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SYMBOLFÖRKLARING

1

Symbolförklaring

Varningsanvisningar

SV

Ytterligare symboler på enheten
Symbol

USB-kontaktdon (hylsdon typ B)

Varningsanvisningarna i texten är märkta
med en varningstriangel på färgad bak-

Nätverksadapter (Ethernet)

grund och inramade.
Vid risk för elström ersätts utropstecknet

Insticksplats för SD-kort

i varningstriangeln med en blixtsymbol.

Styrkabelns anslutning till utsug-

Signalorden framför varningsanvisningarna

ningsenheten

beskriver av vilket slag och hur allvarliga följderna

Säkring

är om åtgärderna för avvärjande av riskerna inte

Anslutning för tryckluft

följs.
_ ANVISNING betyder att materiella skador kan

Styrkabelns anslutning på Cool-

uppstå.
_ OBSERVERA betyder att lindriga till måttliga

stream
Anslutning för kylsmörjmedlets

personskador kan uppstå.
_ VARNING betyder att allvarliga personskador
kan uppstå.
_ FARA betyder att livsfarliga personskador kan
uppstå.
Viktig information
Viktig information utan risker för människor eller sakskada kännetecknas med symbolen intill. Informationen omges av linjer.
Ytterligare symboler i anvisningen
Symbol

Betydelse

▷

Beskrivning av åtgärd

_

En lista
▪

Undermoment för beskrivning av
åtgärd eller lista

[3]

Siffror inom hakparenteser hänför
sig till platssiffror på bilderna

Tab. 1

4

Betydelse

matarledning

Tab. 2

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

2

Allmänna säkerhetsanvisningar

Vid installation, idrifttagning och användning av

ANVISNING:
▷ Slå från enheten när den inte längre används

SV

eller under en längre period är utan uppsikt,

enheten skall följande säkerhetsanvisningar beak-

t.ex. under natten. Detta skyddar miljön, efter-

tas:

som elenergi sparas.
OBSERVERA:

Felfunktioner i defekt enhet!
När en skada eller ett funktionsfel på enheten
konstateras:

3

Lämplig personal
ANVISNING:

▷ Märk enheten med ”defekt”.

Enheten får tas i drift och användas endast av

▷ Förhindra fortsatt användning tills reparation

utbildad yrkespersonal.

utförts.

ANVISNING:
Skada på enheten till följd av otillräcklig utsugning!
▷ Använd enheten endast med Ceramill Airstream eller annan motsvarande utsugning (se
sidan 20).

ANVISNING:
Skadad enhet till följd av otillräcklig kylning vid
slipningsprocess!
▷ För slipning använd enheten endast med
Ceramill Coolstream (se sidan 11ff).

ANVISNING:
Skador till följd av utrinnande kylsmörjmedel!
▷ Kontrollera regelbundet att kylsmörjmedlets
kopplingar är täta.
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ENHETENS SPECIFIKATIONER

SV

4

Enhetens specifikationer

4.1

Ceramill Motion 2

Ceramill Motion levereras med ett testblock Ceramill TEST 71L (ordernr 760301) i blockhållaren.

Ceramill Motion 2 finns som fyraxlig

Före leverans har vid fabriken ett testobjekt frästs

modell (4X) och som femaxlig modell (5X).

för kontroll av nollpunkterna. Kvarblivande fräs-

Denna manual gäller för båda modellerna.

spån är ingen anledning till reklamation. Testblocket används för testfräsning och kalibrering

4.1.1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Leveransen omfattar

Fräs-/slipenhet Ceramill Motion 2
Nätsladd
USB-kabel (5 m)
Nätverkskabel (5 m)
Styrkabel för utsugningsenhet
Tryckluftslangar (250 mm och 2000 mm)
Reningsslang med borsthuvud
Luftberedningsenhet
Serviceset för Jäger-spindel
Ceramill-Match-Package
▪ CD Ceramill Match 2 (driftprogram för Ceramill

Match 2 och Ceramill Motion 2)
▪ Installationsanvisning
_ Blockschablon ZI71 Motion
_ Ceramill TEST 71 L (testblock)
_ Ceramill Motion Roto 2,5 (fräsverktyg monterat
_
_
_
_
_
_
_

6

i spänntången)
Skruvset
Momentnyckel 4 Nm
Blockhållare 71
Utsugningsadapter
Sugkåpa
Avloppslock
Skjutmått

av Ceramill Motion.
▷ Kontrollera efter uppackning av enheten att alla
delar finns med och att transportskada inte uppstått. Om transportskada uppstått ska den omedelbart reklameras hos leverantören (jfr
checklistan Ceramill Mall).

ENHETENS SPECIFIKATIONER

4.1.2

Ändamålsenlig användning

4.1.3

CE-försäkran om överensstämmelse

Ceramill Motion 2 är en PC-styrd fräs- och slipen-

Denna produkt överensstämmer i konstruktion

het för framställning av proteser med hjälp av:
_ Torrbearbetning av råmaterialblock framställda

och driftfunktion med de europeiska direktiven

av
▪ presintrad zirkonoxid
▪ osintrade ickeädelmetaller (NEM)
▪ vax
▪ plast
_ Våtbearbetning av råmaterialblock framställda

melsen har bekräftats med CE-märkning.

SV

samt kompletterande nationella krav. ÖverstämFörsäkran om överensstämmelse för produkten
kan hämtas på adressen

www.amanngirrbach.com.

av
▪ sintrad glaskeramik
▪ plast
Om råmaterialblock och verktyg som inte godkänts av AmannGirrbach används kan enheten
skadas och arbetsstycket bli odugligt. I ett sådant
fall fritar sig AmannGirrbach från allt ansvar.
För på- och ombyggnad av enheten på eget bevåg
lämnas ingen garanti.
För användning av Ceramill Motion 2 krävs
en tryckluftsanslutning (se sidan 19).
Torrbearbetning är endast tillåten i kombination
med en lämplig utsugningsenhet (för tekniska
krav se sidan 20). Vi rekommenderar Ceramill Airstream.
Våtfräsning och -slipning är endast tillåten i kombination med Ceramill Coolstream (tillbehör).
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ENHETENS SPECIFIKATIONER

4.1.4

Komponenter och gränssnitt

SV

1

9

2
3
8
4

7

6
Bild 1

Översikt över framsidan, femaxlig modell

1 Mätanordning för verktygslängd
2 KSS-munstycken
3 Frässpindel
4 Sugkåpa
5 Serviceknapp
6 Manövertangent
7 KSS-utlopp
8 Verktygshållare
9 Blockhållare

8

5

ENHETENS SPECIFIKATIONER
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1
2
3

8
9

4

7

6
Bild 2

5

Översikt över framsidan, fyraxlig modell

1 Mätanordning för verktygslängd
2 KSS-munstycken
3 Frässpindel
4 Sugkåpa
5 Serviceknapp
6 Manövertangent
7 KSS-utlopp
8 Verktygshållare
9 Blockhållare
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ENHETENS SPECIFIKATIONER
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1 2

3

4

5

7
15

8

6
14 13

12
10
11

Bild 3

Översikt över enhetens baksida

1 USB-gränssnitt
2 Ethernet-gränssnitt
3 Styrgränssnittet för Ceramill Coolstream
4 Insticksplats för SD-minneskort
5 Styrgränssnitt för utsugning
6 Tryckluftsinlopp
7 Tryckluftslang 250 mm
8 Luftberedningsenhet
9 Tryckluftanslutning för frässpindeln
10 KSS-matarledningens anslutning
11 KSS-utloppets anslutning
12 Utdragslåda med säkringar
13 Nätanslutning
14 Huvudströmställare
15 Anslutning för utsugningsslang

10

9

ENHETENS SPECIFIKATIONER

4.2

Ceramill Coolstream

Ceramill Coolstream

4.2.1

Leveransen omfattar

Försörjningsenheten Ceramill Coolstream (se

ansluten till en separat ingång.

