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תיאור המוצר
.קדימה אחורה מנקודת מבט המפעיל, שמאלה, כמו ימינה, כיוונים

קדימה1.

אחורה2.

שמאלה3.

ימינה4.
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תיאור המוצר

.מבט כללי לשולחן החיתוך

)אופציונלי(קידמי , שולחן הארכה1.

)אופציה לטורבינה או משאבה(מנוע וואקום 2.

שטח עבודה3.

התקן בטיחות שמאלי4.

גשר5.

)אופציונלי(אחורי , שולחן הארכה6.

)אופציונלי(גשר לקונבירטר 7.

)אופציונלי(שואב שבבים 8.

יחידת אוויר9.
ארון חשמל10.
התקן בטיחות ימני11.
ארון אלקטרוניקה12.
לוח בקרה עם עמדת עבודה אופציונלית13.
)אופציונלי(מחסנית להחלפת כלים אוטומטית 14.
)אופציונלי(יחידת מדידת גובה אוטומטית 15.
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תיאור המוצר
מודולים וכלים

אשר בקלות , שולחנות החיתוך של זונד אוניברסלים למגוון חיתוכים וחומרים
.אפשר להתאים את החותך מבחר הכלים והמודולים הזמינים

.מקומות להתקנת מודולים 3מגיע עם  3Gכברירת מחדל 

)UM,MAM(מודול 1.

)UCT,EOT(מחזיק כלי 2.

)כרסום,סכין(כלי 3.
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תיאור המוצר
מערכת ההנעה
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שליטה במכונה
מערכת ההנעה

התקני עצירת חירום1.

לוח מקשים2.

)משתנה לפי הגדרות המכונה(מערכת לחץ אוויר 3.
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שליטה במכונה
לוח המקשים

SHIFTלחצן  7תצוגה                                                        1
ONLINEלחצן  8מקשי בחירה                                               2
STOPלחצן  9לחצני דפדוף                                               3
לחצן וואקום 10לחצני מספרים ופונקציות                             4
לחצן הפעלת רוטר 11הורדת כלי                           / לחצן העלאת  5
התקן עצירת חירום 12לחצני נסיעה                                              6
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הכנה לחיתוך
הסרת מודול/ התקנת 

1מודול 1.

2מודול 2.

3מודול 3.

חיבור לכלי פנאומטי4.

בורג נעילת מודול5.

פס מחזיק מודול6.

)אופציונלי(מצלמה עם חיבורי מתח / סמן לייזר 7.
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הכנה לחיתוך
התקנת מודול

A 1-5-1  כלי/ מצב החלפת מודול.
.מודול/ המודול זז לנקודת החלפת כלי     
B התקן את המודול על פס החזקת המודול.
C הטה את המודול אחורה כלפי הגשר.
D הורד את המודול עד המעצור.
E  מ הדק בזהירות את בורג הנעילה"מ 4בעזרת מפתח אלן.
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הכנה לחיתוך
הסרת מודול

בחירת מודול למצב עבודה

A 1-5-1  כלי/ מצב החלפת מודול.
.מודול/ המודול זז לנקודת החלפת כלי     
B שחרר את בורג הנעילה.
C הסר את המודול.

,  לפעמים צריך לזוז ידנית למקום מסויים בשולחן, לצורך תנועה ידנית או בדיקה
במקרה הזה צריך לבחור מודול שיהיה  , )0,0(ואף לפעמים לקבוע נקודת ייחוס 

.נקודת הייחוס של המכונה

מודולשילוב לחצנים
1מודול 
2מודול 
3מודול 
מצלמה

סמן לייזר
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הכנה לחיתוך
הסרת מחזיק כלי/ התקנת 

A  כלי/ למעבר למצב החלפת מודול  1-5-1לחץ.
B במקרה הצורך בחר מיקום החלפה.
C  אם זה כלי חשמלי או פנאומטית דאג לחבר אותו למכונה –התקן את מחזיק הכלי.
D  אשר את הבחירה בOK.

:מתקבל המסך הבא    

.או        לכניסה לתפריט בחירת כלי 1לחץ  1
).ראה בהמשך כיצד לכוון כלי(כדי להיכנס לתפריט כיוון גובה כלי  Initבחר ב 2
ת תצי)לא מומלץ( ולאשר ללא מדידת גובה הכלי  OKיש אפשרות לבחור ב 3

.עדיף לכוון גובה

הוספת כלי חדש לתפריט
:לאחר הכלי מותקן בתוך המודול

.לתפריט בחירת כלי 1-1-1-1לחץ  1
.NEWבחר  2
:מתקבל המסך הבא 3

.Tool typeבחר את  4
.מתקבל מסך עם רשימת הכלים הזמינים   

.OKבחר את הכלי המתאים מהרשימה ואשר עם  5
.הגדר את מספר הכלי 6
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הכנה לחיתוך

