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Güvenlik

GÜVENLIK BILGILERINI 
TANIMA

TEHLİKE UYARI DİKKAT
Hypertherm, güvenlik uyarısı ifadeleri ve sembolleri için 
Amerikan Uluslararası Standartlar Enstitüsü kılavuzlarını 
kullanır. TEHLİKE ya da UYARI işaret sözcüğü bir güvenlik 
sembolü ile kullanılır. TEHLİKE en ciddi tehlikeleri tanımlar.

• TEHLİKE ve UYARI güvenlik etiketleri makineniz 
üzerinde belirli tehlikeli noktaların yakınına 
yerleştirilmiştir.

• TEHLİKE güvenlik mesajları, kılavuzda yer alan 
ve doğru şekilde uyulmadığında ciddi yaralanma 
ya da ölüme yol açabilecek talimatlardan önce gelir.

• UYARI güvenlik mesajları, bu kılavuzda yer 
alan ve doğru şekilde uyulmadığında yaralanma 
ya da ölüme yol açabilecek talimatlardan önce gelir.

• DİKKAT güvenlik mesajları, bu kılavuzda yer alan 
ve doğru şekilde uyulmadığında küçük ekipman 
hasarına yol açabilecek talimatlardan önce gelir.

Bu bölümde gösterilen semboller potansiyel 
tehlikeleri tanımlamak için kullanılır. Bu kılavuzda 
ya da makinenizin üzerinde bir güvenlik sembolü 
gördüğünüzde, kişisel yaralanma olasılığını anlayın 
ve tehlikeyi önlemek için uygun talimatları izleyin.

GÜVENLIK 
TALIMATLARINA UYUN

Bu kılavuzdaki tüm güvenlik mesajlarını ve makinenizin 
üzerindeki güvenlik etiketlerini dikkatle okuyun.

• Makinenizin üzerindeki güvenlik etiketlerini iyi 
durumda tutun. Eksik ya da hasarlı etiketleri 
hemen değiştirin.

• Makinenin nasıl düzgün çalıştırılacağını ve 
kontrollerin nasıl kullanılacağını öğrenin. 
Talimatları bilmeyen birinin makineyi 
çalıştırmasına izin vermeyin.

• Makinenizi düzgün çalışır bir halde tutun. 
Makine üzerindeki izinsiz değişiklikler güvenliği 
ve makinenin servis ömrünü etkileyebilir.

ELEKTRIK KAZALARI

• Bu ekipmanı, yalnızca eğitimli ve yetkili personel 
açabilir.

• Ekipman kalıcı olarak bağlandığında, kutuyu açmadan 
önce kapatın ve gücü kilitleyin/etiketleyin.

• Güç, ekipmana bir kabloyla sağlanıyorsa, kutu 
açılmadan önce birimin fişini çekin.

• Kilitlenebilir devre kesiciler ya da kilitlenebilir fiş 
kapakları dışarıdan sağlanmalıdır.

• Gücün kesilmesinden sonra çalışmaya başlamadan 
önce, biriken enerjinin boşalmasını sağlamak için 
5 dakika bekleyin.

• Cihaz servis için açıldığında ekipmana güç vermek 
gerekirse, ark parlaması sonucu patlama tehlikesi 
olabilir. Güvenli çalışma uygulamaları ve enerji yüklü 
ekipmanın servisi sırasında Kişisel Koruyucu Ekipman 
için TÜM yerel gereksinimleri (ABD’de NFPA 70E) 
izleyin.

• Taşıma, açma ya da servis sonrasında ekipman 
çalıştırılmadan önce, cihazın kapakları kapatılmalı 
ve cihaz şasisinin uygun topraklama sürekliliği 
doğrulanmalıdır.

• Torç sarf malzemelerini incelemeden 
ya da değiştirmeden önce gücü kesmek için 
her zaman bu talimatları izleyin.
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ELEKTRIK ŞOKU ÖLDÜREBILIR

Canlı elektrikli parçalara dokunmak ölümcül bir çarpılma 
ya da ciddi yanmalara neden olabilir.
• Plazma sisteminin çalıştırılması, torç ile iş parçası 

arasında bir elektrik devresi tamamlar. İş parçası 
ya da ona temas eden herhangi bir nesne elektrik 
devresinin bir parçası olur.

• Plazma sistemi çalışırken hiçbir zaman torç gövdesine, 
iş parçasına ya da sulu sehpadaki suya dokunmayın.

Elektrik çarpmasının önlenmesi

Tüm Hypertherm plazma sistemleri kesme 
işleminde yüksek gerilim (genel olarak 200 
ila 400 VDC) kullanır. Bu sistemi çalıştırırken 
aşağıdaki önlemlere uyun:
• Yalıtımlı eldivenler ve botlar giyin, vücudunuzu 

ve giysinizi kuru tutun.
• Plazma sistemini kullanırken herhangi bir ıslak yüzeye 

dayanmayın, oturmayın, uzanmayın veya dokunmayın.
• İş ya da toprak ile her türlü fiziksel teması önlemeye 

yetecek büyüklükte kuru yalıtım matları ya da örtüleri 
kullanarak kendinizi iş ve topraktan yalıtın. Islak bir 
alanda ya da yakınında çalışmanız gerekiyorsa son 
derece dikkatli olun.

• Güç kaynağının yakınına uygun boyutlu sigortaları 
olan bir devre kesme anahtarı bağlayın. Bu anahtar 
acil bir durumda operatörün güç kaynağını hızla 
kapatmasını sağlar.

• Sulu sehpa kullanırken, uygun şekilde 
topraklandığından emin olun.

• Bu ekipmanı işletim kılavuzuna ve ulusal/yerel 
yasalara uygun şekilde kurun ve topraklayın.

• Güç girişi kablosunda kılıf hasarı ya da çatlağı 
olup olmadığını sıkça kontrol edin. Hasarlı bir güç 
kablosunu hemen değiştirin. Çıplak kablo 
öldürebilir.

• Aşınmış ya da hasarlı torç kafalarını inceleyin 
ve değiştirin.

• Kesim yaparken çalışma parçasını, atık parça da dahil 
almayın. Kesme işlemi sırasında çalışma parçasını 
yerinde ya da tezgahın üzerinde şase kablosu üzerinde 
takılı olarak bırakın.

• Torç parçalarını kontrol etmeden, temizlemeden 
ya da değiştirmeden önce ana gücü kesin ya da güç 
kaynağının fişini çekin.

• Güvenlik kilitlerini hiçbir zaman baypas etmeyin 
ya da kısa devre yapmayın.

• Herhangi bir güç kaynağı ya da sistem kabin 
kapağını çıkarmadan önce, elektrik güç girişini 
kesin. Ana gücü kestikten sonra kapasitörlerin 
boşalması için 5 dakika bekleyin.

• Güç kaynağı kapakları yerinde olmadıkça plazma 
sistemini hiçbir zaman çalıştırmayın. Açıkta kalmış güç 
kaynağı bağlantıları ciddi bir elektrik tehlikesi arz eder.

• Giriş bağlantılarını yaparken, önce uygun topraklama 
iletkenlerini bağlayın.

• Giriş bağlantılarını yaparken, önce uygun topraklama 
iletkenlerini bağlayın. Diğer torçları kullanmayın, bunlar 
aşırı ısınabilir ve bir güvenlik tehlikesi arz edebilir.
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Güvenlik

KESME YANGINA YA DA PATLAMAYA 
NEDEN OLABILIR

Yangın önleme
• Herhangi bir kesme yapmadan önce bölgenin 

emniyette olduğundan emin olun. Yakınınızda bir 
yangın söndürücü bulundurun.

• Tüm yanıcı maddeleri kesme alanının en az 10 m 
uzağına koyun.

• Tutmadan ya da yanıcı malzemeler ile temas etmesine 
izin vermeden önce sıcak metale su verin ya da 
soğumaya bırakın.

• Hiçbir zaman içinde potansiyel yanıcı malzemeler 
olan kapları kesmeyin. Bunlar önce boşaltılmalı 
ve uygun şekilde temizlenmelidir.

• Potansiyel olarak yanıcı atmosferi kesme işleminden 
önce havalandırın.

• Plazma gazı olarak oksijen ile kesme işlemi yaparken, 
bir egzozlu havalandırma sistemi gereklidir.

Patlama önleme
• Patlayıcı toz ya da buhar olması ihtimali varsa plazma 

sistemini kullanmayın.
• Basınçlı silindirleri, boruları ya da hiçbir kapalı 

kabı kesmeyin.
• Yanıcı malzemeleri içeren kapları kesmeyin.

UYARI
Patlama tehlikesi

argon-hidrojen ve metan

Hidrojen ve metan yanıcı gazlardır ve patlama tehlikesi 
arz ederler. Metan ya da hidrojen karışımları içeren 
silindir ya da hortumları ateşten uzak tutun. Metan 
ya da argon-hidrojen plazması kullanırken torcu ateşten 
ve kıvılcımlardan uzak tutun.

WARNING
Hidrojen patlamasi - 
aluminyum kesme

• Su altında veya alt tarafına su temas ederken 
aluminyum kesmeyin.

• Su altında veya alt tarafına su temas ederken 
aluminyum kesmek, plazma kesme işlemleri sırasında 
meydana gelebilecek bir patlama durumuyla 
sonuçlanabilir.

WARNING
Patlama tehlikesi 

yakit gazlariyla su altinda kesme

• Hidrojen içeren yakıt gazlarıyla su altında kesim 
yapmayın.

• Hidrojen içeren yakıt gazlarıyla su altında kesim 
yapmak, plazma kesme işlemleri sırasında meydana 
gelebilecek bir patlama durumuyla sonuçlanabilir.
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Güvenlik

TOKSIK DUMANLAR YARALANMAYA YA DA ÖLÜME 
NEDEN OLABILIR

Plazma arkının kendisi kesme için kullanılan ısı 
kaynağıdır. Bu nedenle, plazma arkı bir toksik duman 
kaynağı olarak tanımlanmasa da kesilmekte olan 
malzeme, oksijeni azaltan toksik duman ya da gazlar 
için bir kaynak olabilir.

Üretilen dumanlar kesilen malzemeye göre farklılık 
gösterir. Toksik duman açığa çıkarabilecek, ancak 
bunlarla sınırlı olmayan metaller; paslanmaz çelik, 
karbon çeliği, çinko (galvanize) ve bakırdır.

Bazı durumlarda metal, toksik dumanlar açığa 
çıkarabilecek bir madde ile kaplı olabilir. Toksik olan, 
ancak bunlarla sınırlı olmayan kaplamalar; kurşun (bazı 
boyalarda), kadmiyum (bazı boyalarda ve dolgularda) 
ve berilyumdur.

Plazma kesme işlemi sırasında üretilen gazlar kesilen 
malzemeye ve kesme yöntemine göre farklılık gösterir, 
ancak kesilen malzemenin bünyesinde bulunuyorsa 
ya da malzeme tarafından açığa çıkarılıyorsa ozon, 
nitrojen oksitleri, hekzavalan krom, hidrojen ve diğer 
maddeleri içerebilirler.

Herhangi bir endüstriyel işlemle üretilen dumanlara 
maruziyeti en aza indirmek için dikkat edilmelidir. 
Dumanların kimyasal bileşimi ve konsantrasyonuna 
(yanı sıra havalandırma gibi diğer faktörlere) bağlı olarak, 
doğum kusuru ya da kanser gibi fiziksel rahatsızlık 
riski olabilir.

Ekipmanın kullanıldığı alandaki hava kalitesini test 
etmek ve iş yerindeki hava kalitesinin tüm yerel ve ulusal 
standartları ve düzenlemeleri karşıladığından emin 
olmak ekipman ve site sahibinin sorumluluğudur.

İlgili herhangi bir iş yerindeki hava kalitesi düzeyi, 
aşağıdaki gibi çalışma alanına özgü değişkenlere 
bağlıdır:
• Tezgah tasarımı (sulu, kuru, su altı).
• Malzeme bileşimi, yüzey bitirme ve kaplamaların 

bileşimi.
• Çıkarılan malzemenin hacmi.
• Kesme ya da oluk açma süresi.
• Çalışma alanının boyutu, hava hacmi, havalandırması 

ve filtrasyonu.
• Kişisel koruyucu ekipman.
• Çalışan kaynak ve kesme sistemlerinin sayısı.
• Duman üreten diğer çalışma ortamı işlemleri.

İş yerinin ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olması 
gerekiyorsa, çalışma alanının izin verilebilir düzeylerin 
üstünde ya da altında olup olmadığı yalnızca alanda 
yapılan denetim ve testler ile belirlenebilir.

Dumanlara maruz kalma riskini azaltmak için:
• Kesme işleminden önce tüm kaplamaları 

ve solventleri temizleyin.
• Dumanları havadan uzaklaştırmak için egzozlu 

havalandırma kullanın.
• Dumanları solumayın. Toksik bileşenler içeren ya da 

içerdiğinden şüphe edilen madde ile kaplanan metali 
keserken hava beslemeli bir solunum cihazı kullanın.

• Kaynak ya da kesme ekipmanının yanı sıra hava 
beslemeli solunum cihazı kullananların bu gibi 
ekipmanların doğru kullanımı için ehliyetli ve eğitimli 
olduğundan emin olun.

• Hiçbir zaman içinde potansiyel olarak toksik malzeme 
bulunan kapları kesmeyin. Önce kabı boşaltıp uygun 
şekilde temizleyin.

• Çalışma alanındaki hava kalitesini uygun şekilde 
denetleyin ya da test edin.

• Güvenli hava kalitesi sağlayacak bir çalışma alanı 
planı uygulaması için yerel bir uzmana danışın.
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Güvenlik

TOPRAKLAMA GÜVENLIĞI

Şase kablosu Şase kablosunu, iyi bir metal-metal 
teması sağlayacak şekilde çalışma parçasına ya da 
çalışma sehpasına sıkıca bağlayın. Şase kablosunu, 
kesim tamamlandığında düşecek olan parçaya 
bağlamayın.

Çalışma tezgahı Çalışma tezgahını, geçerli ulusal 
ya da yerel elektrik yasalarına uygun şekilde bir 
topraklama kablosuna bağlayın.

Giriş gücü
• Güç kablosu toprak telini devre kesme kutusundaki 

toprağa bağladığınızdan emin olun.
• Plazma sistem kurulumu güç kablosunun güç 

kaynağına bağlanmasını da içeriyorsa, güç kablosu 
toprak telini düzgün bağladığınızdan emin olun. 

• Saplamaya önce güç kablosunun toprak telini 
bağlayın, ardından diğer toprak tellerini güç 
kablosunun toprağı üzerine yerleştirin. Tespit 
somununu iyice sıkın.

• Aşırı ısınmayı önlemek için tüm elektrik 
bağlantılarını sıkın.

STATIK ELEKTRIK DEVRE KARTLARINA ZARAR VEREBILIR
Baskılı devre kartlarını kullanırken uygun önlemleri alın:
• PC kartlarını anti statik torbalarda saklayın.
• PC kartlarını tutarken topraklı bileklik takın.
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SIKIŞTIRILMIŞ GAZ 
EKIPMANI GÜVENLIĞI
• Hiçbir zaman silindir valflerini ya da regülatörlerini yağ 

ya da gresle yağlamayın.
• Yalnızca özel uygulama için tasarlanmış doğru gaz 

silindirlerini, regülatörlerini, hortumlarını ve 
bağlantılarını kullanın.

• Tüm basınçlı gaz ekipmanını ve ilgili parçalarını iyi 
durumda tutun.

• Her bir hortumdaki gaz tipini tanımlamak için tüm gaz 
hortumlarını etiketleyin ve renk kodlarıyla işaretleyin. 
Uygun ulusal ve yerel yasalara başvurun.

GAZ SILINDIRLERI 
HASAR GÖRÜRSE 
PATLAYABILIR

Gaz silindirleri yüksek basınç altında gaz içerir. 
Bir silindir zarar gördüğünde patlayabilir.
• Sıkıştırılmış gaz silindirlerini ilgili ulusal ve yerel 

yasalara uygun şekilde taşıyın ve kullanın.
• Dik ve yerinde sağlam şekilde durmayan bir silindiri 

hiçbir zaman kullanmayın.
• Silindirin kullanıldığı ya da kullanım için bağlı olduğu 

durumlar dışında koruyucu kapağı valf üzerindeki 
yerinde tutun.

• Hiçbir zaman plazma arkı ile silindir arasında bir 
elektrik kontağına izin vermeyin.

• Hiçbir zaman silindirleri aşırı sıcaklığa, kıvılcımlara, 
cürufa ya da açık aleve maruz bırakmayın.

• Sıkışmış bir silindir valfini açmak için hiçbir zaman 
çekiç, anahtar ya da başka bir araç kullanmayın.

PLAZMA ARKI YARALANMAYA YA DA YANMALARA 
NEDEN OLABILIR

Hemen açılan torçlar

Torç anahtarını etkinleştirdiğinizde plazma arkı 
hemen açılır.

Plazma arkı eldivenleri ve cildi hemen deler.
• Torç ucundan uzak durun.
• Metali kesme yoluna yakın bir noktadan tutmayın.
• Hiçbir zaman torcu kendinize ya da başkalarına 

yöneltmeyin.
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ARK IŞINLARI GÖZLERI VE CILDI YAKABILIR

Ark akımı 
(amper)

Minimum koruyucu 
siperlik numarası 
(ANSI Z49.1:2005)

Rahatlık için 
önerilen siperlik 

numarası 
(ANSI Z49.1:2005)

OSHA 29CFR 
1910.133(a)(5)

Avrupa 
EN168:2002

40 A değerinden az 5 5 8 9
41 ila 60 A 6 6 8 9
61 ila 80 A 8 8 8 9
81 ila 125 A 8 9 8 9
126 ila 150 A 8 9 8 10
151 ila 175 A 8 9 8 11
176 ila 250 A 8 9 8 12
251 ila 300 A 8 9 8 13
301 ila 400 A 9 12 9 13
401 ila 800 A 10 14 10 Yok

Göz koruması Plazma arkı ışınları, gözleri ve cildi 
yakabilecek yoğun görünür ve görünmez (morötesi 
ve kızılötesi) ışınlar üretir.
• Göz korumasını geçerli ulusal ve yerel yasalara uygun 

şekilde kullanın.
• Gözlerinizi arkın morötesi ve kızılötesi ışınlarından 

korumak için uygun muhafazası olan göz koruması 
(güvenlik gözlükleri ya da yan korumalı gözlükler ve 
bir kaynak maskesi) takın.

Cilt koruması Morötesi ışık, kıvılcımlar ve sıcak 
metal nedeniyle yanmalara karşı koruma için koruyucu 
giysi giyin.
• Uzun iş eldivenleri, güvenlik ayakkabıları ve şapka.

• Tüm açıkta kalan bölgeleri örtmek için alev geciktirici 
kumaşlar.

• Kıvılcım ve cüruf girişini önlemek için dar paçalı 
pantolonlar.

• Kıvılcım ve cüruf girişini önlemek için manşetsiz 
pantolonlar.

Kesme alanı Kesme alanını morötesi ışığın 
yansımalarını ve iletimini azaltacak şekilde hazırlayın:
• Yansımayı azaltmak için duvarları ve diğer yüzeyleri 

koyu renge boyayın. 
• Diğerlerini parlamalardan korumak için koruyucu 

perdeler ya da bariyerler kullanın.
• Diğerlerini arkı izlememeleri konusunda uyarın. 

Afişler ya da işaretler kullanın.
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KALP PILI VE IŞITME CIHAZININ ÇALIŞMASI

Kalp pili ve işitme cihazının çalışması yüksek akımların 
neden olduğu manyetik alanlardan etkilenebilir.

Kalp pili ve işitme cihazını kullanan kişiler herhangi bir 
plazma arkı kesme ve oluk açma işleminin yakınına 
gitmeden önce bir doktora danışmalıdır.

Manyetik alanının oluşturduğu tehlikeleri azaltmak için:
• Şase kablosu ve torç kafasını vücudunuzdan uzakta 

bir nokta olacak şekilde tutun.
• Torç kablolarını mümkün olduğu kadar şase 

kablosuna yakın yönlendirin.
• Torç kablolarını veya şase kablosunu vücudunuza 

sarmayın ya da asmayın.
• Güç kaynağından mümkün olduğu kadar uzak tutun.

GÜRÜLTÜ, IŞITME DUYUSUNA ZARAR VEREBILIR

Bir plazma arkıyla kesmek, pek çok uygulamada yerel 
yasalarca tanımlanan kabul edilebilir gürültü düzeylerini 
aşabilir. Aşırı gürültüye uzun süre maruz kalma işitme 
duyusuna zarar verebilir. Kurulu tesiste alınan ses 
basıncı düzeyi önlemleri, ilgili uluslararası, bölgesel 
ve yerel yasalara göre kişisel işitme korumasının 
gerekmediğini doğrulamadığı sürece, kesme 
ya da oluk açma sırasında her zaman uygun kulak 
korumasını kullanın.

Kesme sehpalarına, plazma arkıyla çalışma istasyonu 
arasına bariyer ya da perdeler çekme ve/veya çalışma 
istasyonunu plazma arkından uzakta konumlandırma gibi 
basit mühendislik kontrolleri eklenerek önemli gürültü 
azaltımı elde edilebilir. Erişimi kısıtlamak, operatör 
maruz kalma süresini sınırlamak, gürültülü iş yerlerini 
perdelemek için çalışma yerinde yönetimsel kontroller 
uygulayın ve/veya gürültü emiciler yerleştirerek çalışma 
alanlarındaki yansımayı azaltmak için önlemler alın.

Diğer tüm mühendislik ve yönetimsel kontroller 
uygulandıktan sonra, gürültü rahatsız ediciyse veya 
işitme hasarı riski varsa kulak koruyucular kullanın. 
İşitme koruması gerekirse, duruma uygun gürültü 
azaltma değerine sahip kulak kapatıcı ya da kulak 
tıkaçları gibi yalnızca onaylanmış kişisel koruma 
aygıtlarını takın. Olası gürültü tehlikelerinin bulunduğu 
alan konusunda diğerlerini uyarın. Kulak koruması, 
sıçrayan sıcak çapakların kulağa girmesini 
de engelleyebilir.

PLAZMA ARKI DONMUŞ BORULARA ZARAR VEREBILIR
Donmuş boruları plazma torcu ile çözmeye çalışırsanız borular zarar görebilir veya patlayabilir.
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KURU TOZ TOPLAMA BILGISI

Bazı tesislerde, kuru toz potansiyel patlama tehlikesi 
yaratabilir.

U.S. National Fire Protection Association’ın “Explosion 
Protection by Deflagration Venting” NFPA standardı 
68’in 2007 sürümü, herhangi bir parlama olayından 
sonra yanma gazlarının ve basınçlarının havalandırması 
için aygıtların ve sistemlerin tasarımı, konumlandırılması, 
kurulması, bakımı ve kullanımına yönelik gereksinimleri 
sağlar. Yeni bir kuru toz toplama sistemi kurmadan veya 
var olan kuru toz toplama sisteminde kullanılan işlem ya 
da malzemelerde önemli değişiklikler yapmadan önce, 
geçerli gereksinimler için kuru toz toplama sisteminin 
üreticisine ya da kurucusuna danışın. 

NFPA 68’in herhangi bir sürümünün, yerel inşaat 
yasalarınızda “bilirkişi tarafından kabul edilmiş” olup 
olmadığını belirlemek için yerel “Authority Having 
Jurisdiction (Yetkili Makam)” (AHJ) danışmanlığı alın.

Parlama, AHJ, bilirkişi tarafından kabul edilmiş, Kst 
değeri, parlama dizini ve diğer benzeri düzenleyici 
terimlerin tanımı ve açıklaması için NFPA68’e başvurun.

Not 1 - Hypertherm’in bu yeni gereksinimler için yorumu 
şu şekildedir; üretilen tüm tozun yanıcı olmadığını 
belirlemek için tesise özel bir değerlendirme 
tamamlanmadığı sürece, NFPA 68’in 2007 sürümü, 
patlama havalandırması boyutu ve türünün 
tasarlanabilmesi için, tozdan üretilebilecek en kötü 
durum Kst değeri için (bkz. ek F) tasarlanmış patlama 
havalandırmalarının kullanımını gerektirir. NFPA 68, 
plazma kesme ya da diğer termal kesme işlemlerinin, 
parlama havalandırma sistemleri gerektirdiğini özellikle 
belirtmez ama bu yeni gereksinimleri tüm kuru toz 
toplama sistemlerine uygular. 

Not 2 - Hypertherm kılavuzlarını kullananlar, 
uygulanabilir tüm federal, eyalet ve yerel yasa ve 
düzenlemelere başvurmalı ve uymalıdır. Hypertherm, 
herhangi bir Hypertherm kılavuzunu yayınlamakla, 
uygulanabilir tüm düzenlemeler ve standartlarla uyumlu 
olmayan bir eyleme zorlamaya kastetmez ve bu 
kılavuzun da bu şekilde olduğu kesinlikle düşünülemez.
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LAZER RADYASYONU

Lazer çıkışına maruz kalmak ciddi göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir. Doğrudan göze teması önleyin.

Kendi rahatlık ve güvenliğiniz için, lazer kullanan Hypertherm ürünlerinde, ürün üzerinde lazer ışınının kutudan çıktığı 
yere yakın konuma aşağıdaki lazer radyasyonu etiketlerinden biri uygulanmıştır. Maksimum çıkış (mV), yayılan dalga 
boyu (nM) ve uygun olan durumlarda darbe süresi de sağlanmaktadır.

Ek lazer güvenliği talimatları:
• Bir uzmana ya da yerel lazer düzenlemelerine 

başvurun. Lazer güvenliği eğitimi gerekebilir. 
• Eğitim almamış kişilerin lazeri çalıştırmasına izin 

vermeyin. Lazerler, eğitimsiz kullanıcıların elinde 
tehlikeli olabilir.

• Lazer deliğine ya da ışınına hiçbir zaman bakmayın.
• Yanlışlıkla göze temas etmesini önlemek için lazeri 

talimata göre konumlandırın.
• Lazeri, yansıtıcı çalışma parçalarında kullanmayın. 
• Lazer ışınını görmek ya da yansıtmak için optik 

araçlar kullanmayın.
• Lazeri ya da delik kapağını sökmeyin veya çıkarmayın. 

• Lazeri ya da ürünü herhangi bir şekilde değiştirmek, 
lazer radyasyonu riskini artırabilir.

• Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki ayarlamalar veya 
prosedür uygulamaları, tehlikeli lazer radyasyonuna 
maruz kalmayla sonuçlanabilir.

• Yanıcı sıvıların, gazların ya da toz gibi unsurların 
bulunduğu patlayıcı atmosferlerde çalıştırmayın.

• Yalnızca modeliniz için üretici tarafından önerilen 
ya da sağlanan lazer parçalarını ve aksesuarlarını 
kullanın.

• Tamir ve servis işlemleri yetkili personel tarafından 
GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

• Lazer güvenliği etiketini çıkarmayın ya da silmeyin.



Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9 11

Güvenlik

SEMBOLLER VE IŞARETLER
Hypertherm ürününüz, veri plakasının üstünde ya da yakınında aşağıdaki işaretlerden bir veya daha fazlasına sahip olabilir. 
Ulusal düzenlemelerdeki farklılıklar ve çakışmalardan dolayı, işaretlerin tümü, bir ürünün her sürümüne uygulanmaz.

S işareti sembolü
S işareti sembolü, artan elektrik çarpma tehlikesine sahip ortamlarda gerçekleştirilen işlemler için IEC 60974 
1’e göre uygun güç kaynağını ve torcu belirtir.

CSA işareti
CSA işareti taşıyan Hypertherm ürünleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ürün güvenliği 
düzenlemelerine uygundur. Ürünler CSA-International tarafından değerlendirilmiş, test edilmiş 
ve sertifikalandırılmıştır. Alternatif olarak ürün, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Kanada tarafından 
tanınan Underwriters Laboratories, Incorporated (UL) ya da TÜV gibi diğer Nationally Recognized Testing 
Laboratories (NRTL) üyelerinden biri tarafından verilmiş bir işaret taşıyabilir.

CE işareti
CE işareti üreticinin geçerli Avrupa direktifleri ve standartlarına göre uyumluluk beyanını belirtir. Yalnızca veri 
plakasının üzerinde ya da yakınında CE işareti taşıyan Hypertherm ürün versiyonları, European Low Voltage 
Directive ve European Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive ile uyumluluk için test edilmiştir. 
European EMC Directive ile uyumluluk için gereken EMC filtreleri CE işareti taşıyan ürün versiyonlarında 
yer almaktadır.

GOST-TR işareti
Hypertherm ürünlerinin, GOST-TR uygunluk işareti içeren CE sürümleri, Rusya’ya ihracat yapmaya yönelik 
ürün güvenliği ve EMC gereksinimlerini karşılar.

C-Tick işareti
Hypertherm ürünlerinin C-Tick işaretine sahip CE sürümleri, Avustralya ve Yeni Zelanda’da satış için gerekli 
EMC düzenlemelerine uygundur.

CCC işareti
China Compulsory Certification (CCC - Çin Zorunlu Sertifikası) işareti, ürünün test edildiğini ve Çin’de satış 
için gerekli ürün güvenliği gereksinimleriyle uyumlu bulunduğunu belirtir.

UkrSEPRO isareti
Hypertherm ürünlerinin, UkrSEPRO uygunluk isareti içeren CE sürümleri, Ukrayna’ya ihracat yapmaya yönelik 
ürün güvenligi ve EMC gereksinimlerini karsilar.
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UYARI ETIKETLERI
Bu uyarı etiketi bazı güç kaynaklarına takılmıştır. Operatör ve bakım teknisyeninin bu uyarı sembollerinin açıklanan amacını 
anlaması önemlidir.

 
Read and follow these instructions, employer safety
practices, and material safety data sheets. Refer to 
ANS Z49.1, “Safety in Welding, Cutting and Allied 
Processes” from American Welding Society 
(http://www.aws.org) and OSHA Safety and Health 
Standards, 29 CFR 1910 (http://www.osha.gov).

WARNING

1. Cutting sparks can cause explosion or fire.
1.1 Do not cut near flammables.
1.2 Have a fire extinguisher nearby and ready to use.
1.3 Do not use a drum or other closed container as a cutting table.

2. Plasma arc can injure and burn; point the nozzle away 
    from yourself. Arc starts instantly when triggered. 
2.1 Turn off power before disassembling torch.
2.2 Do not grip the workpiece near the cutting path.
2.3 Wear complete body protection.

3. Hazardous voltage. Risk of electric shock or burn.
3.1 Wear insulating gloves. Replace gloves when wet or damaged.
3.2 Protect from shock by insulating yourself from work and ground.
3.3 Disconnect power before servicing. Do not touch live parts.

4. Plasma fumes can be hazardous.
4.1 Do not inhale fumes.  
4.2 Use forced ventilation or local exhaust to remove the fumes.
4.3 Do not operate in closed spaces. Remove fumes with ventilation.

6. Become trained. Only qualified personnel should operate this
     equipment. Use torches specified in the manual. Keep non-qualified 
     personnel and children away.

5. Arc rays can burn eyes and injure skin.
5.1 Wear correct and appropriate protective equipment to protect 
      head, eyes, ears, hands, and body. Button shirt collar. Protect ears 
      from noise. Use welding helmet with the correct shade of filter.  

7. Do not remove, destroy, or cover this label. 
     Replace if it is missing, damaged, or worn  (PN 110584 Rev C).

Plasma cutting can be injurious to operator and  persons 
in the work area. Consult manual before operating. Failure 
to follow all these safety instructions can result in death.

AVERTISSEMENT
Le coupage plasma peut être préjudiciable pour l’opérateur et les personnes qui se 
trouvent sur les lieux de travail. Consulter le manuel avant de faire fonctionner. Le 
non respect des ces instructions de sécurité peut entraîner la mort.

1. Les étincelles de coupage peuvent provoquer une explosion 
    ou un incendie.
1.1 Ne pas couper près des matières inflammables. 
1.2 Un extincteur doit être à proximité et prêt à être utilisé.
1.3 Ne pas utiliser un fût ou un autre contenant fermé comme table de coupage.

2. L’arc plasma peut blesser et brûler; éloigner la buse de soi. 
    Il s’allume instantanément quand on l’amorce; 
2.1 Couper l’alimentation avant de démonter la torche. 
2.2 Ne pas saisir la pièce à couper de la trajectoire de coupage. 
2.3 Se protéger entièrement le corps.

3. Tension dangereuse. Risque de choc électrique ou de brûlure. 
3.1 Porter des gants isolants. Remplacer les gants quand ils sont humides ou 
      endommagés. 
3.2 Se protéger contre les chocs en s’isolant de la pièce et de la terre. 
3.3 Couper l’alimentation avant l’entretien. Ne pas toucher les pièces sous tension.

4. Les fumées plasma peuvent être dangereuses. 
4.1 Ne pas inhaler les fumées 
4.2 Utiliser une ventilation forcée ou un extracteur local pour dissiper les fumées. 
4.3 Ne pas couper dans des espaces clos. Chasser les fumées par ventilation.

5. Les rayons d’arc peuvent brûler les yeux et blesser la peau. 
5.1 Porter un bon équipement de protection pour se protéger la tête, les yeux, les 
      oreilles, les mains et le corps. Boutonner le col de la chemise. Protéger les oreilles 
      contre le bruit. Utiliser un masque de soudeur avec un filtre de nuance  appropriée. 

6. Suivre une formation. Seul le personnel qualifié a le droit de faire 
     fonctionner cet équipement. Utiliser exclusivement les torches indiquées dans le 
     manual. Le personnel non qualifié et les enfants doivent se tenir à l’écart.
7. Ne pas enlever, détruire ni couvrir cette étiquette. 
     La remplacer si elle est absente, endommagée ou usée (PN 110584 Rev C).
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UYARI ETIKETLERI
Bu uyarı etiketi bazı güç kaynaklarına takılmıştır. Operatör ve bakım 
teknisyeninin bu uyarı sembollerinin açıklanan amacını anlaması önemlidir. 
Numaralı metin etiketteki numaralı kutulara karşılık gelir.

1. Kesme kıvılcımları patlamaya 
ya da yangına neden olabilir.

1.1 Yanıcı maddelerin yakınında 
kesmeyin.

1.2 Yakında ve kullanıma hazır bir yangın 
söndürücü bulundurun.

1.3 Kesim tezgahı olarak tambur ya 
da başka kapalı kap kullanmayın.

2. Plazma arkı yaralayabilir ve yakabilir; 
nozulu kendinizden uzağa yöneltin. 
Ark, tetiklendiğinde hemen çalışır.

2.1 Torcu sökmeden önce gücü kapatın.
2.2 Çalışma parçasını kesme yoluna yakın 

bir noktadan tutmayın.
2.3 Uygun koruyucu giysiler giyin.
3. Tehlikeli voltaj. Elektrik çarpması 

ya da yanma riski.
3.1 Yalıtkan eldivenler giyin. Islandığında 

ya da hasar gördüğünde eldivenleri 
değiştirin.

3.2 Kendinizi çalışmaya ve yere yalıtarak 
çarpılmaktan korunun.

3.3 Servis işleminden önce gücü kesin. 
Hareketli parçalara dokunmayın.

4. Plazma dumanları zararlı olabilir.
4.1 Dumanları solumayın.
4.2 Dumanları uzaklaştırmak için fanlı 

havalandırma ya da yerel egzoz 
kullanın.

4.3 Kapalı alanlarda çalıştırmayın. 
Dumanları havalandırmayla çıkarın.

5. Ark ışınları gözleri ve cildi yakabilir.
5.1 Başınızı, gözlerinizi, kulaklarınızı, 

ellerinizi ve gövdenizi korumak için 
doğru ve uygun koruyucu ekipmanı 
kullanın. Gömlek yakasını ilikleyin. 
Kulakları gürültüden koruyun. 
Uygun filtreli camı olan kaynak 
başlığı kullanın.

6. Eğitim alın. Bu ekipmanı, yalnızca 
yetkili personel çalıştırmalıdır. 
Kılavuzda belirtilen torçları kullanın. 
Yetkisiz personeli ve çocukları 
uzak tutun.

7. Bu etiketi çıkarmayın, tahrif etmeyin 
ya da kapatmayın. Kayıpsa, hasarlıysa 
ya da yıpranmışsa değiştirin.
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Ürün Sorumluluğu

Giriş
Hypertherm, ürünlerin yönetmelik ve çevresel 
gereksinimlerle uyumunu sağlamak için genel 
bir Yönetmelik Yönetim Sistemi kullanır.

Ulusal ve yerel güvenlik 
yönetmelikleri
Ulusal ve yerel güvenlik yönetmelikleri, ürünle birlikte 
verilen herhangi bir talimatın önüne geçer. Ürün, kurulumun 
yapıldığı tesis için geçerli ulusal ve yerel yönetmeliklere 
uygun olarak ithal edilmeli, kurulmalı, çalıştırılmalı ve 
elden çıkarılmalıdır.

Sertifikasyon testi işaretleri
Sertifikalı ürünler, akredite test laboratuvarları tarafından 
verilen bir veya daha fazla sertifikasyon testi işareti ile 
tanımlanırlar. Sertifikasyon testi işaretleri, veri plakasının 
üzerinde veya yakınında yer alırlar. 

Her sertifikasyon testi işareti, ürünün ve güvenlik açısından 
önemli parçalarının, testi gerçekleştiren laboratuvar 
tarafından incelendiği ve karar verildiği üzere, ilgili ulusal 
güvenlik standartlarına uyumlu olduğu anlamına gelir. 
Hypertherm, ürünlerinin üzerine sertifikasyon testi işaretini, 
ürün, akredite test laboratuvarı tarafından onaylandıktan 
ve güvenlik açısından önemli parçalarla üretildikten 
sonra yerleştirir.

Ürün Hypertherm fabrikasından ayrıldıktan sonra aşağıdaki 
durumlardan herhangi biri meydana gelirse, sertifikasyon 
testi işaretleri geçersiz kılınır:

• Ürün, tehlike oluşturacak veya geçerli standartlara 
uymayacak şekilde değiştirilirse.

• Güvenlik açısından önemli parçalar, izin verilmeyen 
yedek parçalarla değiştirilirse.

• Tehlikeli bir gerilim kullanan veya ortaya çıkaran izinsiz 
takım veya aksesuarlar eklenmişse.

• Üründe, sertifikasyonun parçası olarak tasarlanmış bir 
emniyet devresinde veya diğer özellikte izinsiz bir 
modifikasyon veya başka bir işlem yapıldığı görülürse.