_ Försörjningsenhet Ceramill Coolstream med
▪ behållare för kylsmörjmedel (KSS)
▪ Filter för KSS
_ Styrkabel
_ KSS-matarledning
_ Rörset
_ Nätsladd
_ Spånsikt
_ Stänkskyddskåpa
_ 2 liter Ceramill Coolant (kylsmörjmedel)
_ Testremsor för analys
▪ Multifunktionellt additivtest
▪ pH-värde
▪ Nitrittest
▪ Testningsprotokoll

Ceramill Airstream kan monteras i Ceramill Cool-

4.2.2 Ändamålsenlig användning

4.1.5

Tillbehör

kapitlet 4.2) krävs ovillkorligen för våtbearbetning. Den garanterar erforderlig cirkulation och
filtrering av kylsmörjmedlet. För Ceramill Airstream fås dessutom en lämplig plats.
Ceramill Airstream
Ceramill Airstream är en utsugningsenhet för
torrbearbetning med Ceramill Motion 2. Den är
försedd med en speciell filterpåse och ett HEPA
mikrofilter som filtrerar findamm (bl.a. zirkonoxiddamm) upp till 99,97 % (findammklass M).
Enheten kan drivas automatiskt med styrkabeln

stream.
Fräs- och slipverktyg
För Ceramill Motion 2 kan olika fräsar och slipinsatser beställas (se katalogen).

SV

Ceramill Coolstream är försörjningsenheten för
våtbearbetning med Ceramill Motion 2. Den
garanterar användningsrelaterat tillflöde, avlopp
och filtrering av använt kylsmörjmedel.
Den får inte med andra apparater användas för
Ceramill Motion 2.
4.2.3 CE-försäkran om överensstämmelse
Denna produkt överensstämmer i konstruktion
och driftfunktion med de europeiska direktiven
samt kompletterande nationella krav. Överstämmelsen har bekräftats med CE-märkning.
Försäkran om överensstämmelse för produkten
kan hämtas på adressen

www.amanngirrbach.com.
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4.2.4 Komponenter och gränssnitt

SV

1

Bild 4

Översikt över enhetens framsida

1 KSS-utlopp vid uppställning under ett bord
2 KSS-utlopp vid uppställning direkt under Ceramill Motion 2
3 Stöd för Ceramill Motion 2-enhetens fötter
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2

3
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2

3

4

SV

5
6

1
7

8

9

Bild 5

Översikt över enhetens baksida

1 Styrgränssnittet för Ceramill Coolstream
2 Nätanslutning
3 Styrgränssnitt för utsugning (t.ex. Ceramill Airstream)
4 KSS-matarledningens anslutning
5 KSS-utlopp vid uppställning direkt under Ceramill Motion 2
6 KSS-utlopp vid uppställning under ett bord
7 KSS-matarledning
8 KSS-behållare
9 KSS-utloppskran
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5

Installation

5.1

Ceramill Motion 2

5.1.1

Uppställning av Ceramill Motion 2 utan
Ceramill Coolstream

Länder med 100-115 V nätspänning
Enheten är förinställd för en nätspänning på

För Ceramill Motion 2 se bifogad uppställ-

230 V. Om nätspänningen på arbetsplatsen är

ningsanvisning.

100-115 V:
▷ Dra ut utdragslådan under stickproppen ([11]
bild 3 på sidan 10).
▷ Byt ut båda säkringarna T3,15 A mot medlevererade säkringar T6,3 A.

_ Enheten får användas endast inomhus i torra
och slutna rum.
_ I sidled, bakåt och uppåt bör ett utrymme på
minst 200 mm upprätthållas. Ceramill Motion 2
inkl. anslutningar kräver ett utrymme på minst:
▪ Bredd: 920 mm
▪ Djup: 790 mm
▪ Höjd: 955 mm
_ Apparatens tomvikt är 78 kg (femaxlig modell)
respektive 75 kg (fyraxlig modell). Uppställningsytan måste kunna belastas med enhetens
vikt.
_ Rumstemperaturen ska under drift vara mellan
18 °C och 30 °C, stora temperaturvariationer
bör undvikas.
▷ Ställ upp enheten på ett stadigt arbetsbord eller
en arbetsbänk (på avstånd från golvet, inte mot
en vägg).
▷ Ställ in höjden på enhetens fötter så att enheten
står vågrätt och stabilt på alla fötter.
▷ Stick in sugenhetens utsugningsslang (t.ex.
Ceramill Airstream) i anslutningen [7] på Ceramill Motion 2-enhetens baksida.
▷ Anslut tryckluftsslangen på Ceramill Motion 2enhetens baksida
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5.1.2

Installation av Ceramill Motion 2 med

▷ Ställ Ceramill Airstream i läge driftsätt AUTO.

Ceramill Coolstream

▷ Placera Ceramill Airstream med sugöppningen

SV

bakåt i Ceramill Coolstream.
För Ceramill Motion 2 och Ceramill Coolstream har separata uppställningsanvisningar bifogats.

Störfunktion!
▷ Ceramill Airstream-enhetens styrkabel
får inte anslutas till Ceramill Motion 2!

I kombination med försörjningsenheten Ceramill
Coolstream ställs Ceramill Motion 2 upp antingen
direkt på Ceramill Coolstream (tornvariant) eller
på ett bord ovanför Ceramill Coolstream (bordsvariant).

▷ Anslut Ceramill Airstream-enhetens styrkabel
till Ceramill Coolstream-enhetens baksida.
▷ Anslut Ceramill Airstream-enhetens utsugningsslang till Ceramill Motion 2.

Montering av Ceramill Airstream i Ceramill
Coolstream
Om luften vid torrbearbetning med Ceramill Airstream sugs ut, kan den monteras i Ceramill Coolstream (se installationsanvisning för Ceramill
Airstream). Detta underlättar kabeldragningen.

1

2
Bild 6
1 Ceramill Coolstream
2 Ceramill Airstream
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Uppställning av Ceramill Motion 2 direkt på

ANVISNING:

Ceramill Coolstream (tornvariant)

SV

I sidled, bakåt och uppåt bör ett utrymme på minst
200 mm upprätthållas. Ceramill Motion 2 på Ceramill Coolstream inkl. anslutningar kräver ett
utrymme om minst:
_ Höjd: 1 620 mm
_ Bredd: 920 mm
_ Djup: 860 mm

Skador på elledningarna och KSS-matarledningen:
▷ Vid förflyttning av Coolstream se till att du inte
kör över ledningarna.
▷ Placera Ceramill Motion 2-enhetens fötter på
Ceramill Coolstream-enhetens stöd.
▷ Montera luftberedningsenheten (se sidan 19).

Uppställningsplatsen måste vara plan.

▷ Demontera KSS-behållaren från Ceramill Coolstream (se kapitlet 8.2 på sidan 34).
▷ Fyll på kylsmörjmedel Ceramill Coolant i KSS-

≥ 200

520

≥ 200

behållaren (se kapitlet 8.5 på sidan 36).
▷ Återmontera KSS-behållaren (se kapitlet 8.6 på
sidan 37).
▷ Anslut KSS-matarledningen till Ceramill

≥1620
1420

Motion 2 och Ceramill Coolstream.

