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VERKLARING VAN SYMBOLEN

1

Verklaring van symbolen

Waarschuwingen

NL

Waarschuwingen in de tekst worden met

Overige symbolen in de gebruiksaanwijzing
Symbool

Betekenis

▷

Punt van een handelingsbeschrijving

een waarschuwingsdriehoek op een
gekleurde achtergrond weergegeven en
omkaderd.

_

Punt van een lijst
▪

Bij gevaren door stroom wordt het uitroepteken in de waarschuwingsdriehoek

lingsbeschrijving of een lijst
[3]

vervangen door een bliksemsymbool.

de maatregelen ter afwending van het gevaar niet
worden opgevolgd.
_ AANWIJZING betekent dat materiële schade

Getallen in rechte haken hebben
betrekking op positiegetallen in
afbeeldingen

Signaalwoorden aan het begin van een waarschuwing duiden aard en ernst van de gevolgen aan als

Ondergeschikt punt van een hande-

Tabel 1
Overige symbolen op het apparaat
Symbool

kan optreden.
_ VOORZICHTIG betekent dat licht tot matig per-

Betekenis
USB-aansluiting (bus type B)

soonlijk letsel kan optreden.
_ WAARSCHUWING betekent dat ernstig per-

Netwerkaansluiting (ethernet)

soonlijk letsel kan optreden.
_ GEVAAR betekent dat levensgevaarlijk per-

Insteekgleuf voor SD-kaart
Aansluiting voor besturingskabel

soonlijk letsel kan optreden.

afzuiging
Zekering

Belangrijke informatie

Aansluiting perslucht
Belangrijke informatie zonder gevaar voor
mensen en zaken worden met het hier-

Aansluiting voor besturingskabel

naast staande symbool aangeduid. Deze

Coolstream

wordt eveneens omlijnd.

Aansluiting voor toevoerleiding
koelsmeerstof

Tabel 2
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2

Algemene veiligheidsvoorschriften

Bij de opstelling, de eerste ingebruikneming en het

AANWIJZING:
▷ Het apparaat uitschakelen als het niet meer

gebruik van het apparaat moeten de volgende vei-

is, bijv. gedurende de nacht. Dit komt ook het

ligheidsvoorschriften in acht worden genomen:

milieu ten goede, aangezien op deze wijze
elektrische energie bespaard wordt.

VOORZICHTIG:
Functiestoringen bij defect apparaat!
Als u een beschadiging of een functiedefect van
het apparaat vaststelt:
▷ Het apparaat als defect kenmerken.
▷ Verder gebruik voorkomen tot een reparatie
heeft plaatsgevonden.

NL

gebruikt wordt of als het lange tijd onbeheerd

3

Geschikt personeel
AANWIJZING:

Het apparaat mag alleen door geschoold en
gespecialiseerd personeel in gebruik genomen
en bediend worden.

AANWIJZING:
Beschadiging van apparaat door ontoereikende
afzuiging bij droge bewerking!
▷ Het apparaat alleen met Ceramill Airstream of
andere compatibele afzuiging gebruiken (zie
pagina 20).

AANWIJZING:
Beschadiging van apparaat door ontoereikende
koeling bij slijpprocessen!
▷ Bij slijpprocessen het apparaat alleen met
Ceramill Coolstream gebruiken (zie
pagina 11 e.v.).

AANWIJZING:
Schade door lekkende koelsmeerstof!
▷ De aansluitingen voor de koelsmeerstof regelmatig op dichtheid controleren.
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GEGEVENS OVER HET APPARAAT

NL

4

Gegevens over het apparaat

4.1

Ceramill Motion 2

De Ceramill Motion wordt geleverd met een ruwe
testvorm Ceramill TEST 71 L (bestelnr. 760301) in

De Ceramill Motion 2 is verkrijgbaar als

de werkstukhouder. Voor aflevering is in de

vierassig model (4X) en als vijfassig model

fabriek ter controle van de nulpunten een testob-

(5X). Deze gebruiksaanwijzing geldt voor

ject gefreesd. De daarbij achtergebleven frees-

beide modellen.

spanen zijn geen reden voor reclamatie. De ruwe
testvorm dient voor het testfrezen en voor de kali-

4.1.1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Meegeleverd

Frees- en slijpapparaat Ceramill Motion 2
Netkabel
USB-kabel (5 m)
Netwerkkabel (5 m)
Besturingskabel afzuiging
Persluchtslangen (250 mm en 2000 mm)
Reinigingsslang met borstelkop
Verzorgingseenheid
Serviceset voor Jäger-spil
Ceramill Match Package
▪ CD Ceramill Match 2 (bedrijfssoftware Ceramill

Match 2 en Ceramill Motion 2)
▪ Installatiehandleiding
_ Ruw sjabloon ZI71 Motion
_ Ceramill TEST 71 L (ruwe testvorm)
_ Ceramill Motion Roto 2,5 (freesgereedschap, in
_
_
_
_
_
_
_

6

de spantang gemonteerd)
Schroevenset
Draaimomentsleutel 4 Nm
Werkstukhouder 71
Afzuigadapter
Afzuigkap
Afvoerdeksel
Meetschuif

bratie van de Ceramill Motion.
▷ Na het uitpakken het apparaat op volledigheid
en eventuele transportschade controleren.
Mocht transportschade zijn opgetreden, hierover onmiddellijk bij de leverancier reclameren
(verg. opstellingschecklist Ceramill Mall).

GEGEVENS OVER HET APPARAAT

4.1.2

Gebruik volgens de voorschriften

4.1.3

CE-conformiteitsverklaring

De Ceramill Motion 2 is een computergestuurd

Dit product voldoet in constructie en bedrijfsge-

frees- en slijpapparaat voor het vervaardigen van

drag aan de Europese richtlijnen en de aanvul-

tandprothesen door:
_ droge bewerking van ruwe vormen uit
▪ voorgesinterd zirkoniumoxide
▪ ongesinterde niet-edelmetalen (NEM)
▪ was
▪ kunststoffen
_ natte bewerking van ruwe vormen uit
▪ gesinterde glaskeramiek
▪ kunststoffen

lende nationale eisen. De conformiteit is met de

NL

CE-markering bevestigd.
De conformiteitsverklaring van het product kan
op www.amanngirrbach.com worden opgevraagd.

Bij het gebruik van niet door AmannGirrbach vrijgegeven ruwe vormen en gereedschappen kan
het apparaat beschadigd worden en kan het werkstuk onbruikbaar zijn. Voor deze gevallen aanvaardt AmannGirrbach geen aansprakelijkheid.
Door eigenmachtige aan- of ombouw aan het
apparaat vervalt eveneens de garantie.
Voor het gebruik van de Ceramill Motion 2
is een persluchtaansluiting vereist (zie
pagina 19).
Droge bewerking is alleen toegestaan in combinatie met een geschikte afzuiging (technische eisen
zie pagina 20). Wij adviseren Ceramill Airstream.
Nat frezen en nat schuren is alleen in combinatie
met Ceramill Coolstream (toebehoren) toegestaan.

7

GEGEVENS OVER HET APPARAAT

4.1.4

Bouwdelen en aansluitingen

NL
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Fig. 1

Apparaatoverzicht voorzijde vijfassig model

1 Meetvoorziening gereedschaplengte
2 KSS-sproeiers
3 Freesspil
4 Afzuigkap
5 Servicetoets
6 Bedieningstoets
7 KSS-afvoer
8 Gereedschaphouder
9 Werkstukhouder
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Fig. 2

5

Apparaatoverzicht voorzijde vierassig model

1 Meetvoorziening gereedschaplengte
2 KSS-sproeiers
3 Freesspil
4 Afzuigkap
5 Servicetoets
6 Bedieningstoets
7 KSS-afvoer
8 Gereedschaphouder
9 Werkstukhouder
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Fig. 3

Apparaatoverzicht achterzijde

1 USB-aansluiting
2 Ethernetaansluiting
3 Besturingsaansluiting voor Ceramill Coolstream
4 Insteekgleuf voor SD-geheugenkaart
5 Besturingsaansluiting voor afzuiging
6 Persluchtingang
7 Persluchtslang 250 mm
8 Verzorgingseenheid
9 Persluchtaansluiting freesspil
10 Aansluiting KSS-toevoerleiding
11 Aansluiting KSS-afvoer
12 Schuiflade met zekeringen
13 Netaansluiting

