeisa pieslēgvieta cirkulācijas ierīcei Ceramill Coolstream
4 Vadības interfeisa pieslēgvieta uzsūkšanas ierīcei (piemēram, Ceramill Airstream)
▷ Ar vadības kabeļa palīdzību savienojiet cirkulācijas ierīces Ceramill Coolstream vadības interfeisa pieslēgvietu iekārtas Ceramill Motion 2
mugurpusē ([3] attēlā 12) un cirkulācijas ierīces
Ceramill Coolstream mugurpusē ([3] attēlā 13).
▷ Pievienojiet uzsūkšanas ierīces vadības kabeli
uzsūkšanas ierīces vadības interfeisa pieslēgvietai cirkulācijas ierīces Ceramill Coolstream
mugurpusē ([4] attēlā 13).
▷ Pievienojiet elektrotīkla kabeli cirkulācijas ierīces
Ceramill Coolstream elektrotīkla savienotājam
([1] attēlā 13) un kādai no elektrotīkla kontaktligzdām.
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Att. 14 Ceramill programmatslēga
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5.4

Savienojuma izveidošana ar dator-

5.5

tīklu

Iekārtas Ceramill Motion 2 iedarbināšana

Lai izveidotu savienojumu ar datortīklu,

Lai iekārta varētu normāli darboties, tās dar-

iekārta Ceramill Motion 2 un dators vispirms

binstrumentu turētāja vietās 1-3 jābūt ievie-

jāsavieno ar USB interfeisa palīdzību.

totām trim standarta frēzēm.

▷ Ar datortīkla kabeļa palīdzību savienojiet iekārtas

LV

Kopā ar standarta darbinstrumentiem turētājā var

Ceramill Motion 2 datortīkla (Ethernet) interfeisa

ievietot arī papildu darbinstrumentu. Kad standarta

pieslēgvietu ar datoru vai ar datortīklu.

darbinstruments ir sasniedzis savu nodiluma robe-

Datortīkla kabeļa maksimālais garums līdz dato-

žu, iekārta Ceramill Motion 2 automātiski satver

ram vai līdz datortīkla maršrutētājam ir 100 m.

attiecīgo papildu darbinstrumentu.

▷ Ieslēdziet iekārtu Ceramill Motion 2.
▷ Ieslēdziet cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream.
▷ Palaidiet programmatūru Ceramill Motion 2.
▷ Pēc iekārtas Ceramill Motion 2 inicializēšanas
izmainiet programmatūrā savienojuma veidu no
USB uz datortīklu (Ethernet), izmantojot īsceļu
Einstellungen > Kommunikation (Iestatījumi >
Savienojumi), un vajadzības gadījumā salāgojiet
IP adresi (skatīt programmatūras Ceramill
Motion 2 aprakstu).

Att. 15 Darbinstrumentu turētājs (piecu asu modelim)

▷ izslēdziet un no jauna ieslēdziet iekārtu Ceramill
Motion 2.

Četru asu modelim darbinstrumenta

▷ Inicializējiet iekārtu Ceramill Motion 2 program-

turētājs ir pagriezts par leņķi 90° (skatīt

matūrā.

attēlu 2 lappusē 9).

▷ Pēc tam, kad programmatūra ir atpazinusi datortīkla (Ethernet) savienojumu, atvienojiet USB
kabeli.
Darbojoties caur datortīklu, programmatūra
Ceramill Match spēj vadīt līdz astoņām
datortīklam pievienotām iekārtām.
Datoram un iekārtai Ceramill Motion 2
jādarbojas vienā un tajā pašā apakštīklā.

▷ rIevietojiet standarta darbinstrumentus Ceramill
Motion Roto iekārtas Ceramill Motion 2 darbinstrumentu turētājā. Pie tam darbvārpsta izvirzās uz
āru.
▪ Darbinstruments Roto 2,5 atrodas darbvārpstā.
▪ Ievietojiet darbinstrumentu Roto 1,0 turētāja
vietā 2.
▪ Ievietojiet darbinstrumentu Roto 0,6 turētāja
vietā 3.
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▷ Izvēles variants Ievietojiet papildu darbinstrumentus iekārtas Ceramill Motion 2 darbinstru-

▷ Skrūvju pievilkšanai izmantojiet kopā ar iekārtu
piegādāto sešstūra stieņatslēgu.

mentu turētājā. Pie tam darbvārpsta izvirzās uz

LV

āru.
▪ Ievietojiet darbinstrumentu Roto 2,5 turētāja
vietā 4.
▪ Ievietojiet darbinstrumentu Roto 1,0 turētāja
vietā 5.
▪ Ievietojiet darbinstrumentu Roto 0,6 turētāja
vietā 6.
▷ Ievietojiet vēlamo sagatavi iekārtas Ceramill
Motion 2 sagataves turētājā. Sagataves augstākajai/biezākajai pusei jābūt vērstai darbvārpstas
virzienā.

Att. 17 Sagataves pieskrūvēšana (piecu asu
modelim)
▷ Nostipriniet vajadzīgā tipa pārsegu
▪ Uzsūkšanas pārsegs, veicot sauso apstrādi
▪ Pārsegs aizsardzībai pret šļakatām, veicot mitro
apstrādi

Att. 16 Sagataves ievietošana (piecu asu modelim)
▷ Nostipriniet sagatavi, izmantojot četras skrūves
un paplāksnes.
IEVĒRĪBAI:
Sagatave var tikt bojāta
▷ Nepievelciet skrūves pārāk stipri! Nelietojiet
pārāk lielu spēku!
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LIETOŠANA UN VADĪBA

Veicot mitro apstrādi

6

Lietošana un vadība

▷ Ievietojiet skaidu savākšanas sietu tā, lai tā pla-

BRĪDINĀJUMS:

tākā puse būtu vērsta uz aizmuguri.
Ja netiek lietots siets skaidu savākšanai, skaidas

Promlidojošās skaidas un darbinstrumenta atlū-

tiek aizskalotas tvertnē. Šādā gadījumā filtrējo-

zas ir bīstamas!

šais maisiņš piepildās ātrāk.

▷ Apstrādes laikā vienmēr turiet aizvērtas iekārtas

LV

Ceramill Motion 2 durvis!
Siets skaidu savākšanai ietilpst cirkulācijas
ierīces Ceramill Coolstream piegādes komplektā. Sausās apstrādes laikā tas var palikt
ievietots iekārtā.
▷ Aizveriet iekārtas Ceramill Motion 2 durvis
▷ Ieslēdziet iekārtas Ceramill Motion 2 galveno

IEVĒRĪBAI:
Neapmierinoši frēzēšanas rezultāti un pastiprināta dilšana sausās apstrādes laikā!
▷ Nedarbiniet iekārtu Ceramill Motion 2 bez
uzsūkšanas ierīces (piemēram, Ceramill
Airstream)!

slēdzi.
▷ Tad ieslēdziet datoru.
▷ Palaidiet programmatūru Ceramill Motion 2.
Programmatūras palaišanās brīdī notiek iekārtas
mašīndaļas inicializācija.
Ja iekārta Ceramill Motion 2 netiek atpazīta, rīkojieties šādi.
▷ Atkārtojiet datora palaišanu.

