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© 2020 Haas Automation, Inc. 

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja družbe Haas Automation, Inc. nobenega patenta ni
dovoljeno reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje ali v kakršni koli obliki mehansko, elektronsko,
fotokopirati, snemati ali kako drugače razdeljevati. V zvezi z uporabo tu navedenih informacij ne
podeljujemo patentne licence. Ker si Haas Automation nenehno prizadeva izboljšati kakovostne
izdelke, se lahko informacije v tem priročniku spremenijo brez predhodnega obvestila. Pri pripravi tega
priročnika smo upoštevali vse previdnosti; kljub temu Haas Automation ne prevzema odgovornosti za
napake ali opustitve in ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe
informacij v tej publikaciji. 
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Ta izdelek uporablja Java tehnologijo podjetja Oracle Corporation in vas prosimo, da potrdite, da je 
Oracle lastnik blagovne znamke Java in vseh blagovnih znamk, povezanih z Java, in se strinjate, da 
boste ravnali v skladu s smernicami glede blagovne znamke na 
www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html. 

Vsaka nadaljnja distribucija Java programov (izven te naprave/stroja) je predmet zakonsko zavezujoče 
licenčne pogodbe za končnega uporabnika z Oracle. Za kakršno koli uporabo komercialnih funkcij v 

http://www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html
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POTRDILO O OMEJENI GARANCIJI
Haas Automation, Inc. 

Pokriva opremo Haas Automation, Inc. CNC 

Stopi v veljavo 1. septembra 2010

Haas Automation Inc. (»Haas« ali »Proizvajalec«) zagotavlja omejeno garancijo za vse
nove rezkalne stroje, stružne centre in rotacijske stroje (skupaj »CNC stroji«) in njihove
sestavne dele (razen tistih, ki so navedeni spodaj pod Omejitve in izključitve garancije)
(»Komponente«), ki jih proizvaja Haas in jih prodaja Haas ali njegovi pooblaščeni
distributerji, kot je določeno v tem potrdilu. Garancija, navedena v tem potrdilu, je omejena
garancija, je edina garancija proizvajalca in zanjo veljajo pogoji iz tega potrdila.

Kritje z omejeno garancijo

Proizvajalec jamči za vsak stroj CNC in njegove sestavne dele (skupaj imenovani »izdelki
Haas«) in izdaje garancijo za napake v materialu in izdelavi. Ta garancija je namenjena
samo končnemu uporabniku stroja CNC (v nadaljevanju »Odjemalec«). Obdobje te
omejene garancije je eno (1) leto. Garancijski rok začne teči z dnem namestitve stroja CNC
v prostorih naročnika. Odjemalec lahko podaljša garancijski rok pri pooblaščenem
distributerju Haas (»podaljšanje garancije«) kadar koli v prvem letu lastništva.

Samo popravilo ali zamenjava

Edina odgovornost Proizvajalca in izključno pravno sredstvo Odjemalca v skladu s to
garancijo v zvezi s katerim koli Haasovim izdelkom je omejeno na popravilo ali zamenjavo
po presoji Proizvajalca pokvarjenega izdelka Haas.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta garancija je edina in izključna garancija Proizvajalca in se uporablja namesto vseh
drugih garancij ne glede na vrsto ali naravo, izrecnih ali implicitnih, pisnih ali ustnih,
vključno z, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitno garancijo primernosti za prodajo,
implicitno garancijo ustreznosti za poseben namen ali drugo garancijo kakovosti ali
zmogljivosti ali ne kršitve. Proizvajalec zavrne in Odjemalec opusti vse takšne druge
garancije kakršne koli vrste.
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Omejitve in izključitve garancije

Komponente, ki jih je mogoče obrabiti med običajno uporabo in sčasoma, vključno z,
vendar ne omejeno na, barvo, zaključek okna in stanje, žarnice, tesnila, brisalce, sistem za
odstranjevanje ostružkov (npr. tračni sistem Auger, jaški za ostružke), jermeni, filtri, valjčki
za vrata, prsti za menjavo orodij itd. so iz te garancije izključeni. Za ohranitev te garancije
postopke vzdrževanja opreme, ki so specificirani v priloženi dokumentaciji Proizvajalca, je
treba upoštevati in imeti v evidenci. Ta garancija je nična, če Proizvajalec ugotovi, da (i) je
kateri koli izdelek Haas bil podvržen nepravilnemu ravnanju, napačni uporabi, uporabi
zunaj obsega njegove namembnosti, zanemarjanju, poškodbam zaradi nesreče,
poškodbam zaradi nepravilne namestitve, nepravilnemu vzdrževanju, nepravilnemu
skladiščenju ali nepravilnemu načinu delovanja ali nepravilni uporabi, vključno z uporabo
nepravilnih hladilnih sredstev ali drugih tekočine, (ii) je Odjemalec, nepooblaščeni servisni
tehnik ali druga nepooblaščena oseba nepravilno popravljal/-a ali opravljal/-a vzdrževalna
dela za kateri koli izdelek Haas, (iii) je Odjemalec ali katera koli oseba opravil/-a ali
poskušal/-a spremeniti katerikoli izdelek Haas brez predhodnega pisnega dovoljenja
Proizvajalca in/ali (iv) je kateri koli izdelek Haas bil uporabljen za kakršno koli
nekomercialno uporabo (na primer osebno ali gospodinjsko). Ta garancija ne pokriva
škode ali okvare zaradi zunanjega vpliva ali zadev, ki niso pod razumnim nadzorom
Proizvajalca, vključno, vendar ne omejeno na našteto, s tatvino, vandalizmom, požarom,
vremenskimi razmerami (kot so dež, poplava, veter, strela ali potres, vendar ne omejeno
nanje) ali vojnim stanjem ali terorističnimi dejanji.

Brez omejitve na splošno katere koli izključitve ali omejitve, opisane v tem potrdilu, ta
garancija ne vključuje nobene garancije, da kateri koli izdelek Haas izpolnjuje proizvodne
specifikacije katere koli osebe ali druge zahteve, ali da bo delovanje katerega koli izdelka
Haas nemoteno ali brez napak. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z
uporabo katerega koli izdelka Haas, ki jo izvaja katera koli oseba, Proizvajalec pa ne
prevzema nobene odgovornosti za nobeno osebo za kakršno koli napako v načrtovanju,
proizvodnji, delovanju, izvedbi ali kako drugače za kateri koli izdelek Haas, razen popravila,
ali zamenjava istega, kot je navedeno v tej garanciji.



v

Omejitev odgovornosti in odškodnina

Proizvajalec ne bo imel odgovornosti do Odjemalca ali katere koli druge osebe za kakršno
koli odškodninsko, naključno, posledično, kaznovalno, posebno ali drugo škodo ali
zahtevek, bodisi v tožbi iz pogodbe, odškodninske tožbe ali druge pravne ali nepristranske
teorije, ki izhaja iz katerega koli izdelka Haas, ali je povezana z njim, ali je povezana z
drugimi izdelki ali storitvami, ki jih je opravil Proizvajalec ali pooblaščeni distributer, servisni
tehnik ali drugi pooblaščeni zastopnik Proizvajalca (skupaj »pooblaščeni zastopnik«), ali ne
bo odgovoren za napake delov ali izdelkov, izdelanih z uporabo katerega koli izdelka Haas,
celo če je Proizvajalec ali kateri koli pooblaščeni zastopnik seznanjen z možnostjo takšne
škode, ki jo odškodninski zahtevek ali pritožba vključuje; to vključuje tudi, vendar ni
omejena na, izgubo dobička, izgubo podatkov, izgubo izdelkov, izgubo prihodka, izgubo
uporabe, stroške izpada, poslovno dobro ime, kakršno koli škodo na opremi, prostorih ali
drugi lastnini katere koli osebe in kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilnega
delovanja katerega koli izdelka Haas. Proizvajalec zavrne in Odjemalec opusti vse takšne
odškodninske zahtevke in pritožbe. Edina odgovornost Proizvajalca in izključno pravno
sredstvo Odjemalca za odškodninske zahtevke in pritožbe je omejeno na popravilo ali
zamenjavo po presoji Proizvajalca pokvarjenega izdelka Haas, kot je zagotovljeno v tej
garanciji. 