10

14 Hoofdschakelaar
15 Aansluiting afzuigslang

GEGEVENS OVER HET APPARAAT

4.2

Ceramill Coolstream

Ceramill Coolstream

4.2.1

Meegeleverd

De verzorgingseenheid Ceramill Coolstream (zie

_ Verzorgingseenheid Ceramill Coolstream met
▪ voorraadreservoir voor koelsmeerstof (KSS)
▪ Filter voor KSS
_ Besturingskabel
_ KSS-toevoerleiding
_ Buizenset
_ Netkabel
_ Spanenzeef
_ Spatbeschermkap
_ 2 liter Ceramill Coolant (koelsmeerstof)
_ Analyseteststrook
▪ Multifunctionele additieftest
▪ pH-waarde
▪ Nitriettest
▪ Keuringsverslag

4.1.5

Toebehoren

hoofdstuk 4.2) is voor de natte bewerking beslist
vereist. Deze waarborgt de noodzakelijke koelsmeerstofkringloop, inclusief de filtering van de
koelsmeerstof. Bovendien biedt deze plaats voor
Ceramill Airstream.
Ceramill Airstream
Ceramill Airstream is een afzuiging voor de droge
bewerking met Ceramill Motion 2. Deze is uitgerust met een speciale filterzak en een HEPAmicrofilter, dat fijn stof (o.a. zirkoniumoxidestof)
tot 99,97 % uitfiltert (fijnstofklasse M).
Door de aparte ingang van de besturingskabel is
automatisch bedrijf mogelijk.
Ceramill Airstream kan in Ceramill Coolstream
worden ingezet.
Frees- en slijpgereedschappen
Voor Ceramill Motion 2 zijn verschillende frezen
en slijpinzetstukken verkrijgbaar (zie catalogus).

NL

4.2.2 Gebruik volgens de voorschriften
De Ceramill Coolstream is de verzorgingseenheid
voor de natte bewerking voor de Ceramill
Motion 2. Deze waarborgt de toepassingsspecifieke toestroom, afvoer en filtering van de vereiste koelsmeerstof.
Gebruik met andere apparaten dan Ceramill
Motion 2 is niet toegestaan.
4.2.3 CE-conformiteitsverklaring
Dit product voldoet in constructie en bedrijfsgedrag aan de Europese richtlijnen en de aanvullende nationale eisen. De conformiteit is met de
CE-markering bevestigd.
De conformiteitsverklaring van het product kan
op www.amanngirrbach.com worden opgevraagd.
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4.2.4 Bouwdelen en aansluitingen
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1

Fig. 4

2

Apparaatoverzicht voorzijde

1 KSS-afvoer bij opstelling onder een tafel
2 KSS-afvoer bij opstelling rechtstreeks onder Ceramill Motion 2
3 Opname voor stelvoeten Ceramill Motion 2
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Fig. 5

Apparaatoverzicht achterzijde

1 Besturingsaansluiting voor Ceramill Coolstream
2 Netaansluiting
3 Besturingsaansluiting voor afzuiging (bijv. Ceramill Airstream)
4 Aansluiting voor KSS-toevoerleiding
5 KSS-afvoer bij opstelling rechtstreeks onder Ceramill Motion 2
6 KSS-afvoer bij opstelling onder een tafel
7 KSS-toevoerleiding
8 KSS-reservoir
9 KSS-afvoerkraan
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INSTALLATIE
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5

Installatie

5.1

Ceramill Motion 2

5.1.1

Opstelling Ceramill Motion 2 zonder
Ceramill Coolstream

Landen met netspanning 100-115 V
Het apparaat is vooraf ingesteld voor een net-

Bij de Ceramill Motion 2 is een aparte

spanning van 230 V. Als de netspanning op de

opstellingshandleiding gevoegd.

opstellingsplaats 100-115 V bedraagt:
▷ De schuiflade ([11] in afbeelding 3 op pagina 10)
onder de netstekker uittrekken.
▷ Beide zekeringen T3,15 A door de meegeleverde
zekeringen T6,3 A vervangen.

_ Het apparaat is uitsluitend bestemd voor
gebruik binnen droge, gesloten ruimten.
_ Opzij, achter en boven moet een vrije ruimte
van minstens 200 mm worden aangehouden.
De plaatsbehoefte voor de Ceramill Motion 2
incl. aansluitingen bedraagt:
▪ Breedte: 920 mm
▪ Diepte: 790 mm
▪ Hoogte: 955 mm
_ Het lege gewicht van het apparaat bedraagt
78 kg (vijfassig model) resp. 75 kg (vierassig
model). Het steloppervlak moet voldoende
belastbaar zijn.
_ De ruimtetemperatuur tijdens bedrijf moet tussen 18 °C en 30 °C liggen. Grote temperatuurschommelingen moeten worden voorkomen.
▷ Het apparaat op een zware werktafel of werkbank neerzetten (op afstand tot de vloer, niet
tegen een muur).
▷ De hoogte van de apparaatvoeten door draaien
zodanig instellen dat het apparaat waterpas en
stabiel op alle vier de voeten staat.
▷ De afzuigslang van de gebruikte afzuiging (bijv.
Ceramill Airstream) in de aansluiting [7] aan de
achterzijde van de Ceramill Motion 2 steken.
▷ De persluchtslang aan de achterzijde van de
Ceramill Motion 2 aansluiten
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5.1.2

Opstelling Ceramill Motion 2 met Cera-

▷ Ceramill Airstream op modus AUTO instellen.

mill Coolstream

▷ Ceramill Airstream met afzuigopening naar ach-

NL

teren in Ceramill Coolstream plaatsen.
Bij Ceramill Motion 2 en Ceramill Coolstream zijn aparte opstellingshandleidingen gevoegd.

Functiestoring!
▷ Besturingskabel van Ceramill Airstream
niet op Ceramill Motion 2 aansluiten.

In combinatie met de verzorgingseenheid Ceramill
Coolstream wordt de Ceramill Motion 2 rechtstreeks op de Ceramill Coolstream (torenvariant)
of op een tafel boven de Ceramill Coolstream
opgesteld (tafelvariant).

▷ Besturingskabel van Ceramill Airstream aan
achterzijde van Ceramill Coolstream aansluiten.
▷ Afzuigslang van Ceramill Airstream op Ceramill
Motion 2 aansluiten.

Inbouw Ceramill Airstream in Ceramill Coolstream
Als de luchtafzuiging bij droge bewerking met
Ceramill Airstream plaatsvindt, kan deze in
Ceramill Coolstream worden ingebouwd (zie
opstellingshandleiding Ceramill Airstream). Dat
maakt de bekabeling eenvoudiger.

1

2
Fig. 6
1 Ceramill Coolstream
2 Ceramill Airstream
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Opstelling Ceramill Motion 2 rechtstreeks op

AANWIJZING:

Ceramill Coolstream (torenvariant)

NL

Opzij, achter en boven moet een vrije ruimte van
minstens 200 mm worden aangehouden. De
plaatsbehoefte voor de Ceramill Motion 2 op de
Ceramill Coolstream incl. aansluitingen bedraagt:
_ Hoogte: 1620 mm
_ Breedte: 920 mm
_ Diepte: 860 mm
De opstellingsplaats moet vlak zijn.

Beschadiging van elektrische leidingen en KSStoevoerleiding:
▷ Bij het verplaatsen van de Ceramill Coolstream
erop letten dat er niet over leidingen wordt
gereden.
▷ Ceramill Motion 2 op Ceramill Coolstream met
de voetjes in de opnames plaatsen.
▷ De verzorgingseenheid monteren (zie
pagina 19).
▷ Het KSS-reservoir van de Ceramill Coolstream

≥ 200

520

≥ 200

uitbouwen (zie hoofdstuk 8.2 op pagina 34).
▷ KSS-reservoir vullen met koelsmeerstof Ceramill Coolant (zie hoofdstuk 8.5 op pagina 36).
▷ Het KSS-reservoir inbouwen (zie hoofdstuk 8.6

≥1620
1420

op pagina 37).

1

▷ De KSS-toevoerleiding op Ceramill Motion 2 en
Ceramill Coolstream aansluiten.

2
1
3
2
Fig. 7
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream

Fig. 8
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 KSS-afvoerbuis
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mill Motion 2 en Ceramill Coolstream daarmee
verbinden (zie opstellingshandleiding).
▷ Ceramill Coolstream met Ceramill Motion 2 naar
de opstellingsplaats rijden.
▷ De wielen van de Ceramill Coolstream met de
vastzetremmen blokkeren.
▷ De afzuigslang van de gebruikte afzuiging (bijv.
Ceramill Airstream) in de aansluiting afzuigslang ([15] in afbeelding 3 op pagina 10) aan de
achterzijde van de Ceramill Motion 2 steken.