CE işareti, üreticinin geçerli Avrupa yönergeleri ve 
standartlarına uyumluluk beyanını gösterir. Sadece veri 
plakasının üzerinde veya yakınında CE İşareti taşıyan 
Hypertherm ürün versiyonları, Avrupa Düşük Gerilim 
Yönergeleri (European Low Voltage Directive) ve Avrupa 

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifleri ile uyumluluk 
için test edilmiştir. Avrupa EMC Yönergeleri ile uyumluluk 
için gerektiren EMC filtreleri, CE İşareti taşıyan güç 
kaynağı ürün versiyonlarında yer almaktadır.

Hypertherm ürünlerinin uyum sertifikaları 
https://www.hypertherm.com adresindeki 
Hypertherm web sitesinde bulunan Yüklemeler 
Kitaplığında bulunmaktadır. 

Ulusal standartlardaki farklılıklar
Uluslar farklı performans, güvenlik standartları veya başka 
tipte standartlar uygulayabilir. Ulusal farklılıklar arasında, 
aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, şunlar vardır:

• Gerilimler
• Priz ve kordon değerleri
• Dil gereklilikleri
• Elektromanyetik uyumluluk gereklilikleri

Ulusal veya diğer standartlardaki bu farklılıklar, tüm 
sertifikasyon test işaretlerinin ürünün aynı versiyonunda yer 
almasını olanaksız veya uygulanamaz hale getirebilir. 
Örneğin, Hypertherm ürünlerinin CSA versiyonları, Avrupa 
EMC gerekliliklerine uyum sağlamaz ve bu nedenle veri 
plakaları üzerinde bir CE işaretine sahip değildir.

CE işareti gerektiren veya zorunlu EMC düzenlemelerine 
sahip ülkeler, Hypertherm ürünlerinin CE versiyonlarını 
veri plakası üzerinde CE işaretiyle kullanmalıdır. Bunlar 
arasında, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, 
şunlar vardır:

• Avustralya
• Yeni Zelanda
• Avrupa Birliği ülkeleri
• Rusya

Ürünün ve sertifikasyon testi işaretinin, son kullanıcının 
montaj sahasına uygun olması önemlidir. Hypertherm 
ürünleri bir ülkeye, başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere 
sevk edildiğinde, ürün, son kullanıcının sahasına göre 
gereken şekilde yapılandırılmalı ve belgelendirilmelidir.
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Güvenli kurulum ve şekil kesme 
ekipmanı kullanımı
Ark Kaynak Ekipmanı başlıklı IEC 60974-9 Kurulum 
ve kullanım, şekil kesme ekipmanının güvenli kurulumu 
ve kullanımı ve kesme işlemlerinin güvenli performansı 
konusunda size rehber olacak bilgiler sunar. Kurulum 
sırasında ulusal ve yerel yönetmeliklerin gerektirdikleri, 
topraklama veya koruyucu topraklama bağlantıları, 
sigortalar, kaynağı kesme cihazı ve kaynak devreleri dahil 
olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla dikkate 
alınmalıdır. Ekipmanı kurmadan önce bu talimatları okuyun. 
İlk ve en önemli adım kurulumun güvenlik 
değerlendirmesidir.

Güvenlik değerlendirmesi bir uzman tarafından 
gerçekleştirilmelidir ve bu uzman, güvenli bir ortam 
oluşturmak ve gerçek kurulum ve çalıştırma sırasında 
benimsenmesi gereken tedbirler için gerekli adımları 
belirlemelidir.

Düzenli inceleme ve test prosedürleri
Ulusal ve yerel yönetmeliklerce gerektiği durumlarda, 
IEC 60974-4, onarım ya da bakım sonrasında plazma 
kesme güç kaynaklarının elektriksel güvenliklerinin 
IEC 60974-1 ile uyumlu olarak inşa edildiklerinden emin 
olmak için düzenli inceleme test prosedürlerini belirler. 
Hypertherm, çalıştırılmayan testler olarak, fabrikadaki 
koruyucu devre ve yalıtım direncinin devamlılığını sağlar. 
Testler, güç ve topraklama bağlantıları çıkartılarak 
gerçekleştirilir.

Hypertherm ayrıca hatalı test sonuçlarına neden olabilecek 
bazı koruyucu cihazları da çıkartır. Ulusal ve yerel 
yönetmeliklerce gerektiği durumlarda, IEC60974-4 
kapsamında tanımlanan testlerin geçildiğini belirten bir 
etiket ekipmana takılmalıdır. Onarım raporu, belirli bir testin 
gerçekleştirilmediği belirtilmediği sürece, tüm test 
sonuçlarını göstermelidir.

Test personelinin niteliği
Şekil kesme ekipmanın elektriksel güvenlik testleri tehlikeli 
olabilir ve elektrik onarımı alanında uzman bir kişi 
tarafından, tercihen aynı zamanda kaynak, kesme ve 
benzeri işlemlere de aşina olan bir kişi tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Bu testlerin niteliksiz personel 
tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, personel 
ve ekipmana yönelik güvenlik riskleri, düzenli inceleme 
ve testin sağlayacağı faydalarından çok daha fazla 
zararı olabilir.

Hypertherm, ekipmanın kurulu olduğu ülkedeki ulusal ve 
yerel yönetmelikler tarafından elektriksel güvenlik testleri 
özel olarak gerekli görülmedikçe, sadece görsel inceleme 
gerçekleştirilmesini önerir. 

Artık akım cihazları (RCD’ler)
Avustralya ve diğer bazı ülkelerdeki yerel yönetmelikler, 
iş yerinde ve inşaat şantiyelerinde taşınabilir elektrikli 
ekipman kullanıldığında, operatörleri ekipmandan 
kaynaklanan elektriksel arızalardan korumak için Artık Akım 
Cihazları (RCD) kullanımını gerektirebilir. RCD’ler, 
besleme ve dönüş akımı arasında bir dengesizlik 
algılandığında (toprağa giden kaçak akım olması 
durumunda), ana şebeke elektrik beslemesini güvenli 
şekilde kesmek üzere tasarlanmıştır. RCD’ler, 6 ila 40 mili 
amper arası sabit ve ayarlanabilir kesme akımlarında 
kullanılabilir ve ekipmanın kurulum, uygulama ve kullanım 
amacına göre 300 mili saniyeye kadar kesme süreleri 
seçilebilir. RCD’lerin kullanıldığı yerlerde, RCD’deki kesme 
akımı ve kesme süresi, plazma kesme ekipmanının normal 
çalışması sırasında gereksiz kesmeyi önleyecek yükseklikte 
ve çok zayıf bir ihtimal de olsa ekipmandaki bir elektrik 
arızası durumunda, arızalı durumda kaçak akım operatörler 
için hayati derecede elektrik tehlikesi oluşturmadan 
beslemeyi kesecek düşüklükte seçilmeli ya da 
ayarlanmalıdır.

RCD’lerin zaman içinde düzgün çalışıp çalışmadıklarını 
doğrulamak için, kesme akımı ve kesme süresinin her ikisi 
de düzenli olarak test edilmelidir. Avustralya ve Yeni 
Zelanda’da ticari ve endüstriyel alanlarda kullanılan 
taşınabilir elektrikli ekipmanlar ve RCD’ler AS/NZS 3760 
Avustralya standardına göre test edilirler. Plazma kesme 
ekipmanının yalıtımını AS/NZS 3760 standardına göre test 
ettiğinizde, düzgün test işlemini doğrulamak ve kaçak akım 
testinin hatalı arızaların meydana gelmesini önlemek için, 
yalıtım direncini bu standardın Ek B bölümüne göre 
250 VDC’de güç svici açık (ON) konumda olduğu 
halde ölçün. Emisyonları azaltmak ve ekipmanı güç 
dalgalanmalarına karşı korumak için kullanılan metal oksitli 
varistörler (MOV) ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) 
filtreleri, normal şartlar altında toprağa 10 mili ampere 
kadar kaçak akım gönderebileceğinden, hatalı arızaların 
oluşması mümkündür.

Burada tanımlanan herhangi bir IEC standardının 
uygulamasına ya da yorumlanmasına ilişkin herhangi 
bir sorunuz olması halinde, Uluslararası Elektroteknik 
standartlar konusuna aşina, uygun bir hukuki ya da 
başka bir danışmana baş vurmanız ve bu tür 
standartların yorumlanması ya da uygulamasına 
ilişkin konularda herhangi bir şekilde Hypertherm’e 
bel bağlamamanız gerekir.
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Üst düzey sistemler
Bir sistem integratörü bir Hypertherm plazma kesme 
sistemine kesim sehpaları, motor tahrikleri, hareket kontrol 
cihazları veya robotları gibi ilave ekipmanlar eklediğinde 
oluşan kombine sistem, bir üst düzey sistem olarak 
görülebilir. Tehlike arz eden hareketli parçalara sahip 
bir üst düzey sistem, endüstriyel makine veya robot 
ekipmanlardan oluşabilir. Bu durumda orijinal ekipman 
üreticisi veya son kullanıcı müşteri, plazma kesim 
sisteminin Hypertherm tarafından üretilmiş hali için geçerli 
olanlardan farklı ek mevzuat ve standartlara tabi olabilir.

Üst düzey sistem için bir risk değerlendirmesi yapmak ve 
tehlike arz eden hareketli parçalara karşı koruma sağlamak, 
son kullanıcı müşterinin ve orijinal ekipman üreticisinin 
sorumluluğundadır. Orijinal ekipman üreticisi Hypertherm 
ürünlerini kendi ürününe eklediğinde meydana gelen üst 
düzey sistem, bir sertifika ile onaylanmadığı takdirde, 
kurulum da yerel yetkililerin onayına tabi olabilir. Uyumluluk 
konusunda tereddütleriniz varsa, yerel hukuk müşavirlerine 
ve yerel mevzuat uzmanlarına danışarak bilgi alın.

Üst düzey sistemin bileşen parçaları arasındaki harici 
bağlantı kabloları, son kullanıcının montaj sahasının 
kirletici etmenlerine ve devinimine gereken şekilde uygun 
olmalıdır. Harici bağlantı kabloları yağ, toz, su veya diğer 
kirleticilere maruz kaldığında, zorlu koşullarda kullanım 
değerlendirmeleri gerekebilir.

Harici bağlantı kabloları sürekli harekete maruz 
kaldığında, sabit esneme değerlendirmeleri gerekebilir. 
Kabloların uygulama için uygunluğunu sağlamak, son 
kullanıcı müşterinin veya orijinal ekipman üreticisinin 
sorumluluğundadır. Üst düzey sistemlerde, değerler 
ve maliyetlerde yerel mevzuatların gerekli kılabileceği 
farklılıklar bulunduğundan, harici tüm bağlantı kablolarının 
son kullanıcının montaj sahasına uygun olup olmadığı 
doğrulanmalıdır.
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Giriş
Hypertherm Çevresel Özellikleri RoHS, WEEE ve REACH 
madde bilgilerinin Hypertherm tedarikçileri tarafından 
sağlanmasını gerektirir.

Ürünün çevresel uyumluluğu, iç mekan hava kalitesi ya da 
son kullanıcının çevreye yaydığı dumanla ilgili bilgi içermez. 
Son kullanıcı tarafından kesilen herhangi bir malzeme 
Hypertherm tarafından ürünle birlikte verilmez. Kesilmekte 
olan malzemelerden olduğu kadar, iş yerindeki güvenlik 
ve hava kalitesinden de son kullanıcı sorumludur. Son 
kullanıcı, kesilen malzemelerden yayılan dumanların 
oluşturduğu olası sağlık risklerinin farkında olmalı ve tüm 
yerel yönetmeliklere uymalıdır.

Ulusal ve yerel çevre yönetmelikleri
Ulusal ve yerel çevre yönetmelikleri, bu kılavuzda içerilen tüm 
talimatların önüne geçer. 

Ürün, kurulumun yapıldığı tesis için geçerli tüm ulusal 
ve yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak ithal edilmeli, 
kurulmalı, çalıştırılmalı ve elden çıkarılmalıdır.

Avrupa Çevre yönetmelikleri daha ileride, 
WEEE Yönergesi bölümünde incelenecektir.

RoHS yönergesi
Hypertherm, elektronik ürünlerde tehlikeli maddelerin 
kullanımını kısıtlayan Avrupa Birliği Tehlikeli Maddelerin 
Kısıtlanması (RoHS) Yönergesi de dahil olmak üzere, 
yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uymakta kararlıdır. 
Hypertherm, global bazda RoHS Yönergesine uyumluluk 
yükümlülüklerinin ötesine geçmektedir. 

Hypertherm, uygun bir alternatifin olmadığının kabul edildiği 
durumlar hariç olmak üzere, RoHS Yönergesi kapsamındaki 
ürünlerindeki RoHS malzemelerinin azaltılmasına yönelik 
çalışmalarına devam etmektedir. 

RoHS Uyumluluk Beyanları, Hypertherm tarafından üretilen 
Powermax plazma kesme sistemlerinin geçerli CE sürümleri 
için hazırlanmıştır. Ayrıca, Powermax CE sürümlerinde 2006 
yılından beri üretilen Powermax serisi ünitelerinin CE 
sürümlerinin veri plakalarında “CE İşareti” altında “RoHS 
işareti” de bulunmaktadır. Powermax’ın CSA sürümlerinde 

kullanılan parçalar ve Hypertherm’in ürettiği kapsam dışı ya 
da RoHS’ten muaf tutulan diğer ürünler, gelecekte 
gerekeceği beklentisiyle sürekli olarak RoHS uyumluluğuna 
dönüştürülmektedir.

Hypertherm ürünlerinin uygun 
şekilde elden çıkarılması
Hypertherm plazma kesim sistemleri, tüm elektronik ürünler 
gibi, sıradan atıklarla birlikte işlem görmemesi 
gereken, baskı devre kartına benzer malzeme ve parçalar 
içerebilir. Tüm Hypertherm ürün veya bileşen parçalarını, 
ulusal ve yerel yasalara göre çevreye uyumlu şekilde elden 
çıkarmak sizin sorumluluğunuzdadır.

• ABD’de tüm federal, yerel yasaları ve devlet 
yasalarını inceleyin.

• Avrupa Birliğinde AB yönergelerini, ulusal ve yerel 
yasaları inceleyin. Ayrıntılı bilgi için 
www.hypertherm.com/weee adresini ziyaret edin.

• Diğer ülkelerde, ulusal ve yerel yasaları inceleyin.
• Gerektiğinde hukuk ya da başka uyumluluk uzmanlarına 

danışın.

WEEE yönergesi
27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa 
Birliği Konseyi, 2002/96/EC ya da WEEE (Atık Elektrikli ve 
Elektronik Ekipman) Yönergesini yetkilendirdi. 

Mevzuat gereği, 13 Ağustos 2005 sonrasında yönerge 
kapsamına giren ve AB’de satılan herhangi bir Hypertherm 
ürünü WEEE sembolüyle işaretlenir. Bu yönerge EEE 
(Elektrikli Elektronik Ekipman) atıklarının toplanması, 
işlenmesi ve geri dönüşümünü teşvik eder ve bu işlemlerin 
kriterlerini belirler. Tüketicilere ve işletmeler arası atıklar farklı 
şekillerde işlenmektedir (tüm Hypertherm ürünleri, işletmeler 
arası kategorisinde kabul edilmektedir). Powermax plazma 
sistemlerinin CE sürümlerinin imha talimatları 
www.hypertherm.com/weee adresinde bulunabilir.

2006 yılından beri üretilen bu CE sürümü Powermax serisi 
ünitelerinin her birinde URL adresi sadece sembollerden 
oluşan uyarı etiketlerinin üzerine basılmaktadır. Powermax’ın 
CSA sürümlerinde kullanılan parçalar ve Hypertherm 
tarafından üretilen diğer ürünler WEEE kapsamı dışında ya 
da WEEE’den muaftır.



20 Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9

Çevresel Sorumluluk

REACH yönetmeliği
1 Haziran 2007 yılından beri yürürlükte olan REACH 
yönetmeliğinin (1907/2006) Avrupa pazarında bulunan 
kimyasal maddeler üzerinde etkisi bulunmaktadır. Parça 
üreticilerine yönelik REACH yönetmeliği gereksinimleri, 
parçanın ağırlığının %0,1’den daha fazla Yüksek Önem Arz 
Eden Madde (SVHC) içermemesi gerektiğini beyan eder.

Parça üreticileri ve Hypertherm gibi bu sıralamadaki diğer 
alt kullanıcılar, Hypertherm ürünlerinde kullanılan tüm 
kimyasalların bir Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) kayıt 
numarası olduğuna dair tedarikçilerinden güvence almakla 
yükümlü tutulmuştur. REACH yönetmeliğinin gerektirdiği 
şekilde kimyasal bilgileri sunmak için, Hypertherm, 
tedarikçileri REACH beyanlarını sunmalarını ve bilinen 
REACH SVHC kullanımlarını tespit etmelerini gerektirir. 
Parçaların %0,1 miktarını aşan herhangi bir SVHC 
kullanımı ortadan kaldırılmıştır. MSDS, kimyasallardaki tüm 
maddelerin tam tebliğini içerir ve REACH SVHC 
uyumluluğunu onaylamak için kullanılabilir. 

Hypertherm tarafından şekil kesme ekipmanları için 
kullanılan yağlayıcılar, sızdırmazlık malzemeleri, soğutma 
suları, yapıştırıcılar, çözücüler, kaplamalar ve diğer 
preparatlar ya da karışımlar, çok az miktarlarda (soğutma 
suyu hariç) kullanılmakta olup, REACH Kaydı ya da 
REACH Yetkisi (SVHC’ler) ile ilişkili bir tedarikçi sorunu 
olması durumunda birçok kaynaktan ticari olarak ikame 
edilebilecek ürünlerdir.

Kimyasalların uygun şekilde 
işlenmesi ve güvenli kullanımı
ABD, Avrupa ve diğer bölgelerdeki Kimyasal Yönetmelikler 
tüm kimyasallar için Malzeme Güvenlik Veri Sayfalarının 
(MSDS) mevcut olmasını gerektirir. Hypertherm tarafından 
sunulan kimyasalların listesi. MSDS, ürünle gelen ve 
üründe kullanılan diğer kimyasallar içindir. MSDS, 
https://www.hypertherm.com adresindeki Hypertherm 
web sitesinde bulunan Yüklemeler Kitaplığından 
indirilebilir. Arama ekranında, belge başlığındaki MSDS’yi 
girin ve Ara’yı tıklayın.

ABD’de, OSHA, elektrotlar, girdaplı halkalar, muhafaza 
kapakları, nozullar, muhafazalar, deflektörler ve diğer masif 
parçalar için Malzeme Güvenlik Veri Sayfaları gerektirmez.

Hypertherm, kesilen malzemeleri üretmez ya da bunları 
tedarik etmez ve kesilmekte olan malzemelerden çıkan 
dumanların fiziki tehlike ya da sağlık riski oluşturup 
oluşturmadığı hakkında herhangi bir bilgi sahibi değildir. 

Bir Hypertherm ürününü kullanarak keseceğiniz 
malzemenin özellikleri konusunda rehberliğe ihtiyacınız 
varsa, lütfen tedarikçinize veya başka bir teknik 
danışmana danışın.

Gaz emisyonu ve hava kalitesi
Not: Hava kalitesi hakkındaki aşağıdaki bilgiler sadece 
genel bilgilendirme amaçlı olup, kesim ekipmanının 
kurulacağı ve çalıştırılacağı ülkede yürürlükte bulunan 
resmi yönetmelikler ya da yasal standartların gözden 
geçirme ve uygulamanın ikamesi olarak kullanılmamalıdır.

ABD’de, Mesleki Güvenlik ve Sağlık Ulusal Enstitüsü 
(NIOSH) Manuel Analitik Yöntemleri (NMAM), çalışma 
yerindeki havada bulunan kirleticilerin örneklenme ve analiz 
yöntemlerini içerir. OSHA, MSHA, EPA, ASTM, ISO ya da 
örnekleme ve analitik ekipman ticari tedarikçileri gibi 
başkaları tarafından yayınlanan yöntemlerin NIOSH 
yöntemlerine göre avantajları olabilir.

Örneğin, ASTM D 4185 Uygulaması, çalışma yeri 
havasındaki metal izlerinin toplanması, çözülmesi ve 
belirlenmesi için standart bir uygulamadır. Hassasiyet, 
algılama sınırı ve 23 metalin optimum çalışma yoğunlukları 
ASTM D 4185’te listelenmiştir. Analitik doğruluğun, 
maliyetin ve optimum örnek sayısını göz önüne alarak, 
optimum örnekleme protokolünün belirlemek için bir 
endüstriyel hijyen uzmanı kullanılmalıdır. Hypertherm, 
plazma kesim sehpalarının kurulduğu ve çalıştırıldığı 
Hypertherm binalarındaki operatör istasyonlarına 
yerleştirilen hava örnekleme ekipmanlarıyla alınan hava 
kalitesi testi sonuçlarını gerçekleştirmek ve yorumlamak 
için üçüncü taraf endüstriyel hijyen uzmanlarının 
hizmetlerinden faydalanır.

Gerektiğinde, Hypertherm, hava ve suyla ilgili ruhsatların 
alınması için de üçüncü taraf endüstriyel hijyen 
uzmanlarının hizmetlerinden faydalanır.

Kurulum tesisiyle ilgili tüm geçerli yönetmelikler ve yasal 
standartlar hakkında tam ve güncel bilgiye sahip 
değilseniz, ekipman satın alma, kurulum ve çalıştırma 
öncesinde yerel bir uzmana danışmanız gerekir.
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AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANS ANLAŞMASININ (“LİSANS ANLAŞMASI”) KABUL EDİLMESİ, SİZE HYPERTHERM 
TEKNOLOJİSİ VE SAHİP OLDUĞU İLGİLİ YAZILIMI HYPERTHERM HPR XD PLAZMA SİSTEMLERİ İLE KULLANIM 
HAKKI KAZANDIRIR.

LÜTFEN YAZILIMI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LİSANS ANLAŞMASINI DİKKATLE OKUYUN.

HYPERTHERM TECHNOLOGY’Yİ VE SAHİP OLDUĞU İLGİLİ YAZILIMI KULLANMA HAKKINIZ, BU LİSANS 
ANLAŞMASININ TÜM ŞART VE HÜKÜMLERİNE RİAYET EDECEĞİNİZİ KABUL ETMENİZE BAĞLIDIR. KONTROL 
PLATFORMUNUZU VE/VEYA İLGİLİ YAZILIM PLATFORMUNUZU ETKİNLEŞTİRMEK SURETİYLE, LİSANS 
ANLAŞMASI KABULÜNÜZÜ ALIR VE LİSANS SAHİBİ ADIYLA LİSANS ANLAŞMASINA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ 
HALİNE GELİRSİNİZ. BU ŞART VE HÜKÜMLERİ KABUL ETMEMENİZ HALİNDE, HYPERTHERM SİZE 
HYPERTHERM TEKNOLOJİSİ’NİN VEYA İLGİLİ YAZILIMININ KULLANIM HAKKINI VERMEZ.

1. Temel tanımlamalar: “Belirlenmiş Hypertherm Patentleri”, Amerika Birleşik Devletleri Patent Başvurusu No’larını 
belirtir. 12/341,731, 12/466,786 ve 12/557,920, yabancı eşdeğerleri dahil, ve buradan çıkan herhangi bir patent; 
“Hypertherm Plazma Sistemleri” 130, 260 ve 400 amp sistemleri dahil, Hypertherm HPR XD plazma sistemlerini 
belirtir; “Hypertherm Teknolojisi”, Hypertherm’in otomatik yüksek sıcaklıkta termal kesim sistemlerinin programlaması 
ve çalıştırılması için kullanılan bil-yap, teknik özellikler, buluşlar, yöntemler, prosedürler, algoritmalar, yazılım, 
programlar, yazarlık çalışmaları ve diğer bilgiler, belgeler ve malzemeler dahil patentli delik kesme teknolojisini belirtir; 
“Kontrol Cihazı Platformu”, bu lisansla sağlanan Hypertherm bilgisayarlı sayısal kontrol cihazını ve/veya MTC yazılım 
platformunu belirtir; ve “Son Kullanıcı Müşteri(ler)”, Hypertherm Teknolojisi’ni kendi şirketi içinde iş amaçlı olarak 
kullanmak ve diğer adreslerde dolaşıma sokmamak koşuluyla lisans hakkı elde etmiş kuruluşu belirtir. 

2. Son Kullanıcı Müşteri’ye, Hypertherm Teknolojisi’ni kullanması için yalnızca şirket içi iş amaçlı kullanım şartıyla, 
tamamen Kontrol Cihazı Platformu ile birlikte ve tamamen Hypertherm Plazma Sistemleri ile birlikte kullanmak 
koşuluyla, onu tam yetkili kılmayan, devredilemez, alt lisans hakkı tanımaksızın kişisel lisans hakkı verilir.

3. Son Kullanıcı Müşteri’ye, Belirlenmiş Hypertherm Patentleri altında, Son Kullanıcı Müşteri’nin yalnızca yukarıda 2. 
Paragraf ile kendisine tanınan haklarını kullanması için yeterli olacak ölçüde, onu tam yetkili kılmayan, devredilemez, alt 
lisans hakkı tanımaksızın kişisel, telifsiz lisans hakkı verilir. Lisans Anlaşması, Son Kullanıcı Müşteri’ye Lisans 
Anlaşması içinde açıkça tanınan haklar hariç, Belirlenmiş Hypertherm Patentleri altındaki lisansın, Hypertherm 
Teknolojisi’nin diğer öğelerle birleştirilmesi veya bu tür kombinasyonların kullanılması için herhangi bir lisans veya 
muafiyet hakkı olarak değerlendirilemeyeceğini şartını koyar. 

4. Son Kullanıcı Müşteri’ye yukarıdaki 2. ve 3. Paragraflar ile verilen lisanslar, aşağıda açıkça belirtilen sınırlandırmalara 
ve kısıtlamalara tabidir ve Son Kullanıcı Müşteri bunları kabul ettiğini (ve herhangi bir üçüncü tarafın bunları ihlal 
etmesine izin vermeyeceğini) beyan eder: (a) Hypertherm teknolojisini, Hypertherm Plazma Sistemleri haricinde başka 
herhangi bir yüksek sıcaklıkta termal kesim sistemi ile birlikte kullanmayacağını ve kullanılmasına izin vermeyeceğini; 
(b) Hypertherm Teknolojisi üzerinde veya bünyesinde bulunan herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer patentli 
ya da kısıtlayıcı uyarıyı veya açıklayıcı bilgiyi sökmeyeceğini, değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini; (c) özel bilgi 
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vermek, alt lisans sağlamak, dolaşıma sokmak veya başka türlü yöntemlerle Hypertherm Teknolojisi’ni herhangi bir 
üçüncü tarafın erişimine açmayacağını veya kullanmasına izin vermeyeceğini; (d) bir üçüncü tarafa, eğer bu üçüncü 
taraf Son Kullanıcı Müşteri vasıtasıyla kendi son kullanıcı amaçları için Hypertherm Teknolojisi’nin faydalarından 
yararlanabilecekse, zaman paylaşımı, servis bürosu, veri işleme hizmetlerini veya diğer hizmetleri sağlamayacağını; 
(e) Hypertherm Teknolojisi’nin her ne şekilde olursa olsun, kaynak koda dönüştürmeye, sökmeye veya başka şekillerde 
mühendisliğine müdahale etmeyeceğini veya herhangi bir kaynak kodunu ya da bu teknoloji arkasında yatan fikirleri 
veya algoritmalarını bozmaya ya da keşfetmeye çalışmayacağını; (f) Hypertherm Teknolojisi’ni tahsis etmeyeceğini, 
kiralamayacağını, satmayacağını veya başka türlü şekillerde devretmeyeceğini; veya (g) Hypertherm Teknolojisi’ni her 
ne şekilde olursa olsun değiştirmeyeceğini veya dönüştürmeyeceğini ya da türevli çalışmalar üretmeyeceğini. 

5. Lisans Anlaşması, Lisans Anlaşması’nda açıkça belirtilmedikçe, Son Kullanıcı Müşteri’ye zımnen, dava engelleri 
oluşturmak veya başka suretle Hypertherm’in veya onun lisansörlerinin ya da tedarikçilerinin sahip olduğu her türlü fikri 
mülkiyet hakkı kapsamında bulunan herhangi bir hak veya lisans tanıdığını taahhüt etmez. 

6. Lisans Anlaşması, Hypertherm Teknolojileri’nin tek ve münhasır sahibini Hypertherm olduğunu ve Son Kullanıcı 
Müşteri’nin, alt lisans anlaşmasında açıkça belirtilen durumlar hariç, Hypertherm Teknolojisi’nde hiçbir hak sahipliğinin 
olmadığını belirtir.

7. Lisans Anlaşması, Son Kullanıcı Müşteri’nin Lisans Anlaşması’nın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve bu ihlali 
Hypertherm’in yazılı uyarısına müteakip beş (5) gün içerisinde telafi etmemesi durumunda Hypertherm’e anlaşmanın 
etkinliğini yazılı bir uyarının hemen akabinde fes etme hakkı verir. 

8. HYPERTHERM, ONUN LİSANSÖRLERİ VE TEDARİKÇİLERİ’NİN, HYPERTHERM TEKNOLOJİSİ VEYA SAHİP 
OLDUĞUNU YAZILIM HUSUSUNDA, AÇIKÇA VEYA ZIMNİ OLARAK, TEMSİLCİLİKLERİ VEYA GARANTİLERİ 
YOKTUR VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE TİCARET KOŞULLARLA İLGİLİ OLANLAR DAHİL İMA EDİLEN 
TÜM GARANTİLERİ, HİÇBİR SINIRLAMA OLMADAN TEKZİP EDERLER. YUKARIDA BELİRTİLENLERE 
SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN, NE HYPERTHERM NE DE ONUN LİSANSÖRLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ, 
HYPERTHERM TEKNOLOJİSİ’NİN VE SAHİP OLDUĞU İLGİLİ YAZILIMIN İŞLEVSELLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA 
PERFORMANSIYLA İLGİLİ VEYA HYPERTHERM TEKNOLOJİSİ VEYA İLGİLİ YAZILIMIN KULLANILMASI İLE 
ELDE EDİLECEK SONUCUN VEYA BU HYPERTHERM TEKNOLOJİSİ’NİN VEYA İLGİLİ YAZILIMIN 
OPERASYONUNUN SORUNSUZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR TEMSİLCİLİĞİ VEYA 
GARANTİSİ YOKTUR. 

9. YASALARLA TANINAN AZAMİ SÜRE DAHİLİNDE HYPERTHERM, ONUN LİSANSÖRLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ, 
HYPERTHERM TEKNOLOJİSİ’NİN VEYA SAHİP OLDUĞU İLGİLİ YAZILIMIN KULLANILMASINDAN 
KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI KAYBEDİLEN KARLAR DAHİL, TÜM DOLAYLI, ÖRNEK, 
CEZALANDIRICI, TALİ, RASTLANTISAL VE ÖZEL HASARLAR KONUSUNDA, İLGİLİ TARAF BU TÜR HASAR 
OLASILIKLARI KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ HİÇBİR DURUMDA YÜKÜMLÜ 
OLMAYACAKTIR. BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN SINIRLANDIRMALAR, EYLEMİN BİÇİMİNDEN, İLERİ SÜRÜLEN 
YÜKÜMLÜLÜĞÜN VEYA HASARLARIN SÖZLEŞME ESASINA (GARANTİ İHLALİ DAHİL OLMAK ANCAK 
BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA), HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA SINIRLI 
OLMAMAK KAYDIYLA), TÜZÜĞE VEYA HERHANGİ DİĞER YASAL VEYA BİR ŞARTA TABİ OLMAYAN KURAMA 
DAYANIP DAYANMADIĞI DİKKATE ALINMADAN UYGULANIR.
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Bölüm 1

Sistem Araçları

Giriş

Phoenix yazılımı, CNC sabit diskini yedekleme ve CNC’yi bir ağa bağlama gibi sistem düzeyindeki görevleri 
gerçekleştirmek için araçlardan oluşan bir paket sunar. Phoenix sistem araçlarına erişmek için Kurulumlar > Parola 
seçimini yapın ve Özel Kurulumlar parolasını girin. Özel Kurulumlar ekranını açtıktan sonra, Sistem yazılım tuşunu seçin.

Fare ve klavye gerekli olup Sistem Araçları’na erişmeden önce CNC’ye takılmalıdır.

DİKKAT
Sistem Araçları kullanımı Windows XP işletim sistemini kullanma bilgisini gerektirir ve sadece 

ehliyetli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
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Otomatik Yedekleme: Ana sabit diskteki bilgilerin yedeklenmesi için otomatik hatırlatıcı sıklığını seçin. Seçilen sürede, 
sistem açıldığında sistemi yedekleme için bir bilgi istemi ekranı görüntüler.

Sehpa Üreticisi Bilgileri: Kesim tezgahı üreticisinin iletişim bilgilerini girin. Bu bilgiler, Remote Help başladığında 
bunların Remote Help kullanıcılarına yönelik iletişim bilgileri olması için görüntülenir.
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CNC Performans Bilgileri

CNC Performans Bilgileri parametreleri CNC içinde güvensiz hareket kontrolüne katkıda bulunabilecek işlemler hakkında 
bilgi görüntüler. CNC’nin aşağıdakileri yapması halinde bu parametrelere başvurun.

 Dosyaları beklediğinizden daha yavaş yüklüyor

 İşlemleri gerçekleştirmesi ilk kurulduğundan daha uzun süre alıyor

Grup kutusundaki her bir parametre CNC içinde çalışan bir işlem için geçerli aralığı sağlar. Her bir parametre yanındaki 
süre değerleri CNC kurulduğundan itibaren o işlem için kaydedilen en uzun süreyi görüntüler. Mavi renkteki değerler 
geçerli aralık içerisindedir; kırmızı renkteki değerler geçerli aralığın dışındadır. 

CNC’nizi performansını doğrulamak için:

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Parola öğesini seçin ve Özel parolayı girin.

2. Sistem yazılım tuşunu tıklayın ya da basın.

3. Tüm parametrelerin sayıları mavi ise, CNC beklendiği gibi çalışıyordur.

4. Herhangi bir parametrenin sayısı kırmızı ise, CNC’yi yeniden başlatın.

5. Sistem ekranına geri dönün.
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6. Sayılar mavi ise, CNC beklendiği gibi çalışıyordur.

7. Sayılardan herhangi biri kırmızı ise, muhtemelen CNC’de yürütülen diğer programlar performansı etkiliyordur. Phoenix 
dışındaki tüm programları kapatın.

8. Tek çalışan program Phoenix ise ve sayıları kırmızı renkte görüntülenmeye devam ediyorsa, ilave arıza tespit çalışması 
için Teknik Servisi arayın.

Sabit Diski Yedekle

Sabit diski yedeklemek için:

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Parola öğesine basın veya tıklayın ve Özel parolayı girin.

2. Sistem yazılım tuşunu basın ya da tıklayın.

Ana sabit disk içeriğini CNC sabit diskindeki belirli bir konuma ya da Norton Ghost Yardımcı Programını kullanarak 
eşleştirilmiş bir konuma kaydetmek için Sabit Diski Yedekle yazılım tuşuna basın. 

Not: Norton Ghost kullandıktan sonra C Sürücüsündeki tüm dosyalar değiştirilecektir. CNC kurulumları yeniden 
yüklenmelidir.



Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9 27

1 - Sistem Araçları

Sabit Diski Tara

Norton antivirüs yazılımını kullanarak virüslere ve disk hatalarına karşı sabit diski taramak için:

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Parola öğesine basın veya tıklayın ve Özel parolayı girin.

2. Sistem > Sabit Diski Tara’ya basın ya da tıklayın.

3. Taramayı başlatmak için açılan doğrulama penceresinde Evet’i seçin.

4. Sabit sürücüyü Windows XP CHKDSK (disk denetleme) yardımcı programını kullanarak hatalara karşı taramak ve 
düzeltmek amacıyla taramak için Hayır’ı seçin. Bu görev, CNC’ye yüklenen ve CNC’den çıkartılan dosya sayısına bağlı 
olarak yaklaşık her üç ayda bir gerçekleştirilmelidir.

5. Disk Denetleme (CHKDSK) fonksiyonu CNC yazılımı çalışırken çalıştırılamaz. CNC tekrar başlatıldığında sonra tekrar 
diski denetlemek için “E”yi seçin.
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Antivirüs

Antivirüs özelliği CNC’ye yüklenen dosyalarda bilinen virüslere karşı arama yapmanızı sağlar. 
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Sabit Diski Birleştir

Birleştirme işlemi CNC sabit diskini dosyaların konumlarına göre tarar ve bunları en iyi performans için yeniden düzenler. 
Bu görev yaklaşık her üç ayda bir gerçekleştirilmelidir.

Sabit diski birleştirmek için:

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Parola öğesine basın veya tıklayın ve Özel parolayı girin.

2. Sistem > Sabit Diski Birleştir’e basın ya da tıklayın.

Kurulumları Sıfırla

Geçerli kurulum dosyasını siler ve varsayılan değerleri yeniden yükler. Ardından Özel Parola ekranı aracılığıyla yeni bir 
kurulum dosyası CNC’ye yüklenebilir. 

CNC tedarikçisi kesim tezgahına özel bilgiler içeren özel bir kurulum dosyası yüklediyse, yazılım tuşu Ayarları Geri Yükle 
olarak yeniden adlandırılır. Bu özel ayar dosya varsayılan ayara dosyası olup, Ayarı Geri Yükle yazılım tuşuna basarsanız, 
özel ayar dosyası geri yüklenir.



30 Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9

1 - Sistem Araçları

Kurulum Dosyasını Kaydet

Bir kesim sistemi için bir CNC yapılandırdığınızda, her ayar sistemle gelen Phoenix.ini adlı dosyada her bir ayar kaydedilir. 
Bu dosya, sabit sürücünün C bölmesindeki Phoenix klasöründe bulunur. Sistemle birlikte aynı zamanda Default.ini adı 
verilen Phoenix.ini dosyasının bir kopyası da verilir. 