Odjemalec je sprejel omejitve in pridržke, določene v tem certifikatu, vključno z, vendar ne
omejeno na, omejitvijo njegove pravice do povrnitve škode, kot del pogodbe s
Proizvajalcem ali njegovim pooblaščenim zastopnikom. Odjemalec razume in priznava, da
bi bila cena izdelkov Haas višja, če bi moral Proizvajalec odgovarjati za škodo in zahtevke,
ki presegajo obseg te garancije.

Celotni sporazum

To potrdilo nadomešča vse druge sporazume, obljube, zastopanja ali garancije, ki so
podani bodisi ustno bodisi pisno, med strankami, ali jih je podal Proizvajalca glede na
predmet tega potrdila in vsebuje vse zaveze in sporazume med strankami, ali zaveze, ki jih
je prevzel Proizvajalec glede na predmet tega sporazuma. Proizvajalec s tem izrecno
zavrača kakršne koli druge sporazume, obljube, zastopanja ali garancije, bodisi ustne
bodisi pisne, ki dopolnjujejo, ali so v nasprotju s katero koli določbo ali s katerim koli
pogojem tega potrdila. Noben izraz ali pogoj, naveden v tem potrdilu, se ne sme spremeniti
ali dopolniti, razen s pisnim sporazumom, ki ga podpišeta Proizvajalec in Odjemalec. Ne
glede na zgoraj navedeno bo Proizvajalec spoštoval podaljšanje garancije samo pod
pogojem, da se podaljšanje zahteva znotraj obdobja veljavnosti garancije.

Prenosljivost

Ta garancija se lahko prenese od prvotnega odjemalca na drugega odjemalca, če stroj
CNC prodajajo z zasebno prodajo pred iztekom garancijskega obdobja, pod pogojem, da
je o tem posredovano pisno obvestilo Proizvajalcu in da ta garancija ni neveljavna ob
prenosu. Prevzem te garancije bo odvisen od vseh pogojev tega potrdila.
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Razno

To garancijo ureja zakonodaja države Kalifornije ne glede na njene kolizijske določbe. Vsi
spori, ki izhajajo iz te garancije, se rešujejo na pristojnem sodišču v okrožju Ventura,
okrožju Los Angeles ali okrožju Orange v Kaliforniji. Kakršen koli pogoj ali določba tega
potrdila, ki je neveljavna ali neizvršljiva v katerih koli razmerah v kateri koli jurisdikciji, ne
vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih pogojev in določb tega dokumenta, ali na
veljavnost in izvršljivost določb in pogojev, ki bi se lahko razlagali kot žalitev, v katerih koli
drugih razmerah ali v kateri koli drugi pristojnosti.
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Odzivi odjemalca
Če imate pomisleke ali vprašanja v zvezi s tem priročnikom, stopite v stik z nami na našem
spletnem mestu, www.HaasCNC.com. Uporabite povezavo »Pišite nam« in pošljite svoje
pripombe Odvetniku za odjemalce.

Pridružite se lastnikom Haas na spletu in bodite del večje skupnosti CNC na teh spletnih
mestih:

haasparts.com
Your Source for Genuine Haas Parts

www.facebook.com/HaasAutomationInc
Haas Automation on Facebook

www.twitter.com/Haas_Automation
Follow us on Twitter

www.linkedin.com/company/haas-automation
Haas Automation on LinkedIn

www.youtube.com/user/haasautomation
Product videos and information

www.flickr.com/photos/haasautomation
Product photos and information
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Politika zadovoljstva odjemalcev
Spoštovani odjemalec izdelkov Haas,

Vaše popolno zadovoljstvo in dobro ime sta izjemnega pomena tako za Haas Automation,
Inc. kot za distributerja Haas (HFO), kjer ste kupili svojo opremo. Običajno bo vaš
distributer Haas HFO hitro odpravil vse pomisleke glede vaše prodajne transakcije ali
delovanja vaše opreme.

Če pa se vaši pomisleki ne bodo razrešili v celoti, in ste o svojih pomislekih razpravljali s
članom uprave HFO, generalnim direktorjem ali lastnikom HFO, storite naslednje:

Obrnite se na zagovornika za storitve odjemalcem Haas Automation na 805-988-6980. Da
bomo vaše težave rešili čim hitreje, vas prosimo, da ob klicu zagotovite naslednje
informacije:

• Ime, naslov in telefonska številka vašega podjetja
• Model stroja in serijska številka
• Ime distributerja Haas (HFO) in ime vašega zadnjega stika pri distributerju Haas

(HFO)
• Narava vaše skrbi

Če želite napisati Haas Automation, uporabite ta naslov: 

Haas Automation, Inc. ZDA
Cesta 2800 Sturgis
Oxnard CA 93030
Att: Vodja zadovoljstva odjemalcev
E-naslov: customerservice@HaasCNC.com

Ko se obrnete na center za podporo odjemalcem Haas Automation, se bomo potrudili, da
bomo neposredno sodelovali z vami in vašim distributerjem Haas (HFO), da bi hitro rešili
vaše težave. V podjetju Haas Automation vemo, da bo dober odnos med odjemalcem in
distributerjem – proizvajalcem pripomogel k nadaljnjemu uspehu vseh.

Mednarodno:

Haas Automation, Evropa
Mercuriusstraat 28, B-1930
Zaventem, Belgija
E-naslov: customerservice@HaasCNC.com

Haas Automation, Azija
Št. 96 Yi Wei Road 67,
Waigaoqiao FTZ
Šanghaj 200131 LRK
E-naslov: customerservice@HaasCNC.com
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Izjava o skladnosti
Izdelek: Rezkalni stroj (vertikalni in horizontalni)*

*Vključuje vse možnosti montaže, v tovarnah in na deloviščih, ki jo opravi certificirana
oseba tovarniške izpostave Haas (Haas Factory Outlet (HFO)

Proizvajalec: Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 

805-278-1800

Izjavljamo, z izključno odgovornostjo za to izjavo, da so zgoraj navedeni izdelki, na katere
se nanaša ta izjava, skladni s predpisi, kot so opredeljeni v Direktivi CE za obdelovalne
centre:

• Direktiva o strojih 2006/42/ES
• Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
• Dodatni standardi:

– EN 60204-1: 2006 / A1: 2009
– EN 12417: 2001 + A2: 2009
– EN 614-1: 2006 + A1: 2009
– EN 894-1: 1997 + A1: 2008
– EN ISO 13849-1: 2015

RoHS2: SKLADNO (2011/65/EU) z izjemo na dokumentacijo proizvajalca. 

Izvzeto:

a) Stacionarno industrijsko orodje velikega obsega.
b) Svinec kot element v zlitini iz jekla, aluminija in bakra.
c) Kadmij in njegove spojine v električnih stikih.

Oseba, pooblaščena za sestavljanje tehnične datoteke:

Jens Thing

Naslov:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgija
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ZDA: Haas Automation potrjuje, da ta stroj ustreza standardom OSHA in ANSI za
oblikovanje in izdelavo, ki sta navedeni spodaj. Delovanje tega stroja bo v skladu s spodaj
navedenimi standardi le, dokler lastnik in upravljavec še naprej sledita zahtevam glede
uporabe, vzdrževanja in usposabljanja v zvezi s temi standardi.

• OSHA 1910.212 - Splošne zahteve za vse stroje
• ANSI B11.5-1983 (R1994) Vrtalni, rezkalni in grezilni stroji
• ANSI B11.19-2010 Merila uspešnosti za varovanje
• ANSI B11.23-2002 Varnostne zahteve za obdelovalne centre in avtomatsko

numerično krmiljene za rezkalne, vrtalne in grezilne stroje
• ANSI B11.TR3-2000 Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja - smernica za

ocenjevanje, ovrednotenje in zmanjšanje tveganj, povezanih s strojnimi orodji

KANADA: Kot prvotni proizvajalec opreme izjavljamo, da našteti izdelki ustrezajo
predpisom, opisanim v razdelku 7 predloga za zdravje in varnost pred začetkom uporabe
Pravilnika 851 Zakona o varnosti in zdravju pri delu za industrijske obrate za določbe in
standarde strojne zaščite.