Opstelling Ceramill Motion 2 op een tafel boven
Ceramill Coolstream (tafelvariant)

NL

Onder de tafel moet opzij en achter een vrije
ruimte van minstens 200 mm worden aangehouden, boven minstens 10 mm. De plaatsbehoefte
voor de Ceramill Coolstream onder de tafel
bedraagt:
_ Hoogte onder de tafel: 675 mm
_ Breedte onder de tafel: 920 mm
_ Diepte onder de tafel: 860 mm
De opstellingsplaats moet vlak zijn.
Opstellingsmaten voor Ceramill Motion 2 zie
pagina 14.

1

≥ 920
≥ 200
≥ 675

▷ De KSS-afvoerpijp [3] in elkaar steken en Cera-

≥ 200
2

Fig. 9
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
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Om de afvoerbuis voor de KSS te kunnen monteren, moet de tafel op een afstand tot de muur wor-

NL

▷ Ceramill Coolstream zodanig onder de tafel rijden dat de apparaten uitgelijnd staan.

den opgesteld of moet deze een passende
uitsparing voor de buizen van de KSS-afvoer hebben (zie opstellingshandleiding).
▷ Ceramill Motion 2 op de tafel positioneren.
▷ De hoogte van de apparaatvoeten door draaien

1

zodanig instellen dat het apparaat waterpas en
stabiel op alle vier de voeten staat.
▷ De verzorgingseenheid monteren (zie

4
3

pagina 19).
▷ Het KSS-reservoir van de Ceramill Coolstream

4

uitbouwen (zie hoofdstuk 8.2 op pagina 34).

2

▷ KSS-reservoir vullen met koelsmeerstof Ceramill Coolant (zie hoofdstuk 8.5 op pagina 36).
▷ Het KSS-reservoir inbouwen (zie hoofdstuk 8.6
op pagina 37).
AANWIJZING:
Beschadiging van elektrische leidingen en KSStoevoerleiding:
▷ Bij het verplaatsen van de Ceramill Coolstream
erop letten dat er niet over leidingen wordt
gereden.

Fig. 10
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 Aansluiting voor KSS-retourleiding
4 KSS-afvoerbuis
▷ De KSS-toevoerleiding op Ceramill Motion 2 en
Ceramill Coolstream aansluiten.
▷ De KSS-afvoerpijp [4] in elkaar steken en Ceramill Motion 2 en Ceramill Coolstream daarmee
verbinden (zie opstellingshandleiding).
▷ De afzuigslang van de gebruikte afzuiging (bijv.
Ceramill Airstream) in de aansluiting afzuigslang ([15] in afbeelding 3 op pagina 10) aan de
achterzijde van de Ceramill Motion 2 steken.
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5.2

▷ De 250 mm-persluchtslang [2] aan de rechter

Verzorgingseenheid

De Jäger-spil is uitgerust met een sperluchtinrichting. Deze sperlucht voorkomt dat er spanen en
stof in de spil terecht kunnen komen. De verzorgingseenheid filtert eventueel aanwezige verontreinigingen uit de sperlucht en voorkomt zo dure
beschadigingen van het apparaat.
Aanbrengen van verzorgingseenheid

aansluiting van de verzorgingseenheid en aan

NL

de persluchtaansluiting [5] van de Ceramill
Motion aansluiten.
▷ Met de 2000 mm-persluchtslang de persluchtingang [3] van de verzorgingseenheid met de persluchtaansluiting in het laboratorium verbinden.
Eisen aan de persluchtverzorging
Voor het gebruik moet de perslucht aan de vol-

1
2
4

3

gende minimumeisen voldoen:
_ Volumestroom: 50 l/min (1,77 CFM)
_ Druk: 6 bar / 87 psi
Ten aanzien van de zuiverheid van de lucht gelden
de volgende eisen:
_ Vaste verontreinigingen: Klasse 3;
beter dan 5 m voor vaste stoffen
_ Watergehalte: Klasse 4;
max. drukdauwpunt +3°C
_ Totaal oliegehalte: Klasse 2;

6

5

max. oliegehalte 0,1 mg/m3
De druk en de luchthoeveelheid worden tijdens de

7

werking door de Ceramill Motion 2 bewaakt. Als de
gevraagde waarden niet worden bereikt, stopt het

Fig. 11

Verzorgingseenheid

freesprogramma. Als de correcte luchtwaarden

1 Kartelschroeven

weer aanwezig zijn, kan na het bevestigen van de

2 Persluchtslang 250 mm

fout in de software het freesprogramma worden

3 Persluchtingang

voortgezet.

4 Waterafscheider
5 Persluchtaansluiting freesspil
6 Aansluiting KSS-afvoerbuis
7 Aansluiting KSS-toevoerleiding
▷ De verzorgingseenheid aan de achterzijde van
het apparaat met de kartelschroeven [1] bevestigen.
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Eisen luchtzuiverheid Jäger-spil
Als een andere dan de meegeleverde verzorging-

NL

5.3

Installatie van software Ceramill
Match 2 en Ceramill Motion 2

seenheid wordt gebruikt, moet deze voldoen aan
de volgende aansluitvoorwaarden volgens
DIN-ISO 8573-1:
_ Vaste verontreinigingen: klasse 3
(deeltjesgrootte max. 5 m, deeltjesdichtheid
max. 5 mg/m3)
_ Watergehalte: klasse 4
(max. drukdauwpunt +3 °C, watergehalte
max. 6000 mg/m3)
_ Totaal oliegehalte: klasse 2
(max. oliegehalte 0,1 mg/m3)
Eisen afzuiging
Als een andere afzuiging dan Ceramill Airstream
wordt gebruikt, moet deze voldoen aan de volgende eisen:
_ Zuigcapaciteit: 56,6 l/min
_ Geschiktheid voor zirkoniumoxidestof
_ HEPA-microfilter (97,97%), filterklasse H12,
stofklasse M
De afzuigslang wordt aangesloten op het apparaat
met een adapter (meegeleverd). Deze past op
afzuigslangen met een binnendiameter van
38 mm.
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AANWIJZING:
Functiestoring!
▷ Ceramill Motion 2 alleen met door AmannGirrbach geleverde computers gebruiken.
▷ De CD Ceramill Match 2 in het cd-romstation van
de computer plaatsen.
Op de cd bevindt zich een pdf-document met de
installatiehandleiding.
▷ Het pdf-document openen en de aanwijzingen in
de handleiding volgen.

INSTALLATIE

Bij installatie met Ceramill Coolstream:

Aansluitingen tot stand brengen

2

1

6

3

4

1

5

NL

2

7

3

4

Fig. 13 Aansluitingen aan achterzijde van
Ceramill Coolstream

Fig. 12 Aansluitingen aan achterzijde van
Ceramill Motion 2
1 USB-aansluiting
2 Ethernetaansluiting
3 Besturingsaansluiting voor Ceramill Coolstream
4 Insteekgleuf voor SD-geheugenkaart
5 Besturingsaansluiting voor afzuiging

1 Netaansluiting
2 Aansluiting voor KSS-toevoerleiding
3 Besturingsaansluiting voor Ceramill Coolstream
4 Besturingsaansluiting voor afzuiging
(bijv. Ceramill Airstream)
▷ De besturingsaansluiting voor Ceramill Cool-

6 Hoofdschakelaar

stream aan de achterzijde van de Ceramill

7 Netaansluiting

Motion 2 ([3] in afbeelding 12) en aan de achter-

▷ Ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar [6] van

zijde van de Ceramill Coolstream ([3] in

de Ceramill Motion in stand 0 staat.
▷ Controleren of de SD-geheugenkaart correct in
de insteeksleuf [4] aan de achterzijde van de
Ceramill Motion 2 zit.
▷ De netkabel op de netaansluiting [7] van de
Ceramill Motion 2 en op een netcontactdoos
aansluiten.
Bij installatie zonder Ceramill Coolstream:
▷ De besturingsaansluiting voor afzuiging [5] aan

afbeelding 13) met de besturingskabel verbinden.
▷ De besturingskabel van de afzuiging aan de
besturingsaansluiting voor afzuiging aan de
achterzijde van de Ceramill Coolstream ([4] in
afbeelding 13) aansluiten.
▷ De netkabel op de netaansluiting ([1] in
afbeelding 13) van de Ceramill Coolstream en op
een netcontactdoos aansluiten.

de achterzijde van de Ceramill Motion 2 en aan
de achterzijde van de afzuiging (bijv. Ceramill
Airstream) met de besturingskabel verbinden.
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Verbinding met de computer
▷ De USB-aansluiting ([1] in afbeelding 12) van de

NL

5.4

Netwerkverbinding tot stand brengen

Ceramill Motion 2 en een vrije USB-aansluiting
van de computer met de USB-kabel verbinden.