IEVĒRĪBAI:
Neapmierinoši frēzēšanas vai slīpēšanas rezultāti
un pastiprināta dilšana mitrās apstrādes laikā!
▷ Nedarbiniet iekārtu Ceramill Motion 2 bez cirkulācijas ierīces Ceramill Coolstream!
Programmatūras Ceramill Match 2 lietošanas

No jauna uzstādot iekārtu Ceramill

pamācība (video formā) un iekārtas lietošanas

Motion 2, nepieciešams pārbaudīt ass

pamācība ir atrodama uz Ceramill Match kompakt-

sistēmu.

diska vai arī lejupielādējama no datortīkla vietnes

▷ Šajā sakarībā ievērojiet kontrolsagataves

www.ceramill-m-center.com.

frēzēšanas pamācībā sniegtos norādījumus.

6.1

Pāreja no mitrās uz sauso apstrādi
un otrādi

Iekārtu Ceramill Motion 2 var izmantot kā mitrajai, tā
arī sausajai apstrādei.
Piegādes brīdī tā ir aprīkota sausajai apstrādei.

25

LIETOŠANA UN VADĪBA

6.1.1

Pāreja no sausās uz mitro apstrādi

LV

4

1

4.

5

2
1.

2.

5.
3.

B

3

Att. 18
1 Uzsūkšanas pārsegs
2 Svira
3 Siets skaidu savākšanai
4 Pārsegs aizsardzībai pret šļakatām
5 Uzsūkšanas pārsegs
B Servisa taustiņš
▷ Atbrīvojiet sviru [2] un noņemiet balto uzsūkšanas
pārsegu [1], pavelkot to uz priekšu.
▷ Pievienojiet uzsūkšanas šļūteni apstrādes kameras uzsūkšanas atvērumam.
▷ Laikā, kad ir atvērtas iekārtas durvis, īslaicīgi nospiediet servisa taustiņu [B] iekārtas Ceramill
Motion 2 priekšpusē.
Līdz ar to sākas uzsūkšana.
▷ Iztīriet apstrādes kameru uzsūkšanas ceļā.
Kad apstrādes kamera ir tīra, rīkojieties šādi.
▷ Vēlreiz nospiediet servisa taustiņu [B].
Līdz ar to uzsūkšana izbeidzas.
▷ Izvelciet uzsūkšanas šļūteni.
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▷ Ievietojiet iztīrīto skaidu savākšanas sietu [3].
Sieta platākajai pusei jābūt vērstai uz aizmuguri.
Veicot mitro apstrādi, obligāti jālieto siets
skaidu savākšanai [3]. Siets kalpo kā
dzesēšanas-eļļošanas līdzekļa filtra pirmā
pakāpe un aiztur rupjās daļiņas.
▷ Pārbaudiet, vai DEL sprauslu izvadatvērumi ir bīvi
un nenosprostoti.
▷ Pārbaudiet, vai durvju blīve ir tīra un vai tai nav
pielipušas skaidas.
▷ Pārbaudiet, vai DEL aizvadīšanas caurule ir brīva
no nosprostojumiem un vai ārējās caurules ir droši pievienotas.
▷ Pievienojiet uzsūkšanas atvērumam caurspīdīgo
pārsegu aizsardzībai pret šļakatām [4] un to nostipriniet, pievelkot sviru [5].
▷ Pārsūtiet datus mitrajai frēzēšanai.

LIETOŠANA UN VADĪBA

6.1.2

Pāreja no mitrās uz sauso apstrādi

LV

1

4

4.

2

5
2.

1.

3.

5.

B

3

Att. 19
1 Uzsūkšanas pārsegs
2 Svira uzsūkšanas pārsega stiprināšanai
3 Siets skaidu savākšanai
4 Pārsegs aizsardzībai pret šļakatām
5 Svira šļakatu aizsardzības pārsega stiprināšanai
B Servisa taustiņš
▷ Atbrīvojiet sviru [5] un noņemiet caurspīdīgo pārsegu aizsardzībai pret šļakatām [4], pavelkot to
uz priekšu.

▷ Pievienojiet uzsūkšanas atvērumam balto uzsūkšanas pārsegu [1] un to nostipriniet, pievelkot
sviru [2].
▷ Pārbaudiet, vai darbojas gaisa uzsūkšanas sistēma.
▷ Pārsūtiet datus sausajai apstrādei.

6.2

Apstrādājamā priekšmeta turētāja
nomaiņa

▷ Izņemiet skaidu savākšanas sietu [3].

Iekārta Ceramill Motion 2 piegādes brīdī ir aprīkota

▷ Iztīriet un izžāvējiet apstrādes kameru un skaidu

ar apstrādājamā priekšmeta turētāju 71. Veicot

savākšanas sietu (skatīt lappusi 39).
Sausās apstrādes laikā skaidu savākšanas

dažu materiālu apstrādi, var būt nepieciešams
izmantot citu apstrādājamā priekšmeta turētāju.

siets [3] nav nepieciešams.
▷ Ievietojiet vai nomainiet sagatavi un vajadzības
gadījumā arī darbinstrumentus.

27

LIETOŠANA UN VADĪBA

Lai nomainītu apstrādājamā priekšmeta turētāju,

LV

▷ Pārbaudiet un vajadzības gadījumā notīriet iesti-

rīkojieties šādi.

prināmā apstrādājamā priekšmeta turētāja bults-

▷ Laikā, kad ir aizvērtas iekārtas durvis, nospiediet

tieni.

vadības taustiņu [A] un turiet to nospiestu ilgāk
par trīs sekundēm.

▷ Līdz galam iebīdiet apstrādājamā priekšmeta
turētāja bultstieni stiprinājuma atvērumā.

Izmantojamais darbinstruments tiek ievietots

IEVĒRĪBAI:

turētājā. Apstrādājamā priekšmeta turētājs [2]

Neapmierinoši apstrādes rezultāti vai apstrādāja-

pārvietojas nomaiņas stāvoklī.

mā priekšmeta turētāja stiprinājuma bojājumi!
▷ Pievelciet stiprinošo skrūvi [1] ar griezes
momentu 4 Nm.

2

1

Kopā ar iekārtu piegādātā griezes momenta
atslēga ir attiecīgi noregulēta.
▷ Pievelciet stiprinošo skrūvi [1], izmantojot kopā ar
iekārtu piegādāto griezes momenta atslēgu.

Att. 20 Piecu asu modelim

▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Iekārta atgriežas izejas stāvoklī.

6.3

1

Modelēšanas zonas pārbaude

Modelēšanas zonai, kas tiek apstrādāta darba laikā, jāievietojas kopā ar iekārtu piegādātā šablona

2

robežās (skatīt arī salāgošanas paketi). Pretējā
gadījumā sagataves apstrādes process var netikt
veikts.
Veidojot šablonu, ir ņemta vērā cirkonija oksīda

Att. 21

Četru asu modelim

sarukšana galīgās saķepšanas laikā.