Poleg tega ta dokument izpolnjuje pisno obvestilo o izvzetju od inšpekcijskega pregleda
pred zagonom naštetih strojev, kot je določeno v smernicah Ontario za zdravje in varnost,
smernice PSR iz novembra 2016. Smernice PSR omogočajo to pisno obvestilo izvirnika
proizvajalec opreme, ki izjavi skladnost z veljavnimi standardi, je sprejemljiv za izvzetje iz
pregleda zdravja in varnosti pred začetkom uporabe.

Izvirna navodila

ETL LISTED
CONFORMS TO
NFPA STD 79

ANSI/UL STD 508
UL SUBJECT 2011

CERTIFIED TO 
CAN/CSA STD C22.2 N O.73

All Haas CNC machine tools carry the ETL Listed mark, 
certifying that they conform to the NFPA 79 Electrical 
Standard for Industrial Machinery and the Canadian 
equivalent, CAN/CSA C22.2 No. 73. The ETL Listed and 
cETL Listed marks are awarded to products that have 
successfully undergone testing by Intertek Testing 
Services (ITS), an alternative to Underwriters'  
Laboratories.

C

Haas Automation has been assessed for conformance 
with the provisions set forth by ISO 9001:2008.  Scope of 
Registration: Design and Manufacture of CNC Machines 
Tools and Accessories, Sheet Metal Fabrication.  The 
conditions for maintaining this certificate of registration are 
set forth in ISA's Registration Policies 5.1.  This 
registration is granted subject to the organization 
maintaining compliance to the noted stardard.  The validity 
of this certificate is dependent upon ongoing surveillance 
audits.
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Uporabniški priročnik za upravljavca in drugi 
spletni viri

Ta priročnik je priročnik za obratovanje in programiranje, ki velja za vse rezkalne stroje
Haas. 

Različica tega priročnika v angleškem jeziku je na voljo vsem odjemalcem in je označena
z napisom »Izvirna navodila«.

Na številna druga področja po svetu je prevod tega priročnika označen z napisom Prevod
izvirnih navodil »Prevod izvirnih navodil«.

Ta priročnik vsebuje zahtevano različico EU, ki ni podpisana (Izjava o skladnosti)
»Declaration Of Conformity«. Evropskim strankam je na voljo podpisana angleška
različica Izjave o skladnosti z imenom modela in serijsko številko.

Poleg tega priročnika je na spletu na voljo še ogromno dodatnih informacij na:
www.haascnc.com v razdelku Storitve.

Tako priročnik kot prevodi tega priročnika so na voljo na spletu za stroje, stare do približno
15 let.

Krmiljenje CNC vašega stroja vsebuje tudi ves ta priročnik v številnih jezikih in ga je
mogoče najti s pritiskom gumba [POMOČ].

Veliko modelov strojev se dobavlja z dodatkom k priročniku, ki je na voljo tudi na spletu.

Vse možnosti stroja imajo na spletu tudi dodatne podatke.

Podatki o vzdrževanju in servisiranju so na voljo na spletu.

Na spletu (Navodila za namestitev) »Installation Guide« vsebujejo podatke in kontrolni
seznam za zahteve za »Zrak in elektriko«, izbirni »Odstranjevalec zgoščenih vodnih
hlapov«, »Dimenzije za transport«, teža, »Navodila za dviganje«, temelji stroja in
postavitev itd.

Navodila za izbiro ustrezne hladilne tekočine in vzdrževanje hladilne tekočine so v
»Priročniku za upravljavce« na spletu.

Zračni in pnevmatski diagrami so na notranji strani vrat prostora za mazalni tokokrog in vrat
prostora za krmilnik CNC.

Tipi mazanja, masti, olja in hidravlične tekočine so navedeni na nalepki v prostoru stroja z
oljnim rezervoarjem za mazalni tokokrog.



Kako uporabljati ta priročnik 
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Kako uporabljati ta priročnik
Da bi čim bolje izkoristili svoj novi stroj Haas, natančno preberite ta priročnik in si ga
pogosto poglejte. Vsebina tega priročnika je na voljo tudi na zaslonu krmilnika vašega
stroja v funkciji HELP. 

important:  Pred uporabo stroja preberite poglavje Varnost v Priročniku za upravljavca.
Pomembno je, da to poglavje razumete in si ga zapomnite.

Opozorilna sporočila
Skozi besedilo tega priročnika so pomembni stavki, ločeni od glavnega besedila in
označeni z ikono in pridruženo opozorilno besedo.  »Nevarnost«, »Opozorilo«, »Pozor« ali
»Opomba«. Ikona in opozorilna beseda pomenita resnost stanja ali razmer. Pomembno je,
da vedno preberete te stavke in da s posebno pazljivostjo vedno sledite navodilom .

Opis Primer

Nevarnost pomeni, da obstaja stanje ali razmere, ki 
bodo povzročile smrt ali hude telesne poškodbe, 
če ne upoštevate podanih navodil . danger:  Nobenega koraka. Nevarnost usmrtitve 

z električnim tokom, telesnih poškodb ali 
poškodb stroja. Ne plezajte in ne stojte na 
tem območju.

Opozorilo pomeni, da obstaja stanje ali razmere, ki 
bodo povzročile zmerne telesne poškodbe, če ne 
upoštevate podanih navodil . warning:  Nikoli ne postavljajte rok med 

menjalnik orodja in glavo vretena.

Pozor pomeni, da lahko pride do manjših poškodb 
ali poškodb stroja, če ne upoštevate danih navodil. 
Morda boste morali začeti postopek, če ne boste 
sledili navodilom pri opozorilnem stavku pozor .

caution:  Odklopite napajanje stroja pred 
vzdrževalnimi deli.

Opomba pomeni, da besedilo daje dodatne 
podatke, pojasnila ali uporabne nasvete.

opomba:   Sledite tem navodilom, če je stroj 
opremljen z izbirno (s podaljšano 
Z-praznino) mizo.
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Besedilne konvencije, uporabljene v tem priročniku

Opis Primer besedila

Besedilo Blok kode poda programske primere. G00 G90 G54 X0. Y0,:

Sklic na krmilni gumb poda ime krmilne tipke ali 
gumba, ki ga želite pritisniti. 

Pritisnite [ZAGON CIKLA].

Pot datoteke opisuje sekvenco imenikov 
datotečnega sistema. 

Storitev > Dokumenti in programska oprema >...

Sklic na način opisuje način delovanja stroja. MDI 

Element zaslona opisuje predmet na zaslonu 
naprave, s katerim komunicirate. 

Izberite zavihek SISTEM.

Izhod sistema opisuje besedilo, ki ga krmilnik 
naprave prikaže kot odgovor na vaša dejanja. 

KONEC PROGRAMA

Uporabniški vhod opisuje besedilo, ki ga morate 
vnesti v krmilnik stroja. 

G04 P1,:

Spremenljivka n označuje obseg celih številk, ki niso 
negativne, od 0 do 9.

Dnn predstavlja kodo od D00 do D99.
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Chapter 1: Nastavitev in delovanje
1.1 Odpakiranje sonde

Če je na vaš stroj nameščen sistem WIPS, odstranite nosilec sonde. Če nameščate WIPS,
glejte razdelek Namestitev.

F1.1: Sklop nosilca za transport

Odstranite rdeči nosilec za transport in s tem povezano montažno opremo.
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1.2 Aktiviranje sonde - NGC
Če sistem WIPS na vašem stroju ni bil nameščen, mora Haas Service Tech opraviti prenos
in nastaviti popravek konfiguracijske datoteke s spletnega mesta
https://portal.haascnc.com.