Voor het tot stand brengen van de net-

De maximaal toegestane lengte van de USB-lei-

werkverbinding moeten de Ceramill

ding bedraagt 5 m.

Motion 2 en de computer eerst nog via de

▷ De Ceramill-dongle in een vrije USB-aansluiting
aan de achterzijde van de computer steken.

USB-aansluiting verbonden zijn.
▷ De ethernetaansluiting [2] van de Ceramill
Motion 2 met de computer resp. met het netwerk via een netwerkkabel verbinden.
De maximaal toegestane lengte van de netwerkleiding naar de computer resp. naar de netwerkrouter bedraagt 100 m.

Fig. 14 Ceramill-dongle

▷ Ceramill Motion 2 inschakelen.
▷ Ceramill Coolstream inschakelen.
▷ De software Ceramill Motion 2 starten.
▷ Na initialisatie van de Ceramill Motion 2 in de
software onder Instellingen > Communicatie de
aansluitsoort van USB naar ethernet omzetten
en indien nodig het IP-adres aanpassen (zie
beschrijving software Ceramill Motion 2).
▷ Ceramill Motion 2 uitschakelen en opnieuw
inschakelen.
▷ Ceramill Motion 2 in de software initialiseren.
▷ Nadat de software de ethernetverbinding herkend heeft, de USB-kabel lostrekken.
Bij gebruik via een netwerk kunnen maximaal acht apparaten worden aangesloten
en via de software Ceramill Match worden
aangestuurd.
Computer en Ceramill Motion 2 moeten
zich binnen hetzelfde subnetwerk bevinden.
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5.5

Ingebruikneming van de Ceramill
Motion 2
De drie standaardfrezen op de gereedschapplaatsen 1-3 zijn voor het gebruik
beslist noodzakelijk.

▪ Roto 2,5 op plaats 4 steken.
▪ Roto 1,0 op plaats 5 steken.
▪ Roto 0,6 op plaats 6 steken.

NL

▷ De gewenste ruwe vorm in de opname van de
Ceramill Motion 2 plaatsen. De hoge/dikke zijde
van de ruwe vorm moet naar de as wijzen.

Naast de standaardgereedschappen kunnen
optioneel in de gereedschaphouder zustergereedschappen worden ingestoken. Als een standaardgereedschap zijn slijtgrens heeft bereikt, neemt
de Ceramill Motion 2 automatisch het bijbehorende zustergereedschap over.

Fig. 16 Ruwe vorm inzetten (vijfassig model)
▷ De ruwe vorm met vier schroeven en onderlegringen bevestigen.
AANWIJZING:
Beschadiging van de ruwe vorm
▷ Schroeven niet te vast aandraaien! Geen span-

Fig. 15 Gereedschaphouder (vijfassig model)

ning aanbrengen!
▷ De schroeven met de meegeleverde inbussleu-

Bij het vierassige model is de gereed-

tel aandraaien.

schaphouder 90° gedraaid (zie
afbeelding 2 op pagina 9).
▷ De standaardgereedschappen Ceramill Motion
Roto in de gereedschaphouder van de Ceramill
Motion 2 steken. Gereedschapschacht daarbij
naar buiten positioneren.
▪ Roto 2,5 bevindt zich in de spil.
▪ Roto 1,0 op plaats 2 steken.
▪ Roto 0,6 op plaats 3 steken.
▷ Optioneel: De zustergereedschappen in de
gereedschaphouder van de Ceramill Motion 2
steken. Gereedschapschacht daarbij naar buiten positioneren.

Fig. 17

Ruwe vorm vastschroeven (vijfassig
model)

▷ Geschikte kap monteren
▪ Afzuigkap voor droge bewerking
▪ Spatbeschermkap bij natte bewerking
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Bij natte bewerking:

6

Gebruik en bediening

▷ De spanenzeef met de brede zijde naar achte-

NL

WAARSCHUWING:

ren inzetten.
Zonder spanenzeef worden spanen in de tank

Gevaar door weggeslingerde spanen of gereed-

gespoeld. De filterzak wordt sneller gevuld.

schapbrokstukken!
▷ De deur van de Ceramill Motion 2 tijdens de

De spanenzeef wordt meegeleverd met de

bewerking altijd gesloten houden.

Ceramill Coolstream. Deze kan bij droge
bewerking in het apparaat aanwezig blij-

AANWIJZING:

ven.
Ontoereikende freesresultaten en verhoogde
▷ De deur van de Ceramill Motion 2 sluiten.

slijtage bij droge bewerking.

▷ De Ceramill Motion 2 met de hoofdschakelaar

▷ Ceramill Motion 2 niet zonder afzuiging (bijv.

inschakelen.

Ceramill Airstream) gebruiken.

▷ De computer inschakelen.
▷ De software Ceramill Motion 2 starten.
Bij de start van de software vindt een machineinitialisatie plaats.
Als de Ceramill Motion 2 niet herkend wordt:
▷ Computer opnieuw starten.

AANWIJZING:
Ontoereikende frees- en slijpresultaten en verhoogde slijtage bij natte bewerking!
▷ Ceramill Motion 2 niet zonder verzorgingseenheid Ceramill Coolstream gebruiken.

Bij een nieuwe opstelling van de Ceramill

De handleiding voor het gebruik (videotutorial)

Motion 2 is een controle van het assys-

van de software Ceramill Match 2 en de handlei-

teem noodzakelijk.

ding voor de bediening van de machine bevinden

▷ Hiertoe de handleiding voor het frezen

zich op de Ceramill Match CD resp. zijn te down-

van de testvormen in acht nemen.

loaden op www.ceramill-m-center.com.

6.1

Wisselen tussen natte en droge
bewerking

De Ceramill Motion 2 kan zowel voor natte als voor
droge bewerking worden gebruikt.
In de leveringstoestand is deze ingesteld voor
droge bewerking.
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6.1.1

Wisselen van droge naar natte bewerking

NL

4

1

4.

5

2
1.

2.

5.
3.

B

3

Fig. 18
1 Afzuigkap

▷ De afzuigslang lostrekken.

2 Hendel

▷ De gereinigde spanenzeef [3] aanbrengen.

3 Spanenzeef
4 Spatbeschermkap
5 Afzuigkap
B Servicetoets
▷ De hendel [2] losdraaien en de witte afzuigkap
[1] naar voren lostrekken.
▷ De afzuigslang aan de afzuigopening in de freesruimte aansluiten.
▷ Bij geopende deur de servicetoets [B] aan de
voorzijde van de Ceramill Motion 2 kort indrukken.
De afzuiging start.
▷ De freesruimte afzuigen.
Als de freesruimte schoon is:
▷ De servicetoets [B] opnieuw bedienen.
De afzuiging stopt.

De brede zijde moet zich acht bevinden.
Voor de natte bewerking moet de spanenzeef [3] beslist worden gebruikt. De zeef
dient als eerste filtering van het koelsmeermiddel voor grove deeltjes.
▷ Controleren of de gaatjes van de KSS-sproeiers
open zijn.
▷ Controleren of de deurdichting schoon en vrij
van spanen is.
▷ Controleren of de KSS-afvoerbuis vrij is en de
buizen buiten goed aangesloten zijn.
▷ De transparante spatbeschermkap [4] op de
afzuigopening vaststeken en met hendel [5]
vergrendelen.
▷ Het freesbestand voor natte bewerking overdragen.
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6.1.2

Wisselen van natte naar droge bewerking

NL

1

4

4.

2

5
2.

3.

1.

5.

B

3

Fig. 19
1 Afzuigkap

▷ De luchtafzuiging controleren.

