Stůl s antivibrační stabilizovanou plochou
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Popis obsluhy
Zapnět e ř ídicí jednot ku ant ivibr ačního st olu klíčem vpr avo na čelním
panelu dřevěné desky ot o čením doprava o 90°. Pokud jsou na disple j i
zo brazené výšky píst ů blízké nule nebo nulo vé ( na disple ji svít í nápis Systém
nejustován), je vhodné st isknout t lačít ko NAPUS TIT. Pokud jsou t yt o
ho d no t y blízké hodnot ě 2,5, nemusít e funkci NAPUSTIT použít .
Pokud je již syst ém napušt ěn a chcet e začít používat zař ízení umíst ěné
na vibro izo lační desce, st isknět e t lačít ko JUSTÁŽ. Na disple ji se rozsvít í
náp is Provádí se justáž a píst y vibro izolační desky najedou do pracovníc h
po zic 2,5. Po provedení just áže se rozsvít í nápis Syst ém p řip raven.
Během používání st o lu je možné provádět na provozovaném zař ízení
u míst ěném na vibro izo lační desce různé operace ( výměna vzorků po d
mikro sko pem, apod.) bez nut nost i sjíždět s vibro izo lační deskou do parkovací
po zice, př ípadné vět ší odchylky od pracovní pozice vibro izo lační desky se
pro jeví hlášením Systém neju stován, což lze jednoduše opravit st iske m

t lačít ka JUS TÁŽ. Toto může být způsobeno např. i změnami t eplo t y
v míst no st i, ve kt eré je ant ivibr ační st ůl umíst ěn ( mění se t lak st lačeného
vzduchu v pneumat ickém okruhu st olu).
Pokud během just áže k lesne t lak vzdušníku pod jist ou mez, na displeji
se ro zsvít í nápis Ní zký t lak vzdu šní ku a je nut no t lak doplnit st iske m
t lačít ka K OMPRESOR.
Př i výměně vět ších mo nt ážních celků na pro vozovaném zař ízen í
u míst ěném na vibro izo lační desce je vhodné sjet s vibro izo lační deskou do
parko vací pozice krát kým st isknut ím t lačít ka VYPUSTIT.
Pokud se předpokládá, že se na provozovaném zař ízení umíst ěném na
vibro izo lační desce nebude delš í dobu pr acovat (z důvodu čerpání dovo lené,
apo d.), je vhodné zcela vypust it pneumat ický syst ém st olu st isknut ím a
po držením t lačít ka VYPUSTIT na dobu delší než jedna sekunda. T ímt o sjede
vibro izo lační deska do parkovací pozice a vypust í se vzdušník.
Jakouko liv výše popiso vanou akci lze zast avit st isknut ím t lačít ka
STOP.

Detailní popis funkcí tlačítek ovládacího panelu
Tlačít ko NAPUS TIT – st isknut ím t ohoto t lačít ka do jde k předpušt ění píst ů
nohou st olu a k plnému napušt ění vzdušníku st olu ( na 300 kPa).
Předpušt ění píst ů no hou st olu je nut no chápat jako jejich napušt ění
t akovým t lakem, př i kt erém ješt ě nedo jde ke zvedání vibro izo lační
desky st olu. Proces předpušt ění je vhodný před pr vní just áží.
Napoušt ění syst ému je indiko váno st avovým hlášením S ystém se
napouští.
Tlačít ko VYPUS TIT – t oto t lačít ko má dvě funkce:
1) krát kým st isknut ím ( indiko váno st avo vým hlášením Vypu stí se pí sty)
se vypust í pouze píst y a vibro izo lační deska st olu sjede do parko vací
pozice (0,0 mm), během čehož je ve st avovém ř ádku disple je
zobrazeno hlášení Písty se vypou štějí.
2) st isknut ím a držením t ohoto t lačít ka po dobu delš í než jednu sekundu
se st avové hlášení Vypu stí se pí sty změní na Vypu stí se vše a do jde
nejen k t omu, že vibro izo lační deska st olu sjede do parkovací pozice,
ale vypust í se i vzdušník. Toto je na displeji zobrazeno hlášením
Systém se vypou ští.
Tlačít ko JUS TÁŽ – st isknut ím t ohoto t lačít ka se vibro izo lační deska nast av í
do pracovní pozice, kt erá se nachází 2, 5 mm od pozice parkovací.
Pracovní pozice se nast aví v int er valu 2,5 ± 0,2 mm. Během t oho to
procesu je indikován st av Provádí se justáž. Po ukončení procesu
ju st áže se ind ikuje st av Syst ém p řip raven. Pokud se polo ha praco vní
desky dost ane mimo int er val 2,5 ± 0,2 mm, je na t ut o skut ečno st
uživat el upozorněn st avovým hlášením S ystém nejustován. Pokud se
během procesu just áže sníží t lak vzduchu ve vzdušníku pod hodno t u
130 kPa, reaguje na t o syst ém st avovým hlášením Ní zký t la k
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Tlačít ko K OMPRESOR – st iskem t ohoto t lač ít ka se spust í ko mpresor, kt erý
nat lakuje vzdušník na maximá lní t lak syst ému, a t o 300 kPa.
Vzhledem k t omu, že ko mpr esor je relat ivně ma lý a t ichý, hůř e se
ro zbíhá do prot it laku. Proto je hodnota t laku vzdušníku nejpr ve
snížena na 100 kP a a t eprve poto m je spušt ěn mot or kompresoru.
Tent o proces je provázen st avovým hlášením Napou štění vzdu šní ku.
Tlačít ko S TO P – st iskem t ohoto t lačít ka se zast aví pro vádění všech čt yř
procesů uvedených výše.

