
Instrumentu maiņas adapteris priekš Kress FM6990E/
Kress FME-530/ Kress FME-800/ Kress FME-1050/

Suhner UAD25-RF/ Proxxon BFW 40/E

Īss apraksts
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Svarīgas piezīmes:

Adapteris ir piemērots darbam pie ātrumiem līdz 28.000 rpm.

Izmantojiet adapteri TIKAI nostiprinātu Jūsu mašīnas spindeļa kronšteinā
jo tas darbojas kā gultņu dzesēšanas elements un nepieļauj to pārkaršanu.
Ievietojiet adapteri Jūsu mašīnas spindeļa turētājā līdz atdurei (sk 4.lpp),
pretējā gadījumā adaptera gultņi var tikt saspiesti.

Nekad neaktivizējiet maiņas processu kamēr spindelis vēl rotē. Tas uzreiz
iznīcinās gaisa blīves adapterī un tādējādi tas kļūs nefuncionāls.

Lai nodrošinātu stabilu instrumentu maiņas processu minimālais 
saspiestā gaisa spiediens ir 8 bar.

Lūdzu iepazīstaties ar informāciju par piestrādāšanās un smērvielas 
izlīdzināšanas procedūrām. Tas ir ļoti svarīgi iekārtas ilgam mūžam.

Putekļudroša, pneimātiska 6 ligzdu instumentu kasete

Šajā instrumentu kasetē Jūsu instrumentu turētāji tiks glabāti tīrā vidē,
tādējādi tiks nodrošināta to precīza fiksēšanās un koncentriskums.
Kasetes pneimātiku kontrolē STG101 iebūvētais vārsts.

Tehniskie dati
- Paredzēts 6 instumentu turētājiem
- Pneimātiski atverams vāks
- Darba spiediens: 8 bari
- Iebūvēts instrumentu garuma devējs
- Izmēri: 210mm x 60mm x 90mm
- Maksimālais augstums ar atvērtu vāku: 95mm
- No alumīnija izgatavots korpuss

Cena bez PVN..........................................................250.00 €**

Papildus aprīkojums

Instumentu kasete uz 5 vietām

Izgatavota no melni anodēta alumīnija sakasējuma, 
stiprinājuma skrūves iekļautas.

Cena bez PVN.................... 50.00 €**

Instumenta turētājs kopā ar uzgriezni

Nerūsējošais tērauds. Piemērots ER11 cangām.

Cena bez PVN .........................42.00 €**

ER11 cangu komplekts, 1mm - 7mm

solis 0.5mm, 13 gab uz koka dēļa

Cena bez PVN..................... par komplektu 75.00 €**
..................... par gab.  6.70 €**Cena bez PVN



Cienījamais pircējs:

Nopērkot Usovo ražoto instrumentu maiņas adapteri, Jūs izvēlējāties
precīzu augstas kvalitātes produktu. Instumentu maiņas adapteris ir
piemērots frēzēšanai un gravēšanai metālā, kokā un plastikā. Lūdzu
pirms sākt lietot instumentu maiņas adapteri uzmanīgi iepazīties ar 
šo instrukciju, tādējādi apgūstot kā to droši un professionāli lietot.
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NOTEIKTI pārliecinieties par pneimātikas pievienošanas pareizību. To nepareiza
savienošana NOTEIKTI sabojās gaisa blīves.

Instrumentu maiņas adaptera uzstādīšana uz spindeļa

Instrumentu turētāja konuss

Gaisa sprausla

1. Gaiss uz
instrumenta
satveršanu

2. Gaiss uz 
sprauslu

Fiksators

1

1

2

Insrumentu maiņas adapteris simulē Kress cangu un uzgriezni, tāpēc esošos
cangu un uzgriezni no spindeļa var noņemt - tie nebūs vajadzīgi. Ielieciet
spindeli adapteri no augšas (1). Bloķējiet adaptera asi un spindeļa asi 
nospiežot attiecīgās pogas uz adaptera un spindeļa. Tad uzskrūvējiet adapteri 
uz spindeļa ass. (Pievilkšana ar roku ir pilnīgi pietiekama)
 Tagad spindeļa un adaptera asis ir savientoas. Pagrieziet adaptera
fiksatoru līdz adapteris ir stingri nofiksēts un spindeļa (3).