2 Hendel van de afzuigkap

▷ Het freesbestand voor droge bewerking over-

3 Spanenzeef
4 Spatbeschermkap
5 Hendel van de spatbeschermkap
B Servicetoets
▷ De hendel [5] losdraaien en de transparante
spatbeschermkap [4] naar voren lostrekken.
▷ De spanenzeef [3] verwijderen.
▷ Freesruimte en spanenzeef reinigen en drogen
(zie pagina 38).
Voor de droge bewerking is de spanenzeef
[3] niet nodig.
▷ De ruwe vorm en indien nodig de gereedschappen plaatsen resp. wisselen.
▷ Witte afzuigkap [1] op de afzuigopening vaststeken en met hendel [2] vergrendelen.
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6.2

▷ Het opnameboorgat en de opnamevlakken reini-

Wissel van de werkstukhouder

De Ceramill Motion 2 is bij levering uitgerust met
een werkstukhouder maat 71. Voor de bewerking
van de verschillende materialen is eventueel een
andere werkstukhouder nodig.

gen.
▷ De bouten van de te monteren werkstukhouder

NL

controleren en indien nodig reinigen.
▷ De werkstukhouder met de bouten tot deze niet
meer verder kan in het opnameboorgat duwen.

Om de werkstukhouder te wisselen:
▷ Bij gesloten deur de bedieningstoets [A] drie
seconden ingedrukt houden.
Het actuele gereedschap wordt neergelegd. De
werkstukhouder [2] beweegt naar de wisselpositie.

AANWIJZING:
Onnauwkeurige werkresultaten of beschadiging
van de werkstukhouderopname!
▷ De bevestigingsbout [1] met een draaimoment
van 4 Nm vastdraaien.
De meegeleverde draaimomentsleutel is
daarop ingesteld.

2

1

▷ De bevestigingsbout [1] met de meegeleverde
draaimomentsleutel vastdraaien.
▷ De bedieningstoets [A] kort indrukken.
Het apparaat gaat naar de basispositie.

Fig. 20 Vijfassig model

6.3

Controleren van het modelbereik

Het modelbereik waarop het werk vervaardigd
wordt, moet in de contour van de meegeleverde

1

sjabloon passen (zie ook Match Package). Anders
kan het werk niet in de ruwe vorm vervaardigd
worden.

2

Bij de sjabloon is rekening gehouden met de krimping van het zirkoniumoxide bij het eindsinteren.

Fig. 21 Vierassig model
Legenda bij afbeelding 20 en afbeelding 21:
1 Bevestigingsbout voor werkstukhouder
2 Werkstukhouder
▷ De bevestigingsbout [1] losdraaien.
▷ De werkstukhouder naar rechts (vijfassig
model) resp. naar onderen (vierassig model) lostrekken.

Fig. 22 Sjabloon voor ZI 71 zirkoniumoxide
▷ Voor werkzaamheden in was of kunststof het
modelbereik opmeten.
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6.4

Functie van de toetsen

6.5

Referentieverplaatsing

Na het inschakelen moeten met een referentiever-

NL

plaatsing de mechanische nulpunten worden vastgelegd. Bedieningstoets [A] knippert.
Als u de referentieverplaatsing wilt starten:
▷ Bedieningstoets [A] kort indrukken.

A

B

De referentieverplaatsing wordt gestart. Bedieningstoets [A] is verlicht.

Fig. 23 Toetsen

De referentieverplaatsing kan onderbroken worToets

bij gesloten deur

bij open deur

Bedie-

referentieverplaat- afzuiging

ningstoets

sing starten of

[A]

onderbreken; actu- deactiveren

activeren of

den:
▷ Bedieningstoets [A] kort indrukken.
De referentieverplaatsing wordt onderbroken.
Bedieningstoets [A] knippert.

ele programma

Als u de referentieverplaatsing wilt voortzetten:

starten of onder-

▷ Bedieningstoets [A] kort indrukken.

breken; controle-

De referentieverplaatsing wordt voortgezet op

positie activeren

de plaats waar deze is onderbroken. Bedie-

of deactiveren;

ningstoets [A] is verlicht.

wisselpositie voor
werkstukhouder

Na beëindiging van de referentieverplaatsing gaat

activeren

het apparaat naar de basispositie. Bedie-

Servicetoets

actuele pro-

[B]

gramma onderbre- lucht active-

blokkeer-

ken servicepositie

ren of

activeren; gereed-

deactiveren

schapwisselpositie
activeren; kijkvensterreiniging activeren

Tabel 3
Deze functies kunnen in plaats van met de
toetsen ook met de software worden
bediend (zie handleiding bij de software
Ceramill Motion 2).
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6.6

Uitvoering van programma

Voor de uitvoering moet het programma worden
geladen (zie software Ceramill Match 2).
▷ Bedieningstoets [A] kort indrukken.

6.7

Controle van werkstuk tijdens
lopend programma

indrukken.

Het programma wordt gestart. Bedieningstoets

Het programma wordt onderbroken. De spil

[A] is verlicht.

beweegt naar achteren, het actuele werkstuk

Het programma kan onderbroken worden:

wordt neergelegd en het werkstuk wordt

▷ Bedieningstoets [A] of servicetoets [B] kort

gekeerd. Tijdens de verplaatsing is bedie-

indrukken.
-of▷ Deur openen.
Het programma wordt onderbroken. Bedieningstoets [A] knippert.

NL

▷ Bedieningstoets [A] langer dan drie seconden

ningstoets [A] verlicht, na het bereiken van de
positie knippert deze.
▷ Werkstuk optisch controleren.
▷ Bedieningstoets [A] kort indrukken.
Het gereedschap wordt weer opgenomen. De
spil beweegt naar de positie waar het pro-

Als u het programma wilt voortzetten:
▷ Bij gesloten deur bedieningstoets [A] kort
indrukken.
Het programma wordt voortgezet op de plaats
waar het is onderbroken. Bedieningstoets [A] is
verlicht.

gramma is onderbroken. Tijdens de verplaatsing
is bedieningstoets [A] verlicht, na het bereiken
van de positie knippert deze.
▷ Bedieningstoets [A] kort indrukken.
Het programma wordt voortgezet. Bedieningstoets [A] is verlicht.

Na beëindiging van het programma gaat het apparaat naar de basispositie. Bedieningstoets [A]
gaat uit.
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6.8

Naar servicepositie verplaatsen

Naar de servicepositie kan worden verplaatst van-

NL

6.9

Kijkvensterreiniging

▷ Bij gesloten deur servicetoets [B] drie seconden

uit de basispositie of vanuit een onderbroken pro-

ingedrukt houden.

gramma.

Zolang de toets ingedrukt wordt gehouden,

▷ Servicetoets [B] kort indrukken.

blaast een achter het kijkvenster geplaatste

Het actuele gereedschap wordt neergelegd en

luchtsproeier de ruit schoon door stof en spa-

de spil beweegt naar de servicepositie. De spil is

nen te verwijderen.

ontspannen, de motor geblokkeerd. Tijdens de
verplaatsing is bedieningstoets [A] verlicht, na

Het kijkvenster wordt ook bij een gereed-

het bereiken van de positie knippert deze.

schapwissel en na beëindiging van een
programma automatisch uitgevoerd. Bij

Als u de servicepositie wilt verlaten:

deze automatische reiniging worden tel-

▷ Bedieningstoets [A] kort indrukken.

kens drie korte luchtimpulsen gegeven.

Het gereedschap wordt weer opgenomen. De
spil beweegt weer naar de basispositie resp.
naar de positie waar het programma is onder-

6.10

Verplaatsing naar de wisselpositie
voor de werkstukhouder

broken. Tijdens de verplaatsing is bedieningstoets [A] verlicht, na het bereiken van de

Verplaatsing naar de wisselpositie voor de werk-

positie knippert deze.

stukhouder is alleen mogelijk vanuit de basispositie.
▷ Bedieningstoets [A] langer dan drie seconden
indrukken.
Het actuele gereedschap wordt neergelegd. De
werkstukhouder wordt gedraaid, zodat de
bevestigingsschroef bereikbaar is. Tijdens de
verplaatsing is bedieningstoets [A] verlicht, na
het bereiken van de positie knippert deze.
Als de wisselpositie voor de werkstukhouder verlaten moet worden:
▷ Bedieningstoets [A] kort indrukken.
Het apparaat gaat naar de basispositie.
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7

Registratie en downloadinformatie

7.1

Quick-Registration M-center

NL

Vóór de registratie kunt u het best de serienummers van de verschillende apparaten noteren.

