1. Úvod
Beta Major a Minor
Stroje Beta Major a Minor jsou pneumaticky ovládané tepelné lisy pro obtisky a tavné tisky.
Pracovní plochy stroj Beta Major a Minor mají b žn rozm ry 38 x 50 cm (15 x 20 palc ) a 38 x 38 cm (15 x 15
palc ), ale na zvláštní objednávku mohou být instalovány menší vým nné stoly jakékoliv velikosti a r zného typu,
pokud nep esáhnou výše uvedené rozm ry.
Beta Major a Minor mají tepelné plotny, které lze odklopit z pracovní pozice a mít p ístup k vým n materiálu na
pracovním stole. Po vložení istého materiálu a se správným nastavením teploty, tlaku a asové prodlevy lze
tepelnou plotnu p eklopit do pracovní pozice pomocí její rukojeti. Pracovní cyklus se zahájí stisknutím a p idržením
dvou bílých tla ítek vep edu na hlav po dobu 5 sekund. Regulátor ovládá asova a elektromagnetický ventil a tím
také pneumatický válec. Po uplynutí pracovní doby se pracovní st l automaticky nadzdvihne, ímž umožní
odklopení hlavy. Pracovní st l m že být vyprázdn n a znovu p ekryt pro další pracovní cyklus.
Beta Major a Minor se vyrábí ve dvou verzích, evropské s napájecím nap tím 230 – 240 V a americké s nap tím
120 V.
Je velice jednoduché vyjmout pracovní st l a instalovat jiný s jinými rozm ry.
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1.2

Specifikace stroj Beta Major a Minor

Stroje Omega 1000 a 1001 jsou pneumaticky ovládané tepelné tiskové lisy pro obtisky a tavné tisky. Jsou ideální na
zpracování velkých objem tisku a zbyte n neunavují obsluhu.
Pracovní plochy stroj Omega 1000 a 1001 mají b žn velikost 38 x 50 cm (15 x 20 palc ) a 38 x 38 cm (15 x 15
palc ), ale na zvláštní objednávku mohou být instalovány menší vým nné stoly jakékoliv velikosti a r zného typu,
pokud nep esáhnou výše uvedené rozm ry.
Specifikace

Evropská verze

Spot eba el. energie
Provozní nap tí (st ídavý proud)
Tlak stla eného vzduchu
Spot eba stla eného vzduchu
Pracovní teplota
Výška stroje
Ší ka stroje
Hloubka stroje
Rozm ry balení pro p epravu
Váha netto
Rozm ry tiskové desky (x2)
Pojistky
Provozní hlu nost

Beta Major
2500 Watt
230 – 240 V
max. 7 bar
60 litr /min.
70 – 235 °C
52 cm
59 cm
57 cm
104 x 79 x 60 cm
69 kg
38 x 50 cm
12,5 A
max. 70 dB

Beta Minor
1800 Watt
230 – 240 V
max. 7 bar
60 litr /min.
70 – 235 °C
52 cm
59 cm
57 cm
99 x 75 x 60 cm
63 kg
38 x 38 cm
10 A
max. 70 dB
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1.4

Bezpe nost

Stroje Beta Major a Minor jsou vybaveny množstvím bezpe nostních systém , které zajiš ují naprosto bezpe ný
provoz za všech provozních podmínek.
a.

Tepelná pojistka ve vyh ívacím t lese vypíná p ívod proudu, pokud teplota p ekro í hodnotu 235° ± 15°C
(tj. 455° ± 27°F).

b.

Jednotka ovládání asova e a teploty má zabudovaný systém chybových hlášení v p ípad závad
ve vyh ívacím t lese nebo kontrolním systému.

c.

Dvoutla ítkový spoušt
vyh ívané plotny.

d.

Nouzový vypína

e.

Pracovní desku lze kv li vestav ným mikrospína m zapnout do pracovního módu až tehdy, je-li tato
ustavena na správné pozici.

1.5

Bezpe nostní instrukce

zaru uje, že ob ruce obsluhy jsou mimo potencionáln nebezpe ná místa, nap .