Çalıştırma sırasında CNC Phoenix.ini dosyasındaki ayarları kullanır. Phoenix ekranlarından birinde bir ayar değiştirdiğinizde 
ya da özelleştirdiğinizde, sistem bu değişikliği Phoenix.ini dosyasına kaydeder. Bu yüzden, Phoenix.ini dosyası sistemle 
birlikte gelen ayarlarla birlikte çalıştırmalarınız için özelleştirilmiş ayarlar da verilir. CNC’ye güç verildiğinde ve Phoenix 
başlatıldığında, bu aynı zamanda Phoenix.ini dosyasını da açar ve yazılımı orada dosya ayarlarına göre yapılandırır.

CNC, Phoenix.ini dosyasının bozulması ve yapılandırma ayarları için kullanılamaması halinde Default.ini dosyasındaki 
ayarları kullanır. Bu durumda, güç açıldığında kurulum ayarlarının bozulmuş ya da kaybolmuş olabileceği konusunda sizi 
bilgilendirmek için Phoenix bir hata mesajı görüntüler ve size Default.ini dosyasındaki ayarları kullanma fırsatı sunar. 

Ancak Phoenix.ini dosyasındaki değişiklikler otomatik olarak Default.ini dosyasına kaydedilmez. Bu nedenle, bozulmamış 
yapılandırma ayarlarınızın daima en son haline geri dönebilmeniz için, en yeni Phoenix.ini dosyanızı kaydetmeniz ve bunu 
Default.ini olarak adlandırmanız çok önemlidir. 

Buna ek olarak, CNC’ye güç verdiğinizde ya da yazılımı yeniden yüklediğinizde, sistem Default.ini dosyasını kullanarak 
yapılandırıp yapılandırmak istemediğinizi soran bir mesaj görüntüler. Phoenix.ini dosyasını Default.ini dosyasına 
kaydetmediyseniz, tüm çalıştırma ayarlarınızı yeniden yapılandırmanız gerekir.

Güvenlik ve kolaylık için Phoenix.ini dosyasını beş kopya olarak kaydedin.

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Parola öğesini seçin ve Özel parolayı girin.

2. Kurulumları Kaydet yazılım tuşuna basın.

3. Kurulumları Kaydet aşağı açılır listesinden Sabit Sürücüyü seçin.
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4. Kurulumlar dosya adı alanında müşteri adını ve tarihini müşteriadıAA-GG-YY formatında kaydedin.

5. Tamam’a basın.

6. Kurulumları Kaydet yazılım tuşuna tekrar basın.

7. Kurulumları Kaydet aşağı açılır listesinden Sabit Sürücüyü seçin.

8. Kurulumlar dosya adı alanına Varsayılan değerini girin.

9. Tamam’a basın.

10. Kurulumları Kaydet yazılım tuşuna tekrar basın.

11. Kurulumları Kaydet aşağı açılır listesinden HD Ayarlarını Yedekle’yi seçin.

12. Kurulumlar dosya adı alanında müşteri adını ve tarihini müşteriadıAA-GG-YY formatında kaydedin.

13. Tamam’a basın.
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14. müşteriadıAA-GG-YY.ini ve Default.ini dosyalarının her birinin bir kopyasını disket ya da flash sürücü gibi çıkartılabilir 
bir belleğe kaydedin.

Bir Harici Program Başlatma

Phoenix yazılımı size Ana ekrandaki özel bir yazılım tuşundan bir program başlatma yöntemi sunar. Aşağıdaki adımlar Not 
defteri metin düzenleyicisini başlatan bir yazılım tuşu oluşturur. Bir sürücü ince ayarı, stok ya da ortamınızda ihtiyaç duyulan 
başka bir programı başlatmak için tuş etiketini ve yolunu değiştirebilirsiniz.

1. Windows Not defteri gibi bir metin (ASCII) düzenleyicisi kullanarak, “harici.txt” adlı bir dosya oluşturun. Bu dosya 
sadece iki satırlık metin içerecektir.

2. Metnin ilk satırında, 60 karakter ya da daha az olacak şekilde yazılım tuşunda görünecek kelimeleri girin.

3. Metnin ikinci satırında, Phoenix sabit sürücüsündeki programın yolunu girin. 

4. Dosyayı c:\Phoenix klasörüne kaydedin.

Örnek bir harici.txt dosyası aşağıda gösterilmektedir:

Not defteri

C:\windows\system32\notepad.exe

Bu dosya Not defteri yazılım tuşu oluşturur:

Notlar:

 Phoenix bir defada sadece bir adet özel yazılım tuşunu destekleyebilir.

 Programa giden yol geçerli bir yol olmalı, yoksa Phoenix bu özel yazılım tuşunu görüntülemeyecektir.

 İlk satır boşluklar dahil 60 karakteri geçemez.

 İkinci satır boşluk içerebilir.
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CNC’de yüklü yazılım

Aşağıdaki resim fabrikada yüklenmiş olan EDGE® Pro ve MicroEDGE® Pro CNC yazılım modüllerini gösterir. Varsayılan 
yazılım modüllerini görmek için Kurulumlar > Diyagnostikler seçimini yapın. Aşağıdaki resim CNC bilgi ekranının sadece 
bir kısmını gösterir.

DXF Çevirici: DXF dosyalarını .TXT Dosyalara dönüştürür. DXF dosya çeviricisi hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. 
Phoenix V9.72.0 Operatör Kullanma Kılavuzu içindeki Bölüm 3 Bir Parça Yükleme.

Hypernest CNC: Parçaların basit şekilde yerleştirilmesini sağlar. CNC yerleştirme hakkında daha fazla bilgi almak için, 
bkz. Phoenix V9.74.0 Operatör Kullanma Kılavuzu içindeki Bölüm 4 Parçaları Düzenleme/Parçaları 
Yerleştirme.

MS Güvenlik: Microsoft Security Essentials, virüs koruması CNC’de yerleşiktir. Daha fazla bilgi almak için, bkz. bu 
bölümü daha önceki kısmındaki Antivirüs. 

MS NetMon: Microsoft Ağ İzleyicisi, CNC’de yerleşik olarak bulunan Ethernet izleme aracıdır. Ağ İzlemeyi başlatmak için 
Kurulumlar > Parola > Özel Kurulumlar > Sistem > Ağ Yakalama Başlat seçimini yapın.
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Bölüm 2

Makine Kurulumu

Genel Bakış

Phoenix, kesim sisteminizi tanımlamada kullanacağınız çok sayıda ekran sunar. Ekranlara, tezgah üreticiniz tarafından 
verilen Makine Kurulumları parolasıyla erişilebilir. Bu bölüm, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kesim sisteminizi 
ayarlayacağınızı anlatır:

 Kesim sistemindeki eksen yönünü ve pozitif hareketi tanımlama.

 Kesim sistemindeki tüm eksenleri tanımlama.

 Makine hızlarını ayarlama.

 G/Ç noktalarını atama.

 Seri portları ayarlama.

Kesim sistemindeki eksen yönünü ve pozitif hareketi

Köprü-sehpa kesim sistemleri Kartezyen koordinat sistemine göredir. Phoenix, sehpanın 0,0 ya da mutlak hom 
pozisyonuna göre X eksenini ve pozitif hareketi tanımlamanızı ister. Kartezyen koordinat sisteminde X+ ve Y+ hareketi 
şu şekilde gösterilir:

Y+

X+X-

Y-

0,0
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X ekseni Phoenix’in bilmesi gereken ilk eksendir. Standart yönde, X ekseni köprü boyunca olacaktır. Phoenix, ekseni 
köprünün Köprü ekseni boyunca çağırır. Y ekseni daima X eksenine diktir. Phoenix’te, Ray ekseni Köprü’ye diktir. Standart 
yönde, Y ekseni ray boyunca olacaktır. Bir kesim sisteminde ikinci bir motor olduğunda, Phoenix’te Makine Kurulumları 
ekranında İkinci Tahrik eksenini seçersiniz. 

Aşağıdaki resim, X’in köprüye atandığı ve Köprü’yü çağırdığı ve Y’nin Ray’a atandığı bir kesim sehpasını gösterir.

+X

+Y

0, 0

-X

-Y

Köprü

Ray

Ray
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Birçok torç yükseklik kontrolü CNC üzerinde bir eksen gerektirir. Hypertherm CNC’lerine entegre edilen Sensor THC aynı 
zamanda CNC üzerindeki bir eksendir. Sensor THC ekseni ya da lifter ekseni Z ekseni olarak adlandırılır. Bunun pozitif 
yönü daima yukarı (gökyüzüne) doğru ve negatif yönü daima aşağı (zemine) doğrudur. 

X, Y ve Z eksenlerinin tümü doğrusal eksenlerdir. Açılı kesim gerçekleştirirken, aracı ya da torcu bir açıda konumlandırmak 
için kesim sisteminin bir veya daha fazla döner eksene ihtiyacı vardır. Bu eksenler çoğunlukla A, B ve C eksenleri olarak 
bilinir. Birçok bevel kafası, torcu konumlandırmak için CNC’nin X, Y ve Z hareketi boyunca koordine ettiği iki döner eksen 
sağlar. Standart bir yönde, A ekseni X ekseni etrafında döner, B ekseni Y ekseni etrafında döner ve C ekseni Z ekseni 
etrafında döner. 

+ Z

- Z

+X

+Y

0, 0

-X

+ X

+ Y

0, 0

+ Z

+A

+B

+C

- Y - Z

- X
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Birçok bevel kafası dönmenin iki eksenini sağlar. Bunlar ABXYZ ve AC bevel kafaları olarak bilinir. 

A

B

Phoenix bu bevel kafası tipini Çift
Eğme Döndürücü olarak adlandırır.

ABXYZ bevel kafası

+C

+A

Phoenix bu bevel kafası tipini Eğme
Döndürücü olarak adlandırır.

AC bevel kafası
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Eksen atamaları hakkında

Phoenix işletim yazılımı aşağıdaki tabloda gösterilen eksen atamalarıyla sabit olarak kodlanmıştır. 

Notlar: 

• İkinci Tahrik ekseni Ray eksenine paraleldir (bunu “Ray 2” olarak da düşünebilirsiniz). İkinci tahrikli kesme 
sisteminde ikinci ray ekseni gücünü Ray ekseniyle aynı sinyali kullanan kendi motorundan alır. 

• Döndür ve Eğ eksenleri bevel kesimi için kullanılır.

Eksen Phoenix’te Atama

1 Köprü 1 veya Ray

2 Ray veya Köprü 1

3 İkinci Tahrik

4 Sensor THC® 1

5 Döndür 1

6 Eğ 1

7 Çaprazla 2

8 Döndür 2

9 Eğ 2

10 Sensor THC
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Sistem eksen ekranları

Makine Kurulumları ekranı

Makine yönünü tanımlamak için Makine Kurulumları ekranını kullanın, kesim sisteminizdeki eksenleri seçin ve torç yükseklik 
kontrolleri sayısını girin. Makine Kurulumları ekranını açmak için Kurulumlar > Parola > Makine Kurulumları’nı seçin.

X Ekseni Yönü: X eksenini Köprü veya Ray eksenin olarak belirtir. Varsayılan ayar Köprü’dür. 

Yukarı Yön: Manuel modda ok tuşuna basıldığında gerçekleşecek makine hareketini tanımlar.

Sağ Yön: Manuel modda  ok tuşuna basıldığında gerçekleşecek makine hareketini tanımlar.

X ve Y Motor/Enkoder: X ve Y ekseni enkoder sinyalleri dahili olarak değiştirmek için Yer Değiştirmeli’yi seçin. Bu 
özellik alternatif kablolama yapılandırmaları bulunan sistemlerin kurulumunu basitleştirir.

Çift Köprü Yüklü: İkinci bir yan sürücü için İkinci Tahrik eksenini etkinleştirmek için Evet’i tıklayın. İkinci Tahrik ekseni 
daima Ray eksenine paraleldir. 

CBH Yüklü: Kontur bevel kafası eksenini etkinleştirmek ve bu eksenin yapılandırmasına izin vermek için Evet’i tıklayın.

Eğim Döndürücü Yüklü: Eğme Döndürücüsü, eğme ekseni (A) ile birleştirilmiş döner eksen (C) olan ACXYZ bevel 
kafasını tanımlar. Kesim sisteminizde bu tip bir bevel kafası yüklüyken bu opsiyonu seçin.

Çift Eğim Döndürücü Yüklü: Kesim sisteminizde ikinci bir ACXYZ bevel kafası varsa bu opsiyonu seçin. Bu opsiyonun 
seçilmesi, ikinci bir düz torç olarak veya borunun ya da dikdörtgen boru etrafında döndürmek için 
kullanılabilen ikinci köprü eksenini de etkinleştirir.
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Güç Verirken Otomatik Homlama: CNC’ye güç verildiğinde, kontur bevel kafasının (CBH) ve eğme ya da döndürme 
akslarının otomatik olarak homlama rutinine girip girmeyeceğini belirler.

Önce Takip Çubuğu: CBH ve döndürme özelliklerinin güç verme sonrasında daima ektinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini 
veya parça programı boyunca etkinleştirilebileceğini belirler.

Çift Eğme Döndürücü: Çift Eğme Döndürücü, iki eğme ekseni (A ve B) olan bir ABXYZ bevel kafasını tanımlar. Kesim 
sisteminizde bu tip bir bevel kafası yüklüyken bu opsiyonu seçin. Çift Eğme Döndürücü opsiyonu 
kullanılabilir kılmak için Eğim Döndürücü Yüklü opsiyonu seçilmelidir. 

İkinci Köprü Motoru: Köprü 2’yi ikinci bir kesim istasyonu ile kullanım için veya mengeneli aynanın bir boru ya da boru 
bloğunu tutacak bir eksen olarak kullanmak üzere etkinleştirir.

Tezgah Boyutu: X limit svici ile Y limit svici arasında girin. X ve Y boyutları tezgahın kesim bölgesini temsil eder ve Kesim 
ekranında ayarlanan çalışma parçası boyutlarını sınırlar.

Tuş Basmayla Günlükleme: Tuş basmasını ve diğer ilgili bilgileri bir günlük kayıt dosyasına kaydeder. Hizmet 
teknisyenleri bir arıza öncesindeki olayları gözden geçirmek için bu günlüğü kullanır. Günlükleme 
etkinleştirildiğinde, bir USB bellek çubuğuna aktararak çağrılabilmesi için günlük dosyası bir sabit sürücüye 
kaydedilir. Bu parametre genellikle HAYIR olarak ayarlıdır.

ArcGlide THC’leri Yüklü: CNC’ye atanan ArcGlide THC eksenlerinin sayısını tanımlar.

HyperNet Kullan: CNC’yi Hypernet üzerinden ArcGlide ile iletişim kurması için ayarlar.

Hypernet üzerinden Plazma PS’e mesaj gönderme: Bu opsiyon sadece bir ArcGlide torç yükseklik kontrolü 
yüklüyken kullanılabilir. Kesim sisteminde bir MAXPRO200 ve ArcGlide varsa, Hayır’ı seçin. Bu seçim 
CNC’yi Hypernet olmadan MAXPRO200 ile iletişim kurması için ayarlar. CNC’nin Hypernet aracılığıyla 
HPR ile iletişim kurmasını etkinleştiren bir HPR plazma sisteminiz varsa Evet ’i seçin.

Sensor THC’leri Yüklü: CNC’ye atanan Sensor THC eksenlerinin toplam sayısını tanımlar.

Eksen / Analog Üzerinde Yüklü THC: Torç yükseklik kontrolü eksenini tanımlar. Ark gerilimi geri beslemesinde 
kullanmak için eksenin yüklü olduğu THC’yi ve analog girişini seçin.

Not:  Sensor THC’nin kurulumu ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, bu bölümün diğer kısımlarına 
olduğu kadar Phoenix Operatör Kullanma Kılavuzu’ndaki Torç Yükseklik Kontrolleri’ne bakınız.

IHS Esnasında Torç Çarpışmasını Yoksay: Sistemin başlangıç yükseklik algı döngüsü sırasında bir torç çarpışma 
hakkındaki girişi yoksaymasını sağlar. Bu özellik bazı THC mekaniklerinde yardımcı olabilir.

Command THC’leri Yüklü: Command THC seri bağlantısını etkinleştirir. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için, bkz. 
Bağlantı Noktalarını Yapılandırma sayfada 66. Sadece Tip P modunda gösterilir.

Otomatik Torç Aralıklandırma: Otomatik torç aralıklandırma özelliğini etkinleştirmek için Evet’i seçin. Bu özellik, 
bağımsız torç istasyonlarının doğrudan ya da aynalı kesim için aralıklandırma ve kıstırmasını kontrol etmek 
için yerleşik parça program kodlarını ve özel çıkışları kullanır. Daha fazla bilgi için, bkz. Phoenix Yazılımı V9 
Serisi Programcının Referansı.
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Köprü veya Ray Ekseni

Aşağıdaki ekran köprü ve ray kurulumlarının her ikisi için de aynıdır.

CNC’de gelişmiş pozisyon ve hız servo döngüsünün her ikisi de bulunur. Aşağıdaki parametreler özel sürücü ve mekanik 
sisteminizin servo döngülerini yapılandırmanıza yardımcı olacaktır.

Hız, 0 ila: Bu parametre teknisyenin seçilen çeşitli hızlardaki kazanımı özelleştirmek amacıyla seçili hız aralıklarını 
girmesini sağlar.

Not: Bu hız parametreleri, daha önceden Hızlar kurulum ekranında belirtilen hızlanma oranlarına ilişkin Hızlan 
alanına doğrudan bağlıdır. Bu hız değerlerini değiştirmek, Hızlar kurulum ekranında girilen Hızlan değerlerini 
değiştirir.

Oransal Kazanım: Oransal kazanım kontrol döngüsündeki elastik katılıkla ilişkilidir. 40 ila 60 arası ayar genel bir değer 
olsa da bu alanın değer aralığı 1 ila 500’dür.

Statik katılığı artırmak için oransal katılığı artırın, fakat servo döngüsü yanıtını azaltın.

Oransal bir döngü kontrolünde, sürücü sistemi eksenin pozisyon hatasına göre orantılı olarak motora 
başlangıç noktasına getirme torku uygular. Oransal kazanım çok yüksekse, sistem ve eksen dengesizleşir. 
Kesim sırasında torç yolun dışına çıkabilir. Bu aynı zamanda “sıcak” kontrol döngüsü olarak da adlandırılır.

Oransal kazanım çok düşükse, sistem yanıtı hassas doğrulukta olmaz. Bu durum, dış köşeler yuvarlak 
olduğu ve dairesel segmentlerin tamamının ortada buluşmadığı test şeklinde görülebilir.
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İntegral Kazanım: İntegral kazanım kontrol döngüsünün konumlandırma doğruluğunu iyileştirir. İntegral kazanım statik 
sürtünmeyi ya da yerçekimini telafi etmek için kullanılabilir. Aşırı integral kazanım sistem dengesizliğiyle 
sonuçlanabilir. Bir çok şekil kesme makinesinde bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanmalıdır.

Türevli Kazanım: Türevli kazanım hızdaki ani değişiklikleri en aza indirmeye yardımcı olur. Türevli kazanım ne kadar yüksek 
olursa kontrol döngüsüne olan yanıt süresi o kadar yavaş olur. Bir çok hız döngüsü sürücüsü için bu 
parametre sıfır (0) olarak ayarlanmalıdır.

İleri Beslemeli Kazanım: İleri beslemeli kazanım, makine hareketi sırasında izleme hatasını sıfıra sürmek için 
kullanılabilir. Tüm dijital kontrol döngülerinde hız komutunun getirdiği hata sonlu miktarı vardır. İleri beslemeli 
kazanımın artırılması bu getirilmiş hatayı azaltabilir.

Hız Kazanımı: Bir akım döngü amplifikatörü kullanırken, bir dış takometre olmadan nemlendirme sağlamak için CNC’deki 
iç hız döngüsünü kullanabilirsiniz.

İç hız döngüsünün bir akım döngü amplifikatörüyle kullanımı, daha yüksek statik katılık, daha akıcı makine 
hareketi ve daha az yol dışına çıkmaya neden olabilir.

Servo Hata Toleransı: Servo hatası, diğer adıyla izleme hatası, kontrol edilen motor pozisyonu ile gerçek motor 
pozisyonu arasındaki farktır. Servo hata toleransı CNC arızalarından önce izin verilen izleme hatası miktarının 
üst limitidir.   

Servo hata toleransı miktarı, kesme sistemi mekaniklerine bağlı olarak değişir. Servo hata toleransını çok 
düşük ayarlamak CNC’nin tekrar tekrar arıza yapmasına neden olabilir. Servo hata toleransını çok yüksek 
ayarlamak kusurlu hareket veya mekanik zarara neden olabilir. Watch Window’daki İzleme Hatası 
parametresini ayarlayın ve kesme sisteminin boşta bekleme durumunu gözlemleyin (az miktarda izleme 
hatası normaldir). Servo hata toleransını boşta bekleme izleme hatasından biraz daha yüksek bir 
değere ayarlayın. 

Beher mm için Enkoder Sayımları: Beher mm için enkoder sayımlarını belirlemek için, enkoderlerinizin aşağıdaki 
ölçümlerini bilmeniz gerekecek:

• Motorun her bir devir sayımı
• Dişlilerin oranı
• Pinyon dişlisinin bir devirde aldığı mesafe
• Raya oturduğunda pinyon dişlisinin çapı 

Denklemin bir örneği aşağıda gösterilmektedir:

Hatalı Rampa Süresi: Bu parametre bir hata meydan geldikten sonraki hareketi yavaşlatma süresini ayarlar. 
“Hatalı Rampa Süresi” sonunda sürücüler devre dışı bırakılacaktır.

her bir motor devri için 1000
hatlı enkoder x 4 (dörtlü)

10:1 dişli oranı Pinyonun bir devirde 
aldığı mesafe 

Pinyon çember'in çevresi (2 inç çap x pi sayısı)

Birim başına enkoder 
sayımları (inç ya da mm)

4000 sayım
x

10 motor devri
x

1 devir
=

X sayımı
1 devir 1 pinyon devri 2 inç inç
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Sürücü Tipi: Bu parametre, CNC’ye çalıştıracağı kontrol döngü tipini iletmek için kullanılır. Harici bir hız döngü sürücüsü 
(motordaki entegre takometre olmasıyla anlaşılır) çalıştırıyorsanız, Hız’ı seçin. (Takometresiz) tork modunda 
çalıştırıyorsanız, Akım’ı seçin.

DAC Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan düzgün kontrol döngü geri beslemesi 
oluşturmak için analog çıkış polaritesinin değiştirilmesini sağlar.

Enkoder Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan pozitif makine hareketinin düzgün 
sayımını oluşturmak için enkoder giriş polaritesinin değiştirilmesini sağlar. 

Enkoder Çözme Modu: Halen, CNC sadece 4X enkoder çözme modunu desteklemektedir. Bu, pozisyonel doğruluğu 
artırmak için yapılır.

Donanımsal Limitleri Kullan: Kesim sisteminin donanımsal limit sviçlerini kullanıp kullanmayacağını seçin. Donanımsal 
limit sviçleri kullanılıyorsa, CNC geri beslemeyi devre dışı bırakacak ve girişlerin etkin olması durumunda bir 
hata mesajı görüntüleyecektir. Donanımsal limit sviçlerinin kurulu olması önerilir.

Geri Tepme Telafisi: Geri Tepme Telafisi parametresi, sürücü sisteminin mekaniklerindeki herhangi bir geri tepmeyi 
dengelemek ya da telafi etmek için kullanılır. Geri tepme telafisi için maksimum değer 12,7 mm’dir. 

Hom: Hom parametresi Hom özelliğinin kullanımını etkinleştirmek için kullanılır. G/Ç yapılandırmasına bağlı olarak sehpa 
önceden tanımlanmış bir hom svicine ya da limit svicine Homlanabilir.

Hom özelliği kesim sehpasında bilinen, mutlak bir fiziksel pozisyon yeri ayalamak için kullanılır, bu yer 
gelecekteki manuel “Homa Git” ve diğer hareket komutlarında referans için kullanılır. Bu genelde, kendisine 
bilinen bir fiziksel yer sağlayan uygun eksende konumlandırılmış bir hom svicinin etkinleştirilmesi ile 
gerçekleştirilir.

CNC’de homlama komutunu girdiğinizde, CNC, ekseni sviçler etkinleşene kadar Yüksek Hom Hızı’nda hom 
svicine doğru ilerletir. Sviçler etkinleştikten sonra, hareket durur ve eksen, karşı yönde Düşük Hom Hızında 
sviçten uzaklaşır. Sviç devre dışı kaldığı an, gelecekteki hareket komutları için mutlak bir referans noktası 
sunan pozisyonu CNC kaydeder.

Mutlak Hom Pozisyonu: Hom Limit Svici ya da Markalayıcı Vuruş algılandığı andaki eksen pozisyonunu tanımlar.

Hom Ofset Mesafesi: Kullanıcının Hom Limit Svici’nden ofset mesafesi ayarlamasını sağlar.

Hom Yönü: Homlama sırasının birinci aşamasında eksenlerin dolaşacağı yönü belirler.

Markalayıcı Vuruş Kullan: Etkinleştirildiğinde, markalayıcı vuruşun algılandığı anda mutlak hom pozisyonu atanacaktır. 
Optimum homlama tekrarlanabilirliği için Markalayıcı Vuruş’un kullanılması önerilir.

Yazılım Dolaşma Limitlerini Kullan: CNC, pozisyona göre yazılım limit sviçleriyle çalışabilme özelliğine sahiptir. 
Etkinleştirildiğinde, bu özellik Arıza ya da etkinken Hızlı Yavaşlama’ı seçmenizi sağlar. Arıza, hızlı arızalı 
donanım sviçleri gibi çalışır. Hızlı Yavaşlama, hareketi yavaşlatmak için hızlı yavaşlama değerini kullanır. 

Maksimum Dolaşma Limiti: Yazılım Limitleri etkinleştirilmişse, kullanıcıdan kesim makinesinin maksimum dolaşımını 
gerçekleştirmesi istenir. 

Minimum Dolaşma Limiti: Yazılım Limitleri etkinleştirilmişse, kullanıcıdan kesim makinesinin minimum dolaşımını 
gerçekleştirmesi istenir.

Lazer Telafisi: Eksenlerin (sadece Köprü, İkinci Köprü Motoru, Ray ve İkinci Tahrik) gerçek pozisyonlarını düzeltmek için 
Lazer interferometresiyle toplanmış pozisyon değerlerini kullanır.
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İkinci Tahrik Ekseni

Makine Kurulumları ekranında İkinci Tahrik’i seçtiğinizde, aşağıdaki kurulum ekranı kullanılabilir. 

İkinci Tahrik Ekseni, CNC üzerinde ana Ray ekseninin çıkışını aynalayan ayrı bir eksen olarak kumanda edilir. 
Ek olarak, İkinci Tahrik Ekseni’nin performansı ana Ray Ekseni ile karşılaştırılır ve ekseni pozisyonunda tutmak için 
ek çıkış komutu verilir. 

Kurulum parametrelerinin tanımları, Köprü/Ray Eksenleri için olanlarla aynıdır. Bununla birlikte, seçim sayısı azaltılmıştır 
çünkü limitlere ve homlamaya ilişkin özellikler geçerli olmaz.

Hız, 0 ila: Bu parametre teknisyenin seçilen çeşitli hızlardaki kazancı özelleştirmek amacıyla seçili hız aralıklarını 
girmesini sağlar.

Not: Bu hız parametreleri, daha önceden Hızlar kurulum ekranında belirtilen hızlanma oranlarına ilişkin Hızlan 
alanına doğrudan bağlıdır. Bu hız parametrelerini değiştirmek, Hızlar kurulum ekranında girilen Hızlan değerlerini 
değiştirir.

Oransal Kazanç: Oransal Kazanç kontrol döngüsündeki Elastik Katılıkla ilişkilidir. Oransal kazancı arttırmak statik katılığı 
arttırır, fakat servo döngüsünün tepkisini azaltır.

Oransal bir döngü kontrolünde, sürücü sistemi eksenin pozisyon hatasına göre orantılı olarak motora 
başlangıç noktasına getirme torku uygular.

Oransal Kazanç çok yüksek olduğunda, sistem dengesizleşecek, bu da şaşmalara, ve genellikle “heyecanlı“ 
ve titrek bir eksene yol açar. Bu aynı zamanda “sıcak” kontrol döngüsü olarak da adlandırılır.
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Oransal Kazanç çok düşük olduğunda, sistem gevşek ya da özensiz çalışır. Bu durum, test deseninde dış 
köşelerin yuvarlak olması ve dairesel segmentlerin tamamının ortada buluşmaması ile görülebilir.

İntegral Kazanç: İntegral Kazanç kontrol döngüsünün konumlandırma hassaslığını geliştirir. 

İntegral kazanç statik sürtünmeyi ya da yerçekimini telafi etmek için kullanılabilir. Aşırı İntegral Kazanç sistem 
dengesizliğiyle sonuçlanabilir.

Bir çok şekil kesme makinesinde bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanmalıdır.

Türev Kazanç: Türev Kazanç hızdaki ani değişiklikleri sönümlendirmeye yardımcı olur. 

Türev kazanç ne kadar yüksek olursa kontrol döngüsüne olan yanıt süresi o kadar yavaş olur.

Bir çok hız döngüsü sürücüsü için bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanmalıdır.

İleri Besleme Kazancı: İleri Besleme Kazancı, makine hareketi sırasında izleme hatasını sıfıra sürmek için kullanılabilir. 

Tüm dijital kontrol döngülerinde hız komutunun getirdiği bir sonlu hata miktarı vardır. İleri Besleme 
Kazancının artırılması bu getirilmiş hatayı azaltabilir.

Hız Kazancı: Bir akım döngü amplifikatörü kullanırken, bir dış takometre olmadan nemlendirme sağlamak için CNC’deki 
iç hız döngüsü kullanılabilir.

Dahili hız döngüsünü bir akım döngü amplifikatörüyle kullanmak, daha yüksek statik katılık, daha akıcı 
makine hareketi ve daha az yol dışına çıkmaya neden olabilir.

Eğim Hata Toleransı: İkinci Tahrik Ekseni kurulursa, kullanıcıya Eğim Hata Toleransı sorulur. Bu, ana ve yardımcı köprü 
sürücüsü eksenleri arasındaki konumlanma için hata mesajı verilmesine gerek olmayan izin verilen hata 
payıdır.

Not: Düzgün bir çalışma sağlamak için, bu değerin Ray için kullanılan değerle eşleşmesi gerekir.

Beher mm için Enkoder Sayımları: Beher mm için enkoder sayımlarını belirlemek için, enkoderlerinizin aşağıdaki 
ölçümlerini bilmeniz gerekecek:

• Motorun her bir devir sayımı
• Dişlilerin oranı
• Pinyon dişlisinin bir devirde aldığı mesafe
• Raya oturduğunda pinyon dişlisinin çapı 

Denklemin bir örneği aşağıda gösterilmektedir:
her bir motor devri için 1000

hatlı enkoder x 4 (dörtlü)
10:1 dişli oranı Pinyonun bir devirde 

aldığı mesafe 

Pinyon çember'in çevresi (2 inç çap x pi sayısı)

Birim başına enkoder 
sayımları (inç ya da mm)

4000 sayım
x

10 motor devri
x

1 devir
=

X sayımı
1 devir 1 pinyon devri 2 inç inç
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Sürücü Tipi: Bu parametre, CNC’ye çalıştıracağı kontrol döngü tipini iletmek için kullanılır. Harici bir hız döngü sürücüsü 
(motordaki entegre takometre olmasıyla anlaşılır) çalıştırıyorsanız, Hız’ı seçin. (Takometresiz) tork modunda 
çalıştırıyorsanız, Akım’ı seçin.

DAC Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan düzgün kontrol döngü geri beslemesi 
oluşturmak için analog çıkış polaritesinin değiştirilmesini sağlar.

Enkoder Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan pozitif makine hareketinin düzgün 
sayımını oluşturmak için enkoder giriş polaritesinin değiştirilmesini sağlar. 

Enkoder Çözme Modu: Halen, CNC sadece 4X enkoder çözme modunu desteklemektedir. Bu, pozisyonel doğruluğu 
artırmak için yapılır.

Hom Limit Sviçi Kullan: “Evet” seçildiği taktirde, Hom özelliği İkinci Tahrik Ekseni için etkinleşir. 

Not: Bu özelliğin etkinleşmesi için, Z Hom Sviçin önce tanımlanması ve sonra G/Ç ekranındaki bir giriş konumuna 
eşleştirilmesi gerekir.

Sviç Ofset Mesafesi: Sviç Ofset Mesafesi, İkinci Tahrik ile Ray Hom Sviç konumları arasındaki fiziksel konum ofsetlerini 
belirtmek için kullanılır. Bu, CNC’nin çalışma için iki ekseni kesin olarak konumlandırmasını ve köprüde 
oluşabilecek herhangi bir eğimi kaldırmasını sağlar.

Geri Tepme Telafisi: Geri Tepme Telafisi parametresi, sürücü sisteminin mekaniklerindeki herhangi bir geri tepmeyi 
dengelemek ya da telafi etmek için kullanılır.

Lazer Telafisi: Eksenlerin (sadece Köprü, İkinci Köprü Motoru, Ray ve İkinci Tahrik) gerçek pozsiyonlarını düzeltmek için 
Lazer interferometresiyle toplanmış pozisyon değerlerini kullanır.
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CBH Ekseni

Kesim sistemi kontur bevel kafası için buna sahipse, aşağıdaki kurulum ekranı kullanılabilir.

Oransal Kazanç: Oransal Kazanç kontrol döngüsündeki elastik katılıkla ilişkilidir. Oransal kazancı arttırmak statik katılığı 
arttırır, fakat servo döngüsünün tepkisini azaltır.

Oransal bir döngü kontrolünde, sürücü sistemi eksenin pozisyon hatasına göre orantılı olarak motora 
başlangıç noktasına getirme torku uygular.

Oransal Kazanç çok yüksek olduğunda, sistem dengesizleşecek, bu da şaşmalara, ve genellikle “heyecanlı” 
ve titrek bir eksene yol açar. Bu aynı zamanda “sıcak” kontrol döngüsü olarak da adlandırılır.

Oransal Kazanç çok düşük olduğunda, sistem gevşek ya da özensiz çalışır. Bu durum, test deseninde dış 
köşelerin yuvarlak olması ve dairesel segmentlerin tamamının ortada buluşmaması ile görülebilir.

İntegral Kazanç: İntegral Kazanç kontrol döngüsünün konumlandırma hassaslığını geliştirir. 

İntegral Kazanç statik sürtünmeyi ya da yerçekimini telafi etmek için kullanılabilir. Aşırı İntegral Kazanç 
sistem dengesizliğiyle sonuçlanabilir.

Bir çok şekil kesme makinesinde bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanmalıdır.

Türev Kazanç: Türev Kazanç hızdaki ani değişiklikleri sönümlendirmeye yardımcı olur. Türev Kazanç ne kadar yüksek 
olursa kontrol döngüsüne olan yanıt süresi o kadar yavaş olur.

Bir çok hız döngüsü sürücüsü için bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanır.
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İleri Besleme Kazancı: İleri Besleme Kazancı, makine hareketi sırasında izleme hatasını sıfıra sürmek için kullanılabilir. 
Tüm dijital kontrol döngülerinde hız komutunun getirdiği bir sonlu hata miktarı vardır. 

İleri Besleme Kazancının artırılması bu getirilmiş hatayı azaltabilir.

Hız Kazancı: Bir akım döngü amplifikatörü kullanırken, bir dış takometre olmadan nemlendirme sağlamak için CNC’deki 
iç hız döngüsü kullanılabilir.

Dahili hız döngüsünü bir akım döngü amplifikatörüyle kullanmak, daha yüksek statik katılık, daha akıcı 
makine hareketi ve daha az yol dışına çıkmaya neden olabilir.

Servo Hata Toleransı: Servo hatası, diğer adıyla izleme hatası, kontrol edilen motor pozisyonu ile gerçek motor 
pozisyonu arasındaki farktır. Servo hata toleransı CNC arızalarından önce izin verilen izleme hatası miktarının 
üst limitidir.   

Servo hata toleransı miktarı, kesme sistemi mekaniklerine bağlı olarak değişir. Servo hata toleransını çok 
düşük ayarlamak CNC’nin tekrar tekrar arıza yapmasına neden olabilir. Servo hata toleransını çok yüksek 
ayarlamak kusurlu hareket veya mekanik zarara neden olabilir. Watch Window’daki İzleme Hatası 
parametresini ayarlayın ve kesme sisteminin boşta bekleme durumunu gözlemleyin (az miktarda izleme 
hatası normaldir). Servo hata toleransını boşta bekleme izleme hatasından biraz daha yüksek bir 
değere ayarlayın. 

Devir başına Enkoder Sayımı: Kontur Bevel Kafası ekseninin her devrine karşılık gelen enkoder kenar sayısına eşit olan 
değeri girin. 

Kesirli enkoder birimi girmek mümkündür ve CNC bu kesirleri otomatik olarak takip eder. Devir başına 
Enkoder Sayımı, enkoder çözünürlüğünün devir başına enkoder devriyle çarpımına eşittir.

Örneğin, 4X-1000 hatlı enkoderin çözünürlüğü, hem A kanalının hem de B kanalının kenarlarını (hatlarını) 
sayarak, hat süresi başına 4’e tamamlar ve devir başına 1000 hat ile çarpıldığında, devir başına 4000 sayım 
elde eder.

Enkoder Sayım/Devir = 4 Sayım/Hat x 1000 Hat/Devir = 4000

Sürücü Tipi: Bu parametre, CNC’ye çalıştıracağı kontrol döngü tipini iletmek için kullanılır. 

Harici bir hız döngü sürücüsü (motordaki entegre takometre olmasıyla anlaşılır) çalıştırıyorsanız, Hız’ı seçin. 
(Takometresiz) tork modunda çalıştırıyorsanız, Akım’ı seçin.

DAC Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan düzgün kontrol döngü geri beslemesi 
oluşturmak için analog çıkış polaritesinin değiştirilmesini sağlar.

Enkoder Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan pozitif makine hareketinin düzgün 
sayımını oluşturmak için enkoder giriş polaritesinin değiştirilmesini sağlar. 

Enkoder Çözme Modu: Halen, CNC sadece 4X enkoder çözme modunu desteklemektedir. Bu, pozisyonel doğruluğu 
artırmak için yapılır.

Önce Takip Çubuğu: Bu parametre CNC ilk güç verildiğinde CBH ekseninin On konumunda olup olmadığını belirlemek 
için kullanılır.

Güç Verirken Otomatik Homlama: CNC’ye güç verildiğinde, kontur bevel kafasının otomatik olarak homlama rutinine 
girip girmeyeceğini belirler.