1

1

2

3
2

Bild 7
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream

Bild 8
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 KSS-utloppsrör
▷ Foga samman KSS-utloppsröret [3] och anslut
röret till Ceramill Motion 2 och Ceramill Coolstream (se uppställningsanvisning).
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till uppställningsplatsen.
▷ Dra åt bromshjulen på Ceramill Coolstream.
▷ Stick in sugenhetens utsugningsslang (t.ex.
Ceramill Airstream) i anslutningen ([15] bilden 3
på sidan 10) på Ceramill Motion 2-enhetens baksida.

Uppställning av Ceramill Motion 2 på ett bord
ovanför Ceramill Coolstream (bordsvariant)

SV

Under bordet ska i sidled och bakåt ett utrymme
på minst 200 mm och uppåt minst 10 mm upprätthållas. Utrymmetsbehovet för Ceramill Coolstream under bordet är sålunda:
_ Höjd under bordet: 675 mm
_ Bredd under bordet: 920 mm
_ Djup under bordet: 860 mm
Uppställningsplatsen måste vara plan.
Uppställningsmåtten för Ceramill Motion 2 se
sidan 14.

1

≥ 920
≥ 200

≥ 200

≥ 675

▷ Kör Ceramill Coolstream med Ceramill Motion 2

2

Bild 9
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
För att utloppsröret på KSS skall kunna monteras,
måste bordet ha ett visst avstånd från väggen
eller ett urtag för KSS-utloppets rör (se uppställningsanvisning).
▷ Rikta in Ceramill Motion 2 på bordet.
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▷ Ställ in höjden på enhetens fötter så att enheten
står vågrätt och stabilt på alla fötter.
▷ Montera luftberedningsenheten (se sidan 19).

SV

▷ Demontera KSS-behållaren från Ceramill Coolstream (se kapitlet 8.2 på sidan 34).

1

▷ Fyll på kylsmörjmedel Ceramill Coolant i KSSbehållaren (se kapitlet 8.5 på sidan 36).
▷ Återmontera KSS-behållaren (se kapitlet 8.6 på

4

sidan 37).

3
4

ANVISNING:

2

Skador på elledningarna och KSS-matarledningen:
▷ Vid förflyttning av Coolstream se till att du inte
kör över ledningarna.
▷ Skjut in Ceramill Coolstream under bordet så att
de båda enheterna ligger i linje.

Bild 10
1 Ceramill Motion 2
2 Ceramill Coolstream
3 KSS-returledningens anslutning
4 KSS-utloppsrör
▷ Anslut KSS-matarledningen till Ceramill
Motion 2 och Ceramill Coolstream.
▷ Foga samman KSS-utloppsröret [4] och anslut
röret till Ceramill Motion 2 och Ceramill Coolstream (se uppställningsanvisning).
▷ Stick in sugenhetens utsugningsslang (t.ex.
Ceramill Airstream) i anslutningen ([15] bilden 3
på sidan 10) på Ceramill Motion 2-enhetens baksida.
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5.2

▷ Sammankoppla 2000-mm tryckluftslangen med

Luftberedningsenhet

Jäger-spindeln är försedd med en spärrluftsanordning. Denna spärrluft hindrar spån och damm
från att tränga in i spindeln. Luftberedningsenheten filtrerar eventuellt förekommande föroreningar i spärrluften och förhindrar sålunda dyra
skador på maskinen.
Montering av luftberedningsenheten

SV

tryckluftsanslutningen i laboratoriet.
Krav på tryckluftsförsörjning
För drift måste tryckluften uppfylla följande minimikrav:
_ Volymström: 50 l/min (1,77 CFM)
_ Tryck: 6 bar / 87 psi
På luftrenheten ställs följande krav:
_ fasta föroreningar: klass 3;

1

3

luftberedningsenhetens tryckluftinlopp [3] och

2

helst 5 m för fasta partiklar
_ Vattenhalt: klass 4;

4

max. tryckdaggpunkt +3°C
_ Total oljehalt: klass 2;
max. oljehalt 0,1 mg/m3
Under drift övervakar Ceramill Motion 2 trycket
och luftmängden. Om krävda värden underskrids,
stoppar fräsprogrammet. Så fort korrekta luftvärden åter står till förfogande kan fräsprogrammet

6

5

fortsättas när felet kvitterats i programmet.

7
Bild 11

Luftberedningsenhet

1 Lättrade skruvar
2 Tryckluftslang 250 mm
3 Tryckluftsinlopp
4 Vattenavskiljare
5 Tryckluftanslutning för frässpindeln
6 KSS-utloppsrörets anslutning
7 KSS-matarledningens anslutning
▷ Fäst luftberedningsenheten med de lättrade
skruvarna [1] på enhetens baksida.
▷ Anslut 250-mm tryckluftslangen [2] till underhållsenhetens högra anslutning och Ceramill
Motion 2-enhetens tryckluftanslutning [5].
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Krav på Jäger-spindelns luftrenhet
Om en annan luftberedningsenhet används än den

SV

5.3

Programinstallation för Ceramill
Match 2 och Ceramill Motion 2

som medlevererats måste den uppfylla de anslutningskrav som ställs enligt
DIN-ISO 8573-1:
_ fasta föroreningar: klass 3
(partikelstorlek max. 5 m, partikeldensitet
max. 5 mg/m3)
_ Vattenhalt: klass 4
(max. tryckdaggpunkt +3 °C, vattenhalt
max. 6000 mg/m3)
_ Total oljehalt: klasse 2
(max. oljehalt 0,1 mg/m3)
Krav på utsugning
Om en annan utsugningsenhet än Ceramill Airstream används måste den uppfylla följande krav:
_ Sugeffekt: 56,6 l/min
_ Lämplig för zirkonoxiddamm
_ HEPA mikrofilter (97,97 %), filterklass H12,
dammklass M
Utsugningsslangen på enheten ansluts med en
adapter (ingår i leverans). Denna passar till utsugningsslangar med en inre diameter på 38 mm.
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ANVISNING:
Störfunktion!
▷ Använd Ceramill Motion 2 endast på datorn
som levererats från AmannGirrbach!
▷ Lägg CD Ceramill Match 2 i datorns skivenhet.
På CD-skivan finns en PDF-fil med installationsanvisningen.
▷ Öppna PDF-filen och följ anvisningarna.

INSTALLATION

Installation med Ceramill Coolstream:

Koppling av gränssnitten

2

1

6

3

4

1

5

SV

2

7

3

4

Bild 13 Gränssnitt på Ceramill Coolstream-enheBild 12 Gränssnitt på Ceramill Motion 2-enhetens
baksida
1 USB-gränssnitt
2 Ethernet-gränssnitt
3 Styrgränssnittet för Ceramill Coolstream
4 Insticksplats för SD-minneskort
5 Styrgränssnitt för utsugning

tens baksida
1 Nätanslutning
2 KSS-matarledningens anslutning
3 Styrgränssnittet för Ceramill Coolstream
4 Styrgränssnitt för utsugning (t.ex. Ceramill Airstream)
▷ Förbind Ceramill Coolstream-enhetens gräns-

6 Huvudströmställare

snitt på baksidan av Ceramill Motion 2 ([3]

7 Nätanslutning

bilden 12) och på baksidan av Ceramill Cool-

▷ Kontrollera att Ceramill Motion 2-enhetens
huvudströmställare [6] står i läget 0.
▷ Kontrollera att SD-minneskortet sitter korrekt
på insticksplatsen [4] på Ceramill Motion 2enhetens baksida.
▷ Anslut nätsladden till Ceramill Motion 2-enhetens nätanslutning [7] och till ett nätuttag.

stream ([3] bilden 13) med styrkabeln.
▷ Anslut utsugningsenhetens styrkabel till gränssnittet för utsugning på Ceramill Coolstreamenhetens baksida ([4] bilden 13).
▷ Anslut nätsladden till Ceramill Coolstreamenhetens nätanslutning ([1] bilden 13) och till ett
nätuttag.