32

-2-

Bloķēšanas poga
Tiltslēgu panelis atrodas STG101 korpusa 
aizmugurē. Šeit ir iespējams uzstādīt
tiltslēgus un tādējādi nodot signālus no LTP1
ieejas uz LPT2 izeju.

Kontaktu Nr. lūdzu sk. fotogrāfijās.

Jūsu frēzmašīnas programmas iestatījumos norādiet sekojošo:
(LPT ieejas Nr. 1 signāli (kontakti 1;14;16 un 17) tiek nodoti 
uz LPT izeju Nr.2 ar attiecību 1:1)

Programmatūras iestatījumi

Spindeļis Iesl/Izsl:

Dzesēšana Iesl/Izsl (nopūšanas funcija):

Spindeļa ātrums (PWM signāls):

LPT1 Pin 1

LPT1 Pin 16

LPT1 Pin 14

LPT1 Pin 17

Spindeļa ātruma vadības modulis STGM1 tiek
vienkārši ievietots spraudnī uz STG101 plates.
Pārliecinieties, ka modulis ir pienācīgi centrēts!
Lietojot papildus moduli STGM1, tiek saglabāta
iespēja nodot signālus no LPT1 ieejas uz LPT2
izeju priekš pin 1, pin14 un Pin16.
Pēc STGM1 ievietošanas spraudnī izņemiet
ligzdas aizsargu no STG101 aizmugures un ievietojiet STGM1 moduļa 3.5mm 
spraudņa ligzdu tajā. Nostipriniet kontaktligzdu ar pievienoto uzgriezni.

STGM1 izejas signāli (3.5mm jack spraudnis, stereo):
Centrs: +signāls pin1, balts/dzeltens; vidējais: + 0-10V, sarkans; 
aizmugure: zeme, melns

Signālu nodošana/tiltslēgi* 
Uzmanību: PIRMS atvērt iekārtas vāku - Atvienojiet no tīkla!

Ja Jums ir nepieciešams nodot kādu no iepriešminētiem signāliem uz Jūsu 
frēzmašīnas kontrollieri (uz gaisa kontrolliera LPT2 izeju)- tas ir izdarāms 
uzstādot attiecīgos tiltslēgus.

STGM1 modulis

Pin1 Pin16

Pin14 Pin17

Instumenta satvērējs Iesl/Izsl:

* - normālā valodā - Jumper
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Spindeļa atvienošana no instumentu maiņas adaptera

Atskrūvējiet fiksatora gredzenu līdz adapteri ir iespējams pagriezt attiecība
pret spindeli. Nospiežot attiecīgās pogas bloķējiet adaptera un spindeļa  
asis (5).
Noskrūvējiet adapteri no spindeļa.

Gultņu un.vai gaisa blīvju maiņa

Noskrūvējiet gaisa sprauslu izmantojot piemērotas spīles (4). Nobloķējiet 
asi ar attiecīgo pogu. Atskrūvējiet uzgriezni no ass izmantojot pienācīgu 
21 mm atlēgu (5). Ja adapterī atrodas instrumenta turētājs - lūdzu vispirms 
to izņemiet). Ja tas nav iespējams dēl bojātas gaisa blīves - instrumenta 
turētāju var vienkārši izvilkt no adaptera. Jārēķinās, ka nepieciešamas spēks 
F>220N). Tagad var izvilkt asi no korpusa (6).
Atskrūvējiet gultņus saturošo uzgriezni izmantojot pienācīgu instrumentu (7).
Tagad ir iespējams izspiest uz leju gultņus no korpusa. Virs gultņiem Jūs redzēsiet
apakšējo gaisa blīvi (gludā puse pret instrumenta turētāju - jaunākiem modeļiem 
izmantotas blīves ar vienādām pusēm).