Naše odd lení zákaznického servisu má své vlastní školené údržbá e a pokud je pot eba, m žeme na požádání
poskytnout údržbu nebo radu.
♦

Beta Major a Minor spl ují evropské legislativní standarty. V b žném provozu jsou jakékoliv nehody
vzácné. Nicmén , p esto zde uvádíme n které praktické rady pro zvýšení bezpe nosti provozu.
•

P ed zapo etím jakýchkoliv prací vytáhn te p ívodní š

ru ze zásuvky.

Nenechte nikoho jiného stát vedle stroje, pokud tento pracuje.
•

Ujist te se, že máte kolem stroje dostate ný volný prostor. Kabely nesmí být zamotané. A koliv je
tepelné vyza ování stroje na pom rn nízké úrovni, m l by být kolem stroje dostate ný prostor pro
jeho chlazení.

Vyvarujte se p ímého kontaktu s lisovacím za ízením.
♦

NIKDY P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE, POKUD K TOMU NEJSTE KVALIFIKOVÁNI – dotýkat se
vnit ních sou ástek je nebezpe né a m že dojít k úrazu.

♦

CHRA TE P ÍVODNÍ KABEL P ED POŠKOZENÍM – poškození p ívodního elektrického kabelu
m že zp sobit požár nebo úraz elektrickým proudem. P i odpojování kabelu ze zásuvky jej držte pouze za
zástr ku na konci a jemn vytáhn te. Dejte pozor, aby se kabel nedostal do kontaktu s tepelnou plotnou
(nebo pohyblivými ástmi mechanismu) b hem provozu stroje.
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Bezpe nostní instrukce (pokr.)
♦

ROZSAH B ŽNÝCH PRVOZNÍCH TEPLOT – rozsah b žných provozních teplot je 32 – 104 °F (0 –
35 °C) a vlhkost vzduchu mezi 20 – 80 %. Tento tepelný lis je vybaven pojistkou, která zaru uje, že teplota
za ízení nep esáhne 235 ± 15 °C (455 ± 27 °F).

♦

POJISTKY – typ: ultra rychlý (FF) velikost 1¼ . (230 Vac max. 12,5 amp Beta Major) (10 amp Beta
Minor) (120 Vac max. 16 amp.)

♦

VAROVÁNÍ: TENTO P ÍSTROJ MUSÍ BÝT P I PROVOZU UZEMN N

♦

UPOZORN NÍ
Tento stroj se p i provozu zah ívá. Dejte pozor, abyste se nedotkli žádných ploch ozna ených „Pozor, tyto
plocha je horká“.

♦

PROVOZ STROJE
Tento stroj m že obsluhovat pouze vyškolený personál.
Tento stroj je u en k obsluze pouze jednou osobou.
Pokud dojde k p erušení p ívodu stla eného vzduchu, bude lis pracovat normáln , až dojde k vy erpání jeho
zásoby v zásobníku.
Konzultujte se svými dodavateli tiskových materiál , zda-li se p i jejich používání nevyvíjí dým nebo
zápach, a pokud ano, jaké prost edky je nutno použít pro prevenci úrazu. To m že zahrnovat i odv trávání
provozní místnosti nebo nošení plynových masek personálem.

Prosíme, prohlédn te si P ílohu 1 a seznamte se s ilustracemi stroj Beta Major a Minor.
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2.

Instalace

2.1

P epravní pokyny

Stroj bývá doru en zabalený ve smrš ovací fólii nebo v lepenkové krabici, která je p elepena. Je držen v p epravní
pozici vycpávkovou p nou a p ipevn n na paletu. Pokud budete n kdy chtít stroj st hovat, doporu ujeme použít
stejného balícího postupu a materiálu. Nechte stroj p ípadn vychladnout a vyjm te rukoje klopné hlavy.
2.2

Instalace stroje

Vyjm te stroj ven z krabice. Vzhledem k váze stroje je to úkol pro 2 osoby. Stroj položte na pevný pracovní st l
poblíž elektrické zásuvky a p ípoje stla eného vzduchu tak, aby m la obsluha ke stroji snadný p ístup. Musí být
zajišt n prostor dostate ný k tomu, aby se klopná hlava mohla p ekláp t doprava až do maxima, které je aretováno
vnit ní zarážkou bez toho, aby do n eho narážela nebo se o n co otírala. Ujist te se, že v blízkém okolí se nenalézají
žádné p edm ty, které by mohly být poškozeny vyza ovaným teplem. Našroubujte rukoje pro odkláp ní topné ásti
p ístroje (viz obr 5.1), která je p ilepena ke stroji
2.3