Installation utan Ceramill Coolstream:
▷ Sammankoppla styrkabeln med styrgränssnittet för utsugning [5] på Ceramill Motion 2-enhetens baksida och på sugenhetens baksida (t.ex.
Ceramill Airstream).
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Koppling till datorn

5.4

Skapa en nätverksförbindelse

▷ Anslut USB-kabeln till Ceramill Motion 2-enhe-

SV

tens USB-gränssnitt ([1] bilden 12) och ett ledigt

För att kunna skapa en nätverksförbindel-

USB-kontaktdon på datorn.

se måste Ceramill Motion 2 och datorn till

USB-kabeln får vara högst 5 m lång.

att börja med vara anslutna via USB.

▷ Anslut Ceramill-hårdvarunyckeln till en ledig
USB-anslutning på datorns baksida.

▷ Anslut med en nätverkskabel Ceramill Motion 2enhetens Ethernet-gränssnitt [2] till datorn
resp. till nätet.
Nätverkskabelns längd till datorn resp. till nätverksroutern får vara högst 100 m lång.
▷ Koppla på Ceramill Motion 2.
▷ Koppla på Ceramill Coolstream.

Bild 14 Ceramill-hårdvarunyckel

▷ Starta programmet Ceramill Motion 2.
▷ Efter Ceramill Motion 2-enhetens initiering i
programmet under Inställningar > Kommunika-

tion koppla om anslutningen från USB till Ethernet och anpassa vid behov IP-adressen (se
Beskrivning av programmet Ceramill Motion 2).
▷ Slå från och åter till Ceramill Motion 2.
▷ Initiera Ceramill Motion 2 i programmet.
▷ Efter det programmet identifierat Ethernetförbindelsen, dra ur USB-kabeln.
Vid användning av ett nätverk kan upp till
åtta enheter anslutas och styras via Ceramill Match programmet.
Datorn och Ceramill Motion 2 måste finnas
i samma subnätverk.
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5.5

Driftstart av Ceramill Motion 2

▷ Placera önskat råmaterialblock i Ceramill
Motion 2-enhetens fäste. Råmaterialblockets

De tre standardfräsarna på verktygsplat-

SV

höga/tjocka sida måste ligga mot spindeln.

serna 1-3 krävs ovillkorligen för drift.
I tillägg till standardverktygen kan som tillval systerverktyg stickas in i verktygshållaren. När ett
standardverktyg uppnått nedslitningsgränsen, tar
Ceramill Motion 2 automatiskt in motsvarande
systerverktyg.

Bild 16 Insättning av materialblocket (femaxlig
modell)
▷ Fixera råmaterialblocket med fyra skruvar och
underläggsbrickor.
ANVISNING:
Skada inte råmaterialblocket

Bild 15 Verktygshållare (femaxlig modell)

▷ Dra inte för hårt åt skruvarna! Undvik spänning!

I den fyraxliga modellen är verktygshållaren vriden 90° (se bild 2 på sidan 9).

▷ Dra fast skruvarna med bifogad sexkantnyckel.

▷ Stick in standardverktygen Ceramill Motion
Roto i Ceramill Motions 2-enhetens verktygshållare. Verktygsskaftet ska ligga utåt.
▪ Roto 2,5 sitter i spindeln.
▪ Stick in Roto 1,0 på plats 2.
▪ Stick in Roto 0,6 på plats 3.
▷ Tillval: Stick in systerverktygen i Ceramill
Motion 2-enhetens verktygshållare. Verktygsskaftet ska ligga utåt.
▪ Stick in Roto 2,5 på plats 4.
▪ Stick in Roto 1,0 på plats 5.
▪ Stick in Roto 0,6 på plats 6.

Bild 17 Skruva fast råmaterialblocket (femaxlig
modell)
▷ Montera aktuell kåpa
▪ Sugkåpa för torrbearbetning
▪ Stänkskyddskåpa för våtbearbetning
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Våtbearbetning:

6

Användning och hantering

▷ Placera spånsikten med den breda sidan bakåt.

SV

VARNING:

Utan spånsikt spolas spånen till tanken. Filterpåsen blir snabbare full.

Fara till följd av utslungade spån eller lösriven
bit!

Spånsikten ingår i leverans av Ceramill
Coolstream. Vid torrbearbetning kan sik-

▷ Håll alltid Ceramill Motion 2-enhetens dörr
stängd under bearbetning!

ten läggas in i enheten.
ANVISNING:

▷ Stäng Ceramill Motion 2-enhetens dörr.
▷ Koppla på Ceramill Motion 2 med huvudströmställaren.
▷ Koppla på datorn.
▷ Starta programmet Ceramill Motion 2.

Bristfälliga fräsresultat och ökat slitage vid torrbearbetning!
▷ Använd inte Ceramill Motion 2 utan utsugning
(t.ex. Ceramill Airstream)!

Efter start kör programmet en maskininitiering.
ANVISNING:

Om Ceramill Motion 2 inte identifieras:
▷ Återstarta datorn.

Bristfälliga fräs-/slipresultat och ökat slitage vid
våtbearbetning!

Vid nyuppställning av Ceramill Motion 2
krävs en kontroll av axelsystemet.
▷ Beakta anvisningen för fräsning av testblocket.

▷ Använd inte Ceramill Motion 2 utan försörjningsenheten Ceramill Coolstream!
Vägledning (Videotutorial) för användning av programmet Ceramill Match 2 och driftinstruktionen
för maskinen finns på Ceramill-Match-CD resp. kan
laddas ner på adressen

www.ceramill-m-center.com.

6.1

Omkoppling mellan våt- och torrbearbetning

Ceramill Motion 2 kan användas både för våt- och
torrbearbetning.
Vid leverans är enheten utrustad för torrbearbetning.
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6.1.1

Omkoppling från torr- till våtbearbetning

SV

4

1

4.

5

2
1.

2.

5.
3.

B

3

Bild 18
1 Sugkåpa
2 Spak
3 Spånsikt
4 Stänkskyddskåpa
5 Sugkåpa
B Serviceknapp
▷ Lossa spaken [2] och dra framåt bort den vita
sugkåpan [1].
▷ Anslut utsugningsslangen till fräsrummets sugöppning.
▷ Med öppen dörr tryck helt kort serviceknappen
[B] på Ceramill Motion 2-enhetens framsida.
Utsugningen startar.
▷ Dammsug fräsrummet.

▷ Lägg in den renade spånsikten [3].
Den breda sidan måste ligga baktill.
För våtbearbetning måste spånsikten [3]
ovillkorligen användas. Sikten filtrerar i
första hand kylsmörjmedlets grova partiklar.
▷ Kontrollera att KSS-munstyckenas utloppshål
är rena.
▷ Kontrollera att dörrtätningen är ren och fri från
spån.
▷ Kontrollera att KSS-utloppsrören är fria och att
rören på utsidan är stadigt anslutna.
▷ Stick upp den genomskinliga stänkskydds-

När fräsrummet är rent:

kåpan [4] på utsugningsöppningen och lås med

▷ Tryck på nytt serviceknappen [B].

spaken [5].

Utsugningen stannar.

▷ Överför fräsfilen för våtbearbetning.

▷ Dra bort utsugningsslangen.
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6.1.2

Omkoppling från våt- till torrbearbetning

SV

1

4

4.

2

5
2.

3.

1.

5.

B

3

Bild 19
1 Sugkåpa
2 Sugkåpans spak

▷ Lossa spaken [5] och dra framåt bort den
genomskinliga stänkskyddskåpan [4].