Ta postopek se uporablja za preverjanje pravilnosti delovanja sonde vretena, mize sonde,
detektorja signalov sonde (OMI) in povezave sistema s krmilnikom.

1. V načinu delovanja z ročnim vnosom podatkov (MDI) vnesite spodaj navedeni 
program, da aktivirate namizno sondo:

M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;

2. Pritisnite [CYCLE START].
3. Po zagonu tega programa s prstom narahlo potrkajte namizno sondo. Nadomestek 

krmilnika mora sprožiti zvočni signal ob vsakem premiku sonde.
4. Pritisnite [RESET], da končate delovanje sonde.
5. V načinu delovanja z ročnim vnosom podatkov (MDI) vnesite spodaj navedeni 

program in pritisnite [CYCLE START], da aktivirate sondo vretena:

M59 P3;

6. Po zagonu tega programa s prstom narahlo potrkajte sondo vretena. Nadomestek 
krmilnika mora sprožiti zvočni signal ob vsakem premiku sonde.

7. Pritisnite [RESET], da končate delovanje sonde.
8. Če ob premiku sonde nadomestek krmilnika ne sproži zvočnega signala, ko so okna 

sonde pravilno URAVNANA, najprej poskusite zamenjati baterije sonde, preden 
začnete s katerim koli drugim odpravljanjem napak ali popravilom, ker so prazne 
baterije najverjetnejši vir težav. Za navodila glejte razdelek o zamenjavi baterij.

WARNING: NE SMETE uporabljati Sistema WIPS, med kalibriranjem sonde.
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1.3 Aktiviranje sonde – CHC
Če sistem WIPS na vašem stroju ni bil nameščen, mora Haas Service Tech opraviti prenos
in nastaviti popravek konfiguracijske datoteke s spletnega mesta
https://portal.haascnc.com.

Ta postopek se uporablja za preverjanje pravilnosti delovanja sonde vretena, mize sonde,
detektorja signalov sonde (OMI) in povezave sistema s krmilnikom.

1. V načinu delovanja z ročnim vnosom podatkov (MDI) vnesite spodaj navedeni 
program, da aktivirate namizno sondo:

M59 P1133;
G04 P1.0;
M59 P1134;

2. Pritisnite [CYCLE START].
3. Po zagonu tega programa s prstom narahlo potrkajte namizno sondo. Nadomestek 

krmilnika mora sprožiti zvočni signal ob vsakem premiku sonde.
4. Pritisnite [RESET], da končate delovanje sonde.
5. V načinu delovanja z ročnim vnosom podatkov (MDI) vnesite spodaj navedeni 

program in pritisnite [CYCLE START], da aktivirate sondo vretena:

M59 P1134;

6. Po zagonu tega programa s prstom narahlo potrkajte sondo vretena. Nadomestek 
krmilnika mora sprožiti zvočni signal ob vsakem premiku sonde.

7. Pritisnite [RESET], da končate delovanje sonde.
8. Če ob premiku sonde nadomestek krmilnika ne sproži zvočnega signala, ko so okna 

sonde pravilno URAVNANA, najprej poskusite zamenjati baterije sonde, preden 
začnete s katerim koli drugim odpravljanjem napak ali popravilom, ker so prazne 
baterije najverjetnejši vir težav. Za navodila glejte razdelek o zamenjavi baterij.

WARNING: NE SMETE uporabljati Sistema WIPS, med kalibriranjem sonde.

1.4 Kalibriranje sonde - NGC
Pred začetkom kalibriranja se mora pregledati gladkost ploske površine tipala sonde orodja
in nenatančnost konice tipala iz rubina sonde obdelovanca. Glejte razdelek o namestitvi.

Pojdite na Urejanje> VPS> Sondiranje> Kalibriranje.
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F1.2: Kalibriranje sonde - NGC

Pri zagonu treh programov upoštevajte naslednji vrstni red:

1. Kalibriranje sonde orodja
2. Kalibriranje dolžine sonde vretena.
3. Kalibriranje premera sonde vretena.

Za zagon programa za kalibriranje ga označite krepko in pritisnite [ENTER].

Sledite navodilom na zaslonu za vnos vrednosti za vsako zahtevano spremenljivko. Nato
pritisnite [CYCLE START] za zagon programa za kalibriranje.

NOTE: Ne uporabljajte funkcije »Dokončno kalibriranje sonde«. To je
namenjeno za tovarniško uporabo pri preverjanju funkcionalnosti
Sistema WIPS pred odpremo stroja. Ta funkcija ne podaja natančnih
ali ponovljivih rezultatov.
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NOTE: Namesto da kupite »orodje za kalibriranje dolžine sonde za orodje«
lahko vstavite izrabljeno čelno rezkalo iz karbida v vpenjalno stročnico,
vstavljeno v držalo za orodje. Izmerite svoje improvizirano orodje,
nameščeno v vreteno, da odstopanja naravnate na minimum.
Natančno izmerite premer na konici orodja. Za nadaljnjo uporabo
vgravirajte v improvizirano orodje njegov premer in dolžino.

1.5 Kalibriranje sonde - CHC
Kalibriranje sonde orodja:

Pritisnite [MDI], nato [PRGRM CONVRS]. Premaknite se do zavihka »Nastavitev« in
pritisnite [WRITE/ENTER]. Premaknite se na zavihek Kalibriranje sonde orodja in pritisnite
[WRITE/ENTER]. Navodila po korakih najdete v spodnjem desnem kotu zaslona stroja.

1. Vstavite kalibrirno palico v vreteno. Za kalibriranje sonde orodja se lahko uporabi 
katera koli palica, če sta znana dejanska dolžina in premer.

2. Premaknite Z os navzdol na razdaljo približno 0,25” od namizne sonde. Pritisnite 
[F1]za zapis položaja.

3. Premaknite X in Y osi do središčnega položaja nad namizno sondo. Pritisnite [F1] za 
zapis položaja.

4. Pritisnite puščico navzdol in vnesite številko ničelne položajne točke orodja ali 
številko orodja. Pritisnite [WRITE/ENTER].

5. Pritisnite puščico navzdol in vnesite dolžino orodja. To mora biti pozitivna številka. 
Pritisnite [WRITE/ENTER].

6. Pritisnite puščico navzdol in vnesite premer orodja. To mora biti pozitivna številka. 
Pritisnite [WRITE/ENTER].

7. Pritisnite [CYCLE START]. Naprava bo izvedla samodejno rutino kalibriranja in v 
polju Status kalibriranja prikazala »DOKONČANO«, ko je postopek končan.
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F1.3: Kalibrirno orodje in sonda

Kalibriranje sonde obdelovanca:

Ko ste v meniju Nastavitve, se premaknite na zavihek Kalibriranje sonde obdelovanca in
pritisnite [WRITE/ENTER]. Navodila po korakih najdete v spodnjem desnem kotu zaslona
stroja. Sonda obdelovanca se kalibrira z uporabo kalibrirnega obroča Notranji premer (ID).
Najprej na mizo namestite kalibrirni obroč (glejte sliko na naslednji strani). Uporabite lahko
tudi izvrtano odprtino znanega premera v primežu/vpenjalu.

1. Kalibrirno palico vstavite v vreteno (za zamenjavo orodja uporabite »Sprostitev 
orodja«).

2. Na kalibrirni obroč postavite vzmetno podložko znane debeline in premaknite Z os 
navzdol tako, da se palica komaj dotika vzmetne podložke. Pritisnite F1, da shranite 
položaj Z osi.

3. Vnesite natančno dolžino kalibrirne palice. Pritisnite [WRITE/ENTER].
4. Vnesite debelino vzmetne podložke. Pritisnite [WRITE/ENTER].

NOTE: Debelina vzmetne podložke se lahko pusti na ničli.

CAUTION: Pred nadaljevanjem preklopite na prikaz sonde obdelovanca.