[1]

Apparaat

Plaats

Scanner (Ceramill Map)

Achterzijde van

Voorbeeld

Serienummer

apparaat

[2]

Computer

Bovenzijde van
computer

[3]

Mind/Match Dongle

Softwareverpakking

[4]

Motion 2

Achterzijde van

(Ceramill Motion 2)

apparaat

Tabel 4
▷ De registratie vindt plaats op

▷ Op de knop „Account nu aanmaken” klikken.

www.ceramill-m-center.com. Op deze pagina op

Na korte tijd wordt een e-mail ter bevestiging

de koppeling „registreren” klikken. Vervolgens

aangemaakt en aan het eerder opgegeven e-

uw persoonlijke gegevens in de formuliervelden
invullen
▷ Alle serienummers invoeren.

mailadres verzonden.
▷ De e-mail openen en op de daarin aanwezige
koppeling klikken.
Er wordt een webpagina geopend waarop de
registratie wordt bevestigd.
Als er niet op de koppeling kan worden
geklikt:
▷ De koppeling naar de browser kopiëren.
Het e-mailadres en het zelfgekozen wachtwoord
zijn de toegangsgegevens tot het beveiligde
gedeelte van de de website

www.ceramill-m-center.com (orders bijhouden,
▷ De gebruiksvoorwaarden accepteren.

videohandleidingen).
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Binnen 24 uur wordt er nog een e-mail verzonden.
Deze bevat de bevestiging van de registratie en de

NL

ftp-toegangsgegevens (6 posities) voor het uploaden van gegevens naar ons M-Center.

Downloadinformatie

De overige handleidingen voor de bediening (videohandleidingen) van de scanner Ceramill Map en
de software Ceramill Mind vindt u op de instructie-

Met de registratie worden twee sets toegangsgegevens verzonden. Een set voor

dvd en kunt u downloaden van

www.ceramill-m-center.com.

de M-center-website (eerste e-mail) en

Updates voor de software zijn eveneens verkrijg-

een set voor het uploaden van uw gege-

baar op de website www.ceramill-m-center.com.

vens naar ons M-Center (tweede e-mail).
▷ Alle toegangsgegevens in de constructiesoftware Ceramill Mind invoeren
(venster wordt automatisch geopend als
u op de Upload-knop klikt

).

Het registratieproces is nu afgesloten.

7.2

Orders bijhouden M-center

Na ontvangst van de constructiegegevens in het
M-Center wordt een orderbevestiging per e-mail
verzonden.
U ontvangt bovendien e-mails ter informatie
zodra uw werk in productie gaat en verzonden
wordt.
Een gedetailleerde lijst van alle orders wordt op de
M-center-website in het aanmeldingsgedeelte
onder „Mijn orders” weergegeven. Na verzending
van de order wordt hier voor elke order een volgnummer weergegeven, waarmee u de order kunt
volgen.
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7.3

OMGANG MET KOELSMEERSTOF (KSS)

8

Omgang met koelsmeerstof (KSS)

▷ De bedieningstoets [A] ca. 8 seconden ingedrukt houden.

NL

Na 3 seconden wordt het KSS-transport gestart.
VOORZICHTIG:
Gevaar voor de gezondheid door onjuiste
omgang met KSS!
▷ Als KSS alleen Ceramill Coolant gebruiken.
▷ Veiligheids- en gebruiksvoorschriften voor
Ceramill Coolant in acht nemen.

▷ De deur openen en de bak verwijderen.
▷ De reactiezone van de teststrook in de KSS steken.
▷ Overtollige vloeistof afschudden.
▷ Na een minuut reactiezone met kleurenschaal
vergelijken en meetwaarde aflezen.
Gewenste waarden en aanwijzingen voor maatre-

8.1

KSS-analyse

gelen bij overschrijding of niet bereiken van
gewenste waarden bevinden zich op een blad met

Om juridische en technische redenen moet

aanwijzingen aan de binnenzijde van de deksel

de koelsmeerstof wekelijks geanalyseerd

van de tank in de Ceramill Coolstream.

worden.
▷ In uw land geldende wetten en richtlij-

In de daar geplaatste zelfklevende trans-

nen ten aanzien van koelsmeerstoffen in

parante hoes kan ook het analyserapport

acht nemen.

worden opgeborgen.

Regelmatige analyse van de KSS is voor de functie
van de Ceramill Motion 2 noodzakelijk. De resultaten van de analyse moeten gedocumenteerd en
gearchiveerd worden.
▷ De koelsmeerstof wekelijks met het oog op de
volgende eigenschappen analyseren:
▪ Concentratie
▪ pH-waarde
▪ Nitrietgehalte
De analyse vindt plaats met teststroken. Deze
teststroken zijn eenvoudig te gebruiken. De pHwaarde, het nitrietgehalte en de concentratie van
de KSS kan ermee worden bepaald.
▷ De ruwe vorm uit de houder verwijderen.
▷ De spatbeschermkap monteren.
▷ Een schone, platte bak midden in de binnenruimte onder de spatbeschermkap plaatsen.
▷ De deur sluiten.
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8.2

KSS-reservoir uitbouwen

Bij beide varianten:
▷ De linker zijwand van de Ceramill Coolstream

Alleen bij tafelvariant:

NL

▷ De KSS-afvoerbuis [1] opzij van de Ceramill
Coolstream losmaken.

verwijderen.
▷ De KSS-afvoerbuis [1] en de KSS-toevoerleiding
[3] boven van het KSS-reservoir lostrekken.
▷ De besturingskabel [2] op de tussenwand (tussen kamer voor Ceramill Airstream en Tank)
vaststeken.

1
1
Fig. 24
1 KSS-afvoerbuis
AANWIJZING:
Beschadiging van elektrische leidingen en KSS-

2
3
Fig. 25 Aansluitingen van KSS-reservoir losmaken (torenvariant)

toevoerleiding:
▷ Bij het verplaatsen van de Ceramill Coolstream

1

erop letten dat er niet over leidingen wordt
gereden.
▷ Ceramill Coolstream onder de tafel naar voren
rijden.

2
3
Fig. 26 Aansluitingen van KSS-reservoir losmaken (tafelvariant)
Legenda bij afbeelding 25 en afbeelding 26:
1 KSS-afvoerbuis
2 Besturingskabel
3 KSS-toevoerleiding
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8.3

AANWIJZING:
Beschadiging van de afvoerkraan!

NL

AANWIJZING:

▷ Het KSS-reservoir alleen aan de grepen bewegen.

KSS-reservoir leegmaken

Beschadiging van de afvoerkraan!

▷ Het KSS-reservoir [2] voorzichtig uit de verzorgingseenheid tillen.

▷ Het KSS-reservoir alleen aan de grepen bewegen.
▷ Het KSS-reservoir [1] met de achterzijde naar
voren op een tafel of bijvoorbeeld op de Cera-

1

mill Coolstream plaatsen.

1
2

2
Fig. 27
1 Ceramill Coolstream
2 KSS-reservoir

3

Fig. 28
1 KSS-reservoir
2 Afvoerkraan
3 Afvoerbak
▷ Een afvoerbak [3] onder de afvoerkraan [2]
neerzetten.
▷ Indien nodig een slang op de afvoerkraan steken
en in de afvoerbak laten uitmonden.
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▷ De afvoerkraan openen.

8.5

Vullen met KSS

De KSS stroomt uit het KSS-reservoir naar de

NL

afvoerbak.

Het water voor de koelsmeerstof moet
drinkwaterkwaliteit hebben. Het optimale

Als het KSS-reservoir leeg is:

hardheidsbereik ligt bij 10 - 20 °dH (komt

▷ Afvoerkraan weer sluiten.

overeen met 1,8 - 3,6 mmol totale hardheid
per liter). Als de hardheid ver daarboven

De KSS moet volgens de geldende voor-

ligt, wordt toevoeging van gedestilleerd

schriften en wetten afgevoerd worden. De

water geadviseerd.

correcte afvoer moet worden gedocumenteerd.

8.4

KSS-reservoir reinigen
AANWIJZING:

Het filter en het KSS-reservoir mogen alleen met
water gereinigd worden.
▷ Gebruik geen reinigingsmiddel.
▷ Vier kruisknopmoeren aan de bovenzijde van
het KSS-reservoir losdraaien en verwijderen.
▷ Het deksel met de afvoerbuis verwijderen.
▷ De filterzak verwijderen en leegmaken.
▷ De filterzak reinigen.
▷ Het KSS-reservoir uitspoelen en reinigen.
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▷ Een apart reservoir vullen met 20 liter water en
1 liter Ceramill Coolant en de inhoud goed mengen.
▷ De filterzak in het KSS-reservoir plaatsen.
▷ Het KSS-reservoir vullen met de aangemaakte
KSS.
▷ Het deksel met de afvoerbuis aanbrengen en
met de vier kruisknopmoeren borgen.