Elektrické zapojení

Stroje Beta Major a Minor se mají p ipojit do b žné elektrické zásuvky (230 – 240 V st ídavý proud – pro
evropskou verzi a 120 V st ídavý proud pro americkou verzi) p ívodním kabelem, který je sou ástí stroje;
uzem ovací kabel se musí vodiv spojit se zemí. To by m l provád t kvalifikovaný elektriká .
Lis je sestrojen na nap tí 230 – 240 V 50/60 Hz a musí být zapojen do p ívodu jišt ného pojistkou s vypínací
proudovou hodnotou minimáln 13 ampér (Evropa), p ípadn 120 V a 15 ampér (Amerika).
P esv d te se o nastavení p ívodu proudu a o tom, že Váš stroj odpovídá místním podmínkám p ívodu
elektrického proudu.
ZAPOJENÍ P ÍVODNÍHO KABELU
Dráty v p ívodním kabelu jsou barevn odlišeny v souladu s touto specifikací:
230 V

žlutozelená
modrá
hn dá

ZEM
NULOVÝ VODI
FÁZOVÝ VODI

zelená
bílá
120 V
erná
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Elektrické zapojení (pokr.)
Zapojení p ívodního kabelu do svorkovnice
Pokud máte elektrický p ívod zakon ený svorkovnicí, barevné ozna ení nemusí p ímo odpovídat a proto zapojte
dráty podle následujícího schématu:
1.

Drát, který má žlutozelené zabarvení, musí být p ipojen do svorky ozna ené písmenem E (earth –
uzemn ní), nebo ozna ené symbolem uzemn ní, nebo žlutozelenou barvou.

2.

Drát, který má modré zabarvení, musí být p ipojen do svorky ozna ené písmenem N (neutral – nulový
vodi )

3.

Drát, který má hn dé zabarvení, musí být p ipojen do svorky ozna ené písmenem L (live – fázový vodi )

4.

UPOZORN NÍ: Vým ny p ívodního kabelu musí být provád ny pouze profesionálním elektriká em.

2.3B

Zapojení p ívodního kabelu pro typ s napájením 120 V

1.

Drát, který má zelené zabarvení, musí být p ipojen do svorky ozna ené zelen nebo písmeny GR.

2.

Drát, který má bílé zabarvení, musí být p ipojen do svorky s vodi em ozna eným jako nulový.

3.

Drát, který má erné zabarvení, musí být p ipojen do svorky s vodi em ozna eným jako fázový.

4.

Upozorn ní: Vým nu p ívodního kabelu musí provád t pouze profesionální elektriká , který se také vyzná
v místním zapojení elektrického proudu a podle p edepsaného návodu k dané svorkovnici.

2.4

Pneumatické zapojení

Beta Major a Minor se p ipojují ke stla enému vzduchu, který je filtrován, má dodávku 60 litr za minutu a je
regulován na tlak 3,5 – 7 bar (2 kubické stopy/min a 50 – 100 psi). Lis nebude pracovat, pokud tlak v p ívodu
poklesne pod 3,5 baru (40 psi). Stroj musí být p ipojen tlakovou hadicí s dv ma konektory.
Doporu ujeme, abyste se p i zapojování p ístroje p esv d ili, že do zadního regula ního ventilu jde dostate ný tlak.
Po dosažení žádaného tlaku se regulátor zaaretuje zatla ením se izovacího knoflíku zp t dol . Doporu ujeme, aby
byl tlak nastaven mezi 4 – 6 bary. Tlakový se izovací regulátor vp edu na stroji se používá pouze pro úpravu
nastavení intenzity tepelného p enosu do materiálu.
2.5

Se ízení tlaku

Tento lis je vybaven manuálním se izovacím regulátorem pneumatického tlaku na pravé stran vep edu na strojní
hlav .
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Pro se ízení opera ního tlaku vzduchu a tím i tlaku vyvinutého lisem p i práci se regulátor odaretuje vytažením
erného plastového knoflíku sm rem dop edu. Otá ením knoflíku po sm ru hodinových ru i ek se zvýší tlak
vzduchu; otá ením proti sm ru hodinových ru i ek se tlak sníží. Když se dosáhne požadovaného tlaku vzduchu,
regulátor se zaaretuje zatla ením knoflíku zpátky.