5. Sondo obdelovanca vstavite v vreteno (za zamenjavo orodja uporabite »Sprostitev 
orodja«).

6. Vnesite približno dolžino sonde obdelovanca. Pritisnite [WRITE/ENTER].
7. Vpišite premer kroglice na sondi obdelovanca. Standardne sonde Renishaw 

uporabljajo kroglico premera 6 mm (0,2362”). Pritisnite [WRITE/ENTER].
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NOTE: Vsak obroč ali izvrtano odprtino lahko uporabite, kadar je premer
znan.

8. Vnesite notranji premer kalibrirnega obroča. Pritisnite [WRITE/ENTER].
9. Z upravljanim pomikom premikajte stroj, dokler konica sonde obdelovanca ni 

približno nad središčem obroča, s približno razdaljo 0,30” nad površino Z.
10. Pritisnite [CYCLE START] za začetek kalibriranja. Ko je postopek dokončan, se bo 

v polju za stanje kalibriranja pojavil napis »DOKONČANO«.

F1.4: Kalibriranje merilnega obroča
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1.6 Delovanje - NGC
Merjenje orodja s sondo

F1.5: Tabela ničelnih položajnih točk orodja

Pomaknite se do tabele z ničelnimi položajnimi točkami orodja in označite orodje, ki ga
želite meriti.

Pomaknite se do stolpca Vrsta orodja in pritisnite [F1], da izberete vrsto orodja: vrtalnik,
navojno vrezilo, valjasto rezkalo, čelno rezkalo, vrtalnik za točkasto vrtanje, ali steblasti
rezkalnik s krogličnim vrhom.
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F1.6: Spremenljivke pri merjenju orodja s sondo

Krmarite do stolpcev Približna dimenzija orodja in Tip sonde in jih izpolnite.

Ponovite koraka 2 in 3 za toliko orodij, ki jih želite preizkusiti.

NOTE: Če želite izmeriti samo dolžino orodja, pustite vrednost za Robno
meritev višine na ničli in izberite možnost 1 ali 2 v polju Tip sonde.
Premerov orodja ne bomo merili.

Pritisnite Merjenje ničelne položajne točke orodja in izberite možnost samodejne sonde.

Pritisnite [CYCLE START].

Merjenje obdelovanca s sondo
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F1.7: Cikli merjenja obdelovanca s sondo

Izvedite upravljani pomik sonde na funkcijo, ki jo želite izmeriti.

Pomaknite se do tabele ničelnih točk obdelovanca in izberite ničelno točko, v kateri želite
shraniti meritev.

Pritisnite [F3] in izberite dejanje sonde, ki ustreza funkciji, ki jo želite izmeriti. Nato pritisnite
[ENTER].

Izpolnite zahtevana polja in pritisnite [CYCLE START].

Za informacije in navodila v zvezi s postopkom merjenja s sondo glejte priročnik Pregled
plus programska oprema za obdelovalne centre Haas (Inspection Plus software for Haas
machining centers).
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1.7 Delovanje - CHC
Meniji z zavihki:

NOTE: Od programsko različice 16.04A dalje so funkcije sistema WIPS na
voljo tudi s tabelami Začetnih položajnih točk. To je opisano v
naslednjem razdelku.

Nastavitev orodja:

V meniju za Nastavitev krmarite na zavihek za način Orodje > Možnosti in pritisnite
[WRITE/ENTER].

F1.8: Merjenje orodja s sondo - Meniji z zavihki

1. Izberite vrsto orodja: vrtalnik, navojno vrezilo, valjasto rezkalo, čelno rezkalo ali 
vrtalnik za središčno vrtanje. Pritisnite WRITE/ENTER.

NOTE: Zamenjava za ničelno položajno točko orodja: Premaknite se do polja
s številko ničelne položajne točke orodja. Vnesite številko ničelne
položajne točke in pritisnite [WRITE/ENTER]. Preverite, ali je v
delnem programu pravilno navedena številka ničelne položajne točke
orodja.

2. Pritisnite [F2] za nastavitev dimenzij orodja s pomočjo sonde.

• Kadar je pritisnjeno [F2] se prikaže zaslon Dimenzije orodja.

• Vnesite približne dimenzije orodja.
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• Pritisnite [CYCLE START], da samodejno nastavite dolžino in premer orodja.

NOTE: Za merjenje samo dolžine orodja pustite vrednost za Z na ničli.
Premerov orodja ne bomo merili. Za merjenje dolžine rezkala je treba
vnesti vrednosti premera.

3. Za prehod na naslednje orodje v menjalniku orodja pritisnite [NEXT TOOL].

: Orodja lahko v načinu Nastavitev orodja vstavite v vreteno s pritiskom
[TOOL RELEASE].

4. Zaporedna orodja lahko nastavite s sondo tako, da ponovite korake 1 do 3.

Nastavitev obdelovanca:

Ko ste v meniju Nastavitve, se premaknite na zavihek Obdelovanec in pritisnite
[WRITE/ENTER]. Ta meni omogoča uporabniku, da izbere želeno površino za sondiranje.
Navodila po korakih najdete v spodnjem desnem kotu zaslona stroja.

F1.9: Merjenje obdelovanca s sondo - Meniji z zavihki

1. Izberite koordinatni sistem obdelovanca Pritisnite [WRITE/ENTER].
2. Pritisnite [F2], da nastavite ničelne točke s pomočjo sonde.
3. Prikaže se pojavni zaslon. Krmarite po funkcijah merjenja s sondo. Izberite funkcijo 

s pritiskom [WRITE/ENTER].
4. Sledite navodilom na izbranem pojavnem zaslonu in pritisnite [CYCLE START].



Nastavitev in delovanje 

13

NOTE: Inkrementalna merjenja, ki jih vnese uporabnik, so odvisna od
predznaka; za ukaz sondi navzdol, na vašo specificirano
inkrementalno vrednost Z, mora biti vrednost, ki jo vnesete, negativna.

: Če je merjenje inkrementalne vrednosti osi Z puščena na ničli,
običajno se to uporablja pri sondiranju obdelovanca (izboklina,
pravokotni blok, web X, web Y, notranji vogal, zunanji vogal), se
uporablja privzeta vrednost; sonda se najprej premika navzdol, da
najde površino materiala, nato se premika do specificirane
inkrementalne vrednosti X in Y, meri vogale na privzeti globini
(približno 1/4” (6 mm)). Če v manjši razdalji od začetne lokacije sonde
ni bilo najdeno nobene površine, se sproži alarm. Če ima obdelovanec
spremembe oblike, kot sta poševni odrez ali polmer, vnesite
inkrementalno vrednost Z, ki je dovolj velika za sondiranje površine
pod obliko. Inkrementalna vrednost osi Z se začne na začetni lokaciji
sonde, ne na površini obdelovanca.

F1.10: Vrednost Z

Za merjenje s sondo kompleksnih oblik, ki so bolj zahtevne kot tiste na voljo v sistemu
WIPS, preglejte dokumentacijo ali spletno mesto proizvajalca sonde.

Tabele začetnih položajnih točk

Ta način delovanja je na voljo v programski opremi rezkalnega stroja, različica 16.04A in
novejša.
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Nastavitev orodja:

F1.11: Merjenje s sondo - Tabele začetnih položajnih točk

1. Pritisnite [MDI], nato [OFFSET] dokler se ne odpre aktivna tabela ničelnih položajnih 
točk orodja.

2. Krmarite po stolpcih na tabeli. Če se pomaknete mimo skrajnega levega ali desnega 
stolpca tabele, se premaknete na naslednjo tabelo. Na voljo so tri tabele: Ničelne 
položajne točke orodja, Informacije o orodju in Merjenje s sondo. V podoknu prikaza 
neposredno pod tabelami za ničelne položajne točke orodja bodo prikazane ustrezne 
informacije, ki vam bodo v pomoč.

3. Vsako orodje v tabeli, ki ga je treba izmeriti, nastavite na naslednji način:

• V tabelo »Informacije o orodju« vnesite tip orodja.

• V tabelo »Merjenje s sondo« vnesite približno dolžino orodja. Če želite tudi 
izmeriti premer, vnesite približno vrednost premera orodja in razdaljo od konice 
orodja, kjer se bo meril premer. V ustrezni stolpec vnesite vrednost tolerance 
obrabe (izbirno).