Apzīmējumi attēlā 20 un attēlā 21:
1 Apstrādājamā priekšmeta turētāja stiprinošā
skrūve
2 Apstrādājamā priekšmeta turētājs
▷ Atskrūvējiet stiprinošo skrūvi [1].
▷ Izņemiet apstrādājamā priekšmeta turētāju,
pavelkot to pa labi (piecu asu modelim) vai lejup
(četru asu modelim).
▷ Iztīriet stiprinājuma atvērumus un notīriet virsmas.
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Att. 22 Šablons cirkonija oksīdam ZI 71
▷ Strādājot ar vasku vai plastmasu, izmēriet
modelēšanas zonu.
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6.4

Taustiņu funkcijas

6.5

Piesaistes operācija

Pēc iekārtas ieslēgšanas jānosaka tās mehāniskais

LV

nullpunkts, veicot piesaistes operāciju. Vadības
taustiņš [A] mirgo.
Lai uzsāktu piesaistes operāciju, rīkojieties šādi.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].

A

Tiek uzsākta piesaistes operācija. Izgaismojas

B

vadības taustiņš [A].

Att. 23 Taustiņi
ja durvis ir

ja durvis ir

Taustiņš

aizvērtas

atvērtas

Vadības

piesaistes operācijas uzsūkšanas

taustiņš [A] uzsākšanai un pārtraukšanai; aktuālās

aktivizēšanai
un

programmas izpildes deaktivizēšanai
uzsākšanai un pār-

Piesaistes operācija var tikt pārtraukta.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Piesaistes operācija tiek pārtraukta. Vadības
taustiņš [A] mirgo.
Lai atsāktu piesaistes operāciju, rīkojieties šādi.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Piesaistes operācija tiek atsākta no vietas, kurā tā
tika pārtraukta. Izgaismojas vadības taustiņš [A].

traukšanai; kontrolstāvokļa aktivizēšanai

Pēc piesaistes operācijas pabeigšanas iekārta

un deaktivizēšanai;

atgriežas izejas stāvoklī. Vadības taustiņš [A]

apstrādājamā priekš-

izdziest.

meta turētāja
nomaiņas stāvokļa
aktivizēšanai
Servisa

aktuālās program-

taustiņš [B] mas izpildes pār-

gaisa
aizsargplūs-

traukšanai; servisa

mas aktivizēša-

stāvokļa aktivizēša-

nai

nai; pārejas darbins- un
trumenta nomaiņas

deaktivizēšanai

stāvoklī aktivizēšanai; kontrolloga tīrīšanas uzsākšanai
Tab. 3
Šīs funkcijas var iedarbināt gan ar taustiņu
palīdzību, gan arī, izmantojot programmatūru (skatīt programmatūras Ceramill Motion 2
lietošanas pamācību).
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6.6

Programmas izpilde

6.7

programmas izpildes laikā

Pirms programmas izpildes tā ir jāielādē (skatīt pro-

LV

grammatūras Ceramill Match 2 aprakstu).
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Tiek uzsākta programmas izpilde. Izgaismojas
vadības taustiņš [A].
Programmas izpilde var tikt pārtraukta.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A] vai servisa taustiņu [B].
-vai▷ Atveriet iekārtas durvis.
Programmas izpilde tiek pārtraukta. Vadības
taustiņš [A] mirgo.
Lai atsāktu programmas izpildi, rīkojieties šādi.
▷ Aizveriet iekārtas durvis un īslaicīgi nospiediet
vadības taustiņu [A].
Programmas izpilde tiek atsākta no vietas, kurā tā
tika pārtraukta. Izgaismojas vadības taustiņš [A].
Pēc programmas izpildes pabeigšanas iekārta
atgriežas izejas stāvoklī. Vadības taustiņš [A]
izdziest.

Apstrādājamā priekšmeta kontrole

▷ Nospiediet vadības taustiņu [A] un turiet to nospiestu ilgāk par trim sekundēm.
Programmas izpilde tiek pārtraukta. Darbvārpsta
pārvietojas uz aizmuguri, izmantojamais darbinstruments tiek ievietots turētājā un apstrādājamais
priekšmets tiek pagriezts. Minētās darbības laikā
izgaismojas vadības taustiņš [A], bet pēc vajadzīgā stāvokļa sasniegšanas tas sāk mirgot.
▷ Vizuāli pārbaudiet apstrādājamo priekšmetu.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Darbinstruments tiek no jauna satverts un iestiprināts. Darbvārpsta pārvietojas stāvoklī, kurā tā
atradās brīdī, kad tika pārtraukta programmas
izpilde. Minētās darbības laikā izgaismojas vadības taustiņš [A], bet pēc vajadzīgā stāvokļa sasniegšanas tas sāk mirgot.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Tiek atsākta programmas izpilde. Izgaismojas
vadības taustiņš [A].

6.8

Pāreja servisa stāvoklī

Iekārta var pāriet servisa stāvoklī no izejas stāvokļa
vai arī no stāvokļa, kurā tā atradās programmas
izpildes pārtraukšanas brīdī.
▷ Īslaicīgi nospiediet servisa taustiņu [B].
Izmantojamais darbinstruments tiek novietots
turētājā, un darbvārpsta pārvietojas servisa
stāvoklī. Darbvārpsta tiek atbrīvota, un dzinēja
darbība tiek bloķēta. Minētās darbības laikā
izgaismojas vadības taustiņš [A], bet pēc vajadzīgā stāvokļa sasniegšanas tas sāk mirgot.
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Lai izietu no servisa stāvokļa, rīkojieties šādi.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Darbinstruments tiek no jauna iestiprināts. Darbvārpsta pārvietojas izejas stāvoklī vai arī stāvoklī, kurā tā atradās programmas izpildes
pārtraukšanas brīdī. Minētās darbības laikā
izgaismojas vadības taustiņš [A], bet pēc vajadzīgā stāvokļa sasniegšanas tas sāk mirgot.

6.9

Kontrolloga tīrīšana

▷ Laikā, kad ir aizvērtas iekārtas durvis, nospiediet
servisa taustiņu [B] un turiet to nospiestu ilgāk par
trim sekundēm.
Laikā, kad ir nospiests taustiņš, aiz kontrolloga
novietotā sprausla ar gaisa strūklu attīra durvju
disku no putekļiem un skaidām.

6.10 Pāreja apstrādājamā priekšmeta
turētāja nomaiņas stāvoklī

LV

Pāreja apstrādājamā priekšmeta turētāja nomaiņas
stāvoklī var notikt tikai no izejas stāvokļa.
▷ Nospiediet vadības taustiņu [A] un turiet to nospiestu ilgāk par trim sekundēm.
Izmantojamais darbinstruments tiek ievietots
turētājā. Apstrādājamā priekšmeta turētājs
pagriežas stāvoklī, kurā ir pieejama stiprinošā
skrūve. Minētās darbības laikā izgaismojas vadības taustiņš [A], bet pēc vajadzīgā stāvokļa sasniegšanas tas sāk mirgot.
Lai izietu no apstrādājamā priekšmeta turētāja
nomaiņas stāvokļa, rīkojieties šādi.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Iekārta atgriežas izejas stāvoklī.