OMGANG MET KOELSMEERSTOF (KSS)

8.6

KSS-reservoir inbouwen

▷ Het KSS-reservoir in de verzorgingseenheid til-

8.7

KSS-systeem reinigen

▷ De spanenzeef verwijderen en reinigen.

NL

▷ De freesruimte reinigen.

len.
▷ De besturingskabel op de tussenwand (tussen

▷ De spanenzeef weer inzetten.

kamer voor Ceramill Airstream en Tank) vast-

▷ De spatbeschermkap monteren.

steken.

▷ Het KSS-reservoir leegmaken (zie pagina 35).

▷ De retourbuis en de KSS-toevoerleiding boven
aan het KSS-reservoir aansluiten.
▷ De linker zijwand van de Ceramill Coolstream
aanbrengen.

▷ Het KSS-reservoir reinigen (zie pagina 36).
▷ Een aparte bak vullen met 5 liter water en
250 ml Ceramill Coolant en de inhoud goed
mengen.
▷ De filterzak inzetten.

AANWIJZING:
Beschadiging van kabels en slangen!
▷ Bij het verplaatsen van de verzorgingseenheid
kabels en slangen niet vastklemmen en daarover niet rijden.

▷ Het KSS-reservoir vullen met de aangemaakte
KSS.
▷ Ceramill Coolstream weer volledig aansluiten.
▷ In de controleservicefuncties „Koelmiddelcircuit
reinigen” activeren.
▷ In de software de reiniging starten

Bij torenvariant:

-of-

▷ De KSS-afvoerbuis en de KSS-toevoerleiding

▷ de bedieningstoets [A] van de Ceramill Motion 2

van de Ceramill Coolstream op de Ceramill

kort indrukken.

Motion 2 aansluiten.

Er wordt 15 minuten lang KSS gepompt en het

Bij tafelvariant:
▷ De verzorgingseenheid weer onder de tafel
duwen en met de Ceramill Motion 2 uitlijnen.
▷ De afvoerbuis aan de zijkant in de Ceramill Coolstream steken tot deze niet meer verder kan.
Daardoor herkent de besturing de afvoerbuis en
geeft deze de KSS-pomp vrij.
▷ De KSS-toevoerleiding van de Ceramill Coolstream op de Ceramill Motion 2 aansluiten.

systeem wordt gereinigd.
De reiniging kan door kort indrukken van
de bedieningstoets [A] onderbroken en
weer gestart worden.
Als de reiniging beëindigd is:
▷ Het KSS-reservoir leegmaken (zie pagina 35).
Het voor de reiniging gebruikte KSS moet
na de reiniging worden afgevoerd.
▷ Het KSS-reservoir opnieuw vullen (zie
pagina 36).
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NL

9

Reiniging en onderhoud

9.1

Ceramill Motion 2

9.1.1

Reiniging

De Ceramill Motion 2 moet na elke werkdag gereinigd worden.
▷ De spanenzeef in het bijzonder bij het nat frezen
van kunststof vaker leegmaken.
Bij een te volle spanenzeef loopt eventueel de

Resterend zirkoniumstof van de droge
bewerking kan bij aansluitende natte
bewerking de filterzak afsluiten.
▷ De servicetoets [B] kort indrukken.
De sperlucht wordt uitgeschakeld.
▷ De bedieningstoets [A] kort indrukken.
De afzuiging wordt uitgeschakeld.

koelsmeerstof niet weg.
Reiniging na natte bewerking
Reiniging na droge bewerking
AANWIJZING:
AANWIJZING:
Zirkoniumstof heeft afslijpende werking!
▷ De ruit in de deur slechts met een zachte doek
voorzichtig reinigen. Niet schuren.
▷ De deur van de Ceramill Motion 2 openen.
▷ De afzuigkap door de reinigingsslang met borstelkop vervangen.
▷ De bedieningstoets [A] van de Ceramill Motion 2

Ceramill Airstream is niet ontworpen voor nat
zuigen. Na natte bewerking mag de binnenruimte niet met Ceramill Airstream worden
gereinigd.
▷ Spanen handmatig verwijderen.
AANWIJZING:
De freesruimte mag alleen met water gereinigd

indrukken.

worden.

De afzuiging wordt geactiveerd. De bedie-

▷ Gebruik geen reinigingsmiddel.

ningstoets brandt.
▷ De servicetoets [B] van de Ceramill Motion 2
indrukken.
De sperlucht op de spil wordt geactiveerd. De
servicetoets is verlicht.
▷ Indien nodig de spanenzeef verwijderen en het
daarin verzamelde freesafval buiten het apparaat afvoeren.
Daardoor wordt de filterzak van de afzuiging
minder snel vol en kan deze langer gebruikt
worden.
▷ De freeskamer met de reinigingsslang zorgvuldig uitzuigen.
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Opgedroogd koelsmeermiddel kan moeilijk
worden verwijderd.
Na natte bewerking:
▷ Vóór stilstand van meerdere uren de
freeskamer reinigen en drogen.
▷ De spanenzeef verwijderen en het daarin aanwezige freesafval afvoeren.
▷ Freeskamer met zachte doek reinigen en
schoonvegen.
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9.1.2

Regelmatige controles

Spil

_ Toestand van de vouwbalg
_ Toestand van slangen en afvoerbuizen

Voor het onderhoud van de spil is de meegele-

▷ Deurdichting en sluitvlak van de deur schoon

keurig freesgereedschap nodig.

NL

verde serviceset voor Jäger-spillen en een wille-

houden. Daarbij de dichtlippen niet beschadigen.
9.1.3

1
Wekelijks onderhoud
AANWIJZING:

Gevaar voor schade aan het apparaat!
▷ Geen perslucht, geen ultrasoon geluid en geen
stoomstraal voor het reinigen gebruiken!
Vóór het onderhoud
Voordat het onderhoud van de spil en de KSSsproeiers plaatsvindt, moet de blokkeerlucht van

2
3

5
4
Fig. 29 Serviceset voor Jäger-spil
1 Tangenvet
2 Tangborstel
3 Viltkegel
4 Uitwerpstift
5 Spilsleutel

de spil geactiveerd worden:

Ga als volgt te werk om de spil te reinigen:

▷ Servicetoets [B] kort indrukken.

▷ Met een droge, schone doek stof van de kap, de

Het actuele gereedschap wordt neergelegd en

KSS-buizen en de spil verwijderen. Geen reini-

de spil beweegt naar de servicepositie. De spil is

gingsmiddel gebruiken!

ontspannen, de motor geblokkeerd.
▷ De deur van de Ceramill Motion 2 openen.
▷ De servicetoets [B] van de Ceramill Motion 2
indrukken.

Ga als volgt te werk om de spantang te verwijderen:
▷ De zwarte spilsleutel [5] op de tang steken.

De sperlucht wordt geactiveerd. De servicetoets
is verlicht.
Na het onderhoud

5

Als het onderhoud beëindigd is:
▷ De deur van de Ceramill Motion 2 sluiten.
▷ Bedieningstoets [A] kort indrukken.
Het gereedschap wordt weer opgenomen. De
spil beweegt weer naar de basispositie resp.
naar de positie waar het programma is onder-

Fig. 30
▷ Een freesgereedschap in de geopende spantang
steken.

broken.
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▷ Met de spilsleutel de spantang uit de spil
draaien.

NL

AANWIJZING:
Voor het invetten van de spantangkegel uitsluitend het meegeleverde tangenvet gebruiken. Er
mag geen ander vet gebruikt worden.
▷ De gereinigde en ingevette spantang weer op
dezelfde wijze in de spil schroeven tot deze niet
meer verder kan.

Fig. 31

VOORZICHTIG:

▷ De spantangopname met de viltkegel [3]
schoonmaken.
De spantangopname moet vrij van spanen en

Gevaar voor gereedschapbreuk!
▷ Het gereedschap beslist weer uit de spankop
verwijderen!

verontreinigingen zijn.
Als het gereedschap uit de gereedschaphouder
van de Ceramill Motion 2 afkomstig is:
▷ Het gereedschap weer op de juiste plaats in de
gereedschaphouder plaatsen.

3
Fig. 32
▷ De spantang van binnen met de fijne tangborstel [2] reinigen.

2
Fig. 33
▷ De buitenste kegel van de spantang licht insmeren met het in de set opgenomen tangenvet ([1]
in afbeelding 29 op pagina 39).
Dit verbetert het glijvermogen en verhoogt de
spankracht van de spantang.
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KSS-sproeiers
De KSS-sproeiers niet met de tangenborstel reinigen.
▷ De KSS-sproeiers wekelijks controleren.
▷ Het gaatje indien nodig reinigen.
Als de gaatjes verstopt zijn:
▷ De inbusbout aan de zijkant van de spilkap losmaken.