Mutlak Hom Açısı: Hom Limit Sviçi ya da markalayıcı vuruş algılandığı andaki eksen pozisyonunu tanımlar.

Hom Ofset Açısı: Kullanıcının hom limit sviçinden bir ofset açısı belirlemesini sağlar.

Hom Limit Sviçi Kullan: CNC’ye, homlama sıralamasının birinci aşamasında bir hom limit sviçi aramasını söyler.
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Hom Yönü: Homlama sırasının birinci aşamasında eksenlerin dolaşacağı yönü belirler.

Markalayıcı Vuruş Kullan: Etkinleştirildiğinde, markalayıcı vuruşun algılandığı anda mutlak hom pozisyonu atanır. 
Optimum homlama tekrarlanabilirliği için markalayıcı vuruşun kullanılması önerilir.

Döndürme Ekseni

Phoenix’de, Döndürme Ekseni standart yönlerdeki C eksenine (X Köprü ve Y ray) denktir.

Oransal Kazanç: Oransal Kazanç kontrol döngüsündeki Elastik Katılıkla ilişkilidir. Oransal kazancı arttırmak statik katılığı 
arttırır, fakat servo döngüsünün tepkisini azaltır.

Oransal bir döngü kontrolünde, sürücü sistemi eksenin pozisyon hatasına göre orantılı olarak motora 
başlangıç noktasına getirme torku uygular.

Oransal Kazanç çok yüksek olduğunda, sistem dengesizleşecek, bu da şaşmalara, ve genellikle “heyecanlı” 
ve titrek bir eksene yol açar. Bu aynı zamanda “sıcak” kontrol döngüsü olarak da adlandırılır.

Oransal Kazanç çok düşük olduğunda, sistem gevşek ya da özensiz çalışır. Bu durum, test deseninde dış 
köşelerin yuvarlak olması ve dairesel segmentlerin tamamının ortada buluşmaması ile görülebilir.
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İntegral Kazanç: İntegral Kazanç kontrol döngüsünün konumlandırma hassaslığını geliştirir. 

İntegral Kazanç statik sürtünmeyi ya da yerçekimini telafi etmek için kullanılabilir. Aşırı İntegral Kazanç 
sistem dengesizliğiyle sonuçlanabilir.

Bir çok şekil kesme makinesinde bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanmalıdır.

Türev Kazanç: Türev Kazanç hızdaki ani değişiklikleri sönümlendirmeye yardımcı olur. Türev Kazanç ne kadar yüksek 
olursa kontrol döngüsüne olan yanıt süresi o kadar yavaş olur.

Bir çok hız döngüsü sürücüsü için bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanır.

İleri Besleme Kazancı: İleri Besleme Kazancı, makine hareketi sırasında izleme hatasını sıfıra sürmek için kullanılabilir. 
Tüm dijital kontrol döngülerinde hız komutunun getirdiği bir sonlu hata miktarı vardır. 

İleri Besleme Kazancının artırılması bu getirilmiş hatayı azaltabilir.

Hız Kazancı: Bir akım döngü amplifikatörü kullanırken, bir dış takometre olmadan nemlendirme sağlamak için CNC’deki 
iç hız döngüsü kullanılabilir.

Dahili hız döngüsünü bir akım döngü amplifikatörüyle kullanmak, daha yüksek statik katılık, daha akıcı 
makine hareketi ve daha az yol dışına çıkmaya neden olabilir.

Servo Hata Toleransı: Servo hatası, diğer adıyla izleme hatası, kontrol edilen motor pozisyonu ile gerçek motor 
pozisyonu arasındaki farktır. Servo hata toleransı CNC arızalarından önce izin verilen izleme hatası miktarının 
üst limitidir.   

Servo hata toleransı miktarı, kesme sistemi mekaniklerine bağlı olarak değişir. Servo hata toleransını çok 
düşük ayarlamak CNC’nin tekrar tekrar arıza yapmasına neden olabilir. Servo hata toleransını çok yüksek 
ayarlamak kusurlu hareket veya mekanik zarara neden olabilir. Watch Window’daki İzleme Hatası 
parametresini ayarlayın ve kesme sisteminin boşta bekleme durumunu gözlemleyin (az miktarda izleme 
hatası normaldir). Servo hata toleransını boşta bekleme izleme hatasından biraz daha yüksek bir 
değere ayarlayın. 

Devir başına Enkoder Sayımı: Kontur Bevel Kafası ekseninin her devrine karşılık gelen enkoder kenar sayısına eşit olan 
değeri girin. 

Kesirli enkoder birimi girmek mümkündür ve CNC bu kesirleri otomatik olarak takip eder. Devir başına 
Enkoder Sayımı, enkoder çözünürlüğünün devir başına enkoder devriyle çarpımına eşittir.

Örneğin, 4X-1000 hatlı enkoderin çözünürlüğü, hem A kanalının hem de B kanalının kenarlarını (hatlarını) 
sayarak, hat başına 4’e tamamlar ve devir başına 1000 hat ile çarpıldığında, devir başına 4000 sayım 
elde eder.

Enkoder Sayım/Devir = 4 Sayım/Hat x 1000 Hat/Devir = 4000

Sürücü Tipi: Bu parametre, CNC’ye çalıştıracağı kontrol döngü tipini iletmek için kullanılır. 

Harici bir hız döngü sürücüsü (motordaki entegre takometre olmasıyla anlaşılır) çalıştırıyorsanız, Hız’ı seçin. 
(Takometresiz) tork modunda çalıştırıyorsanız, Akım’ı seçin.

DAC Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan düzgün kontrol döngü geri beslemesi 
oluşturmak için analog çıkış polaritesinin değiştirilmesini sağlar.

Enkoder Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan pozitif makine hareketinin düzgün 
sayımını oluşturmak için enkoder giriş polaritesinin değiştirilmesini sağlar. 

Enkoder Çözme Modu: Halen, CNC sadece 4X enkoder çözme modunu desteklemektedir. Bu, pozisyonel doğruluğu 
artırmak için yapılır.
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Mutlak Hom Açısı: Hom Limit Sviçi ya da markalayıcı vuruş algılandığı andaki eksen pozisyonunu tanımlar.

Hom Ofset Açısı: Kullanıcının hom limit sviçinden bir ofset açısı belirlemesini sağlar.

Hom Limit Sviçi Kullan: CNC’ye, homlama sıralamasının birinci aşamasında bir hom limit sviçi aramasını söyler.

Hom Yönü: Homlama sırasının birinci aşamasında eksenlerin dolaşacağı yönü belirler.

Markalayıcı Vuruş Kullan: Etkinleştirildiğinde, markalayıcı vuruşun algılandığı anda mutlak hom pozisyonu atanır. 
Optimum homlama tekrarlanabilirliği için markalayıcı vuruşun kullanılması önerilir.

Eğme Ekseni

Phoenix’de, Eğme Ekseni standart yönlerdeki A eksenine (X köprü ve Y Ray) denktir.

Oransal Kazanç: Oransal Kazanç kontrol döngüsündeki elastik katılıkla ilişkilidir. Oransal kazancı arttırmak statik katılığı 
arttırır, fakat servo döngüsünün tepkisini azaltır.

Oransal bir döngü kontrolünde, sürücü sistemi eksenin pozisyon hatasına göre orantılı olarak motora 
başlangıç noktasına getirme torku uygular.

Oransal Kazanç çok yüksek olduğunda, sistem dengesizleşecek, bu da şaşmalara, ve genellikle “heyecanlı” 
ve titrek bir eksene yol açar. Bu aynı zamanda “sıcak” kontrol döngüsü olarak da adlandırılır.

Oransal Kazanç çok düşük olduğunda, sistem gevşek ya da özensiz çalışır. Bu durum, test deseninde dış 
köşelerin yuvarlak olması ve dairesel segmentlerin tamamının ortada buluşmaması ile görülebilir.
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İntegral Kazanç: İntegral Kazanç kontrol döngüsünün konumlandırma hassaslığını geliştirir. 

İntegral Kazanç statik sürtünmeyi ya da yerçekimini telafi etmek için kullanılabilir. Aşırı İntegral Kazanç 
sistem dengesizliğiyle sonuçlanabilir.

Bir çok şekil kesme makinesinde bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanmalıdır.

Türev Kazanç: Türev Kazanç hızdaki ani değişiklikleri sönümlendirmeye yardımcı olur. Türev Kazanç ne kadar yüksek 
olursa kontrol döngüsüne olan yanıt süresi o kadar yavaş olur.

Bir çok hız döngüsü sürücüsü için bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanır.

İleri Besleme Kazancı: İleri Besleme Kazancı, makine hareketi sırasında izleme hatasını sıfıra sürmek için kullanılabilir. 
Tüm dijital kontrol döngülerinde hız komutunun getirdiği bir sonlu hata miktarı vardır. 

İleri Besleme Kazancının artırılması bu getirilmiş hatayı azaltabilir.

Hız Kazancı: Bir akım döngü amplifikatörü kullanırken, bir dış takometre olmadan nemlendirme sağlamak için CNC’deki 
iç hız döngüsü kullanılabilir.

Dahili hız döngüsünü bir akım döngü amplifikatörüyle kullanmak, daha yüksek statik katılık, daha akıcı 
makine hareketi ve daha az yol dışına çıkmaya neden olabilir.

Servo Hata Toleransı: Servo hatası, diğer adıyla izleme hatası, kontrol edilen motor pozisyonu ile gerçek motor 
pozisyonu arasındaki farktır. Servo hata toleransı CNC arızalarından önce izin verilen izleme hatası miktarının 
üst limitidir.   

Servo hata toleransı miktarı, kesme sistemi mekaniklerine bağlı olarak değişir. Servo hata toleransını çok 
düşük ayarlamak CNC’nin tekrar tekrar arıza yapmasına neden olabilir. Servo hata toleransını çok yüksek 
ayarlamak kusurlu hareket veya mekanik zarara neden olabilir. Watch Window’daki İzleme Hatası 
parametresini ayarlayın ve kesme sisteminin boşta bekleme durumunu gözlemleyin (az miktarda izleme 
hatası normaldir). Servo hata toleransını boşta bekleme izleme hatasından biraz daha yüksek bir 
değere ayarlayın. 

Devir başına Enkoder Sayımı: Kontur Bevel Kafası ekseninin her devrine karşılık gelen enkoder kenar sayısına eşit olan 
değeri girin. 

Kesirli enkoder birimi girmek mümkündür ve CNC bu kesirleri otomatik olarak takip eder. Devir başına 
Enkoder Sayımı, enkoder çözünürlüğünün devir başına enkoder devriyle çarpımına eşittir.

Örneğin, 4X-1000 hatlı enkoderin çözünürlüğü, hem A kanalının hem de B kanalının kenarlarını (hatlarını) 
sayarak, hat süresi başına 4’e tamamlar ve devir başına 1000 hat ile çarpıldığında, devir başına 4000 sayım 
elde eder.

Enkoder Sayım/Devir = 4 Sayım/Hat x 1000 Hat/Devir = 4000

Enkoder Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan pozitif makine hareketinin düzgün 
sayımını oluşturmak için enkoder giriş polaritesinin değiştirilmesini sağlar. 

DAC Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan düzgün kontrol döngü geri beslemesi 
oluşturmak için analog çıkış polaritesinin değiştirilmesini sağlar.

Sürücü Tipi: Bu parametre, CNC’ye çalıştıracağı kontrol döngü tipini iletmek için kullanılır. 

Harici bir hız döngü sürücüsü (motordaki entegre takometre olmasıyla anlaşılır) çalıştırıyorsanız, Hız’ı seçin. 
(Takometresiz) tork modunda çalıştırıyorsanız, Akım’ı seçin.

Akım Limiti: Sürücü Tipi için Akım seçtiyseniz, lifter motorunun çalışması için maksimum akım çıkışını belirleyin.
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Enkoder Çözme Modu: Halen, CNC sadece 4X enkoder çözme modunu desteklemektedir. Bu, pozisyonel doğruluğu 
artırmak için yapılır.

Donanımsal Limitleri Kullan: Kesim sisteminin donanımsal limit sviçlerini kullanıp kullanmayacağını seçin. Donanımsal 
limit sviçleri kullanılıyorsa, CNC geri beslemeyi devre dışı bırakacak ve girişlerin etkin olması durumunda bir 
hata mesajı görüntüleyecektir. Donanımsal limit sviçlerinin yükü olması önerilir.

Mutlak Hom Açısı: Hom Limit Sviçi ya da markalayıcı vuruş algılandığı andaki eksen pozisyonunu tanımlar.

Hom Ofset Açısı: Kullanıcının hom limit sviçinden bir ofset açısı belirlemesini sağlar.

Limit Sviç ile Homlama: Hom özelliğini etkinleştirir ve referans olarak Limit Sviçini kullanır.

Hom özelliği düşey eğme ekseni için mutlak bir fiziksel pozisyon yeri ayarlamak için kullanılır.

Hom Yönü: Homlama sırasının birinci aşamasında eksenlerin dolaşacağı yönü belirler.

Markalayıcı Vuruş Kullan: Etkinleştirildiğinde, markalayıcı vuruşun algılandığı anda mutlak hom pozisyonu atanır. 
Optimum homlama tekrarlanabilirliği için markalayıcı vuruşun kullanılması önerilir.

Yazılım Dolaşma Limitlerini Kullan: CNC, pozisyona göre yazılım limit sviçleriyle çalışabilme özelliğine sahiptir. 
Etkinleştirildiğinde, bu özellik Arıza ya da etkinken Hızlı Yavaşlama’ı seçmenizi sağlar. Arıza, hızlı arızalı 
donanım sviçleri gibi çalışır. Hızlı Yavaşlama, hareketi yavaşlatmak için hızlı yavaşlama değerini kullanır. 

Maksimum Dolaşma Limiti: Yazılım Limitleri etkinleştirilmişse, kullanıcıdan kesim makinesinin maksimum dolaşımını 
gerçekleştirmesi istenir. 

Minimum Dolaşma Limiti: Yazılım Limitleri etkinleştirilmişse, kullanıcıdan kesim makinesinin minimum dolaşımını 
gerçekleştirmesi istenir.
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Köprü 2 Ekseni

Köprü 2 Ekseni aynı zamanda İkinci Köprü ekseni olarak da adlandırılır. İkinci bir kesim istasyonu olarak ya da boru veya 
dikdörtgen boru kesiminde mengeneli ayna döndürmek için bir eksen olarak kullanılabilir.

Hız, 0 ila: Hız aralıklarını belirler ve bu hızlar için hızlanma oranlarını özelleştirir. Maksimum hızdan daha düşük bir hız 
aralığı girildiğinde, maksimum makina hızı ayarlarında yeni bir aralık yaratılır. Maksimum 5 hız aralığı 
belirleyebilirsiniz.

Hızlan aralıklarının sayısını azaltmak için, en yüksek aralıktaki maksimum hızı girin, ek aralık alanları 
ekrandan kaldırılır.

Oransal Kazanç: Oransal Kazanç kontrol döngüsündeki elastik katılıkla ilişkilidir. Oransal kazancı arttırmak statik katılığı 
arttırır, fakat servo döngüsünün tepkisini azaltır.

Oransal bir döngü kontrolünde, sürücü sistemi eksenin pozisyon hatasına göre orantılı olarak motora 
başlangıç noktasına getirme torku uygular.

Oransal Kazanç çok yüksek olduğunda, sistem dengesizleşecek, bu da şaşmalara, ve genellikle “heyecanlı” 
ve titrek bir eksene yol açar. Bu aynı zamanda “sıcak” kontrol döngüsü olarak da adlandırılır.

Oransal Kazanç çok düşük olduğunda, sistem gevşek ya da özensiz çalışır. Bu durum, test deseninde dış 
köşelerin yuvarlak olması ve dairesel segmentlerin tamamının ortada buluşmaması ile görülebilir.

İntegral Kazanç: İntegral Kazanç kontrol döngüsünün konumlandırma hassaslığını geliştirir. 

İntegral Kazanç statik sürtünmeyi ya da yerçekimini telafi etmek için kullanılabilir. Aşırı İntegral Kazanç 
sistem dengesizliğiyle sonuçlanabilir.



56 Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9

2 – Makine Kurulumu

Bir çok şekil kesme makinesinde bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanmalıdır.

Türev Kazanç: Türev Kazanç hızdaki ani değişiklikleri sönümlendirmeye yardımcı olur. Türev Kazanç ne kadar yüksek 
olursa kontrol döngüsüne olan yanıt süresi o kadar yavaş olur.

Bir çok hız döngüsü sürücüsü için bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanır.

İleri Besleme Kazancı: İleri Besleme Kazancı, makine hareketi sırasında izleme hatasını sıfıra sürmek için kullanılabilir. 
Tüm dijital kontrol döngülerinde hız komutunun getirdiği bir sonlu hata miktarı vardır. 

İleri Besleme Kazancının artırılması bu getirilmiş hatayı azaltabilir.

Hız Kazancı: Bir akım döngü amplifikatörü kullanırken, bir dış takometre olmadan nemlendirme sağlamak için CNC’deki 
iç hız döngüsü kullanılabilir.

Dahili hız döngüsünü bir akım döngü amplifikatörüyle kullanmak, daha yüksek statik katılık, daha akıcı 
makine hareketi ve daha az yol dışına çıkmaya neden olabilir.

Servo Hata Toleransı: Servo hatası, diğer adıyla izleme hatası, kontrol edilen motor pozisyonu ile gerçek motor 
pozisyonu arasındaki farktır. Servo hata toleransı CNC arızalarından önce izin verilen izleme hatası miktarının 
üst limitidir.   

Servo hata toleransı miktarı, kesme sistemi mekaniklerine bağlı olarak değişir. Servo hata toleransını çok 
düşük ayarlamak CNC’nin tekrar tekrar arıza yapmasına neden olabilir. Servo hata toleransını çok yüksek 
ayarlamak kusurlu hareket veya mekanik zarara neden olabilir. Watch Window’daki İzleme Hatası 
parametresini ayarlayın ve kesme sisteminin boşta bekleme durumunu gözlemleyin (az miktarda izleme 
hatası normaldir). Servo hata toleransını boşta bekleme izleme hatasından biraz daha yüksek bir 
değere ayarlayın. 

Beher mm için Enkoder Sayımları: Beher mm için enkoder sayımlarını belirlemek için, enkoderlerinizin aşağıdaki 
ölçümlerini bilmeniz gerekecek:

• Motorun her bir devir sayımı
• Dişlilerin oranı
• Pinyon dişlisinin bir devirde aldığı mesafe
• Raya oturduğunda pinyon dişlisinin çapı 

Denklemin bir örneği aşağıda gösterilmektedir:
her bir motor devri için 1000

hatlı enkoder x 4 (dörtlü)
10:1 dişli oranı Pinyonun bir devirde 

aldığı mesafe 

Pinyon çember'in çevresi (2 inç çap x pi sayısı)

Birim başına enkoder 
sayımları (inç ya da mm)

4000 sayım
x

10 motor devri
x

1 devir
=

X sayımı
1 devir 1 pinyon devri 2 inç inç
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Hatalı Rampa Süresi: Bu parametre bir hata meydana geldikten sonraki hareketi yavaşlatma süresini ayarlar. “Hatalı 
Rampa Süresi” sonunda sürücüler devre dışı bırakılır.

Sürücü Tipi: Bu parametre, CNC’ye çalıştıracağı kontrol döngü tipini iletmek için kullanılır. 

Harici bir hız döngü sürücüsü (motordaki entegre takometre olmasıyla anlaşılır) çalıştırıyorsanız, Hız’ı seçin. 
(Takometresiz) tork modunda çalıştırıyorsanız, Akım’ı seçin.

DAC Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan düzgün kontrol döngü geri beslemesi 
oluşturmak için analog çıkış polaritesinin değiştirilmesini sağlar.

Enkoder Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan pozitif makine hareketinin düzgün 
sayımını oluşturmak için enkoder giriş polaritesinin değiştirilmesini sağlar. 

Enkoder Çözme Modu: Halen, CNC sadece 4X enkoder çözme modunu desteklemektedir. Bu, pozisyonel doğruluğu 
artırmak için yapılır.

Donanımsal Limitleri Kullan: Kesim sisteminin donanımsal limit sviçlerini kullanıp kullanmayacağını seçin. Donanımsal 
limit sviçleri kullanılıyorsa, CNC geri beslemeyi devre dışı bırakacak ve girişlerin etkin olması durumunda bir 
hata mesajı görüntüleyecektir. Donanımsal limit sviçlerinin kurulu olması önerilir.

Geri Tepme Telafisi: Geri Tepme Telafisi parametresi, sürücü sisteminin mekaniklerindeki herhangi bir geri tepmeyi 
dengelemek ya da telafi etmek için kullanılır.

Minimum Kafa Aralığı: Köprü 1 ve Köprü 2 eksenleri arasında izin verilen minimum mesafeyi ayarlar.

Hom: Hom parametresi Hom özelliğinin kullanımını etkinleştirmek için kullanılır. G/Ç yapılandırmasına bağlı olarak sehpa 
önceden tanımlanmış bir Hom Sviçine ya da Limit Sviçine homlanabilir.

Hom özelliği kesim sehpasında bilinen, mutlak bir fiziksel pozisyon yeri ayarlamak için kullanılır, bu yer 
gelecekteki manuel “Homa Git” ve diğer hareket komutlarında referans için kullanılır. Bu genelde, kendisine 
bilinen bir fiziksel yer sağlayan uygun eksende konumlandırılmış bir hom svicinin etkinleştirilmesi ile 
gerçekleştirilir.

CNC’de homlama komutunu girdiğinizde, CNC, ekseni, sviçler etkinleşene kadar Yüksek Hom Hızı’nda 
hom svicine doğru ilerletir. Sviçler etkinleştikten sonra, hareket durur ve eksen, karşı yönde Düşük Hom 
Hızında sviçten uzaklaşır. Sviç devre dışı kaldığı an, gelecekteki hareket komutları için mutlak bir referans 
noktası sunan pozisyonu CNC kaydeder.

Mutlak Hom Pozisyonu: Hom Limit Svici ya da Markalayıcı Vuruş algılandığı andaki eksen pozisyonunu tanımlar.

Hom Ofset Mesafesi: Kullanıcının Hom Limit Svici’nden ofset mesafesi ayarlamasını sağlar.

Hom Yönü: Homlama sırasının birinci aşamasında eksenlerin dolaşacağı yönü belirler.

Markalayıcı Vuruş Kullan: Etkinleştirildiğinde, markalayıcı vuruşun algılandığı anda mutlak hom pozisyonu atanır. 
Optimum homlama tekrarlanabilirliği için Markalayıcı Vuruş’un kullanılması önerilir.

Yazılım Dolaşma Limitlerini Kullan: CNC, pozisyona göre yazılım Limit sviçleriyle çalışabilme özelliğine sahiptir. 
Etkinleştirildiğinde, bu özellik kullanıcının hatanın hata mantığını ya da etkinken Hızlı Yavaşlama’yı seçmesini 
sağlar. Arıza, hızlı arızalı donanım sviçleri gibi çalışır. Hızlı Yavaşlama, hareketi yavaşlatmak için hızlı 
Yavaşlama değerini kullanır. 

Maksimum/Minimum Dolaşma Limiti: Yazılım Limitleri etkinleştirilmişse, kullanıcıdan kesim makinesinin maksimum 
veya minimum dolaşımını gerçekleştirmesi istenir.

Ayna Aksi Markalama Ofsetleri: Önayarlı araç ofsetlerinin, köprü 2 ekseni için aynalı hareket olarak icra 
edilmesini sağlar.

Lazer Telafisi: Eksenlerin (sadece Köprü, İkinci Köprü Motoru, Ray ve İkinci Tahrik) gerçek pozisyonlarını düzeltmek 
için Lazer interferometresiyle toplanmış pozisyon değerlerini kullanır.
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Lazer Eşleme

Lazer Eşleme ekranı, lazer interferometresi için bir arayüz sağlar. CNC, her sürücü ekseninin (ray, köprü ve ikinci tahrik) 
belirli noktalarda (veya hedeflerde) lazer interferometre tarafından eşlenmesini sağlayan bir CNC parça programı 
oluşturmak için Lazer Eşleme ekranındaki parametreleri kullanır.

Parametreler ayarlandıktan ve lazer interferometre eksene bağlandıktan sonra, doğru eksen için eşleştirme düğmesine 
basın. CNC parça programını otomatik olarak yükler ve çalıştırır.

Ray/Köprü İlk Çalıştırma: Ray veya Köprü eksenleri üzerindeki ilk çalıştırmanın yönü. Seçim, hareketin hom 
pozisyonuna göre yönünü esas almalıdır.

Ters Mesafe: Çalıştırmanın başında ve sonunda, ters yöndeki dolaşma mesafesidir. 

Kullanımı: Ters hareket eksenle eşleşmeden önce mekanik geri tepmeyi kaldırır.

Hedef Mesafesi: Hedefler arasındaki mesafeyi ayarlar.

Kullanımı: Bu değer 20 inç veya daha fazla olmalıdır.

Hedef Sayısı: Her çalışmada, lazer interferometrenin eksenin fiziksel pozisyonunu ölçtüğü duraklama sayısı CNC’nin 
eşleştirme için yarattığı parça programı bu hedeflerin her biri için duraklama (bekleme) içerir.

Kullanımı: 2 ile 1000 arasında değerler girin.
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Hedef Beklemesi: Hareketin, interferometrenin ölçüm yapıp sonuçları kaydedebilmesi için, her hedefte bekleme süresi.

Kullanımı: Bu değeri nasıl ayarlayacağınızı belirlemek için lazer interferometrenizin kullanma kılavuzuna bakın.

Eşleme Hızı: CNC tarafından eşleme için yaratılan parça programının program hızı.

Çalıştırma Sayısı: İnterferometrenin eksen üzerinde yaptığı çalıştırma sayısı. Bu değeri minimum 2 olarak belirleyin.

Kullanımı: Bu değeri 2 ile 1000 arasında bir çift sayı olarak ayarlayın çünkü interferometrenin eksenin 
sonuna kadar gidip dönmesi gerekir. Çalışma sayısı büyüdükçe, hareket telafisi daha kesin olur.

Hızları Ayarlama

Hızları ayarlama ekranı çalışma modları için makine hızlarını belirlediğiniz yerdir.

CNC, sürücülere, motorlara, dişli kutularına ve sistem mekaniğine bağlı olarak, çok geniş bir hız aralığı 
yelpazesinde çalışabilir. 

Hız, 0 ila: Hız aralıklarını belirler ve bu hızlar için hızlanma oranlarını özelleştirir. Maksimum hızdan daha düşük bir hız aralığı 
girildiğinde, maksimum makina hızı ayarlarında yeni bir aralık yaratılır. Maksimum 5 hız aralığı 
belirleyebilirsiniz.

Hızlan aralıklarının sayısını azaltmak için, en yüksek aralıktaki maksimum hızı girin, ek aralık alanları 
ekrandan kaldırılır.
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Hızlanma Oranı: Tüm hareketler için hem hızlanma hem de yavaşlama oranlarını belirleyin.

Kesim cihazını problemsiz çalıştırmak için, tüm mekanik sistemlerin farklı hızlanma ve yavaşlama oranları 
vardır. Hızlanma oranı ne kadar yüksek olursa, makine de o kadar kısa sürede hızlanır. Hızlanma oranı ne 
kadar düşük olursa, makinenin kesim cihazını konumlandırması o kadar sorunsuz olur.

İstenilen hızlanma oranı için milliG cinsinden bir değer girin. Bir milliG, yaklaşık 0,384 inç/saniye2’dir. Bu 
alan için başlangıç değeri olarak 10 milliG önerilir.

Çabuk Durma Yavaşlama Oranı: Bu parametre Çabuk Durma veya Torç Çarpışması Girişi ile etkinleştirilir ve Çabuk 
Durma Girişi etkin olduğunda sistemin milliG cinsinden ne kadar kısa sürede duracağını gösterir. Genellikle 
bu değer hızlanma oranından çok daha büyüktür.

Bir milliG, yaklaşık 0,384 inç/saniye2’dir.

Maksimum Makine Hızı: Sistemin konturlama yapabileceği maksimum değeri girin. Bu parametre, takip eden tüm hız 
girişlerinin aralığını sınırlandırır. Ek olarak, çalışma süresi boyunca, Watch Window üzerinde hız ölçeri 
ölçeklendirir.

CNC’nin maksimum konturlama hızı aşağıdaki denklemle hesaplanabilir.

Maksimum Konturlama Hızı (inç/dak) =

Örneğin: CNC 4000 kenar/inç çözünürlüğündeki bir kesim makinesini 1500 inç/dak ile komuta edebiliyor.

Makine Hızı Limiti: Makine Hızı Limiti Girişi etkin olduğunda makinenin maksimum hızını tanımlar. Bu limit, genellikle 
makinenin test ve bakım işlemleri sırasında düşük bir makine hızı sabitlemek için kullanılır. 

Yüksek Gezinme Hızı: Yüksek manuel hareket hızını tanımlar

Orta Gezinme Hızı: Orta manuel hareket hızını tanımlar 

Düşük Gezinme Hızı: Düşük manuel hareket hızını tanımlar 

Minimum Köşe Hızı: Köşelerde çalışmak için kullanılan minimum hızı tanımlar. Pek çok kesme işlemi için optimum kesim 
kalitesi sağlamak üzere, CNC merkezcil hız ve hızlanma algoritmalarına sahiptir. Bazı durumlarda, minimum 
köşe hızı, köşelerde bindirme olmasını önler. Normal işlemler için bu parametre sıfır olarak ayarlanmalıdır.

Yüksek Hom Hızı: CNC’nin homlama sekansının ilk aşamasında kullandığı hızı tanımlar. İlk aşamada, kesim cihazı hom 
limit sviçlerine yüksek hızda yaklaşır. 

Düşük Hom Hızı: CNC’nin homlama sekansının ikinci aşamasında kullandığı hızı tanımlar. İkinci aşamada, kesim cihazı 
hom limit sviçlerinden uzaklaşır ve markalayıcı vuruşlara doğru ilerler. CNC markalayıcı vuruşu algıladığında 
yavaşlayarak durur ve markalayıcı vuruşa doğru ters yönde hareket eder.

Sürünme Hızı Yüzdesi: Sürünme sırasında makine kesme hızının yüzde kaçının kullanılacağını tanımlar. Genellikle, 
sürünme hızı, kesme hızının %25’idir.

Torç Yüksekliği Devre Dışı Bırakma Hızı: CNC’nin yükseklik kontrolünü devre dışı bıraktığı, programın kesme hızı 
yüzdesini belirtir. Örneğin, kesim sistemi köşe gibi bir parça özelliğini kesmek için yavaşladığında, ark 
gerilimi yükselir ve bu da torcun çalışma parçasına doğru alçalmasını sağlar. Kesim sistemi kesme hızının 
belirtilen yüzdesine inerek yavaşladığında, CNC THC gerilim izlemesini devre dışı bırakır. 

Daha fazla bilgi için, bu bölümün içindeki Torç Yüksekliği Devre Dışı başlığına bakın.

60 saniye
x

1 inç
x

100.000 kenar
dakika kullanıcı kenarı saniye
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TYDD Hızı Öncesi Mesafesi: Program kesme hızı Torç Yüksekliği Devre Dışı Hızının altına düştüğünde ya da, 
segmentler teğet açısından daha geniş bir açıyla kesiştiğinde bu mesafe etkindir. CNCler, bir köşe dönüşü 
öncesi torç yükseklik kontrolünü devre dışı bıraktıkları andaki mesafeyi belirtir.

TYDD Hızı Sonrası Mesafesi: Bir köşeyi döndükten sonra, torç yükseklik kontrolüne ilişkin gerilim izlemeyi etkinleştirme 
mesafesini belirtir. Program kesme hızı Torç Yüksekliği Devre Dışı Hızının altına düştüğünde ya da, 
segmentler teğet açısından daha geniş bir açıyla kesiştiğinde TYDD Hızı Sonrası Mesafesi etkindir. 

S-eğrisi Hızlandırma: S-eğrisi Hızlandırma’yı etkinleştirmek için Evet’i seçin. Trapezoidal hızlanmayı kullanmak için 
Hayır’ı seçin. Uygulamaya ve sehpa mekaniğine bağlı olarak, S-eğrisi hızlandırma trapezoidal hareketten 
kaynaklanan “silkelenmeyi” azaltabilir ya da ortadan kaldırabilir. Daha fazla bilgi için, bu bölümde ileride 
geçen S-eğrisi hızlandırma başlığına bakın. 

CBH Hızları

CBH hızı kurulum parametreleri ancak etkin olduklarında görüntülenir.

CBH Hızlanma Oranı: Konturlanan bevel kafasının sorunsuz ve stabil hareketine ilişkin hızlanma oranını belirtir. Hızlanma 
oranı ne kadar yüksek olursa, CBH kesim hızına o kadar kısa sürede çıkar. Hızlanma oranı ne kadar düşük 
olursa, makinenin kesim cihazını konumlandırması o kadar sorunsuz olur. Değerler devir/saniye2 olarak girilir.

Maksimum CBH Hızı: Devir/dakika cinsinden maksimum CBH dönüş hızını belirtir.

CBH Yüksek Gezinme / Hom Hızı: Manuel CBH gezinme hızını ve yüksek Hom hızını belirtir.

CBH Düşük Gezinme / Hom Hızı: CBH düşük hom hızını belirtir.

THC Hızları

THC hız kurulum parametreleri, ancak Makine Kurulumları ekranında bir Sensor THC kurulmuş ise görüntülenir.

THC Hızlanma Oranı: Sensor THC’nin sorunsuz ve stabil hareketine ilişkin hızlanma oranını belirtir. Hızlanma oranı ne 
kadar yüksek ise, THC o kadar kısa sürede kesim hızına çıkar. Hızlanma oranı ne kadar düşük olursa, 
makinenin kesim cihazını konumlandırması o kadar sorunsuz olur. Değerler milliG olarak girilir.

Maksimum THC Hızı: İnç / dakika cinsinden maksimum Sensor THC hızını belirtir.

THC Gezinme Hızı: THC gezinme hızını belirtir. 

THC Hom/Yüksek IHS Hızı: Kızağın üstündeyken torcu homlamak ve torcu seçilen IHS yüksekliğinden alınıp, çalışma 
parçası algılayana kadar hareket ettirmek için kullanılan hızı belirtir.

THC Düşük IHS Hızı: Çalışma parçasını algıladıktan sonra torcu geri çekmek için kullanılan hızı belirtir. Temas algısı 
sonlanana kadar torç bu hızda geri çekilir. Bu, çalışma parçasının herhangi bir esnemesinden bağımsız 
olarak, çalışma parçasına olan kesin uzaklığı belirler. Optimum kesinlik için çok düşük bir hız önerilir.
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Eğme/Döndürücü Hızları

Aşağıdaki Hızlar kurulum parametreleri Düşey Eğme Döndürücü etkin olduğunda kullanılabilir.

Döndürme Hızlanma Oranı: Kontur bevel kafasının sorunsuz ve stabil hareketine ilişkin hızlanma oranını belirtir. 
Hızlanma oranı ne kadar yüksek olursa, Döndürme Ekseni kesim hızına o kadar kısa sürede çıkar. Hızlanma 
oranı ne kadar düşük olursa, makinenin kesim cihazını konumlandırması o kadar sorunsuz olur. Değerler 
devir/saniye2 olarak girilir.

Maksimum Döndürme Hızı: Devir/dakika cinsinden maksimum Döndürme Ekseni dönüş hızını belirtir.

Döndürme Yüksek Gezinme Hızı: Gezindiği zaman yüksek döndürme ekseni hızını belirtir.

Döndürme Düşük Gezinme Hızı: Gezindiği zaman düşük döndürme ekseni hızını belirtir.

Eğme Hızlanma Oranı: Kontur bevel kafasının sorunsuz ve stabil hareketine ilişkin hızlanma oranını belirtir. Hızlanma 
oranı ne kadar yüksek olursa, eğme ekseni kesim hızına o kadar kısa sürede çıkar. Hızlanma oranı ne kadar 
düşük olursa, makinenin kesim cihazını konumlandırması o kadar sorunsuz olur. Değerler devir/saniye2 
olarak girilir.

Maksimum Eğme Hızı: Devir/dakika cinsinden maksimum eğme ekseni hızını belirtir.

Eğme Yüksek Gezinme Hızı: Gezindiği zaman yüksek eğme ekseni hızını belirtir.

Eğme Düşük Gezinme Hızı: Gezindiği zaman düşük eğme ekseni hızını belirtir.

S-eğrisi hızlandırma

S-eğrisi, hızlanma sırasında geleneksel ya da trapezoidal hareketten daha akıcı hareket sağlayan bir Hypertherm 
CNC özelliğidir.

Trapezoidal hareket sırasında, CNC, makine kurulumlarında belirlenmiş olan makine hızlanmasına derhal ulaşmak için 
sürücü sistemlerine bir komut gönderir. Maksimum hızlanma oranına ve istenilen kesim hızına ulaşmanın en çabuk yolu 
budur. Bununla birlikte, hızlanmada yaşanan bu ani değişiklik sehpanın hareketinde “silkelenmeye” yol açar ve kesim 
kalitesini etkileyebilir. En büyük silkelenmeler, sehpa bir kesimin başında ya da sonunda hızlanmaya ya da yavaşlamaya 
başladığında gerçekleşir. 

S-eğrisi hareketi sırasında, sistem maksimum hızlanma oranına ulaşana kadar, CNC adım adım sürücü sistemine hızlanma 
komutları gönderir. S-eğrisi komutları hızlanmayı akıcılaştırır ve verilen hızlanma oranı için silkelenmeyi azaltır. Trapezoidal 
hareket kullanılırken sınırlayıcı faktör silkelenme ise, bu durum, sehpanın daha yüksek hızlanma oranlarına çıkmasını 
sağlayabilir.
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S-eğrisi hareketinin tipik uygulaması, trapezoidal hızlanma ile aynı tepe hızlanma oranını kullanır ve daha sorunsuz bir 
hızlanma sağlar. Bununla birlikte, bu uygulama ile istenilen hızlanma oranına ulaşmak ve belirli bir hareketi tamamlamak 
daha uzun sürer.

Hypertherm’in S-eğrisi uygulamasında, CNC, trapezoidal hızlanma için seçilen ortalama hızlanma oranıyla aynı oranı 
kullanırken, ortalama hızlanma ayarından %50 daha yüksek bir tepe hızlanma oranı kullanır. Tepe hızlanma oranını 
yükselterek S-eğrisi hızlanma, bir segment uygulamasını trapezoidal hızlanma ile aynı süre içinde tamamlar.