3 Spånsikt

▷ Ta bort spånsikten [3].

4 Stänkskyddskåpa

▷ Rengör och torka fräsrummet och spånsikten

5 Stänkskyddskåpans spak
B Serviceknapp

(se sidan 38).
För torrbearbetning krävs inte
spånsikten [3].
▷ Lägg upp resp. byt råmaterialblocket och vid
behov verktygen.
▷ Stick upp den vita sugkåpan [1] på utsugningsöppningen och lås med spaken [2].
▷ Kontrollera luftens utsugning.
▷ Överför fräsfilen för våtbearbetning.
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6.2

▷ Kontrollera och rengör vid behov monterings-

Byte av blockhållare

Ceramill Motion 2 är vid leverans utrustad med en
blockhållare i storlek 71. För bearbetning av andra
material krävs eventuellt en annan blockhållare.

bulten för blockhållaren.
▷ Skjut in blockhållaren med bulten mot stopp i

SV

infästningshålet.
ANVISNING:

För byta av blockhållaren:
▷ tryck med stängd dörr manöverknappen [A]
minst tre sekunder.

Inexakta arbetsresultat eller skada på blockhållarens stöd!

Det aktuella verktyget läggs bort. Block-

▷ Dra fast fästskruven [1] med ett åtdragnings-

hållaren [2] kör till bytesläge.

moment om 4 Nm.
Medföljande momentnyckel är inställd på motsvarande moment.

2

1

▷ Dra med medföljande momentnyckel fast fästskruven [1].
▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].
Enheten kör till utgångsläget.

Bild 20 Femaxlig modell

6.3

Kontroll av modellområdet

Modellområdet där arbetet utförs, måste passa i
konturen på bifogad schablon (se även Match

1

Package). I annat fall kan arbetet i råmaterialblocket inte utföras.
Schablonen tar hänsyn till att zirkonoxiden krym-

2

Bild 21

per vid slutsintring.

Fyraxlig modell

Teckenförklaring för bild 20 och bild 21:
1 Fästskruv för blockhållare
2 Blockhållare
▷ Lossa fästskruven [1].
▷ Dra ut blockhållaren åt höger (femaxlig modell)
respektive nedåt (fyraxlig modell).

Bild 22 Schablon för ZI 71 zirkonoxid
▷ För arbeten i vax eller plast ska modellområdet
mätas upp.

▷ Rengör infästningshålet och runtom.
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6.4

Knapparnas funktion

6.5

Nollpunktsuppsökning

Efter inkoppling måste med en nollpunktsuppsök-

SV

ning de mekaniska nollpunkterna bestämmas.
Manöverknappen [A] blinkar.
Starta nollpunktsuppsökningen:
▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].

A

B

Nollpunktsuppsökningen startas. Manöverknappen [A] lyser.

Bild 23 Knappar

Nollpunktsuppsökningen kan avbrytas:
vid öppen
dörr

▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].
Nollpunktsuppsökningen avbryts. Manöver-

Knapp

vid stängd dörr

Manöver-

startar eller avbry- aktiverar

knapp [A]

ter nollpunktsupp-

eller avakti-

För att fortsätta nollpunktsuppsökningen:

sökning; startar

verar utsug-

eller avbryter

ningen

▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].

aktuellt program;

knappen [A] blinkar.

Nollpunktsuppsökningen fortsätter från stället
där den avbröts. Manöverknappen [A] lyser.

aktiverar eller
avaktiverar kon-

Efter avslutad nollpunktsuppsökning återgår

trolläget; aktive-

enheten till utgångsläget. Manöverknappen [A]

rar bytesläge för

slocknar.

blockhållaren
Servicek-

avbryter aktuellt

aktiverar

napp [B]

program; aktive-

eller avakti-

rar serviceläget;

verar spärr-

aktiverar verktygs- luft
bytesläge; startar
fönsterrening

Tab. 3
Dessa funktioner kan förutom med knapparna även aktiveras med programmet (se
vägledning för programmet Ceramill
Motion 2).
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6.6

Programkörning

6.7

Innan programmet kan utföras, måste det laddas
(se program Ceramill Match 2).
▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].

Kontroll av arbetsstycket under
pågående program

der.

Programmet startar. Manöverknappen [A]

Programmet avbryts. Spindeln körs bakåt, det

lyser.

aktuella verktyget läggs bort och arbetsstycket

Programmet kan avbrytas:
▷ Tryck helt kort manöverknappen [A] eller serviceknappen [B].
-eller▷ Öppna dörren.

SV

▷ Tryck manöverknappen [A] för minst tre sekun-

vänds. Under körning lyser manöverknappen
[A], efter det läget uppnåtts blinkar den.
▷ Okulärbesiktiga arbetsstycket
▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].
Verktyget tas åter upp. Spindeln kör till läget

Programmet avbryts. Manöverknappen [A] blin-

där programmet avbröts. Under körning lyser

kar.

manöverknappen [A], efter det läget uppnåtts
blinkar den.

För att fortsätta programmet:
▷ Tryck med stängd dörr helt kort manöverknappen [A].

▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].
Programmet fortsätter. Manöverknappen [A]
lyser.

Programmet fortsätter från stället där det
avbröts. Manöverknappen [A] lyser.

6.8

Uppsökning av serviceläge

Efter avslutat program återgår enheten till

Serviceläget kan uppsökas från utgångsläget eller

utgångsläget. Manöverknappen [A] slocknar.

ett avbrutet program.
▷ Tryck helt kort serviceknappen [B].
Aktuellt verktyg läggs bort och spindeln kör till
serviceläget. Spindeln är avlastad, motorn
blockerad. Under körning lyser manöverknappen [A], efter det läget uppnåtts blinkar den.
Lämna serviceläget:
▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].
Verktyget tas åter upp. Spindeln kör åter till
utgångsläget resp. till läget där programmet har
avbrutits. Under körning lyser manöverknappen
[A], efter det läget uppnåtts blinkar den.
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6.9

Fönsterrening

6.10 Uppsökning av bytesläge för
blockhållaren

▷ Med stängd dörr tryck serviceknappen [B] minst

SV

tre sekunder.

Bytesläget för blockhållaren kan endast uppsökas

Med nedtryckt knapp blåser ett bakom fönstret

utgående från utgångsläget.

placerat luftmunstycke rutan och renar den

▷ Tryck manöverknappen [A] för minst tre sekun-

från damm och spån.

der.
Det aktuella verktyget läggs bort. Blockhållaren

Fönsterrening utförs även automatiskt vid

vrids så att fästskruven blir åtkomlig. Under kör-

verktygsbyte och efter avslutat program.

ning lyser manöverknappen [A]; efter det läget

Den automatiska reningen utförs med tre

uppnåtts blinkar den.

korta luftimpulser.

Så här lämnas bytesläget för blockhållaren:
▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].
Enheten kör till utgångsläget.
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7

Registrering och nerladdningsinfo

7.1

Snabbregistrering M-center

SV

Före registrering rekommenderar vi att anteckna enheternas serienummer.

[1]

Enhet

Ort

Skanner (Ceramill Map)

Enhetens bak-

Exempel

Serienummer

sida

[2]

Dator

Datorns övre
hussida

[3]

Mind/Match hårdvaru-

Programask

nyckel
[4]

Motion 2

Enhetens bak-

(Ceramill Motion 2)

sida

Tab. 4
▷ Registrering sker på adress

www.ceramill-m-center.com. Klicka på denna
sida länken ”registrera”. Fyll sedan i formulärfälten med personliga data
▷ Mata in alla serienummer.