4 65
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Skatoties no augšas uz augšējo ggaisa blīvi (9) gludai blīves pusei ir jābūt  
uz augšu. Jaunākiem adapteru modeļiem izmantotas blīves ar vienādām
pusēm.
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Apakšējā blīve

Augšējā blīveGultņu uzgrieznis

Gludā
puse

Gludā puse

Tehniskais apraksts

STG101 pievienošana

STG101 nodrošina divu pneimātisko vārstu ieslēgšanu/izslēgšanu 
izmantojot vadību caur datora paralēlo portu.
Uz iekārtas priekšējā paneļa atrodas ieslēgšanas slēdzis (1) un 
saspiestā gaisa galvenais vārsts (2).
Pirmais no minētiem vārstiem ieslēdz saspiesto gaisu instrumenta 
satvērējam - gaisa termināls nr. 1, savukārt otrais gaisa vārsts kontrolē  
saspiestā gaisa plūsmu nopūšanai caur adaptera gaisa sprauslu - gaisa 
termināls nr. 2. Papildus pastāv iespēja padot noslēgšanas gaisu caur 
gaisa terminālu nr. 2. Noslēgšanas gaiss tiek izmantots gultņu pasargāša- 
nai no putekļiem un tā daudzums regulējams ar grozāmo rokturi iekārtas 
aizmugurē (3). Normāli signāli, kas tiek izmantoti STG101 vadībai, netiek 
nosūtīti uz iekārtas paralēlo izeju. Opcionāli Jūs varat nosūtīt šos signālus  
izmantojot “tiltslēgus”  (signāli 1/14/16 un 17). Tiltslēgi atrodas maisiņā 
kontrolliera korpusa iekšā.
Iekārta izmantojot papildus moduli STGM1 var ne tikai lasīt spindeļa 
Iesl/Izsl signālus, bet arī ģenerēt 0-10V analogo signālu spindeļa 
apgriezienu vadīšanai.

Savienojiet Jūsu kontrolliera paralēlā porta ieeju ar Jūsu datoru un STG101
paralēlo izeju ar Jūsu CNC iekārtas kontrolliera ieeju.
Pievienojiet saspiestā gaisa ieeju Jūsu kontressoram, kā arī pievienojiet 
instumentu maiņas adapteri attiecīgiem gaisa kontrolliera izvadiem.

Galvenais gaisa vārsts

Iesl/Izst

STGM1 izeja

2 31
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Spindeļa turētāja pielāgošana
(Nepieciešams tikai turētājiem ar biezumu virs 25mm)

Par cik distance starp instrumentu turētājiem kasetē ir tikai 30mm,
ir nepieciešams izveidot divus urbumus spindeļa turētājā (atkarībā
no montāžas virziena iedibumus būs jāizveido gan X- vai Y- asi).

Tas ir nepieciešams, jo spindelis
pārvietojas uz leju samērā tālu un
instrumentu maiņas procesā 
spindeļa turētājs var skart blakus
esošos instrumentu turētājus
(sk. zīmējumu blakus).

Lūdzu izmēriet nepieciešamo urbumu
dziļumu, kas nepieciešams drošai
instrumenta izmantošanai uz Jūsu mašīnas.

Attālums starp uzbumu centriem ir
60 mm (30 mm no spindeļa centra).

Instrumentu maiņas funcionālais apraksts

Instrumenta paņemšana:

Pārvietojiet spindeli uz izvēlētā instrumenta pozīviju XY un nolaidiet spindeli 
ar atvērtu satvērēju pa Z asi līdz 3-4 mm pirms tas pieskatas attiecīgam
instrumenta turētājam (sk. bildes).

Apstādiniet pārvietošanos šajā pozīcijā un aizveriet intrumenta turētāju.
Instruments tiks cieši satverts un ievilkts adapterī. Tagad var celt spindeli
pa Z asi kopā ar nostiprināto instrumenta turētāju.

Instumenta nolikšana notiek apvērstā secībā.

Vairumā gadījumu instrumentu maiņa tiek kontrolēta PostProcessora un/vai 
makro komandu līmenī - atkarībā no CNC vadības programmas. Tādējādi 
sistēma ir ļoti elastīga un piemērojama jebkādiem apstākļiem.

Freimachung bohren
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Komponenšu savienošana:

Savienojiet komponemtas atbilstoši šai shēmai

Uz spindeļa
frekvenču
pārveidotāju
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