Örnek: Trapezoidal hareket için 40 mG ortalama hızlanma oranı belirlenmiş ise, S-eğrisi çalıştırıldığında, sehpa yine 
ortalama 40 mG oranında hızlanır, fakat tepe hızlanma oranı 60 mG olur.
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Daha yüksek bir tepe hızlanma oranıyla, S-eğrisi trapezoidal hareket ile aynı süre zarfında, sehpanın silkinme olmadan 
istenilen kesim hızına ulaşmasını sağlar. 

S-eğrisi kurulumu

S-eğrisi hızlanma, Makine Kurulumları > Hızlar kurulum ekranında bulunan tek bir parametre ile etkinleşir.

Hızlanma Oranı parametresi, hem S-eğrisi hem de trapezoidal hareket için ortalama hızlanma oranını belirler. S-eğrisini 
seçtiğinizde, yeni bir parametre, Tepe S Eğrisi Hızlanma oranı ekranda görüntülenir. Bu parametre sadece bilgilendirme 
amaçlıdır ve bir kesim işleminin başında kullanılan maksimum hızlanmayı gösterir ve ortalama hızlanma oranından %50 
daha yüksek bir hızlanma oranıdır.

Dikkat! Makine hasarını önlemek için: 

Mevcut trapezoidal hızlanma parametresi değeri, kesim sehpasının maksimum 
hızlanabilme değerine ayarlanmış ise, S-eğrisi özelliğini etkinleştirmeden önce bu 
hızlanma parametresini %50 azaltın 
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Torç Yüksekliği Devre Dışı

Torç Yüksekliği Devre Dışı özelliği, Torç Yüksekliği Devre Dışı çıkışını etkinleştirir ve kesim kalitesini ve sistem mekaniğini 
korumak amacıyla köşelerde, deliklerde ya da kesim sisteminin yavaşlaması gereken diğer parça özelliklerinde, torcun 
dalmasını ya da çarpmasını önlemek için otomatik torç yüksekliği kontrol sisteminin otomatik ayarını dondurur ya da devre 
dışı bırakır. 

CNC, aşağıdaki parametre değerlerine göre Torç Yüksekliği Devre Dışı çıkışını etkinleştirir

 Torç Yüksekliği Devre Dışı Hızı

 TYDD Hızı Öncesi Mesafe

 TYDD Hızı Sonrası Mesafe

Bu koşullardan biri gerçeklendiğinde, Torç Yüksekliği Devre Dışı özelliği uygulanır. Bir köşenin tanımı, Özel Kurulumlar 
ekranındaki teğet açısına ve Torç Yüksekliği Devre Dışı Bırakma Hızı değerine bağlıdır. 

Teğet Açı: Hareket kontrolü için teğet açısının derecesini belirtir. Seçili teğet açısından daha büyük olan açılarda kesişen 
bir parça içindeki segmentler sıfır değerine doğru ya da minimum köşe hızına doğru yavaşlar. Seçili teğet 
açısına eşit ya da bundan daha küçük olan açılarda kesişen bir parça içindeki segmentler, bir sonraki 
segment hız-sınırlı ark olmadığı sürece yavaşlamaz. 

Torç Yüksekliği Devre Dışı Bırakma Hızı: CNC’nin yükseklik kontrolünü devre dışı bıraktığı, programın kesme hızı 
yüzdesini belirtir. Örneğin, kesim sistemi köşe gibi bir parça özelliğini kesmek için yavaşladığında, ark 
gerilimi yükselir ve bu da torcun çalışma parçasına doğru alçalmasını sağlar. Kesim sistemi kesme hızının 
belirtilen yüzdesine inerek yavaşladığında, CNC THC gerilim izlemesini devre dışı bırakır. 

TYDD Hızı Öncesi Mesafesi: Program kesme hızı Torç Yüksekliği Devre Dışı Hızının altına düştüğünde ya da, 
segmentler teğet açısından daha geniş bir açıyla kesiştiğinde bu mesafe etkindir. CNC’ler, bir köşe dönüşü 
öncesi torç yükseklik kontrolünü devre dışı bıraktıkları andaki mesafeyi belirtir.

TYDD Hızı Sonrası Mesafesi: Bir köşeyi döndükten sonra, torç yükseklik kontrolüne ilişkin gerilim izlemeyi etkinleştirme 
mesafesini belirtir. Program kesme hızı Torç Yüksekliği Devre Dışı Hızının altına düştüğünde ya da, 
segmentler teğet açısından daha geniş bir açıyla kesiştiğinde TYDD Hızı Sonrası Mesafesi etkindir. 
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Aşağıdaki çizimde, Torç Yüksekliği Devre Dışı çıkışı kurulum parametrelerinin değerlerine göre etkinleştirilmiştir.

Bu değerler için, 90 derecelik her bir köşenin 12,7 mm öncesinde ve 2,7 mm sonrasında Torç Yüksekliği Devre Dışı çıkışı 
etkindir. Bu çıkış, aynı zamanda torç delikten uzaklaşırken ve ark boyunca hızlanırken etkindir çünkü hız Torç Yüksekliği 
Devre Dışı Bırakma Hızı değerinin altındadır. Son olarak, ark 20 derecelik teğet açısından daha geniş bir açıyla kesiştiği 
için Torç Yüksekliği Devre Dışı çıkışı, arkın başından 0,5 inç öncesinde ve sonrasında ve arkın sonundan 0,5 inç öncesinde 
ve sonrasında etkindir.

Bağlantı Noktalarını Yapılandırma

Her CNC’de iki seri bağlantı noktası standart özelliktir. Modele bağlı olarak seri bağlantı noktaları RS-232C veya RS-422 
iletişimine ayarlanmıştır. Seri bağlantı noktası ayarlarını RS-232C ile RS-422 arasında değiştirme konusunda daha fazla 
bilgi almak için, bkz Seri Bağlantı Noktaları sayfada 221. 

Seri bağlantı noktaları, pek çok kesim işleminde ortaya çıkan EMI/RFI parazitlerini minimize etmek için opto-izolasyon 
ve filtreleme ile tasarlanmıştır. Parametreler bağlantı noktası özellikleri seçimlerine bağlı olarak etkinleştirilir ve devre 
dışı bırakılır. 

Parametre Değer
Torç Yüksekliği Devre Dışı Bırakma Hızı Yüzdesi %90
THC Hızı değeri Öncesi Mesafe 12,7 mm
THC Hızı değeri Sonrası Mesafe 12,7 mm
Teğet Açısı Değeri 20 derece
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Ana bilgisayar ile iletişim kurabilmek için CNC, kendi üzerinde bulunan iletişim bağlantısını kullanacak şekilde 
yapılandırılabilir ya da kullanıcı özel bir iletişim bağlantısı oluşturmak için Bağlantı ekranında kendi verilerini girebilir. 
Phoenix yazılımına erişim konusunda gereken bilgileri bu bölümün ileriki başlıklarında bulabilirsiniz. 

Yazılımda maksimum sekiz bağlantı noktası yapılandırılabilir. CNC ile birlikte tedarik edilen donanım, daha az sayıda iletişim 
bağlantı noktası destekliyor olabilir.

Aşağıdaki parametreler, özel iletişim paketinize ve seçilen iletişim özelliklerine ilişkin seri bağlantı noktalarını yapılandırır.

Temel Yapılandırma

Bağlantı Noktası Atama: Aşağıdaki uzaktan iletişim ayarlarıyla hangi seri bağlantı noktasının bağlantı kullanımı için 
yapılandırıldığını belirtir. Bağlantı Seç, Mesajlaşma, HD4070, FineLine veya Command THC (V tipi CNC).

Zaman Aşımı: Uzak bir cihazla bağlantı kuramadığı zaman, CNC’nin bir iletişim hatası vermeden önce beklediği 
süreyi belirtir.

Baud Hızı: Uzak iletişim bağlantısına ait baud hızını belirtir. Kullanılabilen baud hızları gösterilmiştir. Ayrıca, CNC etkin 
baud hızını iki katına çıkarabilen, benzersiz bir sıkıştırma özelliğine sahiptir. Örneğin, 9600 baud hızında 
çalışmak üzere yapılandırılmış olan bağlantılar için, etkin hız 19,2K baud değerindedir.

Not: Seri mesajlaşma için, 1200 ila 115200 baud iletişim hızı kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Program Kodu 
bölümünde Seri Mesajlaşma başlığına bakın.

ESSI Program Sonlandırma: Bu parametre, operatörün CNC’ye makineyi durdurmak için hangi ESSI kodunu 
(0, 63, 64 99, / veya =) kullanacağını söylemesini sağlar. 
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Phoenix Bağlantısını Kullanma: CNC ile birlikte tedarik edilen Phoenix İletişim bağlantısı programını kullanıyorsanız 
Evet’i seçin. CNC iletişim bağlantısı iletişim parametrelerine gerekli ASCII kodlarını otomatik olarak girer.

Eşlik: Uzak iletişim bağlantısına ait eşliği belirtir.

Veri Bitleri: Uzak bağlantının kullandığı veri biti sayısını belirtir. CNC ile tedarik edilen bağlantı yazılımında bu değer 8’dir.

Aktarım Gecikmesi: CNC’nin seri bağlantı noktası üzerinden aktarılan her bir karakter arasında bıraktığı gecikmeyi 
belirtir. Bazı iletişim bağlantıları kendilerine gönderilen karakterlerde kayıp yaşamamak için kısa bir gecikme 
süresine ihtiyaç duyar. 

Bu parametre normalde 0’a ayarlanmalı ve Zaman Aşımı parametresinden daha büyük bir değere sahip 
olmamalıdır.

Aşağıdaki parametreler kullanıcının iletişimi başlatmak için, ana bilgisayarda kullanılan karaktere ya da simgeye karşılık 
gelen ASCII kodunu girerek, CNC üzerinde özel bir iletişim bağlantısı oluşturmasını sağlar 

Örneğin: ASCII Ondalık Kodu 33 ! simgesine eşittir. 

Dosya Döküm Modu: Dosya Döküm Modu’nda çalışan bağlantı programlarıyla iletişim kurmak amacıyla bağlantı iletişim 
protokolünü yapılandırmak için On’u seçin. Bu, CNC’nin parça programlarını bir bant-okuyucu tarzı bağlantı 
ile kesintisiz tek bir bilgi akışı olarak kabul etmesini sağlar.

M65 Otomatik Yeniden Yüklemeye İzin Ver: Genel bağlantı iletişimleri etkin olduğunda kullanılabilir ve otomatik 
yeniden yükleme kodu olarak EIA M65 kodunu seçmenizi ya da yok saymanızı sağlar.

Otomatik Tekrar Yükleme Öncesi Hom: Bir sonraki, ister seri bağlantı ister USB belleğinden (EIA M65 kodu), 
otomatik yeniden yükleme gerçekleştirilmeden önce makineyi otomatik olarak homlar

İletişim Başlat: İletişim başlatmak için ana bilgisayarda kullanılan karaktere ya da simgeye karşılık gelen ASCII kodunu girin.

İletişim Bitti: İletişimi sonlandırmak için ana bilgisayarda kullanılan karaktere ya da simgeye karşılık gelen ASCII kodunu girin.

İletişim Alındı: İletişim alındısı için ana bilgisayarda kullanılan karaktere ya da simgeye karşılık gelen ASCII kodunu girin. 

İletim Sonu: İletişimi onaylamak için ana bilgisayarda kullanılan karaktere ya da simgeye karşılık gelen ASCII kodunu girin.

İletişim İstemi: İletişim istemi için ana bilgisayarda kullanılan karaktere ya da simgeye karşılık gelen ASCII kodunu girin.

İletişimi Duraklat: İletişimi duraklatmak için ana bilgisayarda kullanılan karaktere ya da simgeye karşılık gelen ASCII 
kodunu girin.

Geri al: Bu alan sadece Dosya Döküm Modu etkin olduğunda etkindir. Ana tape sürücü sisteminde tape geri almak için 
ana bilgisayarda kullanılan karaktere ya da simgeye karşılık gelen ASCII kodunu girin. Geri al komutunu 
kaldırmak için 0 girin.

Aşağıdaki ek parametreler Seri Mesajlaşma etkin olduğunda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Seri Mesajlaşma, 
Phoenix V9 Serisi Programcının Referansı (806420).

Akış kontrolü: Hiçbiri, Xaçık/Xkapalı ya da Donanım seçeneklerinden birini seçin.

Yolda Gezinme Sırasında: Duraklama ekranında, yol üzerinde İleri ya da Geri gezinirken CNC’nin mesaj gönderip 
göndermeyeceğini seçin. 

Notlar:

 Durdur Düğmesine basıldığında ya da Uzaktan Duraklatma girişi etkinleştirildiğinde tüm mesajlaşmalar durdurulur.

 21 Tipi Mesajlar Yolda Yedekle için uygulanmaz.
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Zaman Aşımında Tekrar Dene: Sistemin 22 Tipi Mesajları otomatik olarak kaç kez deneyeceğini seçin. Sistem, mesajı 
belirtilen sayıda göndermeye çalıştıktan sonra, harici cihazın yanıt vermediğini göstermek için “Mesaj 
Hatası” görüntüler.

Zaman Aşımı: Program kodunun komut satırında herhangi bir zaman aşımı değeri belirtilmemiş ise, bu değer 22 Tipi 
Mesajlar için kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek için Zaman Aşımı/Aktarım Gecikmesi parametrelerine bakınız.

Phoenix Bağlantısı Yapılandırması

Bağlantı Noktası Atama: Aşağıdaki uzaktan iletişim ayarlarıyla hangi seri bağlantı noktasının bağlantı kullanımı için 
yapılandırıldığını belirtir. Bağlantı Seç, Mesajlaşma, HD4070, FineLine veya Command THC (V tipi CNC).

Zaman Aşımı: Uzak bir cihazla bağlantı kuramadığı zaman, CNC’nin bir iletişim hatası vermeden önce beklediği 
süreyi belirtir.

Baud Hızı: Uzak iletişim bağlantısına ait baud hızını belirtir. Kullanılabilen baud hızları gösterilmiştir. Ayrıca, CNC etkin 
baud hızını iki katına çıkarabilen, benzersiz bir sıkıştırma özelliğine sahiptir. Örneğin, 9600 baud hızında 
çalışmak üzere yapılandırılmış olan bağlantılar için, etkin hız 19,2K baud değerindedir.

Not: Seri mesajlaşma için, 1200 ila 115200 baud iletişim hızı kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Program Kodu 
bölümünde Seri Mesajlaşma başlığına bakın.

ESSI Program Sonlandırma: Bu parametre, operatörün CNC’ye makineyi durdurmak için hangi ESSI kodunu 
(0, 63, 64 99, / veya =) kullanacağını söylemesini sağlar. 
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Phoenix Bağlantısını Kullanma: CNC ile birlikte tedarik edilen Phoenix İletişim bağlantısı programını kullanıyorsanız 
Evet’i seçin. CNC iletişim bağlantısı daha önce listelenmiş olan iletişim parametrelerine gerekli ASCII 
kodlarını otomatik olarak girer.

Ana Sistem Dosya Adlarını Göster: Dosya Adlarının İndirme sırasında Ana sistemde görünüp görünmeyeceğini seçin. 
Bu özellik, ana bilgisayarda çok büyük parça klasörleri olan ve yüklemek istedikleri parça programının dosya 
adını kesin olarak bilen operatörler için zamandan tasarruf sağlar. 

Bu özelliğin etkinleştirilebilmesi için, Phoenix Bağlantısı Kullanma parametresinin açık (ON) olarak seçilmiş 
olması gerekir.

Kontrol İzleme: Kullanıcının ana bilgisayarda CNC durumunu görüntülemesini sağlar. Dosya adı durumu, konumu, 
kesme modu ve kesme bilgileri görüntülenir. Bu özellik yalnızca Phoenix Bağlantısı iletişim yazılımı ile 
geçerlidir. Daha fazla bilgi için, bkz. Phoenix Bağlantısı sayfada 225.

Aktarım Gecikmesi: CNC’nin seri bağlantı noktası üzerinden aktarılan her bir karakter arasında bıraktığı gecikmeyi 
belirtir. Bazı iletişim bağlantıları kendilerine gönderilen karakterlerde kayıp yaşamamak için kısa bir gecikme 
süresine ihtiyaç duyar. 

Bu parametre normalde 0’a ayarlanmalı ve Zaman Aşımı’ndan büyük bir değere sahip olmamalıdır.

Otomatik Tekrar Yükleme Öncesi Otomatik Hom: Bir sonraki, ister seri bağlantı ister USB belleğinden (EIA M65 
kodu), otomatik yeniden yükleme gerçekleştirilmeden önce makineyi otomatik olarak homlar.

Güncelleştirmeleri Karşıdan Yükle: Operatörün bağlantı iletişimi üzerinden ana bilgisayara CNC yazılım 
güncellemelerini yüklemesini sağlar. 

“Phoenix Bağlantısı Kullanma” parametresinin Evet olarak seçilmiş olması gerekir. Yeni güncel dosyanın 
Bağlantı yazılımı ile aynı klasöre konması gerekir. Özel Parola ekranında, Yazılım Güncelle düğmesine 
basıldığında, CNC, yeni yazılım güncellemesini disket sürücüsü yerine bağlantı üzerinden arar.
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Command THC Bağlantı Noktası Atama

25-pim (elektrik kontağı) D-tipi Konektör ile Command THC’ye RS-422 Bağlantıları

Paraziti daha aza indirmek için, iletişim hatlarının kablo muhafazalarının topraklanması gerekir. Kabloda bir kaç katlı ferrit 
boncuk da kullanılabilir.

UYARI

Command THC’ye bağlanmadan önce RS-422 kullanımı için portu yapılandırın.

Command THC Bağlantısı ilk olarak P tipi CNC’ler için Makine Kurulumlarında, V tipi 
CNC’ler için İstasyon yapılandırmasında etkinleştirilmelidir.

RS-422 iletişimi için seri bağlantı noktası yapılandırması ile ilgili daha fazla bilgi almak 
için bkz Seri Bağlantı Noktaları sayfada 221.

Command THC CNC

Sinyal Adı DB-9 Pim 
(elektrik kontağı) Sinyal Adı DB-9 Pim 

(elektrik kontağı)
RxD - 1 TxD - 2
TxD - 2 RxD - 3
RxD + 20 TxD + 4
TxD + 21 RxD + 7
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G/Ç’yi Yapılandırma

Makine şifresini girdikten ve Makine kurulum ekranını görüntüleyebildikten sonra, şekil kesim sehpası için giriş ve çıkışları 
yapılandırmak üzere G/Ç düğmesine basın.

Girişler: 64’den fazla G/Ç seçildikten sonra Giriş alanı aşağı açılır kutuya dönüşür ve G/Ç’leri 1-32 ve 33-64 aralığında 
yapılandırabilirsiniz.

Not: Opsiyonel olarak USB ön panel kullanıldığı taktirde, ilk 128 G/Ç ön paneli desteklemek için USB G/Ç’sine atanır.

Giriş Mantığı: CNC’de standart olarak otuz iki adet ayrık giriş bulunur ve bunlar bir girişin genellikle açık mı, yoksa kapalı 
mı olarak ele alındığını belirlemek için bir maske olarak kullanılır. Buraya nümerik bir değer girmek, tüm 
Girişleri, girişlerin tümü için önceden tanımlanmış bir mantık durumları kümesi haline getirir.

Giriş Mantığı sıfır (0) olarak ayarlandığında, giriş diyagnostik ekranında etkin bir giriş yeşil bir ışıkla birlikte 
görüntülenir.

Giriş Mantığı Seçme Kutusu: Her bir girişe ait mantık durumunun genellikle açık mı yoksa kapalı mı olduğunu belirler. 
Bir girişin mantık durumunu seçmek için, önce girişi seçin ve ardından boşluk tuşuna basın.

Giriş Seçimi: CNC tarafından hangi girişlerin kullanıldığını ve bunların CNC arayüzündeki fiziksel konumunu belirler. Tüm 
CNC’ler G/Ç için varsayılan giriş seçimi ve arayüz konumu ile birlikte teslim edilir.

Torç Çarpışması Kullanımları: Torç Çarpışması girişi etkin olduğunda kullanılacak yanıt tipini belirler. Bir Çabuk Durma 
Yavaşlama değeri ya da her eksen için seçilmiş olan Hatalı Rampa süresini seçebilirsiniz.
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Girişler Değiştirildi: CNC tarafından hangi girişlerin kullanıldığını ve bunların CNC arayüzündeki fiziksel konumunu 
belirler. Tüm CNC’ler G/Ç için varsayılan giriş seçimi ve arayüz konumu ile birlikte teslim edilir.

Analog Ofset 1-12: Herhangi bir dengesizliği düzeltir ya da analog giriş kartına gelen analog gerilimi sıfırlar.

Not: Analog girişleri kalibre etmek için, girişe ayrılmış iki pim arasında bir bağlantı teli çekin ve Diyagnostik Analog 
G/Ç ekranında gelen gerilimi görüntüleyin. Gelen gerilimin 0 olması gerekir. Diyagnostik ekranda herhangi bir voltaj 
görüntülenirse, gelen gerilimi 0 yapmak için görüntülenen gelen gerilim değerine eşit bir ofset gerilimi buraya 
girilebilir. 

Çıkışlar: CNC’de standart olarak otuz iki adet ayrık çıkış bulunur ve bunlar bir çıkışın genellikle açık mı, yoksa kapalı mı 
olarak ele alınacağını belirlemek için bir maske olarak kullanılır. 

 Çıkışlar Mantığı: Mantık Seçimi Kutusu, kullanıcının her bir girişe ait Mantık durumunun genellikle açık mı yoksa kapalı 
mı olacağını seçmesini sağlar. Girişlere ait mantık durumu çıkışı seçip boşluk tuşuna basılarak değiştirilebilir.

Çıkış Mantığı Seçme Kutusu: Çıkış Mantığı Seçme Kutusu özelliği, CNC tarafından hangi girişlerin kullanılacağını ve 
bunların CNC arayüzündeki fiziksel konumunu belirler. Tüm CNC’ler varsayılan çıkış seçimleri ile birlikte 
teslim edilir.

Sürücü Etkinlik Durumu: CNC’nin sürücü hatalarına nasıl yanıt vereceğini belirler. Seri’yi seçerseniz, sürücüler devre 
dışı bırakılmadan önce tüm eksenlerin kendilerine ait hata rampa sürelerini tamamlaması gerekir. Bağımsız’ı 
seçerseniz, eksen hata rampa süresi tamamlanır tamamlanmaz her bir sürücü devre dışı bırakılır. 

İlk Geri Besleme Gecikmesi: İlk güç verme sonrasında sürücü sisteminden gelen ilk geri beslemenin gecikmesini 
sağlar. Bu, sürücü sisteminin, pozisyon döngüsünü etkinleştirmeden önce tümüyle etkinleşmesini sağlar.

Duman Çıkarma Gecikmesi: Bir parça programı sonlandıktan sonra duman çıkışının kaç saniye daha devam ettiğini 
girin.

Dijital Giriş Tanımları

Ark Hata Sayacı 1-8: Sarf malzemesi verilerini izlemenin bir bölümü olarak kullanılır, bu giriş Sarf Malzemelerini Değiştir 
ekranında sayacı tetikler. Bu girişi etkinleştirmek için, bir Plazma Etkin Girişinin eşleştirilmesi gerekir.

Kesme/Markalama Algısı 1 & 2: Seçilen proses için plazma torcunun ya da markalayıcı aletin ark yaptığını doğrular. Bu 
da, CNC’ye hareketin başlayabileceğini bildirir. (“V” Tipi CNC’ler)

Kesme Algısı: Plazma arkının iş parçasına transfer olduğunu gösterir. Geri Beslemede Ark kurulum parametresi açık 
(ON) ise, bu girişin etkinleşmesiyle birlikte makine hareketi başlar. (“M” ve “P” Tipi CNC’ler)

Sürücü Devre Dışı: CNC’nin tüm hareketi durdurup bir hata mesajı vermesine neden olur. Pozisyon bilgileri kaybolur.

Oksigazı Etkinleştir 1-12: Belirtilen oksi torç için sarf malzemesi verilerinin izlenmesi için kullanılır. Bu giriş artık İstasyon 
Seçimi girişiyle desteklenir. 

Plazmayı Etkinleştir 1-8: Belirtilen plazma torç için sarf malzemesi verilerinin izlenmesi için kullanılır. Bu giriş İstasyon 
Seçimi girişiyle desteklenir. 

Çabuk Durma: CNC’ye verilen acil durma girişi komutu olarak kullanılır. Çabuk Durma etkinleştiğinde, CNC Hızlar 
ekranında Çabuk Yavaşlatma Oranını kullanarak hareketi yavaşlatır ve operatörü Duraklama ekranına 
gitmeye zorlar. Giriş etkinleştikten bir saniye sonra, CNC’den gelen Sürücü Etkin çıkışı kapanır ve hareketi 
devre dışı bırakır. Giriş etkinken, pozisyon bilgileri ve G/Ç noktaları korunur. Bu sayede, giriş temizlendikten 
sonra operatör son kalınan pozisyonu kurtarabilir. 
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Duman Çıkarma Algısı: Seçili olduğu taktirde, bu giriş kesim başlamadan önce kesim sehpasında harici bir Duman 
Çıkarma sisteminin çalıştığını teyit eder. Giriş kesim sırasında karşılanmadığı taktirde, geçersiz kılma 
seçeneği görüntülenir.

Gaz Kontrolü Hatası: Otomatik Gaz Konsolu’ndan kaynaklı bir hatayı göstermek için, HD3070 Otomatik Gaz Konsolu 
iletişiminin bir parçası olarak kullanılır.

Gaz Kontrol Okuması Tamam: İletişimin tamamlandığını teyit etmek için, HD3070 Otomatik Gaz Konsolu iletişiminin 
bir parçası olarak kullanılır.

Joystick (Yön): Harici bir joystick kullanırken, manuel hareketi (yukarı, aşağı, sola ve sağa) yönetir.

Limit Sviç: Makinenin bir eksen üzerinde artı yöndeki tüm yolunu kat ettiğini gösterir. Donanım dolaşımı etkin ise ve bu 
giriş etkinleşmiş ise, CNC tüm hareketi durdurur ve bir hata mesajı verir. Sviç devre dışı bırakılana kadar 
hareket tekrar etkinleştirilemez. (Sadece “M” Tipi yapılandırma için.)

Markalayıcı Seçme 1 ve 2: CNC’nin hangi Markalayıcı prosesi mantığını kullanacağını seçin. Bu girişler genellikle harici 
sviçler ile yürütülür. (“V” Tipi CNC’ler)

Nozul Teması Algısı: Sensor THC IHS sırasında, kesim yüzeyinin konumunu tespit etmek için kullanılır. Bu giriş, 
CNC’ye harici gerilim bölücü kart üzerinden döner.

Delme Tamam: Lazer kesim prosesinde, delmenin tamamlandığını teyit etmek için kullanılır.

Plazma Seçme 1 ve 2: CNC’nin hangi Plazma prosesi mantığını kullanacağını seçin. Bu girişler genellikle harici sviçler 
ile yürütülür. (“V” Tipi CNC’ler)

Güç Kaynağı Tamam: Opsiyonel Otomatik Proses Kontrolörü (APC) için kullanılır. Kesim prosesi başlamadan önce, 
plazma güç kaynağının hazır durumda olduğunu teyit eder.

Ön Isıtma Algısı: Torçtan gelen ön ısıtma girişinin etkin olduğunu gösterir. 

Program Engeli: CNC’yi hareket çıkışını sıfır (0) hızına çekmeye zorlar. Bu genellikle bir alet değişimi sırasında hareketi 
durdurmak için bir bekleme, ya da PCL arayüzünden gelen bir duraklatma olarak uygulanır. 

Kaldır/İndir 4070 1-2: CNC seri güç kaynağı iletişim hattı üzerinden seçilen entegre HD4070 THC’ye verilen manuel 
kaldır/indir komutu olarak kullanılır. Bu giriş HD4070 çoklu güç kaynağı yapılandırmasına özeldir.

Torcu Kaldır/İndir: Çoklu Sensor THC’ler CNC tarafından ayrı eksenler olarak yönetildiği zaman, çoklu Sensor THC’leri 
çalıştırır. Torcu Kaldır ve Torcu İndir komutları ekran düğmeleriyle ya da CNC’ye verilen bu harici girişlerle 
kontrol edilebilir. (“V” Tipi CNC’ler)

Ateşlemeye Hazır PS 1-4: Tüm HD4070 güç kaynaklarının kendi İlk Yükseklik Algılamasını tamamladığını ve kullanıma 
hazır hale geldiğini bildirir. Torç ateşlemesi, CNC’den güç kaynağına gönderilen Ateşlemeyi Tut Girişi 
tarafından tutulur. Bu giriş HD4070 çoklu güç kaynağı yapılandırmasına özeldir.

Uzaktan Duraklatma: Tüm CNC hareketini durdurur ve Duraklatma ekranını görüntüler. Bu giriş devre dışı 
bırakılmadıkça hiç bir harekete izin verilmez.

Uzaktan Başlatma: CNC üzerindeki Başlat düğmesine basılmış gibi, seçilen program döngüsünü başlatır.

Döndür +/-: Döndürme Eksenine ilişkin manuel gezinme komutları için kullanılır.

Hom Sviçi Döndür: Makinenin döndürme ekseni hom pozisyonuna geldiğini gösterir. Döndürme Ekseni homlandığında, 
giriş etkinleştirilene kadar, Yüksek Hom Hızında belirtilen hom yönüne hareket eder. Döndürme Ekseni 
durana kadar yavaşlatılır, sviç devre dışı bırakılana kadar, Düşük Hom Hızında ters yöne hareket eder.

Sensor THC Etkin: Çoklu Sensor THC’ler CNC tarafından ayrı eksenler olarak yönetildiği zaman, hangi 
Sensor THC’lerin etkin olduğunu gösterir. Bu giriş artık İstasyon Seçimi girişiyle desteklenir.
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Yedek: Parça programı üzerinden etkinleştirilir. Parça programında yedek giriş varsa, girişin durumu tespit edilene kadar 
CNC prosesi duraklatır. Yedek girişleri, giriş sayısını ve fonksiyonunu gösteren özel EIA “O” ve “M” 
kodlarıyla uygulanır. Daha fazla bilgi edinmek için Programcının Referansı’na bakın.

Hız Limiti Girişi: Makine testi ve bakımı sırasında güvenlik amacıyla makinenin hızını kısıtlar. Bu giriş etkin olduğunda, 
hareket, şifre korumalı Hızlar ekranında kullanıcı tarafından tanımlanan Makine Hızı Limiti ile sınırlanır.

İstasyon Seçme Girişi: Çoklu Sensor THC’ler CNC tarafından ayrı eksenler olarak yönetildiği zaman, hangi 
Sensor THC’nin etkin olduğunu gösterir. Aynı zamanda, belirtilen plazma torç için sarf malzemesi 
verilerini izler. 1-8 arası istasyonlar plazma için, 9-20 arası istasyonlar ise oksigaz için tasarlanmıştır.

Lifter Testi: Sensor THC ile IHS fonksiyonu testi gerçekleştirir.

THC Otomatik: Sensor THC’nin otomatik ve manuel çalışma arasında geçiş yapmasını sağlayan harici bir giriş olarak 
kullanılır.

THC Kesme Algısı: Seçilen Sensor THC için plazma torcunun ya da markalayıcı aletin ark yaptığını doğrular ve CNC’ye 
hareketin başlayabileceğini belirtir.

THC Limite Homlama: Anında Durdurma Akımı Limitine Homla seçeneği seçili olduğu taktirde, Sensor THC Homlama 
sırasında, Akım Limiti girişi olarak THC Etkin Girişi kullanılır.

THC Sviçe Homlama: Sviçe Homlama seçeneği seçili olduğu taktirde, Sensor THC Homlama sırasında, Hom Sviç girişi 
olarak Nozul Teması Algısı Girişi kullanılır.

Eğ +/-: Düşey eğme eksenine ilişkin manuel gezinme komutları için kullanılır.

Eğme Hom Özelliği: Makinenin eğme ekseni hom pozisyonuna geldiğini göstermek için, Limit sviç girişini kullanır. Eğme 
Ekseni homlandığında, giriş etkinleştirilene kadar, Yüksek Hom Hızında belirtilen hom yönüne hareket eder. 
Eğme Ekseni durana kadar yavaşlatılır, sviç devre dışı bırakılana kadar, Düşük Hom Hızında ters yöne 
hareket eder. Ayrıca bkz: Eğme Limit Sviç.

Eğ +/- Limit Sviç: Makinenin eğme ekseni üzerinde artı yöndeki tüm yolunu kat ettiğini gösterir. Donanım dolaşımı etkin 
ise ve bu giriş etkinleşmiş ise, CNC tüm hareketi durdurur ve bir hata mesajı verir ve Eğme ekseni ters 
yönünde sadece manuel harekete izin verir. Eğme Limit Girişi aynı zamanda eğme eksenini homlamak 
için kullanılır.

Araç Döngüsü Etkin: Giriş kapatılana kadar, hareketi duraklatmak için bir PLC’den etkinleştirilir. Bir PLC delme ve diş 
açma gibi diğer araç döngülerini kontrol ettiği zaman kullanılır. Giriş kapatıldıktan sonra program hareketi 
kaldığı yerden devam eder. 

Torç Çarpışması: Kırılma önleyici bağlı torç sistemlerinde kullanılır. Torç, kırılma önleyici bağın açılmasına yol açan bir 
cisme ya da çalışma parçasına temas ederse, bağdan CNC’ye torç çarpışmasının meydana geldiğini 
bildiren bir giriş gönderilir. Duraklatma ekranı görüntülenir. Giriş etkinken, Kesme çıkışı kapatılır ve 
operatörün hatayı düzeltmek için torç pozisyonunu kaldırabileceği, indirebileceği ve hareket ettirebileceği 
manuel hareket etkinleştirilir. 

Not: Pozisyon bilgileri, hareket komutu ve G/Ç noktaları korunur ve operatörün kesim yoluna dönmesi ve kaldığı 
yerden kesime devam etmesi sağlanır. Bu özellik Çabuk Durma Yavaşlama oranını kullanır. Manuel kaldırma girişleri 
kullanılabilir.

Torç İndirme Algısı: Torcun tam aşağı pozisyonda olduğunu gösterir.

Torç Yukarı Algısı: Torcun tam yukarı pozisyonda olduğunu gösterir.

Yol İzleyici: Kesim Yolu Öğret özelliğiyle birlikte kullanılır ve izleme sisteminin şablon hattı tespit ettiğini gösterir.
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X Hom Anahtarı: Makinenin X ekseni hom pozisyonuna geldiğini gösterir. X ekseni Hom Limit Sviçi Kullan parametresi 
EVET’e ayarlanmış ise ve bir homlama fonksiyonu gerçekleştirilmiş ise, X ekseni giriş etkinleştirilene kadar, 
yüksek hom hızında belirtilen hom yönüne hareket eder. X Ekseni durana kadar yavaşlatılır, sviç devre dışı 
bırakılana kadar, düşük hom hızında ters yöne hareket eder. Sviç devre dışı bırakıldıktan sonra X ekseni 
durana kadar yavaşlar veya, Markalayıcı Vuruş Kullan parametresi EVET’e ayarlanmışsa, enkoder markalayıcı 
vuruş tespit edilene kadar devam eder.

X Limit Sviç: Makinenin X ekseni üzerinde artı yöndeki tüm yolunu kat ettiğini gösterir. Donanım dolaşımı etkin ise 
ve bu giriş etkinleşmiş ise, CNC tüm hareketi durdurur ve bir hata mesajı verir. Sviç devre dışı bırakılana 
kadar hareket tekrar etkinleştirilemez. 

X + Limit Sviç: Makinenin X ekseni üzerinde artı yöndeki tüm yolunu kat ettiğini gösterir. Donanım dolaşımı etkin ise 
ve bu giriş etkinleşmiş ise, CNC tüm hareketi durdurur ve bir hata mesajı verir ve X ekseni eksi yönünde 
sadece manuel harekete izin verir.

X -Limit Sviç: Makinenin X ekseni üzerinde eksi yöndeki tüm yolunu kat ettiğini gösterir. Donanım dolaşımı etkin ise 
ve bu giriş etkinleşmiş ise, CNC tüm hareketi durdurur ve bir hata mesajı verir ve X ekseni artı yönünde 
sadece manuel harekete izin verir.

Y Hom Anahtarı: Makinenin Y ekseni hom pozisyonuna geldiğini gösterir. Y ekseni Hom Limit Sviçi Kullan parametresi 
Evet’e ayarlanmış ise ve bir homlama fonksiyonu gerçekleştirilmiş ise, Y ekseni giriş etkinleştirilene kadar, 
yüksek hom hızında belirtilen hom yönüne hareket eder. Y Ekseni durana kadar yavaşlatılır, sviç devre dışı 
bırakılana kadar, düşük hom hızında ters yöne hareket eder. Sviç devre dışı bırakıldıktan sonra Y ekseni 
durana kadar yavaşlar veya, Markalayıcı Vuruş Kullan parametresi Evet’e ayarlanmışsa, enkoder markalayıcı 
vuruş tespit edilene kadar devam eder.

Y - Limit Sviç: Makinenin Y ekseni üzerinde artı yöndeki tüm yolunu kat ettiğini gösterir. Donanım dolaşımı etkin ise 
ve bu giriş etkinleşmiş ise, CNC tüm hareketi durdurur ve bir hata mesajı verir. Sviç devre dışı bırakılana 
kadar hareket tekrar etkinleştirilemez. 

Y + Limit Sviç: Makinenin Y ekseni üzerinde artı yöndeki tüm yolunu kat ettiğini gösterir. Donanım dolaşımı etkin ise 
ve bu giriş etkinleşmiş ise, CNC tüm hareketi durdurur ve bir hata mesajı verir ve Y ekseni eksi yönünde 
sadece manuel harekete izin verir.

Y - Limit Sviç: Makinenin Y ekseni üzerinde eksi yöndeki tüm yolunu kat ettiğini gösterir. Donanım dolaşımı etkin ise 
ve bu giriş etkinleşmiş ise, CNC tüm hareketi durdurur ve bir hata mesajı verir ve Y ekseni artı yönünde 
sadece manuel harekete izin verir.