Nastavitev in delovanje 

15

• Izberite tip sonde. Če vnesete dovolj informacij, da sistem WIPS lahko 
uspešno izvede izbrano operacijo sonde na orodju, se ta vrednost prikaže z 
zelenim ozadjem. Če je ozadje rdeče ali belo, operacija sonde za to orodje ne 
bo uspela. Pripomba - Orodje # nima vseh svojih vhodov - se bo pojavila v 
ustvarjenem programu.

4. Pritisnite tipko [TOOL OFFSET MEASUR]. Izberite eno od možnosti sonde in 
pritisnite [CYCLE START] za ustvarjanje programa v MDI in ga izvajajte ali pritisnite 
[INSERT] da kopirate program v odložišče.

Nastavitev obdelovanca:

F1.12: Merjenje obdelovanca s sondo - Tabele začetnih položajnih točk

1. Pritisnite [MDI], nato [OFFSET] dokler se ne odpre aktivna tabela ničelnih točk 
obdelovanca.

2. Krmarite po stolpcih na tabeli. Če se pomaknete mimo skrajnega levega ali desnega 
stolpca tabele, se premaknete na naslednjo tabelo. V tem načinu sta dve tabeli: 
»Informacije o osi« in »Sonda za obdelovanec«. Premaknite se do aktivne tabele 
»Sonda za obdelovanec«.
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3. Izberite vrednost ničelne točke obdelovanca. Vnesite številko iz zgornje tabele, ki 
ustreza operaciji sondiranja, ki jo je treba izvesti, in pritisnite [WRITE/ENTER].

4. Pritisnite puščično tipko RIGHT CURSOR za vnos vhodnih vrednosti za sondo 
obdelovanca. Informacije o pomoči se prikažejo v podoknu nad tabelo ničelnih točk 
obdelovanca za izbrano operacijo.

5. Namestite sondo po navodilih in po potrebi vnesite vhodne podatke. [CYCLE 
START] za ustvarjanje programa v [MDI] in ga izvajajte ali pritisnite [INSERT] da 
kopirate program v odložišče.
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Chapter 2: Namestitev
2.1 Namestitev OMI (detektor signalov sonde) - 

NGC
Če sistem WIPS na vašem stroju ni bil nameščen, mora Haas Service Tech opraviti prenos
in nastaviti popravek konfiguracijske datoteke s spletnega mesta
https://portal.haascnc.com.

Sprejemnik OMI zazna signale sonde znotraj stožca 60° iz okna OMI. Sprejemnik OMI
postavite tako, da prejme signal tako od sonde orodja kot od sonde obdelovanca po
celotnem območju hoda stroja. Če rotacijski gib, vpenjalna naprava ali obdelovanec
prekine zračno zvezo med sondo in sprejemnikom OMI med izvajanjem cikla merjenja s
sondo, bo sistem sprožil alarm. Načrtujte nastavitev stroja, da se temu izognete. Na
nekaterih velikih strojih bo morda treba dvigniti sondo z mize s pomočjo dvižnega stojala.

F2.1: Sklop nosilca OMI

En nosilec pritrdite na sprejemnik OMI z dvema šestrobnima vijakoma 10-32 x 3/8 SHCS.

Drugi nosilec pritrdite na steno varnostne pregrade stroja z enim vijakom 1/4-20 x 1/2
FBHCS.
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Stenski nosilec pritrdite na nosilec OMI s pomočjo dveh šestrobnih vijakov 8-32 x 3/8
SHCS.

Kabel OMI napeljite iz delovne ovojnice v krmilno omarico. Konektor kabelskega podaljška,
priključite na konektor z oznako »plug probe I/F« na plošči, I/O PCB in konektor kabla OMI
priključite na konektor kabelskega podaljška. Prepričajte se, da so vsi kabli napeljani čez
kanale za vodnike v krmilni omari.

2.2 Namestitev sprejemnika OMI - CHC
Če sistem WIPS na vašem stroju ni bil nameščen, mora Haas Service Tech opraviti prenos
in nastaviti popravek konfiguracijske datoteke s spletnega mesta
https://portal.haascnc.com.

Sprejemnik OMI zazna signale sonde znotraj stožca 60° iz okna OMI. Sprejemnik OMI
postavite tako, da prejme signal tako od sonde orodja kot od sonde obdelovanca po
celotnem območju hoda stroja. Če rotacijski gib, vpenjalna naprava ali obdelovanec
prekine zračno zvezo med sondo in sprejemnikom OMI med izvajanjem cikla merjenja s
sondo, bo sistem sprožil alarm. Načrtujte nastavitev stroja, da se temu izognete. Na
nekaterih velikih strojih bo morda treba dvigniti sondo z mize s pomočjo dvižnega stojala.

NOTE: Za rezkalne stroje tipa VF, EC, GR, MDC in Super Mini Mill se za
namestitev WIPS zahteva I/O plošča 3080U ali 3083U ali novejša. Za
rezkalne stroje tipa Mini Mill in vse stroje TM se zahteva plošča, I/O
3082V ali novejša.

Namestitev programske opreme za sistem WIPS:

Sistem WIPS zahteva različice programske opreme M14.05A (Coldfire I / II procesor in 10”
LCD), ali M15.04E (Coldfire II procesor in 15” LCD) ali novejše. Namestitev makrov za
sistem WIPS v programski pomnilnik. Za pridobitev najnovejših makrov WIPS se obrnite na
svog distributerja. Nastaviti je treba šest parametrov:

Parameter 57, bit 17, omogoči rotacijo in skaliranje, nastavljen na 1

Parameter 57, bit 21, M19 usmeritev vretena, nastavljeno na 1

Parameter 57, bit 22, omogoči makro, nastavljen na 1

Parameter 57, bit 23, invertiran signal preskoka (Skip), nastavljen na 0 (Renishaw)

Parameter 315, bit 31, intuitivni programski sistem, nastavljen na 1 (16.03 in starejši)

Parameter 732, sonda IPS, nastavljen na 2

Sklop nosilca OMI:

Glejte razdelek Namestitev OMG, NGC.



Namestitev 

19

Identifikacija sonde Renishaw za vreteno:

OMP40 za WIPS ne bo deloval z VQCPS.

OMP40 za VQCPS ne bo deloval z WIPS.

Obe sondi se lahko razlikujeta po logotipu Haas na sondi, kot je prikazano:

F2.2: Identifikacija sonde

2.3 Električna napeljava - NGC
Električna napeljava Renishaw

1. Kabel OMI napeljite skozi zgornjo ploščo krmilne omare, kot je prikazano, odvisno od 
izvedene namestitve [1].

2. Priključite skupaj konektorja kabla, OMI in kabla 33-0625 [2].
3. Kabel sonde 33-0625 Haas priključite v konektor P7 na I/O plošči [3].
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F2.3: Kabelske povezave - 33-0625

F2.4: OMI Nožice izhodnega konektorja - 33-0625
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33-0625
PROBE I/F

TO OMI

33-0625
PROBE I/F TO 

SIO PCB P7

10: RED <24>

9: WHT/BLK <M22_N/C>

8: WHT/YEL <M22_N/O>

7: BRN <PROBE_EN>

6: ORN <NO_SKIP>

1: WHT/ORN <SKIP_RTN>

2: WHT/BRN <EN_RTN>

3: SHIELD <SKIP_RTN>

4: YEL <M22_COM>

5: WHT/RED <24V_RTN>

6: ORN <NO_SKIP>

7: BRN <PROBE_EN>

8: WHT/YEL <M22_N/O>

9: WHT/BLK <M22_N/C>

10: RED <24V>

5: WHT/RED <24V_RTN>

4: YEL <M22_COM>

3: SHIELD <SKIP_RTN>

2: WHT/BRN <EN_RTN>

1: WHT/ORN <SKIP_RTN>
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2.4 Električna napeljava - CHC
Električni diagrami

F2.5: Električni diagram I/O – U-AB
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F2.6: Električni diagram I/O – AC (in novejše)

Kabelska napeljava:

Zgornji vhod v krmilno omaro: Napeljite cev za polaganje električnih kablov v uvodnico
(J-box) na vrhu krmilne omare. Potegnite kabel navzdol skozi središčni navpični kanal za
vodnike in ga napeljite do enote E83T. Kabel OMI (sprejemnik signalov sonde) povežite s
6-polnim vtičem enote E83T.