3.

Jak se ovládá lis Beta Major a Minor

3.1

Za ínáme s Beta Major a Minor

3.1.1
Zapn te lis Beta Major a Minor; vypína je umíst n v levé ásti vep edu na klopné hlav . Nastavte
regulaci dle pot eby, viz instrukce na se ízení tlaku kap. 2.5 a nastavení asovaného vyh íva e kap. 5.2. Když se
teplota na displeji ustálí, je stroj p ipraven k provozu.
3.2

Pracujeme s tepeln obtiskovými materiály

3.2.1

Zjist te si od dodavatele tiskového papíru a dodavatele tiskového materiálu, že dané výrobky je možno
použít pro tepelný tisk a že byly ádn odzkoušeny.

3.2.2

Zjist te si od dodavatele tiskového papíru a materiálu doporu ené provozní teploty a tlaky u výrobk ,
s kterými hodláte pracovat.
B žná nastavení jsou zpravidla v tomto rozmezí:
180 – 200°C (350 – 400°F)
10 – 30 sekund

Nastavení teploty
Nastavení asové prodlevy

3.2.3

Vy kejte, dokud stroj nedosáhne požadované teploty, což zjistíte na kontrolním displeji; teplota se musí
ustálit na požadované hodnot . Odklo te ústrojí tepelné plotny doprava nebo doleva za použití držák na
obou stranách stroje. Umíst te pracovní kus na tlakovou desku, vyhla te veškeré záhyby. Umíst te obtisk
do požadované pozice. P iklo te tepelnou plotnu do pracovní pozice jak nejvíc to jde, mikrospína e se
sepnou a stroj m že pracovat.

3.2.4

Inicializujte pracovní sekvenci stisknutím dvou bílých tla ítek zárove (do p ti sekund). Tepelná plotna
samo inn dolehne na st l. (Tisk je možné kdykoliv okamžit zastavit stiskem tla ítka „NOUZOVÝ
VYPÍNA “ vep edu na lisu, což automaticky nadzdvihne tepelnou plotnu).

3.2.5

Po uplynutí nastaveného asu se tepelná deska zdvihne do nakládací pozice, ímž umožní odklopení
tiskové hlavy na stanu a následn vyjmutí hotového tisku.
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Po skon ení cyklu a p ed sklopením hlavy k dalšímu tisku, prosíme umožn te vypušt ní stla eného vzduchu
z válce; pomáhá to udržet správná nastavení mikrospína
3.3

Tavné materiály

3.3.1

Pokud se lis používá pro tavení tavící vložky/tavného lepidla apod., zjist te si od dodavatele takových
materiál správná nastavení teploty a asu zpracování.

3.3.2

Tavné materiály (pokr.)
B žná nastavení jsou zpravidla v tomto rozmezí:
120 – 170°C (250 – 340°F)
5 – 30 sekund

Nastavení teploty
Nastavení asové prodlevy

Zp sob použití je u tavných materiál totožný s použitím obtiskových materiál .
B hem tavného procesu je vhodné použít kus krycího materiálu z PTFE (stejné velikosti jako stolu) p es
tavený kus. Tento pak funguje jako štít proti pr niku zbytk tavného materiálu do tepelné desky a do lisu.
Upozorn ní: je výslovn zakázáno používat takový PTFE krycí materiál, pokud se lisuje obtiskem.
3.4

P íslušenství pracovní desky

Pracovní desky dodávané s tímto strojem jsou vyrobeny ze silikonové pryže. Pracovní desky musí být vždy
udržovány v perfektním stavu a vym n ny p i prvních známkách opot ebení. Opot ebované pracovní desky velmi
negativn ovliv ují kone nou kvalitu obtisku/taveniny. Do lisu proto nikdy nevkládejte p edm ty, které by mohly
desku n jak poškodit, nap . knoflíky, špendlíky, cvo ky nebo zipy.
D LEŽITÁ POZNÁMKA:
Pracovní desky dodané s tímto strojem mají správnou tlouš ku. Použití ten ích desek m že p ed asn ukon it
záruku.
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3.5