Verzorgingseenheid
▷ De verzorgingseenheid optisch controleren op:

NL

▪ zichtbare deeltjes, verontreinigingen of vaste
stoffen aan de binnenkant van het plexiglas
(indicatie van vervuilde perslucht)
▪ barnsteenkleurige verkleuring van filterelement (indicatie van olie in de perslucht)
▪ water in het filter (indicatie van water in de
perslucht)
Zodra een van deze onregelmatigheden optreedt:
▷ De oorzaak van de fout in de perslucht ongedaan maken.
▷ De volledige verzorgingseenheid vervangen.

Fig. 34
▷ De kap lostrekken.

Fig. 35
▷ De gaatjes aan de binnenzijde van de kap met
een stoomreiniger uitblazen.
VOORZICHTIG:
Kap wordt heet!
▷ De O-ringen van de KSS-buizen met vet smeren.
▷ De zitting van de kap op de spil reinigen.
▷ De spilkap met de bout naar rechts weer monteren. Daarbij op de correcte aansluiting van de
KSS-buizen letten.
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9.1.4

Maandelijks onderhoud

Nulpuntcontrole

NL

Geadviseerd wordt om eenmaal per maand een
nulpuntcontrole uit te voeren.
▷ Een testblok uit de ruwe testvorm Ceramill
TEST 71 L frezen.
De ruwe testvorm dient uitsluitend voor testfrezingen en voor kalibratie van de Ceramill
Motion 2. De bijbehorende handleidingen vindt u
op de Ceramill-Match CD en op onze website

9.1.5

Extern onderhoud

Na 1000 bedrijfsuren is extern onderhoud vereist.
De software van de Ceramill Motion 2 geeft hiervoor een melding weer.
▷ Met de Ceramill-helpdesk contact opnemen (op
werkdagen van 8 tot 17 uur).
▪ Duitsland: +49 7231 957 100
▪ Oostenrijk: +43 5523 62333 390
▪ Internationaal: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

www.ceramill-m-center.com.

9.2

Ceramill Coolstream

Jäger-spil

9.2.1

Controles en onderhoudsmaatregelen

De spil moet in de basispositie staan.

Regelmatige controles:
_ Toestand van slangen en afvoerbuizen
_ Vulpeil van KSS in de verzorgingseenheid Cera-

▷ De as van de spil met de hand minstens tien keer
doordraaien.

mill Coolstream
Als het vulpeil in het KSS-reservoir onder
het minimumpeil gedaald is, wordt het
freesprogramma onderbroken en verschijnt een foutmelding.
▷ Het KSS-reservoir vullen (zie pagina 36).
▷ De fout in de software bevestigen.

Fig. 36 Jäger-spil doordraaien
Voor meer informatie over de Jäger-spil kunt u
het handboek op onze website

www.amanngirrbach.com downloaden.

9.2.2 Wekelijks onderhoud
▷ De KSS analyseren (zie aparte analysehandleiding met testprotocol).
9.2.3 Halfjaarlijks onderhoud
▷ Het KSS-systeem reinigen (zie pagina 37).
De halfjaarlijkse reiniging wordt door het
programma aangegeven. Bij activering
van de systeemreiniging verdwijnt de aanwijzing weer.
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10
10.1

Storingen, reparaties en
garantie

11

Milieubescherming

Storingen

Wat betreft de verpakking neemt AmannGirrbach

Verpakking

Bij storingen:

deel aan de recyclingsystemen in verschillende

▷ De software opnieuw starten.

landen, die een optimale recycling waarborgen.

▷ Ceramill Motion 2 opnieuw starten.

Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn onscha-

▷ De computer opnieuw starten.

delijk voor het milieu en kunnen worden gerecy-

Als deze maatregelen niet tot succes leiden:
▷ Met de Ceramill-helpdesk contact opnemen (op
werkdagen van 8 tot 17 uur).
▪ Duitsland: +49 7231 957 100
▪ Oostenrijk: +43 5523 62333 390
▪ Internationaal: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

cled.
Oud apparaat
Oude apparaten bevatten waardevolle materialen
die moeten worden gerecycled.
▷ Na het einde van de levensduur het apparaat via
de inzamelsystemen volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

10.2 Reparaties

De kunststoffen zijn gekenmerkt. Daardoor kun-

Reparaties mogen alleen door daartoe opgeleid

nen ze per soort gerecycled of afgevoerd worden.

en gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd.

10.3

Garantie

De garantie voldoet aan de wettelijke bepalingen.

NL

Koelsmeerstof (KSS)
▷ De KSS volgens de geldende voorschriften en
wetten afvoeren.

Meer informatie vindt u in onze algemene voor-

De correcte afvoer moet worden gedocumen-

waarden.

teerd.
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Technische gegevens, toebehoren en vervangingsonderdelen
Eenheid

Wijzigingen voorbehouden.
Aansluitingen

–

Waarde
USB / ethernet /
insteeksleuf voor

Technische gegevens Ceramill Motion 2

SD-kaart / bestuEenheid

ring Ceramill Cool-

Waarde

stream /

Art.nr.:
_ vierassig model
_ vijfassig model
Afmetingen

–
–
mm

besturing afzui-

179280
179250
588 × 516 × 755

ging
Persluchtaanslui-

(d × b × h)

ting

Gewicht:

_ Druk

_ vierassig model
_ vijfassig model
Elektrische aanslui-

kg
kg
V/Hz

75
78
100-230/50-60

tingen

_ Volumestroom

–

perslucht
bar

6

l/min

50

Luchtzuiverheid:
_ Vaste verontrei-

–

W

250

Zekering (traag)

A

3,15 / 6,3

voor vaste stoffen
_ Watergehalte

–

Klasse 4;
max. drukdauw-

Assen:
_ vierassig model
_ vijfassig model

Klasse 3;
beter dan 5 m

nigingen

Vermogen

Droge, schone

–
–

4
5

Nauwkeurigheid

m

< 10

max. oliegehalte

Toegestaan tempe-

°C

18 - 30

0,1 mg/m3

ratuurbereik

punt +3°C
_ Totaal oliegehalte:

Afzuiging

–

–

(bedrijf)
Draaimoment spil

Klasse 2;

Geschikt voor zirkoniumoxidestof,

Ncm

4

HEPA-microfilter

o.p.m.

60000

(97,97%), filter-

Diameter spantang

mm

3

klasse H12, stof-

Geluidsdrukniveau

dB(A)

60

Toerental spil

Tabel 5

klasse M
_ Diameter afzuig-

mm

38

l/min

56,6

aansluiting
_ Zuigcapaciteit

Tabel 5
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Technische gegevens Ceramill Coolstream

Toebehoren en vervangingsonderdelen

Eenheid

Waarde

Art.nr.:

–

178630

179210

Verzorgingseenheid

mm

656 × 518 × 651

179211

Schroevenset werkstukhouder

179216

Schroefdraadinzetstukken werkstuk-

kg

36

V/Hz

100-230/50-60

179217

Testvorm voor testblok

179218

Serviceset Jäger-spil

Vermogen

W

150

179251

Deksel van gereedschaphouder

Zekering (traag)

A

1,0

179230

Spantang 3 mm

l/min

3,8

179252

Werkstukhouder 71

l

50

m

50

–

Besturing Cool-

Art.nr.
Afmetingen
(d × b × h)
Gewicht
Elektrische aansluitingen

Max. capaciteit van
de pomp
Volume KSS-reservoir
Maaswijdte filter
Aansluitingen

stream / besturing afzuiging

Tabel 6

Omschrijving

NL

houder

179253

Spanenzeef

179254

Afzuigkap

179255

Spatbeschermkap

179256

Filterzak

179257

Afzuigslang met borstel

178650

Ceramill Coolant (koelsmeermiddel)

178651

Multifunctionele additieftest 100 stuks
Teststroken

178652

Meetstroken pH-waarde 100 stuks

178653

Nitriettest 100 stuks Teststroken

1156901

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

172334

Zekering Coolstream

179186

Gereedschaphouder 71

179184

Afzuigkap Ceramill Motion 2 (4X)

179188

Spatbeschermkap

179189

Besturing compleet

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

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

Tabel 7
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