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Úvod
 

   Řídící systém pro elektropermanentní a magnetické upínací desky slouží pro napájení a impulsní řízení 
upínacích  permanentních magnetů a elektromagnetických upínacích  desek.  Všechny funkce jsou řízeny 
mikroprocesorem.

   Umožňuje plynule nastavovat upínací sílu při magnetizaci a disponuje dvěma programy pro demagnetizaci 
a  pro  odstranění  zbytkového  magnetismu,  takže  lze  účinně  odmagnetovat  i  obtížně  odmagnetovatelné 
obrobky, které lze potom lehce sejmout. U elektropermanentní desky jsou po zmagnetování oba přívody 
odpojeny od přívodu proudu. Dva bezpečnostní kontakty v řídícím systému umožňují  blokování stroje při 
nezmagnetované  desce.  Řídící  systém si  pamatuje,  zda  elektropermanentní  deska  je  zmagnetová  i  při 
výpadku elektrického proudu.

 

Popis
 

    Řídící systém se dodává v hliníkové skříňce o rozměrech 450 x 150 x 320 mm. Všechny nastavovací 
prvky jsou umístěny na desce plošných spojů, nesoucí většinu hlavních elektronických obvodů. Výkonové 
součástky  jsou  připevněny na hliníkovém panelu  pod  deskou  plošného spoje.  Jsou  propojeny  vodičem 
velkého průřezu. Přívod proudu je chráněn vratnou elektronickou pojistkou umístěnou na předním ovládacím 
a  signalizačním  panelu.  Obvod  elektromagnetické  upínací  desky  je  chráněn  tavnou  pojistkou  která  se 
nachází  na  zadním  panelu  přístrojové  skříňky.  Přívod  napájecího  napětí,  elektromagnetická  deska, 
elektroperm a jeden bezpečnostní  kontakt  se připojují  na robustní  řadovou svorkovnici  na panelu  uvnitř 
přístrojové skříně. Ochrannou svorku je nutné připojit na PE. 

   Na předním panelu je umístěný otočný síťový vypínač červené barvy. Vedle něj je tlačítko pro nahození 
elektronického jističe. 

 

Signalizace
 

  Za předním panelu zdroje jsou tyto svítivé signalizační kontrolky LED:

 POWER – signalizace zapnutí řídící jednotky 

 BUSY – signalizace činnosti, např. nabíjení (příprava elektrického impulsu) 

 ERROR – signalizace poruchy nebo nepřipojení ovládací skříňky 

 ELPERM – signalizace zmagnetované elektropermanentní desky 
 1 – 8, MIN – MAX – osm svítivých signalizačních LED, které zobrazují číslo programu a také slouží 

jako baragraf pro zobrazení velikosti a počtu elektrických impulsů pro elektroperm. 
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   Řídící systém má dvě ovládací skříňky připojené kabelem délky 7m. Jsou opatřené průmyslovým 
konektorem pro snadné odpojení a zajištěné šroubovacími maticemi proti nechtěnému odpojení od řídící 
jednotky. 

 

Ovládací skříňka pro ovládání elektromagnetu – sinusový stůl
 

     Krabička je dvojité izolace a má krytí IP54. Má jeden přepínací kontakt na zapnutí magnetizace nebo 
demagnetizace. Má na sobě zelenou kontrolku LED, která signalizuje, že elektromagnetická deska je pod 
napětím.

 

Ovládací skříňka pro ovládání elektropermanentní desky
 

     Krabička je dvojité izolace a má krytí IP54. Má tři tlačítka: 1 - zelené, 0 – červené, jištění – žluté. Má na 
sobě  také  zelenou  kontrolku  LED,  která  signalizuje,  že  elektropermanentní  magnetická  deska  je 
zmagnetována.

 

 Funkce 
 

 Tlačítka 1 a 0 slouží na přepínání mezi programy. 

 Magnetizace: Jestliže chceme zmagnetovat elektroperm musíme současně stisknout žluté 
tlačítko jištění a zelené tlačítko 1. 

 Demagnetizace: Spustí se současném stisknutím žlutého tlačítka jištění a červeného tlačítka 
0. 