Kontrolloga tīrīšana tiek automātiski veikta
arī laikā, kad notiek darbinstrumenta
nomaiņa, kā arī pēc programmas izpildes
beigām. Kontrolloga automātiskā tīrīšana ik
reizi notiek ar trim īsiem gaisa plūsmas
impulsiem.
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7

Reģistrēšana un informācija par lejupielādi

7.1

Ātrā reģistrēšana M centrā

Pirms reģistrēšanas ir noderīgi atzīmēt dažādu iekārtu sērijas numurus.

[1]

Iekārta

Vieta

Skaneris (Ceramill Map)

Iekārtas mugur-

Piemērs

Sērijas numurs

pusē

[2]

Dators

Datora korpusa

[3]

Mind/Match program-

Uz kārbiņas

augšpusē
matslēga
[4]

Motion 2 (Ceramill

Iekārtas mugur-

Motion 2)

pusē

Tab. 4
▷ Reģistrēšanu var veikt interneta vietnē

▷ Uzklikšķiniet uz ekrāntaustiņa „Konto jetzt erstel-

www.ceramill-m-center.com. Aktivizējiet šīs vie-

len“ (Izveidot kontu).

tnes saiti „Registrieren“ (Reģistrēt). Pēc tam

Pēc neilga laika tiek izveidots apstiprinājums e-

ierakstiet formulāra ekrānlodziņos savus personī-

pasta ziņojuma veidā un nosūtīts uz iepriekš ieva-

gos datus.

dīto e-pasta adresi.

▷ Ievadiet visus sērijas numurus.

▷ Atveriet e-pasta ziņojumu un aktivizējiet tajā
norādīto saiti.
Tiek atvērta interneta vietne ar reģistrēšanas
apstiprinājumu.
Gadījumā, ja saites aktivizēšana neizsauc
vietnes atvēršanos, rīkojieties šādi.
▷ Pārkopējiet saiti tīmekļa pārlūkprogrammas lodziņā.
E-pasta adrese un brīvi izvēlēta parole kalpo kā
piekļuves dati, lai piekļūtu mājas lapas

▷ Akceptējiet lietošanas noteikumus.
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www.ceramill-m-center.com aizsargātajai daļai
(pasūtījuma atsekošana, video pamācības).
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24 stundu laikā tiek nosūtīts vēl viens e-pasta ziņojums. Tas satur reģistrēšanas apstiprinājumu un
piekļuves datus FTP serverim (6 zīmju) datu augšupielādei uz mūsu M centru.

7.3

Informācija par lejupielādi

Citas pamācības (video formā) par skanera Cera-

LV

mill Map un programmatūras Ceramill Mind var
atrast DVD diskā vai arī lejupielādēt no interneta

Pēc reģistrēšanās tiek nosūtīti divi piekļuves datu komplekti. Viens no tiem ir paredzēts piekļuvei M centra vietnei (pirmajā epasta ziņojumā), bet otrs - datu augšupielā-

vietnes www.ceramill-m-center.com.
Arī programmatūras atjauninājumus var lejupielādēt no interneta vietnes www.ceramill-m-center.com.

dei uz mūsu M centru (otrajā e-pasta ziņojumā).
▷ Ievadiet visus piekļuves datus konstruktīvo datu programmatūrā Ceramill Mind
(attiecīgs ekrānlodziņš atveras automātiski, uzklikšķinot uz augšupielādes
ekrāntaustiņa

).

Līdz ar to reģistrēšanas process ir pabeigts.

7.2

Pasūtījuma atsekošana M centrā

Pēc konstruktīvo datu ievadīšanas M centrā pa epastu tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums.
Bez tam Jūs saņemsit e-pasta ziņojumus ar informāciju, kad Jūsu pasūtījums tiek laists darbā un
nodots nosūtīšanai.
Sīks visu pasūtījumu uzskaitījums ir sniegts M centra mājas lapas aizsargātās (Login) daļas sadaļai
„Meine Aufträge“ (Mani pasūtījumi). Pēc katra pasūtījuma saņemšanas tam tiek piešķirts īpašs numurs,
ar kura palīdzību pēc tam ir iespējams atsekot
pasūtījuma apstrādi.
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8

Rīkošanās ar dzesēšanaseļļošanas līdzekli (DEL)

LV

UZMANĪBU:
Nepareiza rīkošanās ar DEL ir bīstama veselībai!
▷ Kā DEL izmantojiet tikai līdzekli Ceramill Coolant!
▷ Ievērojiet drošības noteikumus un priekšrakstus
darbam ar līdzekli Ceramill Coolant!

▷ Nospiediet vadības taustiņu [A] un turiet to nospiestu aptuveni astoņas sekundes.
Pēc trim sekundēm sākas DEL padeve.
▷ Atveriet iekārtas durvis un izņemiet trauciņu.
▷ Iegremdējiet kontrolstrēmeļu reaģēšanas zonu
līdzeklī DEL.
▷ Nokratiet lieko šķidrumu.
▷ Pēc vienas minūtes salīdziniet reaģēšanas zonas
krāsu ar krāsu skalu un nolasiet izmērīto vērtību.
Parametru vēlamās vērtības un ieteikumi, kā rīko-

8.1

DEL analīze

ties gadījumā, ja šīs vērtības pārsniedz pieļaujamās
normas vai ir mazākas par tām, ir sniegti īpašā

Vadoties no juridiskiem un tehniskiem

norādījumu lapiņā, kas atrodas līdzekļa Ceramill

apsvērumiem, dzesēšanas-eļļošanas līdze-

Coolstream tvertnes vāka iekšpusē.

klim reizi nedēļā jāveic analīze.
▷ Ievērojiet valstī spēkā esošos likumus un
direktīvas, kas attiecas uz dzesēšanaseļļošanas līdzekļiem!
Regulāra DEL analīze ir priekšnosacījums iekārtas
Ceramill Motion 2 normālai funkcionēšanai. Analīzes rezultātus nepieciešams dokumentēt un arhivēt.
▷ Dzesēšanas-eļļošanas līdzeklis reizi nedēļā
jāpakļauj analīzei, veicot šādu īpašību pārbaudi.
▪ Koncentrācija
▪ pH vērtība
▪ Nitrītu saturs
Analīze tiek veikta, izmantojot kontrolstrēmeles. Šīs
kontrolstrēmeles ir vienkārši lietojamas un ļauj
noteikt pH vērtību, nitrītu saturu un DEL koncentrāciju.
▷ Izņemiet sagatavi no turētāja.
▷ Nostipriniet pārsegu aizsardzībai pret šļakatām.
▷ Novietojiet apstrādes kamerā zem pārsega tīru,
plakanu trauciņu.
▷ Aizveriet iekārtas durvis.
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Tur nostiprinātajā pašpielīmējošajā
caurspīdīgajā apvalkā var ievietot arī analīzes protokolu.
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8.2

DEL tvertnes izņemšana

Abiem variantiem
▷ Noņemiet cirkulācijas ierīces Ceramill Cools-

Tikai galda variantam
▷ Atvienojiet no cirkulācijas ierīces DEL aizvadīšanas cauruli [1], pavelkot to sānu virzienā.

tream kreiso sānu sienu.