Z Hom Sviç: Makinenin Z ekseni hom pozisyonuna geldiğini gösterir. Z ekseni Hom Limit Sviçi Kullan parametresi Evet’e 
ayarlanmış ise ve bir homlama fonksiyonu gerçekleştirilmiş ise, Z ekseni giriş etkinleştirilene kadar, yüksek 
hom hızında belirtilen hom yönüne hareket eder. Z Ekseni durana kadar yavaşlatılır, sviç devre dışı bırakılana 
kadar, düşük hom hızında ters yöne hareket eder. Sviç devre dışı bırakıldıktan sonra Z ekseni durana kadar 
yavaşlar veya, Markalayıcı Vuruş Kullan parametresi Evet’e ayarlanmışsa, enkoder markalayıcı vuruş tespit 
edilene kadar devam eder.

Dijital Çıkış Tanımları

Aşındırıcı Kontrolü: Aşındırıcı kontrolünü etkinleştirmek için özel olarak su jeti kesme mantığıyla kullanılır, kesim 
akıntısına aşındırıcı ekler ya da kesim öncesi aşındırıcı yükler.

Yardımcı Gaz: Yardımcı gazı etkinleştirmek için özel olarak lazer kesme mantığıyla kullanılır.

Otomatik OHC 1-20: Belirtilen istasyonu otomatik modda çalıştırmak için Sensor OHC’ne talimat verir.

Boşaltma Gazı: Oksigaz torca kesim sonunda gazları temizlemesini bildiren bir çıkış göndermek için oksigaz kesim 
mantığı tarafından kullanılır. Bu çıkış, kurulumlarda belirlenen Boşaltma süresi boyunca açık kalır. 
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Sarf Malzemelerini Değiştir: Sarf Malzemelerini Değiştir ekranında, bir sarf malzemesi verisi değeri ayarlanan 
maksimum değerine ulaştığı zaman etkinleşir. Genel olarak, sistem operatörünü gerekli sarf malzemesini 
değiştirmesi yönünde uyarmak için, bu çıkış harici bir indikatör lambasına ya da ses alarmına bağlıdır Çıkışın 
kaldırılması için, söz konusu sarf malzemesinin Sarf Malzemelerini Değiştir ekranında resetlenmesi gerekir.

CNC/İzleyici: Bir CNC rölesini kontrol eder. CNC rölesi, amplifikatörlerin CNC mi, izleme sistemi mi, yoksa joystick 
tarafından mı kontrol edileceğini belirler. Bu çıkış CNC kapalı olmadığı sürece ve Kesim Yolu Öğret 
modunda daima etkindir, aksi taktirde devre dışıdır. 

Akım Ayarı BCD: Plazma güç kaynağında ya da markalayıcı kaynağında akımı ayarlar. Bu çıkışlar BCD girişlerine bağlıdır. 
İstenilen akım ayarı noktasını elde etmek için, akım değerlerinin kombinasyonu kullanılır.

Kesme Kontrolü: Oksigaz modunda kesme oksijenini etkinleştirir ya da plazma modunda plazma sistemini başlatır. 
Bu çıkış aynı zamanda bir markalama cihazını etkinleştirmek için de kullanılır.

Dijital Işın: Dijital ışını etkinleştirmek için özel olarak lazer kesme mantığıyla kullanılır.

Delgi Döngüsü: Bu çıkış parça programındaki M93 kodu ile etkinleşir. PLC üzerinde alet döngülerini kontrol eden bir 
giriş etkinleştirir.

Sürücü Etkin: Normal fonksiyonlar sırasında sürücüleri etkinleştirmek, hata durumlarında ise sürücüleri devre dışı 
bırakmak için kullanılır.

Duman Çıkarma Kontrolü: Duman çıkarma ve İlk Geri Besleme Gecikmesi ve Duman Çıkarma Gecikmesi alanlarını 
etkinleştirir.

Gaz Kontrolü Yaz: Birimi çalışmaya göre yapılandırmak için, HD3070 otomatik gaz konsolu iletişimlerinin bir parçası 
olarak kullanılır.

Gaz Akışı Ayarı 1-100: Gaz akışı oranlarını ayarlamak için, HD3070 otomatik gaz konsolu iletişimlerinin (BCD) bir 
parçası olarak kullanılır.

Ateşlemeyi Tut: Sensor THC’nin harici Plazma kaynağının ateşlemesini tutma operasyonunun bir parçasıdır. 
Yapılandırmaya bağlı olarak, bu giriş, harici gerilim bölücü kart üzerinden CNC’ye ya da doğrudan güç 
kaynağına bağlanabilir. 

Ateşleme Kontrolü: Oksigaz modunda ateşleyicileri çalıştırır ya da plazma modunda plazma sistemini ateşler.

Tuş Basma İndikatörü: CNC’de bir tuşa basıldığında etkinleşir.

Lazer Başlatma: Lazer sistemi etkinleştirmek için özel olarak lazer kesme mantığıyla kullanılır.

Düşük Lifter Hızı: Torcun manuel gezinmesi için düşük hızda bir Oksigaz lifteri hareket ettirmek amacıyla operatör 
konsolundan gelen manuel Kaldır/İndir girişleriyle çalışır Bu çıkış, Oksigaz Prosesi ekranında Düşük Lifter 
Hızı zamanlayıcısı tarafından ayarlanan süre boyunca etkindir.

Düşük Ön Isıtma Kontrolü: Oksigaz modunda keserken, düşük ön ısıtma gazını etkinleştirir. Kesim başlatırken, “Düşük 
Ön Isıtma Süresi” boyunca etkindir.

Markalayıcı Kontrolü: Markalama prosesi boyunca markalama aletini etkinleştirir. Geleneksel olarak markalama aleti 
Markalayıcı Etkin ve Kesim Kontrolü çıkışlarının kombinasyonuyla etkinleşir. İstenilen proses süresi ve işlem 
sonuçlarını elde etmek için, Markalayıcı Kurulumu ekranında, kaydedilen tüm seçenekler kullanılabilir ve 
yapılandırılabilir. 

Markalayıcı / Markalayıcı Etkin: Harici markalama cihazını etkinleştirir. Ancak parça programındaki doğru “M” koduyla 
etkinleştirilebilir. Daha fazla bilgi edinmek için Programcının Referansı’na bakın.

Markalayıcı Etkinlik Durumu: Harici mantık için kullanılır. Markalayıcı Seçme girişlerine bağlı olarak, markalama 
sırasında uygun çıkış(lar) açıktır.
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Hareket İndikatörü: Makine hareketinin kumandası CNC’de olduğu zaman etkindir.

N2 Seçme: Kesme sırasında azot kullanımını etkinleştirmek için Opsiyonel APC tarafından kullanılır.

Nozul Teması Etkin: Sensor THC IHS sırasında etkindir. Bu giriş, harici gerilim bölücü kart üzerinden CNC’ye geri 
döner. Bu çıkış aynı zamanda (varsa) harici bir sürücü sistemini torç düşmesi çalışma parçasına ilişkin IHS 
sırasında düşük çıkış moduna geçirmek için kullanılır.

Ölçülü Delgi Döngüsü: Bu çıkış parça programındaki M94 kodu ile etkinleşir. PLC üzerinde bir alet döngüsünü kontrol 
eden bir giriş etkinleştirir. 

Delme Kontrolü: Torca delme sırasında gazları temizlemesini bildiren bir çıkış göndermek için plazma ve oksigaz kesim 
mantığı tarafından kullanılır. Bu çıkış, kurulumlarda belirlenen Delme Süresi boyunca açık kalır. 

Plazma Etkinlik Durumu: Harici mantık için kullanılır. Plazma Seçme girişlerine bağlı olarak, plazma kesimi sırasında 
uygun çıkış(lar) açıktır.

Plazma Seçme: CNC Plazma kesimi modunda olduğu zaman etkindir.

Ön Isıtma Kontrolü: Oksigaz modunda keserken, yüksek ön ısıtma gazını etkinleştirir. Kesim başlatırken, “Yüksek Ön 
Isıtma Süresi” boyunca etkindir.

Program Çalıştırma: CNC bir parça programı dahilinde çalıştığı zaman etkindir.

Akımı Azalt: Plazmayı düşük akım moduna geçirmek için HD4070 ile kullanılır.

Uzak Hava Plazma: Hava Plazma çıkışını sinyallemek için, HD3070 otomatik gaz konsolu iletişimlerinin bir parçası 
olarak kullanılır.

Uzak H35/ N2 Plazma: H35/N2 çıkışını sinyallemek için, HD3070 otomatik gaz konsolu iletişimlerinin bir parçası olarak 
kullanılır.

Uzak O2 Plazma: O2 çıkışını sinyallemek için, HD3070 otomatik gaz konsolu iletişimlerinin bir parçası olarak kullanılır.

Uzak Çalışma Testi: Uzak testi başlatmak için, HD3070 otomatik gaz konsolu iletişimlerinin bir parçası olarak kullanılır.

Uzak Ön Akış Testi: Ön gaz akışı işlemini uzaktan test etmek için, HD3070 otomatik gaz konsolu iletişiminin bir parçası 
olarak kullanılır.

Kapak Açık: Lazer kapağını kullanmak amaçlı açmak için özel olarak lazer kesme mantığıyla kullanılır.

Yedek: Parça programı üzerinden etkinleştirilir. Parça programında yedek çıkışı varsa, CNC çıkışı talimat doğrultusunda 
açar. Yedek çıkışları, çıkış sayısını ve fonksiyonunu gösteren özel EIA “W” ve “M” kodlarıyla uygulanır. Daha 
fazla bilgi edinmek için Programcının Referansı’na bakın.

Kademeli Delme 1 - 4: Torç ateşine oksijen akışını arttırmak ve delme işlemini hızlandırmak için, oksijen regülatörlerini 
kontrol edin. Her bir çıkışın zamanlaması, Oksigaz Prosesi ekranındaki Kademeli Delme Süresi 1-3 
parametrelerindeki değerler tarafından belirlenir.

İstasyon Kelepçesi 1-19: Otomatik Torç Aralıklandırma özelliğinin bir parçası olarak kullanılır. İstasyon Kelepçesi, seçilen 
torç istasyonunu standart kesimin köprü eksenine kelepçelemek için kullanılır.

İstasyon Etkin 1-20: Bir torç istasyonuna özgü herhangi bir fonksiyonu etkinleştirir ve parça programlarının içindeki 
M37T ve M38T kodları ile kontrol edilir. Bu kodlar genellikle bir torç istasyonunu kullanım için etkin hale 
getirir. Genellikle 1-8 arası istasyonlar plazma ile, 9-20 arası istasyonlar ise oksigaz veya diğer yakıt tipleri 
ile yapılandırılır. Bununla birlikte plazma sadece 1-8 arası istasyonlarda yapılandırılabilir.

İstasyon Kilidi 1-19: Otomatik Torç Aralıklandırma özelliğinin bir parçasıdır. İstasyon kilidi, kullanılmayan torç istasyonunu 
köprüye ya da ışına kilitler.
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İstasyon Aynası 1-19: Otomatik Torç Aralıklandırma özelliğinin bir parçası olarak kullanılır. İstasyon aynası, seçilen torç 
istasyonunu aynalı kesimin köprü eksenine kelepçelemek için kullanılır.

Diş Döngüsü: Bu çıkış parça programındaki M95 kodu ile etkinleşir. PLC üzerinde bir alet döngüsünü kontrol eden bir 
giriş etkinleştirir.

Takım Değiştirme: Bu çıkış parça programındaki M96 kodu ile etkinleşir. PLC üzerinde bir takım değişikliğini kontrol 
eden bir giriş etkinleştirir.

Torç Aşağı: Kesme torcunu alçaltır. Oksigaz modunda “Delme Torç Aşağı Süresi” ve “Birincil Torç Aşağı Süresi” için 
etkinleştirilir. Plazma modunda “Torç Aşağı Süresi” için etkinleştirilir.

Torç Yüksekliği Devre Dışı/Çift Izgara Kontrolü: Plazma modunda otomatik torç yükseklik kontrolünü devre dışı 
bırakır. Bir parça keserken, mevcut eksen pozisyonu “Köşeye Olan Plazma Mesafesi” ya da “Köşeden Olan 
Plazma Mesafesi” dahilinde olduğunda etkindir. Ayrıca, mevcut kesme hızı (Programlanan Kesme Hızı x 
(Plazma High/Lo Hızı/100)) denkleminin sonucundan düşükse etkindir. Bu çıkış makine hızı Plazma Hi/Lo 
hız ortalamasının altında kaldığında, anahtarlanabilir akımlı bir plazma sisteminin akımını da düşürür.

Torç Yukarı: Kesme torcunu yükseltir. Oksigaz modunda “Delme Torç Yukarı Süresi” ve “Birincil Torç Yukarı Süresi” için 
etkinleştirilir. Plazma modunda “Torç Yukarı Süresi” için etkinleştirilir.

Güç Kaynağını aç (ON) / kapat (OFF): Plazma kaynağını CNC üzerinden açıp kapatmak için Opsiyonel APC 
tarafından kullanılır.

Valf Seçme 1-8: Çalışma için uygun valfleri seçmek için, HD3070 otomatik gaz konsolu iletişimlerinin bir parçası 
olarak kullanılır.
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THC G/Ç

Analog Ofset 1-12: 1 ila 12 arası Analog Ofsetler Herhangi bir dengesizliği düzeltmek ya da analog giriş kartına gelen 
analog gerilimi sıfırlamak (0) için kullanılır. Analog girişler THC Eksenine atanmıştır ve uygun THC’lere ilişkin 
Analog Ofsetler buradan ayarlanabilir. Analog Girişleri kalibre etmek için, girişe ayrılmış iki pim arasında bir 
bağlantı teli çekin ve Diyagnostik Analog G/Ç ekranında gelen gerilimi görüntüleyin. Gelen gerilimin sıfır 
olması gerekir. Diyagnostik ekranda herhangi bir gerilim görüntülenirse, gelen gerilimi sıfıra (0) eşitlemek 
için görüntülenen gelen gerilim değerine eşit bir Ofset Gerilimi buraya girilebilir.
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Hızlı Pot ve Joystick Kurulumu

Opsiyonel bir analog giriş kartına giren tek uçlu girişlerin kullanımıyla, CNC harici bir joystick ya da iki hız potansiyometresi 
(hız potları) destekleyecek şekilde yapılandırılabilir. 

Not: Bu özellikler tüm CNC tipleri için geçerli değildir ve opsiyonel CNC donanımı gerekebilir.

 Harici joystick, manuel hareket işlemlerinde yön komutu sinyali olarak kullanılabilir.

 Opsiyonel hız potansiyometresi mevcut hareket hızını ayarlamak için kullanılabilir. 

 Bu özelliklerin önce şifre korumalı G/Ç ekranından etkinleştirilmesi gerekir.

 Hız potu 1, Plazma 2 proses hızlarını kontrol eder.

 Hız potu 2, 0-100 aralığında manuel gezinme hızlarını kontrol eder.

Joystick Takılı: Opsiyonel harici joystick’i etkinleştirmek için Evet’i seçin. Bu parametre tüm CNC tipleri için geçerli 
değildir ve opsiyonel CNC donanımı gerekir.

Hız Potu Takılı: Opsiyonel harici hız potansiyometresini etkinleştirmek için Evet’i seçin. Bu parametre tüm CNC tipleri 
için geçerli değildir ve opsiyonel CNC donanımı gerekir.

Plazmayı Geçersiz Kılma %: Ayarlanan kesme hızının yüzdesi üzerinden, plazma hız potansiyometresi ayarının minimum 
ve maksimum aralığını ayarlar. Bu parametreyi kullanmak için hız potansiyometresi özelliğinin etkinleştirilmesi 
gerekir.

Oksigaz Geçersiz Kılma %: Ayarlanan kesme hızının yüzdesi üzerinden, oksigaz hız potansiyometresi ayarının minimum 
ve maksimum aralığını ayarlar. Hız potansiyometresi özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir.

Denemeyi Geçersiz Kılma %: Ayarlanan deneme hızının yüzdesi üzerinden, deneme hız potansiyometresi ayarının 
minimum ve maksimum aralığını ayarlar. Hız potansiyometresi özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir.

Hız Potu Kurulu: Analog giriş kartı üzerinde atanmış bir hız potansiyometresi girişi bulunmuyorsa, hız potansiyometresi 
girişlerini istenilen Analog Girişe atar.
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Bölüm 3

Torç Yükseklik Kontrolü Ekseni Kurulumu

Hypertherm CNC’leri, doğrusal hareket ve otomatik gerilim kontrolü sağlayan Sensor THC adlı entegre bir Z eksenini 
destekler. CNC’deki yerleşik elektronikler, Hypertherm (ASSY-0177) tarafından sağlanan Sensor THC sürücü ve lifterlerle 
veya tezgah üreticileri ve sistem entegratörleri tarafından sağlanan sürücüler ve lifterlerle birlikte kullanılabilir.

Aşağıdaki bölümlerde sunulan ayarlar Hypertherm (ASSY-0177) tarafından sağlanan Sensor THC lifter ve sürücü için 
geçerlidir. Bu ayarlar genellikle diğer üreticilerin lifter ve sürücüleri için de kullanılabilir.

Bu bölüm Sensor™ THC, Sensor™ Ti (sayfa 95), ve ArcGlide® THC (sayfa 97) için eksen kurulumunu açıklamaktadır. 

Sensor THC ekseni

CNC üzerindeki Sensor THC’nin kurulumu için şu adımlar takip edilmelidir:

1. Kesme sistem üzerine kurulu olan Sensor THC sayısını seçin, her THC’yi bir eksene atayın ve ark gerilimi geri 
beslemesi için analog bir giriş seçin.

2. Sensor THC ekseni için hızları ve hızlanma değerlerini ayarlayın.

3. Sensor THC’yi bir istasyon üzerinde lifter olarak seçin.

4. Sensor THC eksen kurulum ekranında ince ayar değerlerini, enkoder bilgilerini, servo hata toleransını, torç düşme 
toleransını ve THC ekseni ile ilgili diğer bilgileri girin.

İlk yükseklik algılama

Phoenix yazılımı 9.73.0 sürümü Sensor THC’ye çok sayıda geliştirmeler sundu. Bu geliştirmelerin biri Sensor THC’nin ilk 
IHS’yi farklı bir şekilde gerçekleştirmesini sağladı. İlk IHS, çalışma parçasının yüksekliğini tespit eder ve böylece CNC torç 
çalışma mesafesini hesaplayabilir. Çalışma parçasının yüksekliği bilinmiş olacağından, CNC, çok daha yüksek hızlarda 
gerçekleştirebileceği şekilde, takip eden her IHS için bu torç çalışma mesafesini kullanır. Sensor THC için ilk IHS şu 
adımlarla gerçekleşir:

1. THC’yi kaydırma uzunluğunun en başına homlayın.

2. İlk IHS’yi gerçekleştirmek için ana ekranda Lifter Testi yazılım tuşunu seçin.

a. Sensor THC kaydırma uzunluğunun 1/10’u boyunca maksimum hızda gider, ardından Yüksek IHS hızına geçer. 
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b. IHS Başlangıç Yüksekliği’nde CNC Nozul Teması Algısı girişi ve THC eksen izleme hatasını izlemeye başlar. THC 
torç ucu çalışma parçasıyla temas edene kadar Yüksek IHS hızında hareket etmeye devam eder.

c. CNC çalışma parçasının yüksekliğini kaydeder ve sonrasında THC Düşük IHS hızında transfer yüksekliğine geri 
çekilir.

Kesme işindeki herhangi bir diğer IHS daha yüksek hızlar kullanır: IHS Başlangıç Yüksekliği’ne kadar THC hızını 
maksimuma ayarlayın, sonrasında plakaya kadar Yüksek IHS hızına ayarlayın, sonrasında Transfer Yüksekliği’ne kadar 
Düşük IHS hızına ayarlayın. 

Kayma uzunluğunu girme

Dolaşma uzunluğu lifterin kat ettiği mesafenin miktarıdır. CNC IHS süresince hızları değiştirmek için kayma uzunluğunu 
kullanır. Lifterin homlama esnasında sert durdurmaya temas etmemesinden emin olmak için CNC kayma uzunluğundan 
5,08 mm çıkar. Kayma uzunluğunu belirlemek için aşağıdaki testi kullanın. 

Notlar:

 Lifteri ilerletirken torcun zarar görmesini önlemek için teste başlamadan önce torcu lifterden çıkarın.

 Bu test için lifteri sert durdurmaya kadar ilerletmeniz gerekir. Lifter sert durdurmayla temas ettiğinde bir hasar 
oluşmasını önlemek için aşağıdaki adımlarda da belirtildiği gibi THC Gezinme Hızı’nı Düşük IHS hızına 
ayarladığınızdan emin olun. 

1. Kurulum > İzle’yi seçin, Alt Konum için Pozisyon seçeneğini seçin, ve THC Pozisyon seçeneğini seçin.

2. Makine Kurulumları > Eksenler > Sensor THC Ekseni’ni seçin. Gerçek kayma uzunluğundan daha büyük bir kayma 
uzunluğu değeri girin.

3. Ana ekrandan, Manuel’i seçin (klavyede F11’e basın veya Manuel simgesini seçin) > Eksenleri Homla > THC’yi seçin. 
Ekrandan çıkmak için Tamam’ı seçin.

4. Manuel Seçenekleri’ni seçin. 

5. THC Gezinme Hızı için Düşük IHS’yi seçin. 

6. Lifteri kaydırma uzunluğunun en altındaki tam dolaşım mesafesine ulaşana kadar indirin. 

7. THC pozisyonunu not edin. Bu değer toplam kayma uzunluğuna eşittir. 

8. Bu değeri Sensor THC Eksen ekranına girin.

Sensor THC’yi bir eksene atama ve analog bir giriş seçme

1. Kurulumlar > Şifre > Makine Kurulumları’nı seçin.

2. Kurulu olan Sensor THC sayısını seçin.

3. Her bir Sensor THC için:

a. Torç yükseklik kontrolünü tanımlamak için THC 1, THC 2 şeklinde ilerleyerek seçin.

b. THC için ekseni seçin. 

THC Eksen 3 ve daha yüksek değerlere atanabilir. CNC Köprü ve Ray için Eksen 1 ve 2’yi kullanır. Biri 
kullanımdaysa Eksen 3 İkinci Tahrik haline gelir. Kullanımda değilse Sensor THC Eksen 3’e atanabilir. 
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c. Ark gerilimi geri beslemesi için kullanılacak analog girişi seçin

 EDGE Pro: THC 1 için Analog 5, THC 2 için Analog 6

 MicroEDGE Pro: THC 1 için Analog 5, THC 2 için Analog 6

 EDGE Pro Ti: THC 1 için Analog 3

Not: EDGE Pro veya MicroEDGE Pro’nun SERCOS modeline sahipseniz Sensor THC’nin kurulumu hakkında 
bilgi edinmek için bu kılavuzdaki SERCOS Kurulumu bölümüne bakın.

Hızları ve hızlanmayı ayarlama

Makina ekranında Sensor THC’yi seçtikten sonra Makine Kurulumları > Hızlar ekranından hız ve hızlanma ayarlarını yapın. 
Bir sonraki ekran Hypertherm lifter ve sürücüsü (ASSY-0177) için önerilen hızları gösterir. 



86 Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9

3 - Torç Yükseklik Kontrolü Ekseni Kurulumu

Sensor THC’yi bir istasyon üzerinde lifter olarak atama

İşlem ekranında Sensor THC’yi aktif hale getirmek için onu bir istasyon için lifter olarak seçmelisiniz. Kurulumlar > Şifre > 
İstasyon Yapılandırması’nı seçin ve Lifter listesinden Sensor THC’yi seçin.

Servo hata toleransı ve torç düşme toleransını ayarlama

İzleme hatası hakkında

İzleme hatası eksenin kontrol edilen pozisyonu ile gerçek pozisyonu arasındaki farktır. Her kesme sisteminde az sayıda 
izleme hatası operasyonun normal bir parçasıdır. Her ne kadar izleme hatasının olabildiğince az olmasını isteseniz de, 
hiçbir zaman sıfır olmaz. Yüksek veya artan sayıda izleme hatası düzgün kontrol edilmeyen veya mekanik olarak zorlanan bir 
eksene işaret ediyor olabilir. 

İnce ayarı düzgün yapılmış bir kesme sisteminde eksen verili bir hızda hareket ederken izleme hatası kararlı bir hale ulaşır. 
Genellikle hız ne kadar düşükse izleme hatası da o kadar düşük olur. Kararlı halde kalmak yerine artan sayıda izleme 
hatasıyla karşılaşıyorsanız hızlanma fazla yükseğe ayarlanmış olabilir. Sensor THC ekseninin önerilen hızlanması 
100 mG’dır (Makine Kurulumları > Hızlar ekranından ayarlanır).

Hem servo hata toleransı hem de torç düşme toleransı için belirli bir hızda kararlı haldeki izleme hatasını belirlemeniz 
gerekmektedir. Bu hız için kararlı hal izleme hatasını belirlemek için ilerleyen bölümlerde açıklanan testleri kullanın, 
sonrasında optimum tolerans değerine ulaşmak için verilen çarpanı kullanın. Hem servo hata toleransı hem de torç düşme 
toleransı Sensor THC Eksen ekranına girilir (sayfa 88). 
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Servo Hata Toleransı

Servo Hata Toleransı izin verilen maksimum servo izleme hatasının miktarıdır. Kesme sistemi Servo Hata Toleransı’nı aşan 
bir izleme hatası üretirse hareket durur ve CNC pozisyon hatası uyarısı gösterir. Maksimum hızda dolaşım halindeyken 
Servo Hata Toleransı’nı kararlı hal izleme hatasının üç katına ayarlayın. Maksimum hız, lifterin en çok zorlanacağı 
hareketlere karşılık gelir ve en yüksek izleme hatası bu seviyede oluşur. 

Maksimum THC hızında dolaşımdayken kararlı hal izleme hatasını belirlemek için aşağıdaki testi kullanın. 

Not: Lifteri yukarı aşağı ilerletirken torçun zarar görmesini önlemek için teste başlamadan önce torcu 
lifterden çıkarın.

1. Kurulumlar > İzle’yi seçin, ardından THC ekseni için İzleme Hatası’nı seçin.

2. Makine Kurulumları > Hızlar bölümünde THC Hom/Yüksek IHS hızını Maksimum THC Hızı’yla aynı değere ayarlayın.

3. Manuel (klavyede F11’e basın veya Manuel simgesini seçin) > Manuel Seçenekleri’ni seçin, ardından THC Gezinme 
Hızı için Yüksek IHS Hızı’nı seçin.

4. Lifteri birkaç kez kızağın en üstünden en altına doğru gezdirin ve test esnasında gösterilen en yüksek izleme hatasını 
kaydedin.

Not: İzleme hatası kararlı bir hale ulaşmak yerine artmaya devam ediyorsa THC ekseninin hızlanma ayarı çok 
yükseğe ayarlanmış olabilir. Makine Kurulumları > Hızlar ekranında THC Hızlanma Oranı için daha düşük bir değer 
girin. 4. adımı tekrarlayın ve izleme hatasını tekrar gözlemleyin. İzleme hatası kararlı hale gelmezse THC Hızlanma 
Oranı’nı tekrar düşürün.

5. İzleme hatasını 3 ile çarpın ve Makine Kurulumları > Sensor THC Eksen ekranında Servo Hata Toleransı değeri 
olarak girin.

6. Hızlar ekranına geri dönün ve THC Hom/Yüksek IHS Hızı’nı orijinal değerine resetleyin (Sensor THC için 
1270 mm/dk).

Torç Düşme Toleransı

Torç düşmesi ilk yükseklik algılaması esnasında çalışma parçasını tespit etmeye ilişkin bir yöntemdir. Torç düşmesini su 
altında kesme yaparken veya ohmik kontağın uygulanabilir olmadığı diğer koşullarda kullanın. Torç düşmesi, torç ucunun 
çalışma parçasıyla temas ettiğinde ve lifterin aşağıya doğru hareketi devam ederken çalışma parçası tarafından 
durdurulduğunda ortaya çıkan izleme hatasına dair bir ölçümdür. İzleme hatası torç düşmesi tolerans değerini aştığında 
CNC çalışma parçasının pozisyonunu bilir ve torcu geri çeker. 

En iyi operasyon için Hypertherm Sensor THC ile birlikte sunulan Yaskawa sürücüsü gibi akım limiti girişi sunan bir sürücü 
kullanın. Sürücü üreticisi tarafından sunulan yazılımı kullanarak akım limiti parametrelerini belirleyin ve THC Tork Limiti çıkışı 
açıkken akımı azaltmak için bu parametreleri ayarlayın. Yaskawa Sigma II sürücüsü şu parametrelere sahiptir:

Diğer üreticilerin sürücüleri için aşağıya doğru (veya ileriye doğru) hareket için tork limitini %10’a, yukarıya doğru (veya 
geriye doğru) hareket için tork limitini %20’ye ayarlayın.

Yüksek IHS hızında dolaşımdayken kararlı hal izleme hatasını belirlemek için aşağıdaki testi kullanın.

Not: Lifteri yukarı aşağı ilerletirken torcun zarar görmesini önlemek için teste başlamadan önce torcu 
lifterden çıkarın.

Kod Açıklama Değer Yorum
CLMIF İleri Harici Tork Limiti %20 IHS esnasında aşağıya doğru hareket 
CLMIR Geriye Harici Tork Limiti %200 IHS ve homlama esnasında yukarı 

doğru hareket
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1. Kurulumlar > İzle’yi seçin ve THC ekseni için İzleme Hatası’nı seçin. 

2. Manuel (klavyede F11’e basın veya Manuel simgesini seçin) > Manuel Seçenekleri’ni seçin, ardından THC Gezinme 
Hızı için Yüksek IHS Hızı’nı seçin.

3. Lifteri birkaç kez kızağın en üstünden en altına doğru gezdirin ve test sırasında gösterilen en yüksek izleme hatasını 
kaydedin.

4. İzleme hatasını 2 ile çarpın ve bu değeri Makine Kurulumları > Sensor THC Ekseni ekranında Torç Düşme Toleransı 
değeri olarak girin.

5. Manuel Seçenekler ekranına dönün ve THC Gezinme Hızı’nı orijinal değerine döndürün.

Sensor THC ekseni ekranı

Makine Kurulumları ekranında Sensor THC’yi seçtiğinizde aşağıdaki kurulum ekranı çıkar. 

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Şifre > Makine Kurulumları’nı seçin.

2. Makine Kurulumları ekranında Eksen > Sensor THC’yi seçin. 

Ekseni kazançlarla ayarlama

Kazançlar kapalı devre bir servo sisteminden kontrollü hız ve harekete olanak sağlar ve bu sistemlerde hata etkisini azaltır. 
Kazançlar mekanik gecikmeler, sürtünme, yükleme veya kontrolsüz hızdan kaynaklanan izleme hatalarını düzeltebilir. 
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Her kazanç değeri enkoderden çıkışı düzenleyen bir çarpandır ve bu çıkışı ayar noktasına yaklaştırır. Hareket ince ayarı, 
hataları olabildiğince azaltacak ve güvenilir kesme performansı sağlayacak şekilde kazançları ayarlamayı içerir.

Kazançlar çoğunlukla karşılıklı etkileşim içindedir ve bir kazanç parametresinin değeri diğer kazançların performansı 
üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, hareket ince ayarı deneyseldir ve sizin sisteminize ve uygulamanıza uygun değerlere 
ulaşmak için birden çok test gerektirir.

Çoğu kazanç torçun yükselme ve alçalmasını etkiler ve ilk yükseklik algılama hareketinin kesinliğini geliştirir. Kesmeyi 
etkileyen tek kazanç, gerilim kazancıdır.

Aşağıdaki tanımlar her parametre için varsayılan veya önerilen değerleri sunar. Bu değerler uygulamaların çoğunluğu 
için uygundur.

Oransal Kazanç: Oransal kazanç değeri CNC’nin pozisyonlamayla ilgili herhangi bir hatayı telafi etmesi için komutunu 
ne kadar hızlı ayarlayacağını belirler. Oransal kazanç çok yüksekse sistem ve eksen dengesizleşir. Kesim 
sırasında torç gereken yüksekliğin üzerine çıkabilir. Oransal kazanç çok düşükse, sistem yanıtı hassas 
doğrulukta olmaz. 

Aralık: > 0 ile 32.000 arası 

Önerilen ayar: 25

İleri Besleme Kazancı: İleri besleme kazancı değeri izleme hatasını azaltan bir çarpandır. Tüm dijital kontrol devrelerinde 
hız komutu bazı izleme hatalarına neden olur. Bu tip hataları azaltmak için ileri besleme kazancını yükseltin. 

Çalışma parçası algılama için torç düşmesi kullanırken ileri besleme kazancı torçun çalışma parçasına fazla 
kuvvetle çarpmasına neden olabilir. Bu ve çoğu uygulama için ileri besleme kazancını 0 olarak ayarlayın.

Not: Torç takımının ağırlığı da bu kazancın değerinin ayarlanması için bir etken olabilir.

Aralık: 0 ile 32.000 arası

Önerilen ayar: 0-30; Sensor THC: 0

Türev Kazancı: Türev kazancı hızdaki ani değişimlerin etkisini minimize etmeye ve yumuşatmaya yardımcı olur. Yüksek bir 
türev kazancı değeri kontrol devresinin hızındaki değişimlere daha yavaş tepki verilmesine neden olur. 

Türev kazancı mevcut değişim oranına (hızlanma ve yavaşlama) bağlı muhtemel hataları azaltır. Örneğin, türev 
kazancı, torç köşeye yaklaşırken kontrol edilmeyen bir hızlanmayı engelleyerek köşenin geçilmesini engeller.

Bir çok hız döngüsü sürücüsü için bu parametre sıfır (0) olarak ayarlanmalıdır.

Aralık: 0 ile 32.000 arası

Önerilen ayar: 0-20; Sensor THC: 0

Hız Kazancı: Bu parametrenin uygun olması için Sürücü Tipi için Akım’ı seçmeniz ve hem pozisyon hem de hız 
döngülerini kontrol eden EDGE ® Pro Ti gibi bir CNC’ye sahip olmanız gerekmektedir. CNC’nin iç hız 
döngüsünü daha akıcı makine hareketi ve daha az yol dışına çıkma sağlayacak şekilde ayarlamak için bu 
parametreyi kullanın.

Aralık: 0 ile 32.000 arası

Önerilen ayar: Hız Kazancı kullanmayan Sensor THC Lifter için 0. Akım sürücüleri kullanan Sensor Ti gibi 
lifterler için 100.

İntegral Kazanç: İntegral kazanç torçun konumlama doğruluğunu artırır ve statik sürtünme veya yerçekiminden 
kaynaklanan eski hataların kümülatif etkilerini azaltır. Aşırı integral kazanç sistem dengesizliğiyle sonuçlanabilir.
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Aralık: 0 ile 32.000 arası 

Önerilen ayar: 0; Sensor THC: 0

Gerilim Kazancı: Programlanan kesim yüksekliğini sağlamak için Sensor THC’nin tamamının bağıl tepkiselliğini kontrol 
eder. Girilen değer ne kadar yüksek olursa lifterin yanıtı o kadar agresif olur. Kesmeyi etkileyen tek ince ayar 
parametresi gerilim kazancıdır. Diğer kazançlar torçun yükselme ve alçalmasını ve ilk yükseklik algılama 
hareketini etkiler. 

Aralık: 1 ile 500 arası 

Önerilen ayar: 100; Sensor THC: 100

Servo Hata Toleransı: Maksimum servo izleme hatası miktarına eşittir. Servo Hata Toleransı aşılırsa CNC hareketi 
durdurur ve bir pozisyon hatası gösterir. İzleme hatası düzgün kontrol edilmeyen veya mekanik olarak 
zorlanan bir ekseni tespit eder. Servo Hata Toleransı’nı kararlı hal izleme hatasının üç katına ayarlayın.

Aralık: 0 ile 127 mm arası.

Önerilen ayar: Sensor THC: 5,08 mm

Torç Düşme Toleransı: Torç düşmesi ilk yükseklik algılaması esnasında çalışma parçasını tespit etmeye ilişkin bir 
yöntemdir. Torç düşmesini su altında kesme yaparken veya ohmik kontağın uygulanabilir olmadığı diğer 
koşullarda kullanın. Torç düşme Toleransı THC ekseni üzerindeki maksimum izleme hatasının miktarıdır. 
CNC IHS Başlangıç Yüksekliği’ne ulaştığında THC eksen izleme hatasını izlemeye başlar. Torç ucu çalışma 
parçasıyla temas ettiğinde ve lifterin aşağıya doğru hareketi devam ederken çalışma parçası tarafından 
durdurulduğunda izleme hatası ortaya çıkar. İzleme hatası torç düşmesi tolerans değerini aştığında CNC 
çalışma parçasının pozisyonunu bilir, hareket terse döner, THC’nin Transfer Yüksekliği’ne eşit olacağı kadar 
ters hareket gerçekleştikten sonra hareket durur.

Aralık: 0 ile 127 mm arası; 

Önerilen ayar: Sensor THC: 1,27 mm

Mm Başına Enkoder Sayımları: Eksen dolaşımının her milimetresi için enkoder sayımlarını ayarlar.

Mm başına enkoder sayımları enkoder çözünürlüğünün mm başına enkoder devriyle (makine sürücüsünün 
dişli aksamına bağlı olarak) çarpımına eşittir. Lifter dolaşımının her milimetresi için enkoder sayımının 
sayısına eşit olan değeri girin. Kesirli enkoder birimleri girebilirsiniz ve CNC bu kesirleri otomatik olarak 
takip eder. 

Aralık: 39379,08 sayım/mm’ye kadar pozitif, sıfır olmayan değerler

Önerilen ayar: Sensor THC: 819,2 sayım/mm 

Enkoder Polaritesi: Bu parametre, herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan pozitif makine hareketinin düzgün 
sayımını sağlamak için enkoder giriş polaritesini değiştirmenizi sağlar.

Pozitif eksen hareketinin pozitif enkoder sayım pozisyonuyla sonuç vermesini sağlayan seçeneği seçin.

Var olan enkoder polaritesini belirlemek için:

• Tüm eksenleri sökerek serbestçe dönmelerini sağlayın. 
• Pozitif gerilim testi uygulayın ve pozisyon değerini gözlemleyin. 
• Değerin negatif olması durumunda enkoder polaritesini değiştirin.