Vypnutí stroje

Po skon ení pracovního cyklu možné stroj vypnout. Vypíná se zeleným podsv tleným kolébkovým vypína em
vp edu na strojní hlav .
Pro do asné p erušení pracovního cyklu jednou stiskn te tla ítko p epína e módu.
Pro okamžité vypnutí v nouzové situaci stiskn te ervené tla ítko vp edu na strojní hlav . Pokud se tla ítko
použije, je nutné pro znovuuvedení stroje do chodu tla ítkem oto it proti sm ru hodinových ru i ek.

3.6

Hledání závad

Tento stroj má zabudovanou vnit ní diagnostiku závad. Displej m že ukazovat následující:
1.

Špatná teplota
Pokud topné t leso vyh ívané plotny nebo tepelný odpojova p eruší p ívod elektrické energie k vytáp ní,
objeví se zhruba za 20 minut varovná hláška „špatná teplota“. Pokud toto nastane, neprodlen kontaktujte
Vašeho dodavatele.

2.

Selhání sondy
Pokud sonda p eruší p ívod elektrické energie, na displeji se okamžit objeví hláška „selhání sondy“.
Pokud toto nastane, neprodlen kontaktujte Vašeho dodavatele.

3.

Chyba „CAL“
Pokud se na displeji objeví hláška „CAL“, je nutné ovlada znovu zkalibrovat. Vypn te stroj a kontaktujte
Vašeho dodavatele, aby Vám p edal dokument s návodem, jak na to.

POZOR
V p ípad jakékoliv chyby je nutné odpojit p ívod elektrické energie do stroje a vytáhnout p ívodní š
zásuvky p edtím, než kontaktujete dodavatele.
3.7

ru ze

Tipy a triky

Tisk obtiskem
Je nutné se vždy pe liv ujistit, že obtiskový papír je zasazen tiskovou stranou dol ; chybné osazení zp sobí silné
zne išt ní tepelné desky inkoustem a poškození i následujících tisk .
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Tipy a triky (pokr.)
P i tisku obtiskem se doporu uje, aby se lis p ekryl papírem proti pr niku p ebyte ného inkoustu, zejména pokud
se tiskne na tenký materiál; inkoust tím m že poškodit i následující práci.
Tisk na papír je nekvalitní nebo nekorektní
Zkontrolujte:
1.

Teplotu a asovou prodlevu, p ípadn korigujte.

2.

Kontaktní otisk, zda-li je správn nasazen a má dobrý kontakt mezi tlakovou deskou a tepelnou deskou.

3.
Tlakovou desku, zda-li je v dobrém stavu, je plochá a má úplný kontakt s celou plochou tepelné desky, viz
podrobnosti o tlakové desce.
„Duchové“ (rozdvojený obraz) p i tisku obtiskem
Zkontrolujte:
1.

Používaný materiál, zda-li má správn nastaveny tepelné hodnoty pro tisk obtiskem.

2.

Používaný materiál, zda-li se b hem tisku nesmrští, tzn. Zm te rozm ry p ed a po tisku.

3.

Obtiskový papír se p i tisku nehýbá p i zvedání tepelné desky.

4.

Pokud je to možné, používejte samolepící krycí papír, zejména pro odstran ní smršt ní materiálu.

5.

Zkuste materiál smrštit v lisu p edem ješt p ed vlastním tiskem.
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4.