Spodnji vhod v krmilno omaro: Cev za polaganje električnih kablov napeljite na dno
krmilne omare. Mehansko zaščito cevi za polaganje električnih kablov pritrdite na zunanjo
stran krmilne omare s kabelsko sponko. Kabel napeljite navzgor skozi središčni navpični
kanal za vodnike in povežite s 6-polnim vtičem enote E83T.
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Bočni vhod v krmilno omaro: Uporabite prosto odprtino na bočni strani omare, ki je
najbližje kanalu za vodnike nad I/O PCB. Povlecite pokrovno ploščo (25- 1391) čez cev za
polaganje električnih kablov in pritrdite pokrov na omaro z dvema maticama PPHS 8-32 x
3/8” in dvema šestrobnima maticama s podložkami 8-32. Pritrdite konec cevi za polaganje
električnih kablov na pokrovno ploščo s pokrovno matico. Kabel OMI (sprejemnik signalov
sonde) napeljite vzdolž središčnega vodoravnega kanala za vodnike in ga povežite s
15-polnim vtičem enote E83T.

F2.7: Kabelska napeljava

POVEZAVE KABLOV:

Električna napeljava Renishaw - do I/O, različice AB:

1. Kabel OMI napeljite skozi zgornjo ali spodnjo ploščo krmilne omare, kot je prikazano, 
odvisno od izvedene namestitve.

2. Priključite skupaj konektorja kabla, OMI in kabla 33-0615. Kabel sonde 33-0615 
Haas priključite v konektor P77 na I/O plošči. Priključite mostiček iz kabla sonde v 
M22.
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F2.8: Kabelske povezave - 33-0615

F2.9: OMI Nožice izhodnega konektorja - 33-0615
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Električna napeljava Renishaw, I/O različica AC (in novejše):

1. Kabel OMI napeljite skozi zgornjo ali spodnjo ploščo krmilne omare, kot je prikazano, 
odvisno od izvedene namestitve.

2. Priključite skupaj knektorja kabla, OMI in kabla 33-0616. Kabel sonde 33-0616 Haas 
priključite v konektor P77 na I/O plošči.

F2.10: Kabelske povezave - 33-0616
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F2.11: OMI Nožice izhodnega konektorja - 33-0616
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2.5 Namestitev sonde za orodje
F2.12: Namestitev tipala sonde za orodje

Namestite pritrdilni pas [1] nad pritrditvijo gredi na telesu sonde [3].

Namestite gred [2] v ležišče gredi. Gred privijte s ključem.

Postavite tipalo [4] v držalo za tipalo [5]. Privijte nastavljene vijake z izvijačem.

Upognite pritrdilni trak za 90 stopinj, kot je prikazano [7].

Sklop tipala namestite na gred sonde. Privijte nastavljene vijake z izvijačem.

S priloženim vijakom pritrdite držalo na dno sklopa tipala [6].
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F2.13: Namestitev baterije sonde za orodje

NOTE: Po namestitvi baterij se ne dotikajte tipala sonde. To lahko spremeni
nastavitve.

Odstranite pokrov baterije [1].

Na novih sondah preverite, ali ste odstranili plastični ščit med baterijami [2] in
priključki baterij.

Namestite baterije in pokrov baterije.
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F2.14: Namestitev sonde za orodje

Priporočena lokacija sonde za orodje je na desni strani mize, stran od menjalnika orodja.
Ta položaj omogoča tudi, da se okno sonde obrne stran od ostružkov, kar podaljša
življenjsko dobo sonde. Vreteno mora imeti dovolj hoda, da doseže vse štiri strani tipala
sonde. Zagotovite hod 2” na vseh štirih straneh sonde za kalibriranje.

Sonde Renishaw merijo premer orodja s premikanjem (+ Y) in (-Y). Prepričajte se, da
namestitev sonde omogoča dovolj pomika Y za merjenje premera orodja; na primer
dovolite vsaj 5" celotnega hoda okrog namizne sonde za merjenje premera orodja do 6".
Zagotovite 3" premik za merjenje premera orodja do 3".

Razrahljajte nastavljene vijake (6) [1] okoli telesa sonde.

Odstranite podlago [2] od sonde.

Uporabite vijak pokrova glave 3/8"- 16 x 1 [3], da zasidrate bazo na mizo stroja.

Telo sonde postavite na dno.

Privijte (4) vijake za pritrditev na osnovni nosilec [4].
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Sprostite (2) vijake za nastavitev vrtenja osnove [5].

Z gumbom za upravljanje pomika natančno preverite, da sonda orodja ima dovolj praznega
prostora in da ne bo trčila v noben del stroja.

F2.15: Indikacija tipala sonde za orodje

Pritrdite podnožje merilnika s številčnico na vreteno in namestite konico indikatorja na
tipalo sonde.

Z gumbom za upravljanje pomika premaknite indikator čez tipalo na osi X. Naravnajte (2)
vijaka [1] na dnu sonde za uravnavo tipala od ene bočne strani do druge, da ne presega
+/- 0,0001" (0,003 mm).

Z gumbom za upravljanje pomika premaknite indikator čez tipalo na osi Y. Naravnajte (2)
vijaka [2] na dnu sonde za uravnavo tipala od sprednje do zadnje strani, da ne presega +/-
0,0001" (0,003 mm).
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F2.16: Uravnava sprejemnika OMI s sondo za orodje

Razrahljajte nastavljeni vijak [3] pod tipalom.

Telo sonde obrnite tako, da bo okno za prenos podatkov [2] usmerjeno na sprejemnik OMI
[1].

Privijte nastavljeni vijak.
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2.6 Namestitev sonde za obdelovanec
F2.17: Namestitev baterije sonde za obdelovanec

Namestite tipalo [1] v telo sonde.

Uporabite orodje za namestitev tipala [2] zategovanje tipala [1] v telo sonde [3].

Orodje obračajte, dokler se tipalo ne zaskoči.

Za odstranitev pokrova prostora za baterije uporabite kovanec ali izvijač [3].

NOTE: Po namestitvi baterij se ne dotikajte tipala sonde. Z dotikom tipala
sonde lahko spremenite nastavitve.

Namestite baterije [4] v baterijski prostor.

Namestite predal za baterijo in privijte pokrov.
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F2.18: Sonda za orodje - Namestitev telesa sonde

Če sonda še ni nameščena v držalo za orodja, sledite spodnjim korakom, sicer preskočite
na 3. korak:

Odvijte vse nastavljene vijake na držalu za orodje, v katero boste vstavili sondo [1].

NOTE: (2) vijaka zgornjega dela pritrdita telo sonde. Prepričajte se, da sta (2)
zgornja vijaka v držalu za orodje, namenjeno sondi, stožčasta.

Vstavite telo sonde [3] v držalo za orodje [1].

Uporabite šestrobni ključ [2], da privijete (2) vijaka zgornjega dela.
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F2.19: Indikacija tipala sonde za orodje

Vstavite sondo OMP40-2 v vreteno.

S sklopom sonde za obdelovanec, nameščene na vreteno stroja, nastavite indikator za
izbiranje kroglice proti tipalu in zavrtite delovno sondo, da preverite odstopanje. Ne sme
presegati 0,0002”.

Če je potrebno prilagajanje, oba zgornja nastavljena vijaka rahlo popustite (B). Spodnji niz
nastavljenih vijakov rahlo popustite (vijačni komplet A).

Postopoma nastavite vijake A v zaporedju in spremljajte poravnavo, odvijte na eni strani in
privijte na drugi strani, tako da sondo prilagodite.