LV

▷ Izvelciet DEL aizvadīšanas cauruli [1] un DEL pievadīšanas cauruli [3] no DEL tvertnes, pārvietojot
tās augšup.
▷ Izvelciet vadības kabeli [2] no savienotāja, kas
atrodas uz starpsienas starp nodalījumu ierīces
Ceramill Airstream ievietošanai un tvertni.

1

1
Att. 24

2
3

1 Caurule DEL aizvadīšanai
IEVĒRĪBAI:
Var tikt bojāti elektriskie vadi un caurule DEL pie-

Att. 25

Atvienošana no DEL tvertnes (torņa variants)

vadīšanai!
▷ Pārvietojot cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream, sekojiet, lai tās riteņi nepārbrauktu pāri

1

vadiem.
▷ Izvelciet cirkulācijas ierīci Ceramill Coolstream,
kas atrodas zem galda.

2
3
Att. 26

Atvienošana no DEL tvertnes (galda variants)

Apzīmējumi attēlā 25 un attēlā 26:
1 Caurule DEL aizvadīšanai
2 Vadības kabelis
3 Caurule DEL pievadīšanai
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8.3

IEVĒRĪBAI:
Var tikt bojāts noliešanas krāns!

LV

▷ Pārvietojot DEL tvertni, satveriet to tikai aiz rokturiem!

DEL tvertnes iztukšošana
IEVĒRĪBAI:

Var tikt bojāts noliešanas krāns!
▷ Pārvietojot DEL tvertni, satveriet to tikai aiz rok-

▷ Uzmanīgi izceliet DEL tvertni [2] no cirkulācijas
ierīces.

turiem!
▷ Novietojiet DEL tvertni [1] uz galda vai,
piemēram, uz cirkulācijas ierīces Ceramill Cools-

1

tream tā, lai tvertnes mugurpuse būtu vērsta uz
priekšu.

1
2

2
Att. 27
1 Ceramill Coolstream
2 DEL tvertne

3

Att. 28
1 DEL tvertne
2 Noliešanas krāns
3 Tvertne noliešanai
▷ Novietojiet piemērotu tvertni noliešanai [3] zem
noliešanas krāna [2].
▷ Vajadzības gadījumā pievienojiet noliešanas krānam šļūteni, ko novadiet noliešanas tvertnē.
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▷ Atveriet noliešanas krānu.

8.5

Līdzekļa DEL iepildīšana

Nogaidiet, kamēr līdzeklis DEL notek no DEL
tvertnes noliešanas tvertnē.
Kad DEL tvertne ir tukša, rīkojieties šādi.
▷ Aizveriet noliešanas krānu.
Līdzekli DEL nepieciešams utilizēt atbilstoši
spēkā esošajiem priekšrakstiem un likumiem. Vajadzīgajā veidā veikto utilizēšanu
nepieciešams dokumentēt.

8.4

DEL tvertnes tīrīšana
IEVĒRĪBAI:

Filtra un DEL tvertnes tīrīšanai drīkst izmantot

LV

Dzesēšanas-eļļošanas līdzeklī izmantojamajam ūdenim jābūt ar tādu pašu kvalitāti,
kā dzeramajam ūdenim. Optimālais ūdens
cietības diapazons ir 10 - 20 °dH (kas atbilst
kopējai cietībai 1,8 - 3,6 mmoli uz litru). Ja
ūdens cietība ir lielāka, tam ieteicams pievienot destilētu ūdeni.
▷ Iepildiet atsevišķā tvertnē 20 litrus ūdens un 1 litru
neatšķaidīta līdzekļa Ceramill Coolant un labi
samaisiet.
▷ Ievietojiet DEL tvertnē filtrējošo maisiņu.
▷ Iepildiet DEL tvertnē samaisīto līdzekli DEL.
▷ Novietojiet uz tvertnes vāku kopā ar aizvadīšanas

vienīgi ūdeni.

cauruli un pieskrūvējiet to ar četriem rokuz-

▷ Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus.

griežņiem.

▷ Noskrūvējiet četrus rokuzgriežņus, kas atrodas
DEL tvertnes augšpusē.
▷ Noņemiet tvertnes vāku kopā ar aizvadīšanas
cauruli.
▷ Izņemiet un iztukšojiet filtrējošo maisiņu.
▷ Iztīriet filtrējošo maisiņu.
▷ Izskalojiet un iztīriet DEL tvertni.
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8.6

LV

DEL tvertnes ievietošana

8.7

DEL cirkulācijas sistēmas tīrīšana

▷ Ieceliet DEL tvertni cirkulācijas ierīcē.

▷ Izņemiet un iztīriet skaidu savākšanas sietu.

▷ Pievienojiet vadības kabeli savienotājam, kas

▷ Iztīriet apstrādes kameru.

atrodas uz starpsienas starp nodalījumu ierīces

▷ No jauna ievietojiet skaidu savākšanas sietu.

Ceramill Airstream ievietošanai un tvertni.

▷ Nostipriniet pārsegu aizsardzībai pret šļakatām.

▷ Pievienojiet DEL tvertnei DEL aizvadīšanas cauruli un DEL pievadīšanas cauruli.
▷ Iestipriniet cirkulācijas ierīces Ceramill Coolstream kreiso sānu sienu.

▷ Iztukšojiet DEL tvertni (skatīt lappusi 36).
▷ Iztīriet DEL tvertni (skatīt lappusi 37).
▷ Iepildiet atsevišķā tvertnē 5 l ūdens un 250 ml
neatšķaidīta līdzekļa Ceramill Coolant un labi
samaisiet.

IEVĒRĪBAI:
Var tikt bojāti kabeļi un šļūtenes!
▷ Pārvietojot cirkulācijas ierīci, sekojiet, lai netiktu
saspiesti vai pārbraukti kabeļi un šļūtenes.
Torņa variantā
▷ Pievienojiet cirkulācijas ierīces Ceramill Coolstream DEL aizvadīšanas cauruli un DEL pievadīšanas cauruli iekārtai Ceramill Motion 2.
Galda variantā
▷ Iebīdiet cirkulācijas ierīci atpakaļ zem galda un
izlīdziniet tā, lai tā atrastos tieši zem iekārtas
Ceramill Motion 2.
▷ Līdz galam iebīdiet aizvadīšanas sānu cauruli cirkulācijas ierīces Ceramill Coolstream savienotājā.
Tā rezultātā tiek atpazīta aizvadīšanas caurules
vadība un dota atļauja DEL sūkņa darbībai.
▷ Pievienojiet cirkulācijas ierīces Ceramill Coolstream DEL pievadīšanas cauruli iekārtai Ceramill
Motion 2.