▷ Klicka på knappen ”skapa ett konto”.
Efter en stund skapas en e-postbekräftelse som
sänds till angiven e-postadress.
▷ Öppna e-postboxen och klicka på ingående länk.
En webbsida öppnas och bekräftar registreringen.
Om länken inte öppnas:
▷ Kopiera länken till webbläsaren.
E-postadressen och valt lösenord bildar åtkomstdata för skyddat område på hemsidan

www.ceramill-m-center.com (uppdragsuppföljning, videotutorials).
Inom ett dygn skickas ett ytterligare e-postmeddelande. Meddelandet bekräftar registreringen
▷ Acceptera användarvillkoren.

och FTP-åtkomstdata (6-siffrig) för uppladdning
av data till vårt M-center.
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Med registreringen skickas två satser med

SV

Nerladdningsinfo

åtkomstdata. En sats för M-center-webbsi-

De övriga anvisningarna för manövrering (Video-

dan (första e-post) och uppladdning av

tutorials) av skannern Ceramill Map och program-

dina data till M-center (andra e-post).

met Ceramill Mind finns på instruktions-DVD och

▷ Mata in alla åtkomstdata i konstruk-

för nerladdning på adress

tionsprogrammet Ceramill Mind (fönst-

www.ceramill-m-center.com.

ret öppnar automatiskt vid klick på

Uppdateringar för programmet hittas även på

uppladdningsknappen

webbsidan www.ceramill-m-center.com.

).

Registreringsprocessen är nu avslutad.

7.2

Orderspårning i M-center

Efter det konstruktionsdata mottagits av M-center skickas en orderbekräftelse per e-post.
Dessutom får du e-postmeddelanden när ditt
arbete tas upp i produktionen och när leverans
startar.
En detaljerad lista på alla order visas på M-centerhemsidan i inloggningsområdet ”Mina uppdrag”.
Efter det ordern skickats anges för varje order ett
spårningsnummer för uppföljning av ordern.
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HANTERING AV KYLSMÖRJMEDEL (KSS)

8

Hantering av kylsmörjmedel (KSS)
OBSERVERA:

Hälsorisker kan uppstå vid icke ändamålsenlig

▷ Öppna dörren och ta bort kärlet.
▷ Doppa testremsans reaktionszon i KSS.
▷ Skaka av överskottsvätskan.

SV

▷ Jämför efter en minut reaktionszonen med
färgskalan och avläs mätvärdet.

hantering med KSS!

Börvärdena och anvisningarna för över- eller

▷ Använd för KSS endas Ceramill!

underskridna börvärden hittas på en instruktions-

▷ Beakta säkerhetsanvisningarna och hante-

sida på Ceramill Coolstream-tanklockets insida.

ringsföreskrifterna för Ceramill Coolant!
I den självhäftande plastfickan kan även

8.1

KSS-analys

protokollet av analysen läggas in.

Med anledning av juridiska och tekniska
grunder måste kylsmörjmedlet analyseras
en gång i veckan.
▷ Beakta landspecifika lagar och direktiv
för kylsmörjmedlen!
Ceramill Motion 2 kräver regelbunden analys av
KSS . Resultaten av analysen måste dokumenteras och arkiveras.
▷ Analysera en gång i veckan följande egenskaper
hos kylsmörjmedlet:
▪ Koncentration
▪ pH-värde
▪ Nitrithalt
Analysen utförs med testremsor. Testremsorna är
lätthanterliga och med dessa kan pH-värdet,
nitrithalten och koncentrationen i KSS bestämmas.
▷ Ta bort råmaterialblocket ur hållaren.
▷ Montera stänkskyddskåpan.
▷ Placera ett lågt och rent kärl mitt i inre rummet
under stänkskyddskåpan.
▷ Stäng dörren.
▷ Tryck manöverknappen [A] för ca åtta sekunder.
Efter tre sekunder startar KSS-matningen.
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8.2

Demontering av KSS-behållaren

▷ Ta bort Ceramill Coolstream-enhetens sido-

Endast för bordsvariant:

SV

För båda varianterna:

▷ Dra bort KSS-utloppsröret [1] på sidan om Ceramill Coolstream.

vägg.
▷ Dra bort KSS-utloppsröret [1] och KSS-matarledningen [3] från KSS-behållarens topp.
▷ Dra bort styrkabeln [2] från skiljeväggen (mellan Ceramill Airstream-kammaren och tanken).

1
1
2
3

Bild 24
1 KSS-utloppsrör
ANVISNING:

Bild 25 Ta loss gränssnitten på KSS-behållaren
(tornvariant)

Skador på elledningarna och KSS-matarled-

1

ningen:
▷ Vid förflyttning av Coolstream se till att du inte
kör över ledningarna.
▷ Dra ut Ceramill Coolstream under bordet.

2
3
Bild 26 Ta loss gränssnitten på KSS-behållaren
(bordsvariant)
Teckenförklaring för bild 25 och bild 26:
1 KSS-utloppsrör
2 Styrkabel
3 KSS-matarledning
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8.3

ANVISNING:
Skada på utloppskranen!

Tömning av KSS-behållaren

SV

ANVISNING:

▷ Håll alltid i handtagen när du flyttar KSS-

Skada på utloppskranen!

behållaren!

▷ Håll alltid i handtagen när du flyttar KSS▷ Lyft KSS-behållaren [2] försiktigt ur försörj-

behållaren!

ningsenheten.
▷ Ställ KSS-behållaren [1] med baksidan framåt på
ett bord eller t.ex. på Ceramill Coolstream.

1

1

2
2

Bild 27
1 Ceramill Coolstream
2 KSS-behållare

3

Bild 28
1 KSS-behållare
2 Utloppskran
3 Behållare för avfallshantering
▷ Ställ upp hanteringsbehållare [3] under
utloppskranen [2].
▷ Om så behövs, skjut in en slang i utloppskranen
och för den till hanteringsbehållaren.
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▷ Öppna utloppskranen.

8.5

Fyll på KSS

KSS rinner ur KSS-behållaren till hanteringsbe-

SV

hållaren.
När KSS-behållaren är tom:
▷ stäng åter utloppskranen.
KSS måste enligt tillämpliga föreskrifter
och lagar avfallhanteras. Korrekt avfallshantering skall dokumenteras.

8.4

Rening av KSS-behållaren
ANVISNING:

Filtret och KSS-behållaren får rengöras endast
med vatten.
▷ Använd inte rengöringsmedel.
▷ Skruva bort fyra stjärnhjulsmuttrar från KSSbehållarens topp.
▷ Ta bort locket med utloppsröret.
▷ Ta ut och töm filterpåsen.
▷ Rengör filterpåsen.
▷ Spola och rengör KSS-behållaren.
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Vattnet för kylsmörjmedlet bör ha dricksvattenkvalitet. Hårdhetsgraden måste
ligga mellan 10 - 20 °dH (motsvarar 1,8 3,6 mmol total hårdhet per liter). Överskrids detta värde betydligt rekommenderar vi att destillerat vatten tillsätts.
▷ I en separat behållare fyll på 20 liter vatten och
1 liter Ceramill Coolant och blanda väl.
▷ Sätt in filterpåsen i KSS-behållaren.
▷ Fyll på blandad KSS i KSS-behållaren.
▷ Lägg upp locket med utloppsröret och säkra
med fyra stjärnhjulsmuttrar.

HANTERING AV KYLSMÖRJMEDEL (KSS)

8.6

Montering av KSS-behållaren

8.7

Rening av KSS-systemet

▷ Lyft in KSS-behållare i försörjningsenheten.

▷ Ta bort och rengör spånsikten.