Seçenekler: Pozitif, Negatif

Önerilen ayar: Sensor THC: Negatif
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DAC Polaritesi: Servo komut sinyalinin (veya DAC çıkışının) çıkış polaritesini değiştirir. Kumanda edilen eksenin dolaşım 
yönünü ters çevirmek için polarite değiştirilebilir.

Ekseni pozitif yönde hareket ettiren bir komutun hareketi doğru yönde oluşturduğu seçeneği seçin.

Seçenekler: Pozitif, Negatif

Önerilen ayar: Sensor THC: Pozitif

Sürücü Tipi: Kontrol döngüsünün tipini seçer. 

Sürücüye gönderilmek üzere Hız veya Akım komutlarından birini seçin. EDGE Pro Ti CNC ile kurulu bir lifter 
için Akım’ı seçin.

Seçenekler: Hız, Akım 

Önerilen ayar: Sensor THC: Hız

Enkoder Çözme Modu: Pozisyon doğruluğunu artırmak için çoğu uygulama için 4X’i seçin. Aşırı yüksek hızlı 
uygulamalar için çözme modu daha düşük ayarlanabilir.

Seçenekler: 4X, 2X, 1X

Önerilen ayar: Sensor THC: 4X

AVC’de İleri Besleme Kazancı: Bu seçenek, gerilim takibinin açık olduğu ve Z eksen hareketi kesme sistemindeki 
diğer doğrusal eksenlerle koordineli bir hareketin parçası olduğu uygulamalarda önerilir. Örneğin, 
dikdörtgen tüp kesimi Sensor THC’nin tüp dönerken kaldırmasını gerektirir, veya ABXYZ bevel kafası ile 
kesim yapmak için bevel kafasını bir açıya konumlarken alet noktasını sağlamak için X, Y ve Z eksenlerinin 
hareketine ihtiyaç duyulur. 

Sensor THC’yi ABXYZ tipi bevel kafası kullanarak bevel kesme yapmak için kullanmıyorsanız veya koordine 
Z hareketinin gerektiği başka bir uygulama için kullanmıyorsanız, Hayır olarak ayarlayın. 

Seçenekler: Evet, Hayır

Önerilen ayar: Varsayılan: Hayır

Transfer Hatasında Tekrar Dene: Transfer Hatasında Tekrar Dene: IHS bittiğinde torç ateşlemeye çalışır, CNC 
10 saniyelik bir sayım başlatır, Kesme/Markalama Algısı girişinin (veya Kesme Algısı # girişinin) açılmasını 
bekler ve Arkın Açılması Bekleniyor durum mesajını görüntüler. Giriş 10 saniye içinde aktif duruma 
gelmezse, ateşleme süreci durur, torç geri çekilir ve IHS torcu ateşlemek amacıyla yeniden başlar. CNC 
bu adım sırasını iki kez tekrarlar. 

Seçenekler: Evet, Hayır

Kayma Uzunluğu: Kaymanın fiziksel uzunluğunu girin.

Önerilen ayar: Sensor THC: 321,31 mm
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Hom: THC Ekseni için homlama yöntemini seçin. Hom’dan Sviç’e seçeneği seçiliyse, CNC Nozul Teması Algısı girişi 
Hom Sviçi girişidir. 

Anında Durdurma Akımı Limitli seçeneğini seçerseniz, homlama veya ilk yükseklik algılama sırasında torku 
düşürmek için THC Tork Limiti çıkışı amplifikatörün akım girişine bağlanmalıdır. Kurulu lifter ve motor 
sürücüye karşılık gelen seçeneği seçin.

Seçenekler: Anında Durdurma, Anında Durdurma Akımı Limitli, Hom Sviçi

Önerilen Ayar: Sensor THC: Anında Durdurma Akımı Limitli

Akım tipi sürücüler için hom ayarları

Akım Limiti %: Lifter motorunun operasyonu için maksimum akım çıkışını ayarlayın.

Aralık: 0,001 ile 100 arası; Varsayılan: 50

Hom Akım Limiti %: Torç düşmesi ve kızağın üst kısmının tespit edilmesi için homlama sırasında maksimum akımı girin. 
Homlama Akım Limiti’ni sürücü kapasitesinin %50’sine ayarlayın.

Aralık: 0,001 ile 100 arası; Varsayılan: 10

IHS Akım Limiti %: Torç düşmesi ve çalışma parçasının tespit edilmesi için IHS sırasında maksimum akımı girin.

Aralık: 0,001 ile 100 arası; Varsayılan: 5

Takip Modu

CNC, gerçek ark gerilimine kilitlenmek ve bunu Ayarlı Ark Gerilimi ile karşılaştırmak için gerilim takibini 
kullanır. Plazma 1, Plazma 2, Markalayıcı 1, Markalayıcı 2 ve lazer işlemleri için ayrı ayrı takip modu 
seçeneklerini seçebilirsiniz. 

Normal: Çoğu uygulama için takip modunu Normal olarak ayarlayın. Normal modda gerilim takibi Ayarlı Ark 
Gerilimi değerinin minimum 2 voltluk değerine kilitlenir. Lifter yanıt hızını artırmak için gerilim kazancını 
ayarlayın. Normal modda ark gerilimi doğruluğu +/- 1,0 ark volttur.

Ortalama Gerilim Kesme: Ark gerilimi örnekleme oranını ayarlar. Phoenix ark gerilimini her milisaniyede 
kaydeder ve ark gerilimini girilen milisaniye sayısının üzerinde bir ortalamaya çeker. Ortalama değer 
ayarlanan gerilim noktasıyla karşılaştırılır ve sonrasında liftere gönderilen komut hesaplanır. 

Önerilen ayar: Sensor THC: İşlem olarak Plasma 1 veya 2’yi seçin, sonrasında takip modu olarak Normal’i 
seçin. Gerilim kazancını ayarlamayın ve Ortalama Gerilim Kesme’yi 25 ms’ye ayarlayın. Sensor THC ile Özel 
takip modunu kullanmayın.

HyIntensity® Fiber Laser: İşlem olarak Lazer’i seçin, takip modu olarak Normal’i seçin, Ortalama Gerilim 
Kesme’yi 1 ms’ye ayarlayın ve Düzeltme Sıklığı’nı 10 ms olarak ayarlayın.

Özel takip modu

Özel takip modunu yalnızca elmas tabaka kesme gibi aşırı yüksek hız, yüksek doğrulukta yanıt gerektiren 
uygulamalar için kullanın. Özel modda ark gerilimi doğruluğu +/- 0,25 volttur.

Seçenekler: Normal, Özel. Normal mod için gerilim kazancı 0 ile 500 volt arasıdır; önerilen değer 
100 volttur. Özel mod için gerilim kazancı 0 ile 10 volt arasıdır; önerilen değer 10 volttur. 

Aralık: 1 ile 100 arası
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Delta Limitine Kilitli: Kilitlenme değerinin üzerinde ve aşağısında bir kilitlenme penceresi yaratır. 
Bu pencere aralığındaki ayarlanan ark gerilimi değeri THC’nin operasyonunu kontrol eder. Kilitlenme 
penceresini yaratmak için kilitlenme değerinin üzerindeki ve aşağısındaki volt sayısını girin.

Aralık: 0 ila 10 volt arası; Varsayılan: 0

Kilitlenme Oranı Limiti (Özel Takip Modu için) Kilitlenmeyi tanımlamak için gereken kilitlenme 
penceresi aralığındaki ardışık değerlerin sayısını ayarlar. Kilitlenmede kalmak için kaydedilmesi gereken 
kilitlenme penceresi aralığındaki ardışık değerlerin sayısını girin.

Aralık: 0 ila 10 volt arası; Varsayılan: 10

Gerilim Takip Aralığı Ark geriliminin ayar noktasından kabul edilebilir varyasyonlarını ayarlar. Ark gerilimi 
bu aralığı aşarsa sistem hatası oluşur ve kesme işlemi duraklatılır. İzin verilebilir ark varyasyonunun volt 
sayısını girin.

Aralık: 5 ile 400 volt arası; Varsayılan: 20

Sensor THC Giriş/Çıkış noktaları

Sensor THC için Makine Kurulumları > Giriş/Çıkış ekranında atanan tipik Giriş/Çıkış noktaları aşağıdaki gibidir. 

THC Tork Limiti: Bu çıkış Yazkawa sürücüsü üzerindeki /P-CL ve /N-CL girişine bağlanır. Bu çıkış torç düşmesi 
kullanırken IHS sırasında ve homlama sırasında motor torkunu sınırlar. CNC kesme sırasında bu 
çıkışı kapatır.

Nozul Teması Etkin: Bu çıkış ilk yükseklik algılama sırasında etkin hale gelir ve İşlem ekranında Nozul Teması Kesme 
AÇIK konuma ayarlandığında kesim sırasında açık kalır.

Nozul Teması Algısı: Bu giriş, torç çalışma parçasını tespit ettiğinde ve İşlem ekranında Nozul Teması IHS AÇIK 
konuma ayarlı olduğunda ilk yükseklik algılama sırasında etkin hale gelir. Nozul Teması Algısı homlama giriş 
sinyali olarak da kullanılır.

Not: Nozul Teması Etkin ve Nozul Teması Algısı CNC THC portları için analog giriş panosunu desteklediğinde 
otomatik olarak atanır. Bu Giriş/Çıkışları Watch Window’da seçebilirsiniz ve CNC bunları Analog Diyagnostikler 
ekranında gösterir. Bu Giriş/Çıkışların atamalarını değiştiremezsiniz.

Torç Çarpışması: Torç Çarpışması girişi etkin olduğunda kullanılacak yanıt tipini belirler. Her eksen için ayrı seçilen Hata 
Rampa süresini veya Hızlı Durma Yavaşlama seçeneğini veya kullanmayı seçebilirsiniz.
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Watch Window kurulumu

Sensor THC Watch Window örneği aşağıda gösterilmiştir:

Bu Watch Window’u ayarlamak için:

1. Kurulumlar > İzle’yi seçin.

2. Üst Konum listesinden Sistem Hatalarını seçin.

3. Orta Konum listesinden Giriş/Çıkış’ı seçin. Durum listesi Girişler ve Çıkışlar listelerinin altında görünür. Listeden 
aşağıdaki durum parçalarını ve Giriş/Çıkış’ları seçin. 

THC Kilitli: Bu durum parçası ark gerilimi ayarlanan noktanın +/- 2 volt değeri dahilinde AÇIK hale gelir.

THC Takip Gerilimi: Bu durum parçası torç yükseklik kontrolü Otomatik Gerilim Kontrolü’nü kullanırken AÇIK konuma 
gelir; AÇIK konumdayken CNC THC’nin pozisyonunda gerçek ark gerilimi ile ayarlı ark gerilimi arasında 
karşılaştırma yaparak ayarlama yapar. Torç yükseklik kontrolü kesme yüksekliğini ark gerilimine bağlı 
olarak ayarlar.
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THC Devre Dışı: Bu durum bilgisi parçası CNC torç yükseklik kontrolünü devre dışı bıraktığında AÇIK konuma gelir; 
genellikle bir parçada köşeye yaklaştığında (veya küçük bir çap veya, delikte) kesme sistemi yavaşlar ve 
gerçek kesme hızı program hızından yavaştır. Bu durum parçası Hızlar ekranındaki Torç Yüksekliği Devre Dışı 
Hızı, Önceki Mesafe ile Sonraki Mesafe ayarları ve parça programındaki M50 (Torç Yüksekliği Devre Dışı) ve 
M51 (Torç Yüksekliği Devrede) kodları tarafından kontrol edilir 

Nozul Teması Algısı: Bu giriş, ilk yükseklik algılama sırasında torç çalışma parçasını algıladığında etkinleşir.

Nozul Teması Etkin: Bu çıkış ilk yükseklik algılama sırasında ve İşlem ekranında Nozul Teması Etkin AÇIK konuma 
ayarlanmışsa kesim sırasında etkin hale gelir. 

Sensor Ti eksen kurulumu

EDGE Pro Ti ile birlikte kullanılan Sensor Ti lifteri Sensor THC’den farklı ayarlara ihtiyaç duyar. Sensor Ti lifter için 
aşağıdaki bölümlerde sunulan ayarları kullanın. Bu ayarların tanımları için önceki bölümlerde Sensor THC bilgilerine bakın.

Makine Kurulumları ekranı

Makine Kurulumları ekranındaki diğer parametreler kesme sistemine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Hız ekranları

Hızlar ekranındaki diğer parametreler kesme sistemine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Parametre Ayar
Sensor THC’leri Yüklü 1
Eksen Üzerinde Kurulu THC 4
Analog giriş 3

Parametre Ayar
THC Hızlanma Oranı 100 mG
Maksimum THC Hızı 10160 mm/dk
THC Gezinme Hızı 5080 mm/dk
THC Hom / Yüksek IHS Hızı 1270 mm/dk
THC Düşük IHS Hızı 127 mm/dk
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Sensor THC Ekseni ekranı

İstasyon Yapılandırma ekranı

İstasyon 1 için lifter olarak Sensor THC’yi seçin.

Parametre Ayar
Oransal Kazanç 50
İleri besleme Kazancı 0
Türev Kazancı 0
Hız Kazancı 150
İntegral Kazanç 0
Gerilim Kazancı 40
Servo Hata Toleransı 5,08 mm
Torç Düşme Toleransı 0,51 mm
Enkoder Sayımları mm 1028,35 sayım/mm

 (26120 sayım/inç) 
Enkoder Polaritesi Pozitif
DAC Polaritesi Negatif
Sürücü Tipi Akım
Enkoder Çözme Modu 4X
Kayma Uzunluğu 165,1 mm
Hom Anında Stopa Akımı Limitli
Akım Limiti %25
Hom Akım Limiti %25
IHS Akım Limiti %8
Plazma Takip Modu Normal
Ortalama Gerilim Kesme 25 ms
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ArcGlide THC ekseni

Makine Kurulumları ekranında ArcGlide THC’yi seçtiyseniz aşağıdaki kurulum ekranı kullanılabilir. ArcGlide’ın kurulması 
hakkında bilgi almak için ArcGlide THC Kullanma Kılavuzu’na (806450) bakın. 

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Şifre > Makine Kurulumları’nı seçin.

2. Makine Kurulumu ekranında ArcGlide Ekseni yazılım tuşunu seçin. Birden fazla ArcGlide aksı kurduysanız, ekranda 
her aks için numaralı bir tuş görüntülenir.

3. Kurmak istediğiniz ArcGlide ekseninin yazılım tuşunu seçin.

Kazançlar

Kazançlar kapalı devre bir servo sisteminden kontrollü hız ve harekete olanak sağlar ve bu sistemlerde pozisyon hatalarının 
etkisini azaltır. Kazançlar mekanik gecikmeler, sürtünme, yükleme veya kontrolsüz hızdan kaynaklanan izleme hatalarını 
düzeltebilir.

Her kazanç değeri enkoderden çıkışı düzenleyen bir çarpandır ve bu çıkışı ayar noktasına yaklaştırır. Hareket ince ayarı, 
hataları olabildiğince azaltacak ve güvenilir kesme performansı sağlayacak şekilde kazançları ayarlamayı içerir.

Kazançlar çoğunlukla karşılıklı etkileşim içindedir ve bir kazanç parametresinin değeri diğer kazançların performansı 
üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, hareket ince ayarı deneyseldir ve sizin siteminiz ve uygulamanıza uygun değerlere 
ulaşmak için birden çok test gerektirir.
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Çoğu kazanç torçun yükselme ve alçalmasını etkiler ve ilk yükseklik algılama hareketinin kesinliğini geliştirir. Gerilim 
kazancı kesimi etkileyen tek kazançtır.

Aşağıdaki tanımlar her parametre için varsayılan veya önerilen değerleri sunar. Bu değerler uygulamaların çoğunluğu 
için uygundur.

Hız: Bu kazanç değeri, lifterin hızını ayarlar. Maksimum Hız için değeri girdikten sonra Hız Kazancı’nı ayarlayın. 

Maksimum Hız’ı Hız Kazancı’nı optimize etmeden önce ayarlayın.

Hız Kazancı değerini, Pozisyon Kazancı veya Gerilim Kazancı değerlerini değiştirmeden önce optimize edin. 
Otomatik IHS sırasında manuel hareket ve çalışma parçasına yaklaşma için ayarlanmış hızlar gereklidir. Bu 
değerin çok yüksek olması durumunda, lifter hız ayarı kararlılığını yitirecek ve salınıma meyilli olur. Bu değerin 
çok düşük olması durumunda, hız ayarı yavaşlayabilir ve hatalı hale gelebilir. Manuel Mod’da lifteri ardı ardına 
kaldırılıp indirerek bu değeri test edin. Bu kazancı optimize etmek için, manuel operasyon sırasında çok az 
bir salınım tespit edene dek bu değeri artırın ve ardından ayar değerini 1 azaltın.

Aralık: 1 ile 10 arası; ArcGlide: 5

Pozisyon: Bu kazanç kapalı döngü konumlama için bir çarpandır. Hız Kazancı için uygun değeri bulduktan sonra Pozisyon 
Kazancı’nı ayarlayın.

THC torcu IHS yüksekliğine taşımak ve kesme sonunda geri çekme yüksekliğine taşımak için pozisyona 
bağlı hareketler kullanır.

Bu değerin çok yüksek olması durumunda, lifter pozisyonlama kararlılığını yitirecek ve salınıma meyilli olur. 
Bu değerin çok düşük olması durumunda, pozisyonlama yavaşlayabilir ve hatalı hale gelebilir.

Ardı ardına IHS TESTİ uygulayarak ve lifterin IHS’ye ve Geri Çekme Yükseklikleri’ne hızlıca ve doğru 
biçimde ulaştığını kontrol ederek bu kazancı test edin.

Bu kazancı optimize etmek için, torç IHS veya Geri Çekme pozisyonlarına yerleşirken çok az bir salınım 
tespit edene kadar değeri artırın ve ardından ayar değerini 1 azaltın.

Aralık: 1 ile 10 arası; ArcGlide: 5.

Gerilim: Bu kazanç, THC kapalı devre ark gerilimi kontrolü ile çalıştığında kullanılır. Hız Kazancı için uygun değeri 
bulduktan sonra bu değeri ayarlayın.

Bu değerin çok yüksek ayarlanması durumunda, kapalı devre ark gerilimi kontrolü sırasında lifteri pozisyonu 
kararlılığını yitirir ve salınıma meyilli olur. Bu değerin çok düşük olması durumunda, ark gerilimi kontrolü 
yavaşlayabilir ve hatalı hale gelebilir. Gerilim kazancını kapalı devre ark gerilimi kontrolü altında art arda bir 
test kesimi yaparak ve THC’nin ayarlı ark gerilimine hızlı ve doğru biçimde eriştiğini kontrol ederek test edin.

Bu kazancı optimize etmek için, kesim sırasında çok az bir salınım ortaya çıkana dek bu değeri artırın ve 
ardından ayar değerini 1 veya 2 azaltın.

Aralık: 1 ile 10 arası; ArcGlide: 5
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Hızlar

Maksimum: Bu parametre THC’nin gerçekleştirebileceği en yüksek doğrusal hızı ayarlar. Bu değer, kaldırma tertibatı 
motorunun 45 VDC’deki hızına, cıvata diş aralığına, kaldırma tertibatı yükünün ağırlığına ve istenen çalışma 
hızına bağlıdır. 

Bu değer, kontrol denklemleri ölçeklendirilirken %100 hız değeri olarak kullanılır. Diğer tüm kontrol 
devrelerinin ölçeklenmesini etkilediğinden bu değerin doğru olarak ayarlanması önemlidir.

Bu parametreyi kurulum sırasında Hız Kazancı’nı optimize etmeden önce ayarlayın.

Bu değeri kolayca gerçekleştirilebilecek bir hıza ayarlayın. Güvenli bir ayar kullanın ve düşük girişli bir AC 
hattı gerilimi olduğunu varsayın. Bu hızın çok yüksek ayarlanması durumunda, maksimum kullanılabilir motor 
sürücü gerilimi motoru istenen maksimum hıza çıkarmakta yetersiz kalır. Bu durum, doğrusal kontrol 
aralığının üst kısmını kullanılamaz kılar ve standardın altında bir işleyişle sonuçlanır. 

Maksimum Hız’ın çok yüksek ayarlanması durumunda, ark gerilimini kontrol etmeye çalışırken veya doğru bir 
IHS mesafesine konumlanmaya çalışırken THC’nin düşük hızlarda tam doğrulukta çalışması zorlaşır. Hızın 
çok düşük ayarlanması durumunda, doğrusal kontrol aralığı kullanılabilir mekanik aralığının yalnızca düşük 
bölümünü kapsayacak ve sonuç standartlara uygun olmayabilir.

Hypertherm 24,13 cm’lik lifter için bu değer 15,240 mm/dk’dır. Düşük girişli hat voltajı limitinde motor 
sürücüsü yaklaşık 45 VDC sağlayabilir. Hypertherm 24,13 cm’lik lifterde kullanılan motor bu gerilime erişilen 
yaklaşık 3.300 devirde tam nominal tork üretir. Hypertherm 24,13 cm’lik lifter, diş aralığı 5 mm olan ve 
doğrusal olarak bir inç dolaşmak için 25,4 (inç/mm) / 5 (mm) = 5,08 dönüş yapması gereken bir bilyeli 
cıvataya sahiptir. Bu, 3.300 (devir) / 5,08 (dönüş/inç) = 650 doğrusal inç / dakikalık (IPM) dolaşma hızı 
değerine eşittir. Bu değer tüm koşullarda %100’lük bir değer sağlamak için en yakın yüzün katı olan çift 
sayıya yuvarlanır.

ArcGlide: 15,240 mm/dk

Hızlı: Bu hız, Kesim Sonu Geri Çekme veya çalışma parçasına İlk İlerleme gibi tüm otomatik hızlı hareketler için kullanılır.

Bu parametreyi Maksimum Hız değerine ayarlayın. Bununla birlikte, lifterde ağır bir yük olması durumunda 
daha düşük bir değere de ayarlayabilirsiniz. Hypertherm 24,13 cm’lik lifter için bu değer 15.240 mm/dk 
olarak ayarlanır.

ArcGlide: 15,240 mm/dk

Yavaş: Bu hız Homlama Hızı değeridir ve manuel hareketler için kullanılan en yüksek hızdır. Ayrıca ark gerilimi kontrolü 
sırasında kullanılan maksimum hız limitidir.

ArcGlide: 3,810 mm/dk

IHS: Bu parametre, bir IHS işlemi sırasında çalışma parçasına son ilerleme için düşük hızı ayarlar. Manuel hareketler için 
de düşük hızdır. Düzensiz hız ayarlamasından kaçınmak için bu değer Maksimum Hız’ın %10’undan daha 
düşük olmamalıdır.

ArcGlide: 1,524 mm/dk

Mekanik

Enkoder Sayımları: Bu değer, enkoderden pozisyon geri bildirimini ayarlar. 

Bu değer, bilyeli cıvata diş aralığına ve enkoder çözünürlüğüne dayalıdır. Dönüş başına enkoder sayımı 
sayısı ile bir inç dolaşmak için gereken dönüş sayısının çarpımına eşittir. Enkoder (4X) modunda çalışır. 
Böylece dönüş başına sayım sayısı dönüş başına vurma sayısının dörtle çarpımına eşit olur.
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Hypertherm 24,13 cm’lik lifter, 4X modunda dönüş başına 4000 sayım üreten 1000 vurma/dönüşlük bir 
enkodere sahiptir. Lifter diş aralığı 5 mm olan ve doğrusal olarak bir inç dolaşmak için 25,4 (inç/mm) / 5 (mm) 
= 5,08 dönüş yapması gereken bir bilyeli cıvataya sahiptir. Bu, doğrusal olarak dolaşılan her bir inçlik mesafe 
için 5,08 (dönüş) x 4000 (sayım/dönüş) = 20.320 sayım değerine eşittir.

ArcGlide: 800 sayım/mm

Kayma Uzunluğu: Bu değer, lifterin kullanılabilir dolaşma mesafesidir. ArcGlide lifter 24,13 cm’lik kullanılabilir dolaşma 
mesafesine sahiptir.

Akım Limiti: Bu, lifter motoru için en yüksek sürekli motor anma akımıdır.

Bu değer normal, sürekli operasyon akım limitidir ama motor akımı aşırı hızlanma sırasında belirli aralıklarla 
birkaç saniyeliğine bu limiti aşabilir. ArcGlide lifter, 3 Amp sürekli akım limiti olan bir motor kullanır.

Bu parametrenin değeri, takılı motorun sürekli çalışma akımı limitinin üzerinde ayarlanırsa motor 
hasar görebilir.

Aralık: 1 ila 6 Amp arası; ArcGlide: 3 Amp

Torç Düşmesi: Bu değer, ohmik kontak algısına Torç Düşmesi desteği için kullanılan gücün miktarını belirler. Değerler 
göreli değerlerdir ve en düşük güç için 1 ve en yüksek güç için 10’dur. Bu değer, hatalı düşme algılamayı 
önleyecek kadar yüksek olmalı ancak aşırı gücün çalışılan parçanın eğilmesine ve hatalı IHS işlemine neden 
olmayacağı düzeyde olmalıdır.

Hypertherm 24,13 cm’lik lifter için 5 değeri uygundur. THC ince bir çalışma parçası ile kullanılacaksa bu 
değerin düşürülmesi gerekebilir. Bu değeri optimize etmek için Test IHS (IHS’yi Test Et) işlevini kullanın. 

İşlem menüsü aracılığı ile ohmik kontağı devre dışı bırakarak veya ohmik kontak kablosunu çıkararak bu 
özelliği test edin. Torç Düşmesi değeri, hatalı çalışma parçası tespiti olmadığında ve IHS işlemi doğru 
olduğunda optimum düzeydedir.

Aralık: 1 ile 10 arası; ArcGlide: 5

Diğer

Yandan İşaretçi Ofseti: Bu değer, kesme makinesinin yan tarafından bakıldığında torç merkezi ile lazer işaretçi 
arasındaki ofset mesafesidir. Bu değer için ince ayar yapmak için lazer noktası ile torcun merkezi arasındaki 
tam uzaklığı kullanın.

ArcGlide: 66,04 mm
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Önden İşaretçi Ofseti: Bu değer, kesme makinesinin ön tarafından bakıldığında torç merkezi ile lazer işaretçi arasındaki 
ofset mesafesidir.

Bu değer için ince ayar yapmak için lazer noktası ile torcun merkezi arasındaki tam uzaklığı kullanın. 
Lazer ofseti doğrulamak için çalışma parçasına bir delik delin. Manuel Seçenekler’de lazer işaretçi 
ofsetini kullanarak manuel bir ofset gerçekleştirin. Ofset doğru olarak ayarlanmışsa lazer delme deliğinin 
içerisinde olmalıdır.

ArcGlide: 107,9246 mm (bu değer hafif değişkenlik gösterebilir)

Gerilim Kalibrasyonu: Bu değer, ölçülen ark gerilimi doğruluğunun ince ayarı için kullanılır.

Bu parametre, normal şartlar altında ihtiyaç duyulmamakla birlikte, bir kesme sisteminde farklı ArcGlide 
THC’leri ince ayarlamak için kullanılabilir. 

Ölçülen giriş değeri, gerilim kontrolü veya görüntüleme için kullanılmadan önce bu sabit değer ile çarpılır.

Kalibrasyon, bu istasyona bağlı olan HMI ekranı ve HPR Hypernet arayüzü dahil tüm ArcGlide donanımını 
etkiler. Bir ArcGlide fabrikadan gönderildiğinde, gerilim donanımda kalibre edilmiştir ve bu değer 1,000 
olarak ayarlıdır. Bu parametre normalde yalnızca birden fazla ArcGlide kurulumunda ekranda aynı ark 
geriliminin görüntülenmesini sağlamak amacıyla ayarlama yapmak için kullanılır.

Aralık: 0,900 ile 1,100 arası; ArcGlide: 1,000

Ark Gerilimi: Bu Ark Gerilimi değeri yalnızca gösterim amaçlıdır ve düzenlenemez. Yukarıdaki Ark Gerilimi 
Kalibrasyonu’nu değiştirdikten sonra sonuçları kontrol etmek için sağlanır.

Aralık: 0 ile 400 arası

Transfer Hatasında Tekrar Dene: IHS bittiğinde torç ateşlemeye çalışır, CNC 10 saniyelik bir sayım başlatır, 
Kesme/Markalama Algısı girişinin (veya Kesme Algısı # girişinin) açılmasını bekler ve Arkın Açılması 
Bekleniyor durum mesajını görüntüler. Giriş 10 saniye içinde aktif duruma gelmezse, ateşleme süreci durur, 
torç geri çekilir ve IHS torcu ateşlemek amacıyla yeniden başlar. CNC bu adım sırasını iki kez tekrarlar. 

Seçenekler: Evet, Hayır
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Bölüm 4

SERCOS III kurulumu

SERCOS III dijital servo sürücüler için aracı olarak Ethernet kullanan bir gerçek zamanlı iletişim protokolüdür. Bu bölüm 
Hypertherm CNC’ler için SERCOS III kurulumunu açıklamaktadır. Bu bölümde şunları bulacaksınız:

 SERCOS III sistemine genel bakış

 CNC ve sürücü kurulumuna genel bakış

 Sürücü adresleri

 Sürücü G/Ç

 CNC tarafından desteklenen sürücü parametreleri

 SERCOS Sensor THC önerileri

 SERCOS kurulum ekranı

 SERCOS eksenleri kurulum ekranı

 Sürücü hatası mesajı referansları

Hypertherm CNC’leri hem SERCOS II (fiber optik) hem de SERCOS III (Ethernet) iletişim protokollerini destekler. 
SERCOS II hakkında bilgi için bkz. SERCOS II desteği sayfa 118. 

Hypertherm CNC’leri Bosch-Rexroth IndraDrive Cs servo sürücü aplifikatörleri ve Bosch hat içi G/Ç’lara sahip 
SERCOS III’leri destekler. Kesme sisteminiz için sürücülerinizin ve motorlarınızın boyutlarını belirlerken ve 
Hypertherm CNC’yi SERCOS halkası ile çalışması için ayarlarken gerekli olacak sürücüler hakkında teknik bilgi almak 
için Bosch-Rexroth temsilcinizle birlikte çalışın. Kesme sistemi özellikler ve mekanikleri bu belgenin kapsamı dışındadır.

Bosch-Rexroth ortağınızla birlikte çalışmaya ek olarak, IndraDrive Cs ve IndraWorks Ds yazılımları hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için şu kaynaklara da başvurabilirisiniz:

 Hypertherm CNC üzerinde sunulan IndraWorks Ds Yardım dosyası.

 Bosch-Rexroth internet sitesinde ek referanslar da bulunmaktadır. Örneğin, IndraDrive CS tarafından desteklenen 
parametreler 328651_01 MPx-16 Parameters.pdf dosyasında açıklanmaktadır.
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SERCOS III sistemine genel bakış

Aşağıdaki çizim SERCOS topolojileri, çizgi topolojisi ve halka topolojisi hakkında iki örnek göstermektedir. Tek bir kablo 
koptuğunda sistemin çalışmasına devam edebilmesi için çift halka iki ters dönen halka üzerinden yedekleme sağlar. 
SERCOS III anakartıyla donatılmış Hypertherm CNC’ler halka topolosini kurmanızı sağlayan iki Ethernet bağlantı 
noktasına sahiptir, P1 ve P2. Sadece P1 kullanan çizgi topolojisi de CNC tarafından desteklenmektedir ama iletişim 
yedeklemesi sağlamamaktadır. 

Sürücü gereksinimleri

Şu anda CNC sadece aşağıdaki SERCOS III ekipmanını desteklemektedir:

 Çoklu Ethernet destekli ve 16V24 seviyesi sürücü aygıt yazılımına sahip Bosch IndraDrive Cs Basic. En iyi 
performans için IndraDrive Cs Basic ile birlikte MPB aygıt yazılımı önerilir. 

 Bosch SERCOS III hat içi G/Ç veri yolu bağlayıcı

IndraDrive Cs Basic yedi dijital giriş, bir dijital çıkış ve bir analog girişe sahiptir. CNC sürücülerle 1 ms güncelleme oranı 
kullanarak iletişim kurar. 

Sürücülerin kurulumuna ve kullanımına dair daha fazla bilgi için Bosch-Rexroth temsilcinize danışınız. 

Kablo bağlantısı

SERCOS III halkası Cat5e STP (muhafazalı bükülmüş çift) kablolara ihtiyaç duyar. Halka CNC üzerindeki tek SERCOS 
bağlantı noktası üzerinden de işleyebilir ama ikinci SERCOS bağlantı noktasına ikinci bir kablo takmak yedekleme sağlar.

Genel öneriler

Kolay kurulum ve en iyi performans için aşağıdaki önerilere uyun: 

 Bu sırayı takip edin: SERCOS halkanızı kurun, CNC’nin halka ile iletişimini kurun ve sonrasında halkayı başlatın. 

 Kesme sistemindeki her eksene tek bir sürücü bağlantılandırın. 

1 2 n

P1 P2

1 2 n

P1 P2

Halka topolojisi Çizgi topolojisi

SERCOS III anakartı

SERCOS III 
sürücüler (uydular)

IndraWorks Ds için 
dizüstü bilgisayara 
veya CNC’ye LAN 
bağlantısı
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 Aynı halka üzerinde farklı marka veya türde sürücüler kurmayın. Örneğin, CNC hem IndraDrive CS Basic ile hem de 
IndraDrive Economy sürücüsüyle iletişim kurabilir ama halka üzerinde iki farlı türü karıştırarak kurmak CNC’nin iki 
sürücü arasında daha yüksek döngüsel oran kullanmak zorunda kalmasını sağlar ve sistem performansı azalır. Örneğin 
eğer bir sürücü türü 1 ms döngüsel oran kullanıyorsa ve bir diğer tür sürücü 2 ms döngüsel oran kullanıyorsa CNC 
tüm sürücüler için 2 ms döngüsel oran kullanır.

 Eksen limit sviçlerini hat içi bir G/Ç modülüne değil, sürücü G/Ç’ına bağlayın. Sürücü ve CNC, makinenin durması 
durumunda mümkün olan en iyi makine yavaşlamasını sağlayabilmek için birlikte çalışır.

 THC analog girişini THC sürücüsüne bağlayın. Giriş CNC’ye ark gerilimi geri beslemesini sağlar.

Sürücü ve eksenlerle birlikte bir SERCOS halkası örneği aşağıda gösterilmiştir: 

4

1
2

4
3

5
6

1
2
3
4
5
6

Sürücüler

Hat içi G/Ç modülü 

Köprü

Ray

İkinci tahrik

Sensor THC

Döndür

Eğ

Eksenler

Not: CNC, SERCOS halkası üzerinde bir hat içi G/Ç modülü destekler. Hat içi G/Ç modülünü 
yukarıda gösterildiği gibi halkadaki son aygıt olarak bağlayın. 

Motorlar
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CNC ve sürücü kurulumuna genel bakış

SERCOS III sürücüleri ve CNC’nin kurulumu için temel adımlar aşağıdadır. Bu adımları (CNC kurulumu ve sürücü 
kurulumları) halkayı ilk kez başlatmadan önce tamamlayınız.

CNC ayarları

1. Makine Kurulumları ekranında eksenleri atayın. SERCOS halkasını kurmak için Enkoder Sayımları ve Enkoder 
Polaritesi anahtar değerlerdir.

a. Her eksen için mm başına Enkoder Sayımları’nı ayarlayın. Bu değere SERCOS III sürücüde kurulum yapmak için 
ihtiyaç duyacaksınız. 

b. Her eksen için Set Enkoder Polaritesi’ni ayarlayın. Bu değere SERCOS III sürücüde kurulum yapmak için ihtiyaç 
duyacaksınız.

2. SERCOS III ekranında sürücü G/Ç kullanıp kullanmayacağınızı seçin. Önerilen ayar Tüm Sürücü G/Ç’dir.

Not: CNC’de atanan eksen sayısı halkadaki sürücü sayısıyla eşit olmalıdır. 

Sürücü Ayarları

IndraDrive CS içerisindeki çoğu parametre kendi varsayılan ayarlarında bırakılabilir. Hypertherm CNC’leri aşağıda 
listelenen parametreleri kullanır. Sürücüdeki ilk parametre grubunu ayarlayın. Halkanın başlatılması sırasında CNC ikinci 
parametre grubunu otomatik olarak ayarlar. 

Bu ayarlar Indraworks DS yazılımı kullanan sürücüde yapılır. 

1. Her sürücüyle eşleştirirken motor için varsayılan parametre dosyasını yükleyin. Motor üreticisi varsayılan ince ayar 
parametrelerini içeren bir dosya sağlar. Bu dosya doğru ayarları yapar ve sizin motorlara ince ayar yapmanıza 
gerek kalmaz.

2. Çalıştırma Modu Her motor için varsayılan çalıştırma modunu kontrol edin. 

3. Ana İletişim Protokolü SERCOS III’e ayarlayın.

4. Ölçekleme CNC’de ayarlanan mm başına Enkoder Sayımları’na benzer. Öncelikle CNC için Enkoder Sayımları’nı 
belirleyin, sonrasında eksen tipine bağlı olarak ölçeklemeyi ayarlayın.

 Doğrusal eksenler: Ölçekleme / Birimler Genişletilmiş ekranında Pozisyon Ölçeklemesi’ni Doğrusal 
ve Mutlak olarak ayarlayın. Çözünürlük değeri olarak CNC üzerindeki Eksen kurulumu ekranındaki mm 
başına Enkoder Sayımları’nın tersini (1 / X) ayarlayın. Örneğin CNC’de, İnç başına Enkoder = 100,000 ise, 
Çözünürlük = 0,00001. 

 Döner eksenler: Ölçekleme / Birimler Genişletilmiş ekranında Pozisyon Ölçeklemesi’ni Döner ve Modülo 
ve Rotasyonel pozisyon çözünürlüğünü 360,00 derece olarak ayarlayın.

Not: Ölçekleme kurulumunda, ölçekleme değerlerini girdiğiniz eksen için çalıştırma modunu ayarlamanız 
gerekebilir. Çalıştırma modunu aşağıdaki pencerede gösterildiği gibi ayarlayın. Çalıştırma modu CNC tarafından 
ayarlanmaz.

5. Bipolar hız limiti CNC’deki izleme hatasına benzer şekilde Bipolar Hız Limiti kontrol edilen hız ile motorun gerçek 
hızı arasındaki farktır. Bu değeri nasıl ayarlayacağınız sisteminizin mekaniklerine bağlıdır. Bu değeri çok düşük 
ayarlamak sisteminizde gereksiz arızalara yol açabilir. 