▷ Ievietojiet filtrējošo maisiņu.
▷ Iepildiet DEL tvertnē samaisīto līdzekli DEL.
▷ Pilnīgi pievienojiet cirkulācijas ierīci Ceramill
Coolstream.
▷ Atveriet vadības un servisa funkciju izvēlni un
aktivizējiet funkciju „Kühlmittelkreislauf reinigen“
(Dzesēšanas līdzekļa cirkulācijas kontūra tīrīšana).
▷ Programmatūra uzsāk tīrīšanas procedūru.
-vai▷ Īslaicīgi nospiediet iekārtas Ceramill Motion 2
vadības taustiņu [A].
DEL tiek sūknēts 15 minūtes ilgi, veicot sistēmas
tīrīšanu.
Tīrīšanas procedūru var pārtraukt un pēc
tam atkal atsākt, īslaicīgi nospiežot vadības
taustiņu [A].
Pēc tīrīšanas beigām rīkojieties šādi.
▷ Iztukšojiet DEL tvertni (skatīt lappusi 36).
Tīrīšanai izmantoto līdzekli DEL pēc tīrīšanas nepieciešams utilizēt.
▷ No jauna uzpildiet DEL tvertni (skatīt lappusi 37).

38

TĪRĪŠANA UN APKOPE

9

Tīrīšana un apkope

9.1

Ceramill Motion 2

9.1.1

Tīrīšana

Pēc katras darba dienas jāveic iekārtas Ceramill
Motion 2 tīrīšana.
▷ Skaidu savākšanas siets jāiztukšo biežāk, īpaši
pēc plastmasas mitrās frēzēšanas.
Ja skaidu savākšanas siets ir pārpildījies, dzesēšanas-eļļošanas līdzeklis var netikt aizvadīts.
Tīrīšana pēc sausās apstrādes
IEVĒRĪBAI:
Cirkonija putekļi ir abrazīvi!
▷ Uzmanīgi apslaukiet durvju disku ar mīkstu
audumu, neberžot tā virsmu.
▷ Atveriet iekārtas Ceramill Motion 2 durvis
▷ Noņemiet uzsūkšanas aizsargu un tā vietā pievienojiet tīrīšanas šļūteni ar sukas veida galvu.
▷ Nospiediet iekārtas Ceramill Motion 2 vadības

LV

Atlikušie cirkonija oksīda putekļi, kas veidojušies sausās apstrādes gaitā, tai sekojošas
mitrās apstrādes laikā nonāk filtrējošajā
maisiņā.
▷ Īslaicīgi nospiediet servisa taustiņu [B].
Tiek izslēgta gaisa aizsargplūsma.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Tiek izslēgta uzsūkšana.
Tīrīšana pēc mitrās apstrādes
IEVĒRĪBAI:
Uzsūkšanas ierīce Ceramill Airstream nav paredzēta mitrajai uzsūkšanai. Iekārtas apstrādes
kameras tīrīšanai pēc mitrās apstrādes nedrīkst
izmantot uzsūkšanas ierīci Ceramill Airstream.
▷ Tāpēc iztīriet skaidas ar roku.
IEVĒRĪBAI:

taustiņu [A].

Apstrādes kameru drīkst tīrīt vienīgi ar ūdeni.

Tiek aktivizēta uzsūkšana. Izgaismojas vadības

▷ Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus.

taustiņš.
▷ Nospiediet iekārtas Ceramill Motion 2 servisa
taustiņu [B].
Tiek aktivizēta darbvārpstas gaisa aizsargplūsma. Izgaismojas servisa taustiņš.
▷ Vajadzības gadījumā izņemiet sietu skaidu
savākšanai un atbrīvojiet to no frēzēšanas skaidām ārpus iekārtas.
Tas ļauj samazināt uzsūkšanas ierīces filtra maisiņa piepildīšanās ātrumu, kā rezultātā to iespējams ilgāk lietot.
▷ Rūpīgi iztīriet apstrādes kameru, lietojot tīrīšanas

Attīrīt virsmas no sažuvuša dzesēšanaseļļošanas līdzekļa ir ļoti grūti.
Pēc mitrās apstrādes
▷ Pēc darba nogaidiet dažas stundas, tad
iztīriet un izžāvējiet apstrādes telpu.
▷ Izņemiet skaidu savākšanas sietu un atbrīvojiet to
no frēzēšanas skaidām.
▷ Iztīriet frēzēšanas kameru ar mīkstu audumu un
izslaukiet sausu.

šļūteni.
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9.1.2

Regulārās pārbaudes

_ Regulāri pārbaudiet plēšu stāvokli
_ Regulāri pārbaudiet šļūteņu un aizvadīšanas cau-

LV

ruļu stāvokli

Darbvārpsta
Darbvārpstas apkopei nepieciešams kopā ar iekārtu piegādātais servisa komplekts Jäger darbvārpstām un jebkurš frēzēšanas darbinstruments.

▷ Uzturiet tīru durvju blīvi un durvju atdurvirsmas.
Nepieļaujiet blīvatloču bojājumu rašanos.
9.1.3

Iknedēļas apkope
IEVĒRĪBAI:

Iekārtas sabojāšanās briesmas!
▷ Nelietojiet iekārtas tīrīšanai saspiestu gaisu,
ultraskaņu un tvaika strūklu!
Pirms apkopes
Pirms darbvārpstas un DEL sprauslu apkopes
nepieciešams aktivizēt darbvārpstas gaisa aizsargplūsmu, rīkojoties šādi.
▷ Īslaicīgi nospiediet servisa taustiņu [B].
Izmantojamais darbinstruments tiek novietots
turētājā, un darbvārpsta pārvietojas servisa
stāvoklī. Darbvārpsta tiek atbrīvota, un dzinēja
darbība tiek bloķēta.
▷ Atveriet iekārtas Ceramill Motion 2 durvis.
▷ Nospiediet iekārtas Ceramill Motion 2 servisa

1
2
3

5
4

Att. 29 Servisa komplekts Jäger darbvārpstai
1 Spīļaptveres smērviela
2 Spīļatveres suka
3 Filca konuss
4 Izvadīšanas stienītis
5 Darbvārpstas atslēga
Lai veiktu darbvārpstas tīrīšanu, rīkojieties šādi.
▷ Ar sausu, tīru audumu atbrīvojiet no putekļiem
pārsegus, DEL caurules un darbvārpstu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus!
Lai izņemtu spīļaptveri, rīkojieties šādi.
▷ Novietojiet uz spīļaptveres melno darbvārpstas
atslēgu [5].

taustiņu [B].
Tiek aktivizēta gaisa aizsargplūsma. Izgaismojas
servisa taustiņš.
Pēc apkopes

5

Pēc apkopes beigām rīkojieties šādi.
▷ Aizveriet iekārtas Ceramill Motion 2 durvis.
▷ Īslaicīgi nospiediet vadības taustiņu [A].
Darbinstruments tiek no jauna iestiprināts. Darbvārpsta pārvietojas izejas stāvoklī vai arī stāvoklī, kurā tā atradās programmas izpildes
pārtraukšanas brīdī.
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Att. 30
▷ Ievietojiet atvērtajā spīļaptverē frēzēšanas darbinstrumenta kātu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

▷ Griežot darbvārpstas atslēgu, izskrūvējiet spīļaptveri no darbvārpstas.