Údržba stroje

4.1

Každodenní údržba

Pro dosažení dobrých výsledk p i tisku je nezbytn nutné udržovat všechny plochy v istot . Ot ete povrch tepelné
plotny suchým neškrábavým had íkem ješt p ed zapnutím, dokud je plotna studená.
Pokud jsou tepelné plotny horké a zrovna se nepoužívají, dbejte na dostate nou vzdálenost od silikonových desek.
4.2

Pravidelná údržba

Pravideln ist te plochy tepelné plotny pokryté teflonem neškrábavým had íkem. T žce odstranitelné skvrny se
sm jí odstra ovat lihovými isti i vždy až po vychladnutí desky.
4.3

išt ní

Nejd íve stroj odpojte ze zásuvky. Vn jší povrchy lisu ist te pravideln
doporu eno provád t vn jší išt ní pouze až když je stroj vychladlý.

istým navlh eným had íkem. Je

Pro p edcházení zne išt ní se doporu uje pravidelné mytí celého vn jšího povrchu lisu v etn desek istým hadrem.
Pokud je stroj studený, je možno použít i lihové isti e. Vzhledem k tomu, že lihové istící prost edky jsou snadno
zápalné, je nutné je používat pouze tam, kde se nevyskytují zá i e tepla, otev ený plamen nebo jiskry.
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5.

Strojové výkresy, schéma zapojení a prohlášení

Schémata zapojení stroj Omega 1000 a 1001 jsou uvedena v t chto p ílohách:
5.1

Celkový nákres

P íloha I

5.2

Provoz ovládací jednotky

P íloha II

5.3

Podrobné schéma a seznam díl

P íloha III

5.4

Schéma elektrického zapojení

P íloha IV

5.5

Zapojení adi e

P íloha V

5.6

Schéma pneumatického systému

P íloha VI
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5.1

Celkový nákres
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5.2

Provoz ovládací jednotky
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5.3

Podrobné schéma a seznam díl
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5.4

Schéma elektrického zapojení
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5.5

Zapojení adi e
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5.6

Schéma pneumatického systému
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6.

Zm ny provedení

Vzhledem k tomu, že chceme stále udržovat naše výrobky na špi kové úrovni, vyhrazujeme si právo provád t r zná
vylepšení a/nebo modifikace kv li spln ní r zných vyvíjejících se požadavk a to bez zvláštního oznámení p edem,
takže m že nastat situace, kdy se n které specifikace zm ní a nemusí následn zcela p esn odpovídat tomuto
manuálu.

7.

Záruky

Zaru ujeme, že tento lis nebude mít žádné materiálové defekty ani nedostatky v kvalit zpracování (krom
p íslušenství tiskové desky) po dobu 12 m síc od data dodání (záruka na tepelné t leso je celoživotní) a 90 dn
práce od data fakturace.
Tato záruka je platná pouze v p ípad , že firma A. Adkins & Sons Ltd. Autorizuje p vodního odb ratele
k navrácení stroje do továrny a pouze pokud se zkouškou jasn prokáže defekt na stroji.
Pokud bude podle našeho názoru jakákoliv sou ást lisu nebo konstruk ního materiálu defektní, bude nahrazena
nebo opravena zcela zdarma, pokud se ovšem neprokáže, že lis byl instalován nebo používán v rozporu
s doporu eními nebo byl použit k jinému ú elu než p edpokládanému. (V p ípad uznané reklamace budou p ípadné
cestovní a/nebo p epravní náklady uhrazeny naší spole ností.)
Tato záruka se nevztahuje na stroje, které byly použity nesprávn , nedbale, byly modifikovány nebo utrp ly
nehodu.
Dodate n budou vyú továny jakékoliv náklady, které vzniknou kv li odstran ní závady, u které se prokáže, že
byla zp sobena špatnou instalací, nevhodným použitím nebo závadnými materiály. Uživatel nese plnou
zodpov dnost za tiskové materiály, použité pro tisk a p ípadné následky jejich použití.
V zájmu pln ní této záruky se žádný stroj nebo sou ásti nesmí vracet bez p ímého povolení od továrny.
Jakýkoliv p ípadný nárok nesmí finan n p ekro it p vodní cenu stroje, kv li kterému se takový nárok iní.
Tato záruka je poskytnutá výrobní továrnou; nahrazuje a zneplat uje veškeré jiné záruky, a písemné nebo verbální a
je v souladu se zákonem. Zaru uje i dodate nou prodejnost a použití pro daný ú el a takto je akceptována
odb ratelem p i p evzetí zboží.
Výrobce není v žádném p ípad zodpov dný za jakékoliv úrazy, škody nebo ztráty, a p ímé nebo dodate né,
které by vyplývaly z použití nebo z nemožnosti použití tohoto produktu.
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