▷ Anslut styrkabeln på skiljeväggen (mellan Cera-

▷ Rengör fräsrummet.

mill Airstream-kammaren och tanken).
▷ Anslut returröret och KSS-matarledningen upptill på KSS-behållaren.
▷ Sätt in Ceramill Coolstream-enhetens vänstra
sidovägg

SV

▷ Sätt åter in spånsikten.
▷ Montera stänkskyddskåpan.
▷ Töm KSS-behållaren (se sidan 35).
▷ Rengör KSS-behållaren (se sidan 36).
▷ Fyll på i en separat behållare 5 l vatten och
250 ml Ceramill Coolant och blanda väl.

ANVISNING:
Skador på kablar och slangar!
▷ Vid förflyttning av försörjningsenheten kläm
inte ihop och kör inte heller över kablar och
slangar.

▷ Sätt in filterpåsen.
▷ Fyll på blandad KSS i KSS-behållaren.
▷ Återanslut Ceramill Coolstream komplett.
▷ Aktivera i kontrollservicefunktionerna ”Rengör
kylvätskesystemet”.
▷ Starta reningen i programmet

För tornvariant:

-eller-

▷ Anslut Ceramill Coolstream-enhetens KSS-

▷ tryck helt kort manöverknappen [A] på Ceramill

utloppsrör och KSS-matarledning till Ceramill

Motion 2.

Motion 2.

Under 15 minuter pumpas KSS och rengörs sys-

För bordsvariant:
▷ Skjut åter in försörjningsenheten under bordet
och rikta upp den i linje med Ceramill Motion 2.
▷ Stick på sidan in utloppsröret mot stopp i Ceramill Coolstream.
Styrningen kan nu identifiera utloppsröret och
utlösa KSS-pumpen.
▷ Anslut Ceramill Coolstream-enhetens KSSmatarledning till Ceramill Motion 2

temet.
Reningen kan med kort tryckning av
manöverknappen [A] avbrytas och återstartas.
När reningen avslutats:
▷ töm KSS-behållaren (se sidan 35).
För rening använt KSS måste avfallshanteras.
▷ Fyll KSS-behållaren på nytt (se sidan 36).
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SV

9

Rening och underhåll

9.1

Ceramill Motion 2

▷ Tryck helt kort serviceknappen [B].

9.1.1

Rening

▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].

Spärrluften kopplas från.
Ceramill Motion 2 måste efter varje arbetsdag
renas.
▷ Töm ofta spånsikten vid våtfräsning av plast.

Utsugningen kopplas från.
Rening efter våtbearbetning

Om spånsikten är överfull finns risk för att
kylsmörjmedlet inte rinner bort.
Rening efter torrbearbetning

ANVISNING:
Ceramill Airstream är inte avsedd för våtsugning. Enhetens inre får efter våtbearbetning inte
renas med Ceramill Airstream!

ANVISNING:

▷ Plocka bort spånen.

Zirkondammet är eroderande!
▷ Rengör försiktigt rutan i dörren med en mjuk
trasa men skrubba inte.
▷ Stäng Ceramill Motion 2-enhetens dörr.

ANVISNING:
För rening av fräsrummet använd endast vatten.
▷ Använd inte rengöringsmedel.

▷ Byt ut sugkåpan mot reningsslangen med borsttopp.

Det är svårt att få bort kylsmörjmedel som

▷ Tryck helt kort manöverknappen [A] på Ceramill

torkat in.

Motion 2.

Efter våtbearbetning:

Utsugningen aktiveras. Manöverknappen lyser.

▷ För avbrott under flera timmar skall

▷ Tryck serviceknappen [B] på Ceramill Motion 2.

fräskammaren renas och torkas.

Spindelns spärrluft aktiveras. Serviceknappen
lyser.
▷ Ta vid behov bort spånsikten och avfallshantera
fräsavfallet utanför enheten.
Utsugningens filterpåse blir i detta fall inte så
snabbt full och kan därför användas en längre
tid.
▷ Rensug fräskammaren omsorgsfullt med
reningsslangen.
Återstående zirkondamm från torrbearbetning kan vid efterföljande våtbearbetning täppa till filterpåsen.
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▷ Ta bort spånsikten och avfallshantera uppstått
fräsavfall.
▷ Rena och torka fräskammaren med en mjuk
trasa.

RENING OCH UNDERHÅLL

9.1.2

Regelbundna kontroller

_ Veckade bälgens skick
_ Slangarnas och utloppsrörens skick

Spindel
För spindelns underhåll används bifogat service-

SV

set för Jäger-spindlar och ett valfritt fräsverktyg.

▷ Håll dörrens tätningslister och anliggningsytor
rena. Skada inte tätningsläpparna.
9.1.3

Underhåll varje vecka
ANVISNING:

Risk för apparatskador!
▷ För rengöring får varken tryckluft, ultraljud
eller ångstråle användas!
Före underhåll
Innan spindeln och KSS-munstyckena underhålls
måste spindelns spärrluft aktiveras:
▷ Tryck helt kort serviceknappen [B].
Aktuellt verktyg läggs bort och spindeln kör till

1
2
3

5
4
Bild 29 Serviceset för Jäger-spindel
1 Tångfett
2 Tångborste
3 Filtkon
4 Utstötarpinne
5 Spindelnyckel
Rengör spindeln så här:

▷ Torka av dammet från kalotten, KSS-rören och

serviceläget. Spindeln är avlastad, motorn

spindeln med en torr och ren trasa. Använd inte

blockerad.

rengöringsmedel!

▷ Stäng Ceramill Motion 2-enhetens dörr.
▷ Tryck serviceknappen [B] på Ceramill Motion 2.
Spärrluften aktiveras. Serviceknappen lyser.

Ta så här bort spänntången:
▷ Sätt upp den svarta spindelnyckeln [5] på tången.

Efter underhåll
När underhållet avslutats:
▷ stäng Ceramill Motion 2-enhetens dörr.
▷ Tryck helt kort manöverknappen [A].

5

Verktyget tas åter upp. Spindeln kör åter till
utgångsläget resp. till läget där programmet har
avbrutits.

Bild 30
▷ Skjut in ett fräsverktyg i den öppna spänntången.
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▷ Skruva med spindelnyckeln spänntången ur
spindeln.

SV

ANVISNING:
För infettning av spänntångskonen får endast
medlevererat tångfett användas. Annat fett får
inte användas.
▷ Skruva in den rengjorda och infettade
spänntången mot anslag i spindeln.
OBSERVERA:

Bild 31
▷ Rengör spänntångsstödet med filtkonen [3].
Alla spån och föroreningar måste avlägsnas

Risk för verktygsbrott!
▷ Verktyget ska ovillkorligen tas bort ur
spännchucken!

från spänntångsstödet.
Om verktyget tagits ur Ceramill Motion-enhetens
verktygshållare:
▷ Placera verktyget i rätt läge i verktygshållaren.

3
Bild 32
▷ Rengör spänntångens inre med den fina tångborsten [2].

2
Bild 33
▷ Fetta lätt in spänntångens yttre kon med tångfettet som ingår i setet ([1] bilden 29 på
sidan 39).
Detta förbättrar spänntångens glidförmåga och
ökar dess spännkraft.
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KSS-munstycken
Rengör inte KSS-munstycken med tångborsten!
▷ Kontrollera KSS-munstyckena en gång i veckan.

Luftberedningsenhet
▷ Okulärbesiktiga luftberedningsenheten avse▪ synliga partiklar, föroreningar eller fasta partiklar inom plexiglaset (tecken på nedsmutsad

▷ Rengör vid behov utloppskanalen.

tryckluft)
▪ bärnstensmissfärgning av filterelementet

Tilltäppt utloppskanaler:

(tecken på olja i tryckluften)
▪ Vatten i filtret (tecken på vatten i tryckluften)

▷ Lossa spindelkalottens insexskruv på sidan.