IEVĒRĪBAI:
Spīļaptveres konusa iesmērēšanai izmantojiet

LV

vienīgi kopā ar iekārtu piegādāto spīļaptveres
smērvielu. Nekādā gadījumā nedrīkst lietot citu
smērvielu.
▷ Iztīrīto un iesmērēto spīļaptveri līdzīgā veidā līdz
galam ieskrūvējiet darbvārpstā.
Att. 31

UZMANĪBU:

▷ Iztīriet spīļaptveres stiprinājumu ar filca konusu
[3].
Spīļaptveres stiprinājumam jābūt brīvam no skaidām un netīrumiem.

Darbinstrumenta salūšanas briesmas!
▷ Noteikti izņemiet darbinstrumentu no spīļaptveres!
Ja darbinstruments ir ticis izņemts no iekārtas Ceramill Motion 2 darbinstrumentu turētāja, rīkojieties
šādi.
▷ Ievietojiet darbinstrumentu turētājā pareizā

3

stāvoklī.

Att. 32
▷ No iekšpuses iztīriet spīļaptveri ar smalko spīļatveres suku [2].

2
Att. 33
▷ Iesmērējiet spīļaptveres ārējo konusu ar nelielu
daudzumu spīļaptveres smērvielas ([1] attēlā 29
lappusē 40) no servisa komplekta.
Tas ļauj uzlabot daļu slīdamību un palielināt
spīļaptveres iespiešanas spēku.
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DEL sprauslas

▷ Nostipriniet darbvārpstas pārsegu ar labajā pusē
izvietoto ligzdskrūvi. Sekojiet, lai tiktu pareizi pie-

DEL sprauslu tīrīšanai nedrīkst izmantot

LV

spīļaptveres suku!
▷ Ik nedēļas pārbaudiet DEL sprauslu stāvokli.
▷ Vajadzības gadījumā iztīriet sprauslu izvadatvērumus.
Ja izvadatvērumi ir nosprostojušies, rīkojieties šādi.
▷ Atskrūvējiet darbvārpstas pārsega sānu
ligzdskrūves.

vienoti DEL cauruļvadi.
Kondicionēšanas ierīce
▷ Vizuāli pārbaudiet, vai kondicionēšanas ierīcē
nav vērojamas šādas parādības.
▪ Ar aci redzamas daļiņas, netīrumi vai cieti
nosēdumi uz iekšējās organiskā stikla virsmas
(kas liecina par netīrumu klātbūtni saspiestajā
gaisā)
▪ Filtrējošo elementu iekrāsošanās dzintara krāsā
(kas liecina par eļļas klātbūtni saspiestajā gaisā)
▪ Ūdens filtrā (kas liecina par ūdens klātbūtni saspiestajā gaisā)
Atklājot kaut vienu no minētajām parādībām, rīkojieties šādi.
▷ Likvidējiet saspiestā gaisa piemaisījumu cēloni.

Att. 34

▷ Pilnībā nomainiet kondicionēšanas ierīci.

▷ Noņemiet darbvārpstas pārsegu.

9.1.4

Ikmēneša apkope

Nullpunkta pārbaude
Reizi mēnesī ieteicams veikt nullpunkta pārbaudi.
▷ Šim nolūkam izfrēzējiet kontrolkubu no kontrolsagataves Ceramill TEST 71 L.
Kontrolsagatave ir paredzēta vienīgi kontrolfrēzējumiem un iekārtas Ceramill Motion 2 kalibrēšanai.

Att. 35
▷ No pārsega iekšpuses izpūtiet atvērumus ar
tvaika tīrītāju.
UZMANĪBU:
Darbvārpstas pārsegs ir karsts!
▷ Iesmērējiet DEL cauruļu blīvgredzenus.
▷ Notīriet vietu, kur pārsegs novietojas uz darbvārpstas.

42

Attiecīgas pamācības var atrast Ceramill Match
kompaktdiskā vai lejupielādēt no mūsu interneta
vietnes www.ceramill-m-center.com.
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Jäger darbvārpsta
Darbvārpstai jāatrodas izejas stāvoklī.
▷ Vismaz desmit reizes ar roku apgrieziet darbvārpstas vidusvārpstu.

9.2

Ceramill Coolstream

9.2.1

Pārbaudes un apkopes pasākumi

LV

Regulārās pārbaudes
_ Regulāri pārbaudiet šļūteņu un aizvadīšanas cauruļu stāvokli
_ Regulāri pārbaudiet, vai cirkulācijas ierīcē Ceramill Coolstream ir pietiekošs DEL daudzums
Ja DEL daudzums DEL tvertnē nokrītas zem
minimālās vērtības, tiek pārtraukta frēzēšanas programma un izvadīts kļūmes ziņo-

Att. 36

jums.

Jäger darbvārpstas griešana

▷ Šādā gadījumā uzpildiet DEL tvertni (ska-

Sīkāka informācija par Jäger darbvārpstu ir sniegta

tīt lappusi 37).

rokasgrāmatā, ko vajadzības gadījumā var lejupi-

▷ Atiestatiet programmatūrā reģistrēto kļū-

elādēt no mūsu vietnes www.amanngirrbach.com.
9.1.5

Ārējā apkope

Pēc 1000 nostrādātām stundām iekārtai jāveic
ārējā apkope. Ceramill Motion 2 programmatūra par
to izvada īpašu ziņojumu.
▷ Saistieties ar Ceramill Tehniskās Palīdzības

mes ziņojumu.
9.2.2

Iknedēļas apkope

▷ Veiciet DEL sastāva analīzi (skatīt atsevišķu
pamācību analīzes veikšanai, kas sniegta kopā
ar analīzes protokolu).

grupu (darba dienās no 8:00 līdz 17:00).