Technické údaje zdroje EP01 Napětí 230VAC, 50Hz Napětí 400VAC, 50Hz
Jmenovité napájecí napětí 230VAC 400VAC
Tolerance napájecího napětí (+/-) 10% (+/-) 10%
Jmenovitý příkon špičkově 1500VA špičkově 1500VA
Výstupní napětí pro elektromagnet 110 VDC 110 VDC
Výstupní napětí nastavitelné pro elektroperm 30 - 250 VDC 30 - 250 VDC
Maximální impulsní zátěž (elektroperm) 0,5 Ohm - 250 V 500A 0,5 Ohm - 250 V 500A
Doporučené nastavení mezních hodnot                   VDC                   VDC
Rozsah doby demagnetizace 0,5 s - 8 s 0,5 s - 8 s
Jištění silových obvodů jistič C60N D15A jistič C60N D15A
Jištění řídících obvodů T100mA, 5x20mm T100mA, 5x20mm
Minimální Rz elektromagnetu 1,5 kOhm 1,5 kOhm
Maximální indukčnost s upnutým materiálem 2 H 2 H
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Schéma
 

 Připojení 230 VAC 50Hz 
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Pozor ! Svorka na transformátoru 230V musí být zapojena

 

 

 Připojení 400 VAC 50Hz 
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Pozor ! Svorka na transformátoru 400V musí být zapojena
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    Řídící systém je určen pro pracovní prostředí normální, v rozsahu pracovních teplot +5°C až +40°C při 
nekondenzující max. relativní vlhkosti 80%. Napájecí napětí 230VAC nebo 400VAC s tolerancí +/-10% jmen. 
Splňuje bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení podle ČSN EN 61010-1/A2.

    Skladování zdroje je povoleno v krytých a suchých prostorách v teplotách -25°C až +80°C při relativní 
vlhkosti do 80%.

 

Instalace
 
Před  uvedením do  provozu  je  nutno  prověřit  vstupní  napájecí  napětí.  Podle  něj  se  musí  zvolit  svorka 
napájecího  napětí  na  transformátoru  230V nebo 400V!  Toto  nastavení  se  provádí  pouze  při  vypnutém 
napájecím napětí. Přívod napájecího napětí se přivádí na svorky K, L a PE. Elektromagnetická deska se 
připojuje na svorky MD1 a MD2. Elektropermanentní deska se připojuje na svorky EP1 a EP2. Ovládací 
jednotky se připojují zezadu do kulatých průmyslových konektorů. Při použití delších přívodů k ovládacím 
jednotkám než 7m je nutné použít stíněné kabely.

 
Pozor! Při otevření skříně která je pod napětím je nutno pracovat dle platných ČSN o práci pod napětím. 
Zařízení je galvanicky spojeno se sítí!
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Popis funkce a nastavení
 
Baragraf signalizačních LED 1 až 8

Pod každou LED diodu se může naprogramovat v módu nastavení jakákoliv funkce magnetizace i 
demagnetizace (velikosti napětí a počet impulsů). 

Znamená to, že můžeme nastavit 8 programů: 

o Magnetizace – velikost impulsů v osmi krocích

o Magnetizace – počet impulsů 1 až 8

o Demagnetizace - velikost impulsů v osmi krocích

o Demagnetizace – počet impulsů 1 až 8

Postup nastavení:

1. Standardní mód: 

LED diody bargrafu neblikají

o Tlačítko O: -programová pozice

o Tlačítko I: +programová pozice

o Pojistka(žluté) + O: po uvolnění O se spustí demagnetizace dle programu !!pokud je dříve puštěna 
pojistka nic se nestane

o Pojistka + I: po uvolnění I se spusti magnetizace dle programu !!pokud je dříve puštěna pojistka nic 
se nestane

2. Vstup do módu nastavení: 
Všechny tři tlačítka držíme současně

3. Mód nastavení 
Baragraf bliká - tlačítko pojistka: při stisku se mění nastavované stránky v tomto pořadí:

1)     Nastavení pozice programu...Bliká bargraf a nesvítí LED BUSY, ERROR ani MAG

2)     Nastavení úrovně magnetizačního napětí...Bliká bargraf svítí BUSY nesvítí ERROR,MAG

3)     Nastavení počtu impulsů magnetizace 1..8 ....Bliká bargraf svítí BUSY,MAG nesvítí ERROR

4)     Nastavení úrovně demagnetizačního napětí...Bliká bargraf svítí ERROR nesvítí BUSY,MAG

5)     Nastavení počtu impulsů demagnetizace 1..8 ....Bliká bargraf svítí ERROR,MAG nesvítí BUSY

6)     hodnoty se uloží a přístroj se přepne do standardního módu.

 
Tlačítko O: mínus právě zobrazovaná hodnota

Tlačítko I: plus právě zobrazovaná hodnota

            
Všechny tři tlačítka: návrat do standardního módu bez uložení změn.
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