.בחירת כלי שכבר קיים במכונה
.התקן את הכלי 1
.לבחירת כלי 1-1-1-1לחץ  2

.ברשימה יופיעו כל הכלים המוגדרים   
.בחר את הכלי המתאים 3

הסרת כלי קיים
.לבחירת כלי 1-1-1-1לחץ  1

.ברשימה יופיעו כל הכלים המוגדרים   
.בחר את הכלי הרצוי 2
.Deleteמחק את הכלי בבחירת  3

חשוב מאוד

על מנת   ESCבחירה או אישור כלי יש ללחוץ , הסרה, לאחר הוספה
.אחרת עלול להימחק כל מה שנעשה, לשמור את השינויים
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הכנה לחיתוך

כיוון גובה כלי

יש אופציה  , במכונה מותקן התקן למדידה אוטומטית של גובה הכלי
.לשני התקנים

)2,  1מודד גובה במודול (התקן שמאל  1
)3,  2מודד גובה במודול (התקן ימין  2

תפריט הגדרה
כיוון אוטומטי 1-1-1-2-2
עליון Zמיקום  1-1-1-2-3
תחתון Zמיקום  1-1-1-2-4

שכבת חיתוך נוספת 1-6-3

כיוון גובה כלי אוטומטי
עליון מקסימלי Zהגדרת גובה 
)עומק חיתוך(תחתון מקסימלי  Zהגדרת גובה 

כיבוי מצב שכבת חיתוך נוספת/ הפעלת 
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הכנה לחיתוך

)ITI(כיוון גובה כלי אוטומטי 

.נמדדים על ידי ההתקן השמאלי 2ומודל  1מודול 
.נמדדים על ידי ההתקן הימני 3ומודול  2מודול 

סכין 1
)ITI(התקן מדידת גובה אוטומטי  2

1-1-1-2-2בחר את מצב מדידה אוטומטית על ידי  1
.לאישור OKלחץ  2

.כעת המודול זז לכיוון התקן המדידה ומבצע מדידה אוטומטית   
.כדי לוודא את שמירת הנתונים ESCלאחר סיום המדידה יש ללחוץ על מקש ה    
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)0,0(קביעת נקודת ייחוס 

סמן לייזר

1חיבור מתח  - 1
2חיבור מתח  - 2
3חיבור מתח  - 3
סמן לייזר - 4
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)0,0(קביעת נקודת ייחוס 

)0,0(נקודת ייחוס 
)  0,0(נקודת הייחוס היא נקודת ה, ניתן לקבוע על כל אזור בשולחן, נקודת ייחוס

.בקובץ המיועד לחיתוך

)של קובץ החיתוך) (0,0(נקודת ייחוס  1
נקודת הבית של המכונה 2

:לצורך חיתוך קובץ) 0,0(כדי לקבוע נקודת ייחוס 
.כדי להגיע לתפריט נקודת האפס 2-1-1-3לחץ  1
.באמצעות לחצני הנסיעה הזז את המכונה מעל לנקודת האפס 2
.ESCואז  OKאשור ושמור באמצעות  3
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)0,0(קביעת נקודת ייחוס 

)אופציה(מצלמה 

1חיבור מתח  1
2חיבור מתח  2
3חיבור מתח  3
בורג קיבוע 4
)משמש לפוקוס(מעצור  5
סמן לייזר 6
עדשת המצלמה 7

.המצלמה מזהה סימנים אשר מראש הוגדרו בקובץ והודפסו על חומר החיתוך
ובכך המכונה יודעת למקם את , זיהוי הסימנים מתבצע בסריקה דרך המצלמה

.החיתוך לפי הסימנים על החומר גלם
ובכך למקם את החיתוך  , יש למצלמה אפשרות גם לזהות את גבולות החומר

.באופן מייושר לחומר הגלם
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)0,0(קביעת נקודת ייחוס 

:טיפ
.  מ"מ 8-6מומלץ שמידת הסימנים המודפסים יהיו עגולים בקוטר 

סימני מצלמה 1
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כיוון המצלמה

קביעת גובה ופוקוס

בורג נעילה 1
פלטת מרווח 2
חומר לחיתוך 3
שולחן המכונה 4

הורד את פלטת המרווח' א
שחרר את בורג הנעילה' ב
הנמך את המצלמה עד שפלטת המרווח נוגעת בחומר החיתוך' ג
הדק את בורג הנעילה' ד
הרם חזרה את פלטת המרווח' ה
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מודולים וכלים נוספים

)אופציונלי(מחזיק מודול וכלי 

מותקן מתקן להחזרת המודול והכלים  , על עמדת המפעיל מאחורה
.הנוספים אשר לא מותקנים על המכונה כרגע