9.2.3

▪ Vācijā: +49 7231 957 100
▪ Austrijā: +43 5523 62333 390
▪ Starptautiskā: +43 5523 62333 399
▪ E-pasts: helpdesk@amanngirrbach.com

Apkope, kas veicama reizi pusgadā

▷ Iztīriet DEL cirkulācijas sistēmu (skatīt
lappusi 38).
Par reizi pusgadā veicamās tīrīšanas nepieciešamību ziņo programma. Aktivizējot cirkulācijas sistēmas tīrīšanas funkciju, šis
ziņojums izzūd.
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Kļūmes, remonts un
garantija

11

Apkārtējās vides aizsardzība

10.1 Kļūmes

Iesaiņojums

Ja iekārtas darbībā novērojamas kļūmes, rīkojieties

Firmas AmannGirbach izstrādājumu iesaiņojuma

šādi.
▷ Pārstartējiet programmatūru.
▷ Pārstartējiet iekārtu Ceramill Motion 2.
▷ Pārstartējiet datoru.
Ja šie pasākumi nav sekmīgi, rīkojieties šādi.
▷ Saistieties ar Ceramill Tehniskās Palīdzības
grupu (darba dienās no 8:00 līdz 17:00).
▪ Vācijā: +49 7231 957 100
▪ Austrijā: +43 5523 62333 390
▪ Starptautiskā: +43 5523 62333 399
▪ E-pasts: helpdesk@amanngirrbach.com

10.2 Remonts
Iekārtas remontu drīkst veikt vienīgi attiecīgi
apmācīts, kvalificēts personāls.

10.3 Garantija
Garantijas saistības atbilst pastāvošajai likumdošanai. Sīkāka informācija par to ir sniegta mūsu vispārējā komerciālās darbības nolikumā.

materiāliem tiek nodrošināta optimāla pārstrāde,
sadarbojoties ar nacionālajām izejvielu savākšanas
un atkārtotas pārstrādes sistēmām.
Visi lietotie iesaiņojuma materiāli ir nekaitīgi apkārtējai videi un atkārtoti izmantojami.
Nolietotā iekārta
Šī iekārta satur vērtīgas izejvielas, kuras iespējams
izmantot atkārtoti.
▷ Pēc iekārtas kalpošanas termiņa beigām to
nepieciešams utilizēt apkārtējai videi nekaitīgā
veidā, izmantojot vispārēja tipa utilizēšanas sistēmu.
Plastmasas daļas ir īpaši iezīmētas. Tas ļauj šķirot
detaļas pirms iekārtas utilizēšanas vai tās materiālu
pārstrādes.
Dzesēšanas-eļļošanas līdzeklis (DEL)
▷ Utilizējiet līdzekli DEL atbilstoši spēkā esošajiem
priekšrakstiem un likumiem.
Vajadzīgajā veidā veikto utilizēšanu nepieciešams
dokumentēt.
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12

Tehniskie parametri un piederumi / rezerves daļas
Tiesības uz izmaiņām tiek rezervētas.

Iekārtas Ceramill Motion 2 tehniskie parametri
Vienība

Interfeisa pieslēgvie-

Vienība

Vērtība

–

USB / datortīkls

tas

(Ethernet) / pieslēgvieta SD
atmiņas kartei /

Vērtība

vadība ierīcei

Art. Nr.:
_ četru asu modelim
_ piecu asu modelim
Izmēri (D × P × A)

–
–
mm

_ četru asu modelim
_ piecu asu modelim
Elektrobarošana

kg
kg
V/Hz

tream / vadība
uzsūkšanas ierī-

588 × 516 × 755
75
78
100-230/50-60

Jauda

W

250

Drošinātājs (ar aizturi)

A

3,15 / 6,3

Asis:
_ četru asu modelim
_ piecu asu modelim

Ceramill Cools-

179280
179250

Svars:

–
–

4
5

Precizitāte

m

< 10

Pieļaujamais darba

°C

18 - 30

cei
Saspiestā gaisa

–

padeve:
_ spiediens
_ plūsma

Darbvārpstas griezes

4

_ cietās daļiņas

–

_ ūdens saturs

–

daļiņām,
klase 4; maks.
rasas punkts
pie spiediena

–

saturs:

+3°C
klase 2; maks.
eļļas saturs
0,1 mg/m3

apgr./

60000

šanās ātrums

min

Spīļaptveres diametrs

mm

3

db(A)

60

Trokšņa spiediena

klase 3; labāk
5 m cietajām

moments
Darbvārpstas grie-

6
50

Gaisa tīrība:

_ kopējais eļļas
Ncm

sauss, tīrs saspiestais gaiss

bāri
l/min

temperatūras diapazons

LV

Uzsūkšana

piemērots cirkonija oksīda
putekļiem,
HEPA mikrofiltrs (97,97 %), fil-

līmenis

tra klase H12,

Tab. 5

putekļu klase M.
_ uzsūkšanas savie-

mm

38

notāja diametrs
_ uzsūkšanas jauda

l/min

56,6

Tab. 5
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Ierīces Ceramill Coolstream tehniskie parametri

LV

Art. Nr.

Spīļaptvere 3 mm

179252

Apstrādājamā priekšmeta turētājs 71

179253

Siets skaidu savākšanai

179254

Uzsūkšanas pārsegs

179255

Pārsegs aizsardzībai pret šļakatām

179256

Filtrējošais maisiņš

179257

Uzsūkšanas šļūtene ar suku
Ceramill Coolant (dzesēšanas-eļļoša-

Vienība

Vērtība

–

178630

mm

656 × 518 × 651

kg

36

V/Hz

100-230/50-60

Jauda

W

150

Drošinātājs (ar aiz-

A

1,0

178650

l/min.

3,8

178651

l

50

Art. Nr.
Izmēri (D × P × A)
Svars
Elektrobarošana

turi)
max. Maks. sūkņa

nas līdzeklis)

pH vērtības kontrolstrēmeles, 100 gab.

50

178653

Nitrītu daudzuma kontrolstrēmeles, 100

vadība ierīcei

1156901

m

tums
Interfeisa pieslēg-

–

vietas

les
178652

pums
Filtra sieta acs pla-

Ceramill Coolstream / vadība

gab. Kontrolstrēmeles

cei

172334

Drošinātājs ierīcei Ceramill Coolstream

179186

Apstrādājamā priekšmeta turētājs 71

(T 1,0 A / 250 V)
iekārtai Ceramill Motion 2 (4X)

Tab. 6
Piederumi / rezerves daļas
Art. Nr.
179211

Apzīmējums

179184

Uzsūkšanas pārsegs iekārtai Ceramill

179188

Pārsegs aizsardzībai pret šļakatām

179189

Vadības komplekts

Motion 2 (4X)
iekārtai Ceramill Motion 2 (4X)

Kondicionēšanas ierīce
Skrūvju komplekts apstrādājamā

iekārtai Ceramill Motion 2 (4X)

priekšmeta turētājam
179216

Vītņieliktņi apstrādājamā priekšmeta
turētājam

179217

Kontrolsagatave kontrolkuba izfrēzēša-

179218

Servisa komplekts Jäger darbvārpstai

179251

Darbinstrumenta turētāja vāks

nai

Tab. 7
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Drošinātājs ierīcei Ceramill Motion 2
(T 3,15 A / 250 V)

uzsūkšanas ierī-

179210

Daudzfunkciju aditīvās pārbaudes kontrolstrēmeles, 100 gab. Kontrolstrēme-

padeves jauda
DEL tvertne s til-

Apzīmējums

179230

Tab. 7
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