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A telepítés során SZIGORÚAN TILOS a szelepeket az
alaplapokon fellazítani!
Az alaplapra felszerelt szelepek előzetesen elvégzett helyes beállítása garantálja a
pontos működésüket (lásd. a „FESTO szelep beállítása az alaplapon” című leírást).
Telepítéskor mindössze az alábbi beállításokat kell elvégezni. További beállításokra
csak abban az esetben van szükség, ha szállítás közben valamely szelep elállítódott
volna. Ebben az esetben a rezgésmentes asztal részletes beállítását ismertető külön
útmutatóban leírtak szerint kell a szelepeket újból beállítani.
Az asztallap vízszintessége nem garantálható pontosan, a szelepek holtzónája miatt
1-2 fok pontatlanság előáll. Ezen nem tudunk változtatni, de nem is baj.
A helyszíni beállítás folyamata telepítéskor:
1) Szállításkor a szelepek karjainak a gumigyűrűkkel, vagy a papír szalaggal alsó
helyzetben rögzítettnek kell lenniük. Egyelőre még rögzített állapotban kell őket
hagyni.

2) A lábazatot a végleges helyére állítjuk. Minden láb alá betesszük a 80 mm
átmérőjű, „állítócsavar alátét” nevű alkatrészt. A lábak alsó, 2 inch átmérőjű állító
csavarjaival beállítjuk a lábazatot vízszintesre. Ehhez egy rövid, 200 mm
hosszúságú vízmértéket használunk, mellyel a lábakat összekötő alsó
gerendákon mérünk (mindhármon, egymás után többször visszatérve
mindegyikre). A vízszintesbe állítás után leellenőrizzük, hogy mind a négy láb alsó
állító csavarja azonos erővel támaszkodjék le a talajra. Ennek az erőmérésnek az
a trükkje, hogy a lábak alsó 2 inch-es állító csavarjain átdugott rudakkal azonos

nyomatékkal kell tudni az állító csavarokat kifelé tekerni a lábból. Ekkor
támaszkodnak ugyanis a talajra azonos erővel a lábak. Ennek a feltámaszkodási
erőnek a mérésére más módszerünk nincs, mint hogy visszavezetjük az erő
mérését a csavar kifelé csavarási nyomatékának mérésére.

3)

be a lábazattal hozzávetőlegesen
Az asztallapot mérőszalaggal állítjuk
párhuzamosra. A kartámasz felszerelése után ahhoz képest pontosítjuk a
párhuzamosságot.

4) Levesszük a karokat az alsó ütközőkhöz rögzítő (szállításkor használatos) gumi
gyűrűket vagy a lekötésre szolgáló papír szalagokat.
Ha gumigyűrű volt rajta rögzítés céljából, akkor hogy el ne vesszenek, a szelep
alaplapok hátsó végeire húzzuk fel őket (kéznél legyenek majd az esetleges
legközelebbi szállításkor).

5) Ha tápnyomás forrásként nitrogén vagy sűrített levegő palackot használunk, akkor
meggyőződünk arról, hogy a nyomás csökkentő (reduktor) kimeneti csapja
biztosan el legyen zárva és a reduktor nyomás szabályozó csavarja biztosan
teljesen kicsavart (nulla nyomást előállító) állásban legyen. Ebben a helyzetben
kinyitjuk a palack felső, nagynyomású csapját és a nyomás csökkentőre
(reduktorra) ráengedjük a palack nyomását. A kimeneti nyomásmérőn még nullát
kell látni. A reduktor nyomás szabályozó csavarjának becsavarása (óramutató
járása szerint) segítségével a kimeneti nyomás mérő műszeren beállítunk 1.5 Bar
nyomást. A reduktor kimeneti csapja még mindig zárva van.
Ha Supertech csendes kompresszort használunk tápnyomás forrásként, azon
semmit sem kell állítani, a nyomást a beépített szabályozó 1.5 – 2.5 Bar
tartományban tartja.

6) Az első nyomás alá helyezéskor még bármilyen durva, váratlan hiba is lehet
a készülékben. A legelső nyomás alá helyezést tehát úgy kell megtenni, hogy
az ujjunk legyen folyamatosan a kompresszor főkapcsolóján, miközben
leguggolva egyidejűleg figyeljük mind a négy munkahengert. Ha nitrogén vagy
sűrített levegős nagynyomású palackot használunk tápnyomás forrásként,
akkor úgy kell végezni ezt a műveletet, hogy egy másik személy a palack elzáró
csapjánál álljon. Le kell guggolni az asztal elé, hogy egyszerre lássuk az
összes munkahengert. A tápnyomást rövid időszakokra rákapcsoljuk,
miközben NAGYON KELL FIGYELNI, hogy mindegyik munkahenger
megmozduljon, de egyik se emelkedjen túl magasra. Ha valamelyik
munkahenger „kiül” a felső állapotában, akkor a membránok kipukkadásának
veszélye miatt a tápnyomást HALADÉKTALANUL le kell kapcsolni, és az
illetékes szelep rugós állítóját lejjebb kell tekerni (lásd a rezgésmentes asztal
részletes beállítását ismertető külön útmutatót).

7) Ha az első nyomás alá helyezés során (lásd előző bekezdés) egyik munkahenger
sem emelkedett magasabbra, mint a kézikönyv 4. és 5. ábráin bemutatott helyzet,
akkor végleg rákapcsoljuk a tápnyomást.

Kézikönyv 4-es ábra

Kézikönyv 5-ös ábra

8) Egyesével meg kell figyelni, hogy a munkahengerek dugattyúinak felső síkja nem
csak azonos magasságban, de azonos síkban is álljon a gumi membrán leszorító
gyűrűjének felső síkjával (lásd. Kézikönyv 4. és 5. ábra). Ez biztosítja majd a
munkahengerek pontos, „önbeálló” működését az asztal használata során. Ha
valamelyik munkahengernél ez, a síkok egybeesése nem pontos, ott az O-gyűrűs
emelő talpat kell az asztallap alsó síkján kicsit eltolni. Ha erre az igazításra
szükség van, akkor kézzel kell az asztallapot az illető talp mellett a munkahenger
tetejéhez képest még jobban megemelni, mint azt a pneumatika teszi. Ez nehezen
megy a lap súlya miatt. Nagyon vigyázni kell az ujjak épségére, mert könnyen
súlyos baleset történhet!

Megfelelően beállított szelepek:

9) Mindhárom szelep alaplapnál külön-külön végrehajtjuk a következő ellenőrzést:
A jól beállított, nyugalomban lévő asztallapot kézzel, alulról hirtelen megemeljük
kb. 20 mm-t a sarkánál fogva. Mindig csak az egyik sarkot emeljük és az adott
sarok melletti szelep alaplapot figyeljük. Azt figyeljük, hogy a kar az asztallap
felfelé irányú mozgását késlekedés nélkül, biztonságosan és könnyedén követi-e.
Ha ez nem így történik, akkor a helytelenül működő szelep alaplapot
haladéktalanul ki kell cserélni, mivel ha a kar nem pontosan követi a lapot felfelé,
akkor annak a membrán túlnyomás miatti szétszakadása lesz a következménye.
A szelep alaplap cseréjéhez rendeljen alkatrészt és kérjen részletes útmutatást
szervizünk szakembereitől.

További részletes információk és letölthetö üzembe helyezési kézikönyv angol
nyelven:
www.super-tech.eu
vagy (azonos tartalom)
www.superte.ch
Segítségnyújtás telefonon angol nyelven: (36) (20) 9234-386
Segítségnyújtás email-ben: office@superte.ch