Ko je sonda poravnana na 0,0002", privijte vsak vijak B, medtem ko nasprotni vijak A
zategnete, vsak z momentom privijanja na največ 0,5 ft-lb (sila zategovanja). Ponovno
preverite uravnavo in privijte preostale A vijake.
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Ko je namestitev OMI, sonde orodja in delovne sonde končana, izvedite 3-stopenjsko
kalibriranje. Glejte razdelek Kalibriranje.
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Chapter 3: Odpravljanje težav
3.1 Odpravljanje težav

Večino težav s komunikacijo v sistemu WIPS povzročajo izpraznjene baterije ali kopičenje
ostružkov na oknih sonde. Če se ostružki nabirajo na oknu sonde, razmislite o
programiranju izpiranja sonde s hladilno tekočino, preden izvedete operacije sonde orodja.
Za pomoč pri tem se obrnite na prodajalca.

NOTE: Merjenje napetosti baterij sonde z multimetrom bo dalo napačne
rezultate.

Če se kateri koli sestavni del sistema WIPS premakne, pred uporabo sistema ponovno
preverite uravnavo in ponovno kalibrirajte.

Podatki za alarm WIPS

Alarm# Oznaka alarma Opombe Odpravljanje težav

1086 Ovire na poti merjenja Samo za cikel 
zaščitenega 
pozicioniranja.

Odstranite oviro in 
začnite iz varnega 
položaja.

1088 Ni podajalne hitrosti Samo za cikel 
zaščitenega 
pozicioniranja.

Vstavite kodo F 
(podajalna hitrost) in 
začnite iz varnega 
položaja. Priporočena 
zaščitna podajalna 
hitrost pozicioniranja je 
120 in/min.

1089 Nobena dolžina orodja ni 
aktivna

G43 ali G44 mora biti 
aktivna pred klicem cikla.

Uredite program in 
začnite iz varnega 
položaja.

1091 Napaka formata Vnosi so mešani, 
manjkajoči ali 
nepravilnega formata.

Uredite program in 
začnite iz varnega 
položaja.
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1092 Najdena je 
nepričakovana površina

Ta alarm se pojavi, če je 
sonda že sprožena pred 
premikom ali če je sonda 
sprožena, medtem ko 
sondo ali orodje grobo 
namestite.

Odpravite napako in 
začnite iz varnega 
položaja. Ostružki se 
lahko prilepijo okoli 
merilnika sonde. 
Prilagodite delovne luči, 
tako da se ne svetijo 
neposredno v oknih 
sonde ali sprejemnika. 
Nastavitve v sondi 
obdelovanca morda niso 
pravilne. Glejte razdelek 
Nastavitve delovne 
sonde.

1093 Površine ni mogoče najti Ta alarm se pojavi, če se 
sonda med ciklom 
sondiranja ni sprožila.

Uredite program in 
začnite iz 
varnega položaja. 
Prilagodite delovne luči, 
tako da se ne svetijo 
neposredno v oknih 
sonde ali sprejemnika. 
Nastavitve v sondi 
obdelovanca morda niso 
pravilne.

1099 Zlomljeno orodje Ta alarm se pojavi, če 
uporabnik ni določil 
ustrezne tolerance za 
orodje

Zamenjajte okvarjeno 
orodje in vzpostavite 
pravilno vrednost ničelne 
položajne točke orodja.

1101 Napaka pri zagonu 
sonde ali napaka pri 
zagonu OTS

Med zagonom sonde 
mora vreteno doseči 
hitrost 500 RPM.

Prepričajte se, da 
prekoračitev hitrosti 
vretena ni aktivna. 
Možna napačna sonda.

1011 OMP40 ni kalibrirano Sonda obdelovanca ni 
kalibrirana.

Izvedite 3-stopenjsko 
kalibriranje. Glejte 
razdelek Kalibriranje.

1106 ali 1107 OMP40 potrebuje 
kalibriranje

Sonda obdelovanca ni 
kalibrirana.

Izvedite 3-stopenjsko 
kalibriranje. Glejte 
razdelek Kalibriranje.

Alarm# Oznaka alarma Opombe Odpravljanje težav
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NOTE: Če želite več informacij o nastavitvah sonde za obdelovanca in za
tabelo, glejte vodnik za odpravljanje težav WIPS, ki ga najdete
zavihkom storitve na strani haascnc.com.

1010 OTS ni kalibrirano Sonda orodja ni 
kalibrirana.

Izvedite 3-stopenjsko 
kalibriranje. Glejte 
razdelek Kalibriranje.

1104 OTS potrebuje 
kalibriranje

Sonda orodja ni 
kalibrirana.

Izvedite 3-stopenjsko 
kalibriranje. Glejte 
razdelek Kalibriranje.

Simptom Možen vzrok Popravljalni ukrepi

Nepravilne meritve. Sonda ne daje 
ponovljivih položajnih rezultatov.

Sonda ni kalibrirana. Izvedite 3-stopenjsko kalibriranje. 
Glejte razdelek Kalibriranje.

Nepravilne meritve. Sonda ne daje 
ponovljivih položajnih rezultatov.

Tipalo sonde je ohlapno. Znova namestite tipalo sonde s 
sredinsko črto vretena. Glejte 
razdelek Namestitev.

Nepravilne meritve. Sonda ne daje 
ponovljivih položajnih rezultatov.

Tipalo sonde ni koncentrično na 
sredinsko črto vretena 
(odstopanje).

Znova namestite tipalo sonde s 
sredinsko črto vretena. Glejte 
razdelek Namestitev.

Nepravilne meritve. Sonda ne daje 
ponovljivih položajnih rezultatov.

Programi WIPS ali makro 
spremenljivke so poškodovani.

Naložite najnovejše makro 
programe Renishaw. Prepričajte 
se, da ste prepisali trenutne makro 
programe.

Alarm# Oznaka alarma Opombe Odpravljanje težav
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Chapter 4: Vzdrževanje
4.1 Zamenjava baterije

Zamenjava baterije sonde

F4.1: Zamenjava baterija sonde za orodje in sonde obdelovanca

Če baterije imajo nizko raven napolnjenosti, lahko utripata lučki LED, zelena in modra, na
sondi obdelovanca. Če so baterije popolnoma izpraznjene, lahko rdeča lučka LED sveti
nepretrgano.

Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.

Ne zanašajte se na multimeter za preskus baterij. Za litijevi bateriji v sondi lahko na
multimetru odčitate 3,6 volta, čeprav sta bateriji na nizki ravni napolnjenosti.

Sonda vretena Renishaw - sonda vretena Renishaw vsebuje dve bateriji 1/2 AA 3,6V.

S kovancem odklenite in odstranite pokrov baterije, ki je na bočni strani sonde. Odstranite
obe bateriji 3,6 V, vstavite nove in vrnite pokrovček predelka za baterijo.

Namizna sonda tipa Renishaw - namizna sonda tipa Renishaw vsebuje dve bateriji
1/2 AA 3,6V.

Odvijte pokrov/držalo baterije iz prostora za baterije, ki je na bočni strani sonde. Odstranite
obe bateriji 3,6 V, vstavite nove in vrnite pokrovček/držalo.
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NOTE: Za prihodnjo uporabo napišite datum na nove baterije, preden jih
namestite. Življenjska doba baterij v sondi obdelovanca je približno 8
mesecev, baterije v namizni sondi pa približno 10 mesecev.

NOTE: Po namestitvi baterij se ne dotikajte tipala sonde. Z dotikom tipala
sonde lahko spremenite nastavitve.

NOTE: Na novih sondah preverite, ali ste odstranili plastični ščit med
baterijami in priključki baterij.

4.2 Nadomestni deli
T4.1: Nadomestni deli sonde

Št. dela Haas Opis TIP sonde

60-0026 Keramično tipalo Vreteno

93–2770 Diskasto tipalo Miza

60-0029 Montažni nosilec tipala Miza

60-0030 Zaščita pred prekinitvijo 
povezave

Miza

60-0034 Podaljšanje Miza
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