SV

ende:

Om skada uppstått:
▷ Åtgärda felet i tryckluften.
▷ Byt ut komplett luftberedningsenhet.

Bild 34
▷ Dra av kalotten.

Bild 35
▷ Renblås hålen från kalottens inre sida med
ångaggregat.
OBSERVERA:
Kalotten blir het!
▷ Smörj KSS-rörens O-ringa med fett.
▷ Rena kalottens säte på spindeln.
▷ Montera åter spindelkalotten med skruven åt
höger. Kontrollera att KSS-rören är korrekt
anslutna.
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9.1.4

Underhåll månadsvis

Nollpunktskontroll

SV

Vi rekommenderar att en gång i månaden kontrollera nollpunkterna.
▷ Fräs en testtärning ur testblocket Ceramill TEST
71 L.
Testblocket används uteslutande för testfräsning
och kalibrering av Ceramill Motion 2. En anvisning
hittas på Ceramill-Match-CD resp. på vår hemsida

www.ceramill-m-center.com.

9.1.5

Externt underhåll

Efter 1000 drifttimmar krävs ett externt underhåll. Ceramill Motion 2-enhetens program ger för
detta ut ett meddelande.
▷ Kontakta Ceramill-Helpdesk (vardagar kl. 8.00 17.00).
▪ Tyskland: +49 7231 957 100
▪ Österrike: +43 5523 62333 390
▪ Globalt: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

9.2

Ceramill Coolstream

9.2.1

Kontroller och underhållsåtgärder

Jäger-spindel
Spindeln måste stå i utgångsläget.
▷ Vrid för hand runt spindelns axel minst tio gånger.

Regelbundna kontroller:
_ Slangarnas och utloppsrörens skick
_ KSS-nivån i försörjningsenheten Ceramill Coolstream
Om nivån i KSS-behållaren sjunkit under
miniminivån avbryts fräsprogrammet och
ett felmeddelande ges ut.
▷ Fyll på KSS-behållaren (se sidan 36).
▷ Kvittera felet i programmet.

Bild 36 Vrid runt Jäger-spindeln
För ytterligare information på Jäger-spindeln kan
manualen laddas ner från vår webbsida

www.amanngirrbach.com.

9.2.2 Underhåll en gång i veckan
▷ Analysera KSS (se separat analysanvisning
med kontrollprotokoll).
9.2.3 Underhåll halvårsvis
▷ Rengör KSS-systemet (se sidan 37).
Programmet ger ut meddelande om halvårsrening. Vid aktivering av systemrening
släcks åter meddelandet.
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10
10.1

Funktionsstörningar,
reparationer och garanti

11

Miljöskydd

Funktionsstörning

AmannGirrbach är delaktig i det landsspecifika

Förpackningar

Vid funktionsfel:

återvinningssystemet som garanterar en optimal

▷ Starta programmet på nytt.

återvinning av förpackning.

▷ Återstarta Ceramill Motion 2.

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan

▷ Återstarta datorn.

återanvändas.

Om dessa åtgärder inte avhjälper felen:

Kasserad enhet

▷ Kontakta Ceramill-Helpdesk (vardagar kl. 8.00 17.00).
▪ Tyskland: +49 7231 957 100
▪ Österrike: +43 5523 62333 390
▪ Globalt: +43 5523 62333 399
▪ helpdesk@amanngirrbach.com

SV

Kasserad enhet innehåller återvinningsbart avfall
som ska hanteras för återvinning.
▷ Efter utgången livslängd skall enheten hanteras
miljövänligt via offentlig behandlingsanläggning.
Plasten är märkt. Detta medger en sortering för

10.2 Reparationer
Reparationer får endast utföras av utbildad yrkespersonal.

10.3

Garanti

Garantin motsvarar lagliga bestämmelser. Ytterli-

återvinning eller avfallshantering.
Kylsmörjmedel (KSS)
▷ KSS måste enligt tillämpliga föreskrifter och
lagar avfallhanteras.
Korrekt avfallshantering skall dokumenteras.

gare information hittas i våra Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB).
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12
SV

Tekniska data och tillbehör/reservdelar
Ändringar förbehålls.
Tryckluftsanslut-

Värde

Mått (D × B × H)

–
–
mm

179280
179250
588 × 516 × 755

Vikt:
_ fyraxlig modell
_ femaxlig modell
Elanslutning

kg
kg

75
78

V/Hz

100-230/50-60

Effekt

W

250

Säkring (trög)

A

3,15 / 6,3

_ Tryck
_ Volymström
_ fasta förorening-

4
5

Noggrannhet

m

< 10

Tillåtet temperatur-

°C

18 - 30

_ vattenhalt

_ Total oljehalt:

Ncm

4

Utsugning

–

fasta partiklar
klass 4; max.

–

punkt +3°C
_klass 2;

–

lämplig för
HEPA mikrofilter
(97,97 %),
filterklass H12,
dammklass M

Spindelns varvtal

rpm

60000

Tab. 5

Spänntångens dia-

mm

3

db(A)

60

–

USB / Ethernet /

meter

insticksplats för
SD-kort / styrning Ceramill
Coolstream /
styrning utsugning

44

klass 3;
helst 5 m för

0,1 mg/m3

ment

Tab. 5

–

max. oljehalt

diameter
_ Sugeffekt

Gränssnitt

6
50

tryckdagg-

_ Sugkopplingens

område (drift)

Ljudtrycksnivå

bar
l/min

zirkondamm,

–
–

Spindelns vridmo-

torr, ren tryckluft

ar

Axlar:
_ fyraxlig modell
_ femaxlig modell

–

Luftrenhet:

Artikelnr:
_ fyraxlig modell
_ femaxlig modell

Värde

ning

Tekniska data för Ceramill Motion 2
Enhet

Enhet

mm

38

l/min

56,6
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Tekniska data för Ceramill Coolstream

Artikelnr
Mått (D × B × H)
Vikt
Elanslutning
Effekt
Säkring (trög)
Pumpens maximika-

Enhet

Värde

Artikelnr:

–

178630

179210

Luftberedningsenhet

mm

656 × 518 × 651

179211

Skruvset för blockhållare

kg

36

179216

Gängbussningar för blockhållare

100-230/50-60

179217

Kontrollkropp för testtärning

W

150

179218

Serviceset för Jäger-spindel

A

1,0

179251

Lock för verktygshållare

l/min

3,8

179230

Spänntång 3 mm

179252

Blockhållare 71

l

50

volym
Filtrets maskvidd
Gränssnitt

179253

Spånsikt

179254

Sugkåpa
Stänkskyddskåpa

m

50

179255

–

Styrning Cool-

179256

Filterpåse

179257

Utsugningsslang med borste

178650

Ceramill Coolant (kylsmörjmedel)

stream/ Styrning
utsugning

Tab. 6

Beteckning

V/Hz

pacitet
KSS-behållarens

Tillbehör/reservdelar

178651
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Multifunktions additivtest 100 st.
Testremsor

178652

Mätremsor för PH-värde 100 st.

178653

Nitrittest 100 st. Testremsor

1156901

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

172334

Säkring för Ceramill Coolstream

179186

Blockhållare 71 Ceramill Motion 2

179184

Sugkåpa Ceramill Motion 2 (4X)

179188

Stänkskyddskåpa Ceramill Motion 2

179189

Styrsystem komplett

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

(4X)
Ceramill Motion 2 (4X)

Tab. 7
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Distribution | Vertrieb

Distribution | Vertrieb D/A
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