Eksen Tip Çalıştırma Modu
Doğrusal Köprü, Ray Pozisyon Gecikmesiz Enkoder 1

Sensor THC Torç yükseklik kontrolü Hız
Döner Boru veya A, B veya C ekseni Modülo
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6. Motor/Enkoder Sürücüleriniz mutlak enkoderleri destekliyorsa bu ayarları kullanın. Mutlak enkoderler pozisyonlama 
bilgisini kaydetmek için kullanılan bir yedek güç kaynağı gerektirir. Bkz. Mutlak enkoderler hakkında sayfa 110.

Halkayı ilk başlatmanızda bu ayarlar CNC tarafından sürücüye otomatik olarak yapılır. 

1. Çalıştırma Modu Çalıştırma modu CNC içerisinde kurduğunuz eksenin türüne bağlıdır ve siz sistemi ilk kez 
görevlendirdiğinizde CNC otomatik olarak bu ayarı yapar. Çalıştırma modları için yukarıdaki tabloya bakın.

2. Sürücü Adresi Sürücü adresleri CNC içerisinde kurulan eksen numarasıyla eşleşir ve siz sistemi ilk kez 
görevlendirdiğinizde CNC otomatik olarak bu ayarı yapar. Eksenleri ve sürücüleri adresleme hakkında daha fazla bilgi 
için bkz. Sürücü adresleri sayfa 107.

3. Döngüsel oran Güncelleme oranı adı da verilen bu değerle CNC tüm sürücüler için döngüsel oranı aynı değere, 
genellikle 1 ms’ye ayarlar.

4. Enkoder polaritesi eksenin dolaşma yönünü (pozitif veya negatif) ayarlar.

5. Tork polaritesi enkoder polaritesiyle eşleşir. 

6. Sürücü saklama modu Halka başlangıcında bu parametre tüm sürücü parametrelerini EEPROM yerine sürücü 
RAM’ine yazar ve böylece EEPROM’un kullanım ömrü artar. 

Sürücü adresleri

SERCOS halkasındaki her sürücü IndraWorks Ds yazılımıyla iletişim kurmak için benzersiz bir IP adresine ihtiyaç duyar. 
IndraWorks Ds yazılımı sürücülerle iletişim kurmak için IP adreslerine ihtiyaç duyar. Bosch-Rexroth sürücüler için 
varsayılan IP adresi 192.168.0.1’dir. Daha kolay bir kurulum için IP adreslerini SERCOS sürücülerine aşağıdaki tablodaki 
gibi tanımlayın. 

CNC IP adreslerini kullanmaz ama SERCOS eksen kurulum ekranı  sayfa 115’te anlatıldığı gibi her sürücüye otomatik 
olarak tanımlar.

CNC her sürücüye otomatik olarak bir adres atar. Bu adresler sıralıdır ve IndraWorks Ds yazılımı Ana İletişim ekranı 
kullanılarak sürücüde ayarlanan “ana iletişim adresi”yle eşleşmelidir. Aşağıdaki tablo CNC’nin 12 eksen için kullandığı 
sürücü adreslerini göstermektedir.

IP adresi Sürücü adresi
192.168.0.1 1
192.168.0.2 2
192.168.0.3 3
192.168.0.4 4
192.168.0.5 5
192.168.0.6 6
192.168.0.7 7
192.168.0.8 8
192.168.0.9 9
192.168.0.10 10

Sürücü adresi Eksen atama
1 Köprü veya Ray (X)
2 Ray veya Köprü (Y)
3 İkinci Tahrik
4 Sensor THC 1
5 Döndür 1
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Eksen kaydırmalı CNC kurulumunda sürücü adresleri

CNC üzerinde bir ikinci köprü kurulumu eksen sinyallerini bir eksen numarasından diğerine kaydırmak için bir şifreye 
ihtiyaç duyar. Örneğin bir altı eksenli bir CNC üzerinde ikinci köprü, iki istasyon kurulumu için, Köprü 2 ve Sensor THC 
sinyallerinin eksen 7 ve 10 yerine 5 ve 6 üzerinde çıkış olabilmesi için NRT şifresine ihtiyaç duyar. CNC SERCOS 
sürücülerin sıralı olarak adreslenmesini gerektirdiğinden, sürücü adresleri aşağıdaki şekilde ayarlanmalıdır:

Sürücü G/Ç

IndraDrive Cs SERCOS sürücüleri yedi dijital giriş, bir dijital çıkış ve bir analog girişi destekler. SERCOS III için CNC 
başlatma sırasında Bosch sürücüsünü ve hat içi G/Ç modülü adreslerini otomatik olarak ayarlar. 

SERCOS ekranı üzerindeki (Kurulumlar > Şifre > Makine Kurulumları > SERCOS) Sürücü G/Ç parametresi için Tüm 
G/Ç seçeneği sürücü G/Ç’ının kullanımını kontrol eder. Sürücü G/Ç parametrelerini Tüm G/Ç olarak ayarlayın.

Sürücü G/Ç önerilen ayar olan Tüm olarak ayarlandığında CNC G/Ç’ı sürücülere aşağıdaki gibi atar. Bu G/Ç atamaları 
IndraDrive Cs’ye özgüdür: 

Sürücülerde bazı G/Ç atamaları hali hazırda yapılmış olabilir. CNC bu atamaları resetlemez. Öte yandan eğer sürücü 
G/Ç’ı kullanıyorsa CNC’deki aynı G/Ç noktasını Yedek olarak ayarlayın. Benzer şekilde eğer CNC G/Ç’ı kullanıyorsa, 
sürücüdeki aynı G/Ç noktasını “atanmamış” olarak ayarlayın. 

6 Eğ 1
7 Çaprazla 2
8 Döndür 2
9 Eğ 2
10 Sensor THC 2
11 Sensor THC 3
12 Sensor THC 4

Sürücü adresi Eksen atama
1 Köprü veya Ray (X)
2 Ray veya Köprü (Y)
3 İkinci Tahrik
4 Sensor THC 1
5 Çaprazla 2
6 Sensor THC 2

Sürücü adresi Girişler Çıkış
1 1-7 1
2 8-14 2
3 15-21 3
4 22-28 4
5 29-35 5
6 36-42 6

Sürücü adresi Eksen atama
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Çoğu durumda G/Ç noktalarını sürücüye değil CNC’ye atayın. Bu kurala dair tek istisna X ve Y donanım limit sviçlerinin 
atanmasıdır çünkü limit sviçi etkinleştirilirse sürücü kesme sitemindeki en iyi yavaşlamayı sağlar. 

Analog girişler

Her sürücü bir analog girişi destekler. CNC SERCOS halkası üzerinde 16 analog giriş destekler. 1’den 4’e kadar olan 
analog girişler yardımcı kart tarafından sistem ısısı için ve operatör konsolu için program hızı ve gezinme hızı için ayırılır. 
SERCOS sürücüler üzerindeki analog girişler analog giriş 5 ile başlar.

G/Ç atama örneği

CNC ve SERCOS sürücüleri veya G/Ç modülleri kesme sistemi için G/Ç ayarlamada esneklik sunar. Bir temas 
durumunda eksenlerin en iyi yavaşlaması her eksen için sürücülere bir limit sviçi, tel ve limit sviçleri tarafından yapılır. 
Aşağıdaki örnek X ve Y limit scviçlerine ve nozul teması G/Ç’na sahip THC’ye dairdir.

Not: Analog girişler 1-4 CNC içerisinde yardımcı kart tarafından ayırılır.

Sürücü adresi Analog giriş
1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10

1
X

Sürücü 1 / Eksen 1 / Köprü (X ekseni)
Giriş 1 X + limit sviçi
Giriş 2 X - limit sviçi

Sürücü 1 G/Ç 
Numarası Phoenix G/Ç Numarası

Dijital girişler 1-7 Girişler 1-7
Dijital çıkış 1 Çıkış 1
Analog giriş 1 Analog giriş 5

2
Y

Sürücü 2 / Eksen 2 / Köprü (Y ekseni)
Giriş 8 Y + limit sviçi
Giriş 9 Y - limit sviçi

Sürücü 2 G/Ç 
Numarası Phoenix G/Ç Numarası

Dijital girişler 1-7 Girişler 8-14
Dijital çıkış 1 Çıkış 2
Analog giriş 1 Analog giriş 6

3
Z

Sürücü 3 / Eksen 3 / Sensor THC (Z ekseni)
Giriş 15 Nozul teması algısı
Çıkış 3 Nozul teması etkin

Analog giriş 7 Gerilim bölücü kart

Sürücü 3 G/Ç 
Numarası Phoenix G/Ç Numarası

Dijital girişler 1-7 Girişler 15-21
Dijital çıkış 1 Çıkış 3
Analog giriş 1 Analog giriş 7
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Hat içi G/Ç veri yolu bağlayıcı

Kesme sistemi üzerinde çeşitli G/Ç’ları kontrol etmek için bir hat içi G/Ç veri yolu bağlayıcı kullanılabilir. CNC’yi sürücü 
G/Ç’ına ek olarak G/Ç’ı kullanacak şekilde ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Kurulumlar > Makine Kurulumları > SERCOS’u seçin.

2. Sürücü G/Ç için Tüm G/Ç’leri seçin.

3. Adres 50’deki RECO G/Ç için Evet seçin.

CNC adres 50’yi G/Ç veri yolu bağlayıcıya atar. Bir sonraki kullanılabilir dijital giriş, dijital çıkış ve analog giriş numaralarını 
seçin. Önceki bölümdeki örneği kullanarak G/Ç veri yolu bağlayıcı dijital giriş 22, dijital çıkış 4 ve anaog giriş 8 ile başlar.

Sürücü Devre Dışı ve Ön Panel E-stop girişleri hakkında

Sürücü Devre Dışı girişi bir reset mekanizması tarafından devre dışı bırakılabilmesi için kesme sistemi güvenlik devresine 
bağlanmalıdır. Resetlendiğinde CNC iki saniyeliğine sürücüleri yeniden etkinleştirmeyi dener. (IndraDrive 
CS üzerinde sürücü etkinleştirildiğinde Ab gösterir.) 

Ön panel E-stop girişi kesme sistemi acil durma sviçine bağlanmalıdır.

Mutlak enkoderler hakkında

Mutlak enkoderler motorlarda ve sürücülerde saklanan pozisyon bilgisinin kullanımına izin verir ve böylece kesme sistemi 
bir güç döngüsünün ardından yeniden homlamaya ihtiyaç duymaz. Hem motor hem de sürücü yedek güç kaynağını 
desteklemeli ve böylece pozisyon bilgisini saklayabilmelidir.

Mutlak enkoderlere sahip bir kesme sistemi sadece aşağıdaki durumlarda homlama gerektirir:

 İlk görevlendirildiğinde

 Motorlardan herhangi biri kremayerden çıkarıldığında

 Motor enkoderlerinin yedek güç kaynaklarından biri arızalandığında

Kesme sistemini homlamayı tamamladığınızda CNC, her eksen kurulum ekranında ayarlanan Mutlak Hom Pozisyonu ve 
Hom Ofset Mesafesi (eğer kullanılıyorsa) yardımıyla her sürücüdeki pozisyonu günceller. CNC pozisyonu güncellerken 
sürücü etkinleştirme çıkışlarını kısa bir süre için kapatır. 

Mutlak enkoderler için parametreler

IndraWorks Ds yazılımında Motor Enkoderi ekranında Mutlak Enkoder Değerlendirmesini Zorla seçeneğini seçin. 
Ardından, Motor Enkoderi ekranındaki Enkoder Denetleme Penceresi için bir mesafe değeri girin. Bir motor enkoder 
denetleme pencere aralığı dışında hareket ettirilirse, güç döngüsünün ardından yeniden homlama gerekir.
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Mutlak enkoderler kullanıyorsanız aşağıdaki parametreler de sürücüye CNC tarafından yazılır:

Desteklenen sürücü parametreleri

CNC SERCOS Ethernet sürücülerine çok az sayıda parametre yazar. Bu parametreler, SERCOS halkası çalıştırıldığında 
sürücülere CNC tarafından otomatik olarak yazılır: 

IDN veri yapısı

IndraWorks Ds yazılımı tarafından kullanılan IDN’ler aşağıdaki formatı takip eder:

Bit 15: 0 = Standart veri (normatif), 1 = ürün verisi (üretici tarafından belirlenir)

Bitler 14-12: Parametre 0-7 ayarlı

Bitler 11-0: Veri blok numarası 0 ile 4095 arası

SERCOS Sensor THC kurulumu

Sensor THC (torç yükseklik kontrolü) ark gerilimi geri beslemesi kullanarak çalışma parçasıyla ilişkili olarak torç 
yüksekliğini düzenler. IHS (ilk yükseklik algılama) veya manuel gezinmeler sırasında pozisyonu gerçekleştiren de bir 
bağımsız sürücü eksenidir. THC ekseni sürücüsü SERCOS halkasının bir parçasıdır. THC sürücüsü Hız modunda 
çalıştırılmalıdır (IndraWorks Ds yazılımında ayarlanır). 

Sensor THC gerilim bölücü kartı

Plazma sistemine takılan gerilim bölücü kart SERCOS sürücü üzerinde konektör J2 bağlantılarına sahiptir. 

 Gerilim bölücü karttan analog çıkış sürücüdeki bir analog girişe bağlanmalıdır çünkü hat içi bir G/Ç veri yolu 
bağlantısındaki G/Ç’a bağlanması durumunda ark gerilimi analog girişi sürücü tarafından sağlanan daha hızlı iletişim 
hızlarına ihtiyaç duyar.

Parametre Değer
Pozisyon geri besleme türü

Not: Biti 8 ile 1 arası ayarlayın. 
IDN yapısının aşağıdaki 
örneğin bakın.

IDN S-0-0277.0.0

Pozisyon geri besleme durumu IDN S-0-0403.0.0
Mutlak pozisyon prosedür 
komutunu ayarlayın

IDN S-0-0447.0.0

Mutlak pozisyon kontrolünü 
ayarlayın

IDN S-0-0448.0.0

Parametre Değer
Pozisyon polaritesi IDN S-0-0055.0.0
Hız polaritesi IDN S-0-0043.0.0
Tork polaritesi IDN S-0-0085.0.0
Sürücü saklama modu IDN S-0-0269.0.0

X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   X   X
15 14 12 11 08
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 Nozul Teması Algısı ve Nozul İletişimi Etkinleştirme G/Ç modülüne bağlanır. İkisi de negatif mantık gerektirir. 

J2 üzerindeki girişler ve sinyaller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Pim Sinyal Sürücü G/Ç
1 24 VDC Genel Bağlı değil
2 +24 VDC Bağlı değil
3 Nozul Teması Algısı Negatif mantık dijital girişi. 

Hat içi G/Ç modülüne önerilen 
kablo bağlantısı

4 Nozul Teması Etkin Negatif mantık dijital çıkışı. 
Hat içi G/Ç modülüne önerilen 
kablo bağlantısı

5 24 VDC Genel Bağlı değil
6 Analog Çıkış+ Analog giriş + Bosch-Rexroth 

sürücü konektörü x32 üzerinde
7 Analog Genel Analog genel Bosch-Rexroth 

sürücü konektörü x32 üzerinde
8 Toprak

J1 J2

J3

Gerilim bölücü kart (VDC3) 

Analog giriş için X32 konektörü 

Sürücü dijital G/Ç 
(pozitif mantık) için konektör

Notlar:

 Nozul teması algısı için dijital G/Ç, bir sürücüdeki negatif mantık G/Ç’ına veya bir 
G/Ç modülüne. 

 Sürücü G/Ç bir pozitif mantıktır.

 J1 AC gücünü VDC3’e bağlar.

 J3 plazma kaynağının yüksek gerilim bağlantılarına bağlanır (Muhafaza, Çalışma, 
Elektrot, Toprak). 

J2’den analog giriş sürücü
üzerindeki X32’ye bağlanır.
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Sorun giderme ipuçları

SERCOS halkasını başlatmayla ilgili sorun yaşarsanız, sorunu tanımlamak için aşağıdaki kılavuz bilgilerden yardım 
alabilirsiniz.

 Kablo türünü kontrol edin. SERCOS III CAT5e kablolarını gerektirir. CAT5 kabloları SERCOS III için ihtiyaç duyulan 
daha hızlı iletim hızları için uygun değildir.

 CNC üzerindeki P1’den sürücü 1’e olan kablo bağlantısını ve sonrasında sürücüden sürücüye olan kablo bağlantısını 
kontrol edin. Kabloların sürücüler üzerindeki konektörlerine düzgün oturduğundan ve kablolarda kopukluk 
olmadığından emin olun.

 IndraWorks Ds’deki aygıt yazılımını kontrol edin. CNC sürücülerde 16V24 aygıt yazılımını gerektirir.

Her sürücü mesajlar gösteren bir LCD ekrana sahiptir:

Sürücülerden biri bu mesajlardan birini göstermezse veya farklı bir mesaj gösterirse daha fazla bilgi için 
Bosch-Rexroth dosyalarına bakın. 

 CNC sorun gidermede kullanmak için veya sürücülerin başlatma yapmasını önlemek için ek SERCOS şifrelerini 
destekler.

 “1SA” ile “12SA” ile arasındaki şifreler 1SA ile başlamak suretiyle sırayla kullanılmalıdır.

 Sorun gidermeye başlamak için 1SA şifresini girerek sadece sürücü 1’i başlatın. Bu başarılı olursa sırayla 2SA 
şifresini ve 3SA şifresini ve bu sırayla şifreleri girerek ilerleyin. Test tamamlandığında halkadaki tüm sürücüleri 
yeniden etkinleştirmek için SA şifresini girin veya CNC’ye güç aktarın.

 Şifreleri tüm sürücüleri değil yalnızca bazı sürücüleri başlatmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, altı sürücülü bir 
kesme sisteminde 5 ve 6 hariç, 1’den 4’e kadar olan sürücüleri başlatmak için 4SA şifresini girin.

Sürücü mesajı Açıklama
P-1 Sürücü başlatmaya hazır; arıza yok
bb Halka başlatılmış ama sürücüye AC 

gücü gitmiyor
Ab Halka sürücülere AC gücüyle 

başlatılmış; beklemede
AF Sürücü etkin
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SERCOS kurulum ekranı

CNC, sürücü G/Ç’ı veya hat içi veri yolu bağlantısı G/Ç’ının etkin olmasına ihtiyaç duyar. Kurulum ekranını açmak için 
Kurulumlar > Parola > Makine Kurulumları >’nı seçin.

Sürücü G/Ç: Sürücü G/Ç etkinleştirmek için Tüm G/Ç seçin (önerilen). Eğer sürücüler uygun G/Ç’a sahip değilse veya 
sürücü G/Ç kullanmak istemiyorsanız Hiçbiri’ni seçin.

Adres 50’de Bosch Hat İçi G/Ç: SERCOS halkasında toplam G/Ç sayısını genişletmek istiyorsanız Evet’i seçin.
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SERCOS eksen kurulum ekranı

SERCOS CNC üzerindeki her eksen aşağıdaki SERCOS ekseni ekranında gösterildiği gibi aynı parametreleri içerir.

Not: Bu parametreler tüm SERCOS eksenler için geçerlidir.

SERCOS Sürücü Adresi: CNC her sürücü eksenine otomatik olarak bir adres atar. Sürücüler sıralı olarak 
numaralandırılır. Sürücünün programlama yazılımını kullanarak sürücünün kendisindeki adresi ayarlamanız 
gerekmektedir.

Servo Hata Toleransı: Servo hatası, diğer adıyla izleme hatası, kontrol edilen motor pozisyonu ile gerçek motor 
pozisyonu arasındaki farktır. Servo hata toleransı CNC arızalarından önce izin verilen izleme hatası miktarının 
üst limitidir.   

Servo hata toleransı miktarı, kesme sistemi mekaniklerine bağlı olarak değişir. Servo hata toleransını çok 
düşük ayarlamak CNC’nin tekrar tekrar arıza yapmasına neden olabilir. Servo hata toleransını çok yüksek 
ayarlamak kusurlu hareket veya mekanik zarara neden olabilir. Watch Window’daki İzleme Hatası 
parametresini ayarlayın ve kesme sisteminin boşta bekleme durumunu gözlemleyin (az miktarda izleme 
hatası normaldir). Servo hata toleransını boşta bekleme izleme hatasından biraz daha yüksek bir 
değere ayarlayın. 

Beher mm için Enkoder Sayımları: CNC üzerinde mm başına Enkoder Sayımları’nı ayarlamadan önce IndraWorks Ds 
yazılımını kullanarak sürücüdeki ölçekleme birimlerini ayarlayın. Enkoder sayımı, sürücünün çözünürlük 
ayarının 1 / X’ine eşittir. Örneğin eğer bir sürücünün çözünürlüğü 0,00001 inç ise inç başına enkoder sayımı 
100.000 olur. 
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Enkoder Polaritesi: Bu parametre, kablo bağlantılarında herhangi bir değişiklik yapmadan pozitif makine hareketi için 
doğru sayımı sağlamak için enkoder giriş polaritesini değiştirir.

Hatalı Rampa Süresi: Bu parametre bir donanım limit girişi etkinleştirildiğinde (örneğin X+ veya Y+ limit sviçi) hareketi 
yavaşlatma süresini ayarlar. Hatalı rampa süresi dolduğunda CNC sürücüyü devre dışı bırakır.

Donanımsal Limitleri Kullan: Kesme makinesinin donanım limit sviçlerini kullanıp kullanmayacağını ayarlayın. 
Donanımsal limit sviçleri kullanılıyorsa, CNC geri beslemeyi devre dışı bırakır ve girişlerin etkin olması 
durumunda bir hata mesajı görüntülenir. 

Geri Tepme Telafisi: Geri Tepme Telafisi parametresi, sürücü siteminin mekaniklerindeki herhangi bir geri tepmeyi 
ofsetler veya telafi eder.

Hom: Kesme sistemini bir hom sviçine veya bir limit sviçine homlamak için seçiminizi yapın.

Hom özelliği kesme tablosunda mutlak bir fiziksel pozisyonu ayarlar. Homlama sırası bilinen bir fiziksel 
pozisyondaki eksen üzerinde pozisyonlanan bir sviçe bağlıdır.

Mutlak Hom Pozisyonu: Eksen limit sviçi etkinleştirildiğinde veya markalayıcı darbe bulunduğunda eksenin 
pozisyonunu tanımlar. Sonrasında, hareket durur ve eksenler karşı yönde Düşük Hom Hızı’nda sviçten 
uzaklaşır. Sviç devre dışı kaldığında ve markalayıcı darbe kapandığında, CNC gelecekteki hareket komutları 
için mutlak bir referans noktası sunan pozisyonu kaydeder.

Hom Ofset Mesafesi: Hom Ofset Mesafesi, eksen limit sviçinin fiziksel pozisyonu olan Mutlak Hom’dan ölçülen bir 
pozisyondur. Köprü 1 ekseninin Mutlak Hom Pozisyonu’ndan ofset değerini girin. Bu pozisyon Köprü 1 için 
0 pozisyonu olur.

Hom Yönü: Homlama sırasının birinci aşamasında eksenlerin dolaşacağı yönü belirler.

Markalayıcı Vuruş Kullan: Etkinleştirildiğinde mutlak hom pozisyonu, markalayıcı darbe tespit edildiği anda atanır. En iyi 
tekrarlayabilirlik için Markalayacı Darbe kullanın.

Yazılım Dolaşma Limitlerini Kullan: Yazılım aşırı dolaşma limitleri, donanım limit sviçlerinin ön tarafında bulunan, eksen 
üzerindeki pozisyonlardır. Yazılım dolaşma limiti etkinleştirildiğinde CNC’nin motor hareketini nasıl 
yavaşlatacağını seçin. Arıza hareketi anında durdurur ve Hızlı Yavaşlama hareketi yavaşlatmak için Hızlar 
ekranındaki Hızlı Yavaşlama Oranı değerini kullanır.

Bosch-Rexroth IndraDrive hata kodları

Aşağıdaki tabloda gösterilen hata kodları sürücülerden oluşturulur. CNC hata kodunu tanır ve sonrasında gösterir. 
Bu hatalardan biri ortaya çıkarsa sorun giderme bilgileri için Bosch-Rexroth belgelerine bakın.

 

2005 Geçersiz CAM şaftı
2007 Başlatılmayan çalıştırma moduna geçiş
2008 Motor tipi değişmiş
2009 Yeni aygıt yazılımı yüklendi.



Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9 117

4 - SERCOS III kurulumu

2018 Sürücüde aşırı ısınma
2019 Motorda aşırı ısınma
2020 Durma rezistöründe aşırı yük kapanması
2021 Motor ısısı gözetimi kusurlu
2023 Park Ekseni sırasında hata
2024 Maksimum durma süresi aşıldı
2206 Güç bölümünde düşük gerilim
2028 Aşırı Pozisyon
2029 Enkoder 1 Arızası Kuadrant Hata
2030 Enkoder 1’in Maksimum Frekansı Aşıldı
2036 Aşırı pozisyon geri beslemesi farkı
2037 Aşırı pozisyon komutu farkı
2039 Maksimum hızlanma aşıldı
2042 Enkoder 2 Hatası: Sinyal çok küçük
2045 Enkoder 2 Hatası: Kuadrant Hata
2046 Enkoder 2’nin Maksimum Frekansı Aşıldı
2048 Düşük Akü Gerilimi. Batarya değiştirilmeli
2050 Hedef pozisyon ön ayar hafızasında yukarı taşma
2053 Artımlı Enkoder Emulator Vuruş Frekansı Çok Yüksek
2060 Komut Akım Limiti Kapama
2062 Durum çıkışlarında harici kesilme
2067 Hatalı iç donanım senkronizasyonu
2069 Motor Tutma Freninin Açılması Sırasında Hata
2076 Mutlak Enkoder İzin Verilen Pencere Dışında
2077 Akım Ölçümü Dengelemesi Yanlış
2081 Şebeke Gücü Sorunu
3086 Besleme Modülünden Hazır Değil Sinyali
4001 Çift MST Sorunu Sürücü Kapanması
4002 Çift MDT Sorunu Sürücü Kapanması
4003 Geçersiz İletişim Fazı Kapanması
4004 Faz İlerlemesi Sırasında Hata
4005 Faz Gerilemesi Sırasında Hata
4006 Hazır Sinyali Alınmadan Faz Değiştirme
4007 Ana İletişim Başlatması Sırasında Hata
4008 Endüstriyel Şebeke Sistemi Arayüz Kartında Önemli Hata
4009 Endüstriyel Şebeke Sistemi Elektrik Bağlantısı Hatası
4010 Endüstriyel Şebeke Sistemi ile Senkronizasyon Yapılamıyor
4034 Acil Durma, Sürücü Olası En İyi Yavaşlama ile sonuçlandı
6029 Pozitif Dolaşma Limiti Aşıldı
6030 Negatif Dolaşma Limiti Aşıldı
6034 Acil Durma sürücü hız komutunun sıfıra ayarlanmasıyla sonuçlandı
6043 Pozitif Dolaşma Limit Sviçine Erişildi
6044 Negatif Dolaşma Limit Sviçine Erişildi
8011 İletişim Ofseti Belirlenemedi.
8012 Akım Düzenleme Esnasında Hareket Aralığı Aşıldı
8022 Enkoder 1 Arızası Sinyal çok küçük
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SERCOS II desteği

CNC, SERCOS II (fiber optik) veya SERCOS III (Ethernet) iletişim arayüzlerini destekler. Bir önceki SERCOS III 
Kurulumu bölümünde SERCOS III hakkında daha fazla bilgi bulunabilir.

Aşağıdaki sürücüler SERCOS II (fiber optik) arayüz için desteklenmekte ve tercih edilmektedir:

 Indramat/Bosch

 IndraDrive Mi

 IndraDrive C temel sürücüsü

 MA1 seçeneği ile IndraDrive C temel sürücüsü

 IndraDrive C ileri düzey sürücü

 MA1 seçeneği ile IndraDrive C ileri düzey sürücü

 Kollmorgen

 ServoStar 300

 Indramat/Bosch

 IndraDrive M Çift Sürücü (sürücülerdeki G/Ç desteklenmiyor)

 EcoDrive 03

 EcoDrive Cs

 Kollmorgen/Danaher

 ServoStar 600

 SSCD

 Yaskawa

 TRIO SERCOS adaptörlü Sigma II

 PacSci

 PC840 Serileri

Desteklenen SERCOS G/Ç modülleri şunlardır:

 1 Reco Hat İçi SERCOS nodu

 1 Reco 02.2 SERCOS nodu

 1 Beckhoff SERCOS nodu

 1 Hypertherm Automation G/Ç SERCOS nodu

Not: Tek bir Hypertherm Automation G/Ç nodu 1 Reco veya 1 Beckhoff nodu ile yapılandırılabilir. Birden fazla 
Reco veya Beckhoff G/Ç nodu etkinleştirilemez.

8025 Güç Bölümünde Aşırı Gerilim
8060 Aşırı Akım: Güç Katı Yetersiz
8070 +24 VDC Sürücü Kontrol Gerilimi Hatası
8073 Güç Kaynağı Sürücü Katı Sorunu
8078 Hız Döngüsü Hatası
8079 Hız Limiti Aşıldı
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Sürücü Tipi: SERCOS türü sürücünün üreticisini seçin. Doğru çalıştırma ve ince ayar parametreleri ve yazılımı için 
bu gereklidir.

Güncelleme Oranı: SERCOS halkası için hareket ve G/Ç güncelleme oranını seçin. Önerilen bir milisaniyedir ama 
gerçek değer kullanılan donanımın kapasitesine bağlıdır.

Baud Oranı: SERCOS halkası için iletişim güncelleme oranını seçin. Bu kullanılan G/Ç ve sürücü türüne göre belirlenir.

Işık Seviyesi: Fiber optik halkada kullanılan ışığın yoğunluğunu ayarlayın. Bu özellik uzun halkalar gibi durumlarda 
oluşabilecek sinyal sorunlarını telafi eder.

Sürücü G/Ç: Sürücü amplifikatöründe desteklenen G/Ç seçeneklerini seçin; Hiçbiri, Limit ve Hom Sviçleri, veya 
Tüm G/Ç. 

Not: Sürücü G/Ç, en düşük SERCOS sürücü ekseninden en yüksek SERCOS sürücü eksenine doğru bir sırayla 
genel amaçlı G/Ç’yi (hem analog hem dijital) üretir. SMCC arayüzü için varsayılan ayar Tüm G/Ç’dir.

Adres 50’de RECO/Beckoff G/Ç: Fiber optik halka üzerindeki toplam G/Ç sayısını genişletmek için Indramat RECO 
veya Beckhoff G/Ç modülü kullanılıyorsa Evet’i seçin.

Not: RECI G/Ç tüm sürücü G/Ç’larını takip ederek genel amaçlı G/Ç (hem analog hem dijital) üretir.

Adres 60’da HPR/4070: HPR/4070 için opsiyonel SERCOS arayüzü kullanılıyorsa Evet’i seçin.

Adres 70’de HTA G/Ç: Opsiyonel Hypertherm SERCOS arayüz kartı kullanılıyorsa Evet’i seçin.
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Bölüm 5

İstasyon Kurulumu

Genel Bakış

Hypertherm CNC’leri istasyonu lifteriyle (kullanılıyorsa) birlikte kesim sistemindeki fiziksel bir araç olarak tanımlar. Bu araç 
bir plazma torç, markalayıcı, oksigaz, lazer ya da su jeti olabilir. Aracın ne olduğundan bağımsız olarak CNC, Revizyon 9 
istasyonun kurulumu ve çalıştırması için aynı opsiyonların birçoğunu sunuyor.

CNC, tek bir kesim sistemindeki birden fazla istasyonu destekler. CNC’nin her kesme istasyonunu bağımsız çalıştırması 
için istasyonlar numaralandırılmış giriş ve çıkışlar (G/Ç) ile kurulmalı. 

Bu bölümde bulacaklarınız:

 Genel ve numaralandırılmış G/Ç tanımı.

 Çalıştırmanın Program ya da Manuel modlarında birini etkinleştirmek için Otomatik Seçim ve Manuel Seçim 
girişlerini kullanın.

 Her bir istasyonuna (İstasyon Yapılandırma ekranı) lifter, plazma kaynağı (veya markalayıcı ya da lazer gibi diğer 
kesim kaynakları) ve kesim tablosu nasıl atanır.

Genel ve numaralandırılmış G/Ç

Kurulumlar > Parola > Makine Kurulumları > G/Ç öğesinde bulunan istasyonların girişleri ve çıkışları CNC tarafından 
desteklenen kesim teknolojilerinin herhangi birini kontrol etmek için kullanılabilir. Kesim istasyonlarını kontrol etmek için 
CNC, G/Ç’nin iki türünü de destekler.

 Genel G/Ç – herhangi bir kesim işlemi ve tek bir kesim istasyonunu kontrol etmek için kullanılır.

 Numaralandırılmış G/Ç – sadece birden fazla kesim istasyonu için kullanılır.

Genel G/Ç

Her kesme işlemini kontrol etmek için bir grup standart giriş ve çıkış noktası kullanılır. Bu G/Ç noktalarına genel adı verilir 
çünkü tüm kesme işlemleri bunları kullanır. Genel G/Ç örnekleri arasında Kesme Kontrolü, Kesme/Markalama Algılama, 
Torç Yukarı ve Torç Aşağı yer alır. İstayonları etkileyen birçok genel G/Ç fonksiyonlarının eşit sayıda numaralandırılmış 
G/Ç’si vardır.
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Numaralandırılmış G/Ç

Kesim sisteminin birden fazla istasyonu bulunduğunda, istasyonları tanımlamak için numaralandırılmış G/Ç kullanmalısınız. 
Numaralandırılmış G/Ç, ayrı kesim istasyonlarının çalıştırılmasına programlanabilir mantık kontrolü (PCL) ya da röle mantık 
arayüzü yerine CNC üzerinden izin verir. İstasyonları etkileyen genel giriş ve çıkışların fonksiyonlarının her biri aynı zamanda 
numaralandırılmış G/Ç olarak da kullanılabilir. 

G/Ç numarasının istasyon numarasıyla eşleştirmeniz önerilir. Örneğin, iki torçlu plazma kesim sisteminde, her istasyon için 
numaralandırılmış G/Ç atarsınız:

İstasyon G/Ç’sini etkinleştirme

Kesime başlamadan önce her istasyon etkinleştirilmelidir. Birçok kesim sisteminde, bir istasyonu girişi etkinleştiren 
operatör konsolunda bir sviçle etkinleştirirsiniz (örneğin Manuel Seçim girişi). Diğer durumlarda istasyon, parça 
programındaki M37 koduyla etkinleştirilebilir. 

Otomatik Seçim ve Manuel Seçim girişleri ve İstasyon Etki LED çıkışı

Kesme istasyonlarının manuel ya da otomatik modda (program modu olarak da adlandırılır) calıştırılmasını sağlayan 
bir operatör konsolu oluştururken, aşağıdaki giriş ve çıkışları (ya genel ya da numaralandırılmış G/Ç olarak) 
kullanmanız gerekir:

 Manuel Seçim girişi: Manuel Seçim girişi açıkken, istasyon manuel moddadır. Manuel mod, ilerleme, Homa Git ve 
yarık kesme gibi işlemlere izin verir. Manuel mod, istasyon seçiminde bir programı geçersiz kılma olarak da çalışabilir. 
(Geçersiz kılma fonksiyonu bu bölümün ilerleyen kısımlarında daha detaylı olarak açıklanmaktadır). 

 Otomatik Seçim girişi: Otomatik Seçim girişi açıkken, istasyon otomatik ya da program modundadır. Program 
modunun istasyonu kontrol etmesi için parça programı M37 Tdeğeri kodunu yürütmelidir. M37 kodu istasyon G/Ç’sini 
etkinleştirir. 

 İstasyon Etkin LED çıkışı: Bu çıkış, CNC’nin plazma kaynağına torçu ateşlemesini söylemek üzere Kesme 
Kontrolü’nü çalıştırması için AÇIK (ON) olmalıdır. Bu çıkış iki şekilde açılabilir:

 Manuel Seçim girişi İstasyon Etkin LED çıkışını açar.

Veya

 Parça programındaki Otomatik Seçim girişi ve M37 Tdeğeri CNC tarafından okunmalıdır. İstasyon Etkin LED 
çıkışını açmak için bu koşulların ikisi de gerçekleşmelidir. 

İstasyon Etkin LED çıkışı sonrasında Kesim Kontrolü çıkışını etkinleştirir. Aşağıdaki resim, operatör konsolundaki manuel 
ve program modlarının her ikisini de uygulayan giriş ve çıkışların mantığını gösterir. EDGE Pro CNC operatör konsolu aynı 
zamanda İstasyon 1 ve 2 sviçleri için bu mantığı kullanır.

Torç 1 (İstasyon 1) Torç 2 (İstasyon 2)
Otomatik Seçim 1 giriş Otomatik Seçim 2 giriş
Manuel Seçim 1 giriş Manuel Seçim 2 giriş
İstasyon Etkin LED 1 çıkış İstasyon Etkin LED 2 çıkış
Kesme Kontrolü 1 çıkış Kesme Kontrolü 2 çıkış
Kesme Algısı 1 giriş Kesme Algısı 2 giriş
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Temel çalıştırma sırası

1. Kesmeye hazırlık yaparken, istasyonu manuel moda çevirin veya Manuel Seçim girişini etkinleştirin. EDGE Pro CNC 
operatör konsolunda, örneğin, Manuel Seçim girişini etkinleştirmek için İstasyon 1 ya da 2 svicini Açık (On) 
pozisyonuna getirin. 

2. Bir parça programı yükleyin ve ardından parçayı çalışma parçasıyla hizalayın. Kesme amacıyla torcu konumlandırmak 
için ilerleme tuşlarını kullanın.

3. İstasyonu otomatik moda geçirin. EDGE Pro CNC operatör konsolunda, istasyonu Program pozisyonuna getirin. 

4. Parçayı kesmeye başlamak için Başlat’a basın.

Geçersiz kılmak işlemi için manuel modu kullanma

Manuel modun bir diğer kullanımı da bir parça programındaki istasyon seçimini geçersiz kılmaktır. Örneğin, parça programı 
parçayı kesecek İstasyon 1’i seçmek için M37 T1 kodu içerir. Ancak, programın İstasyon 2’yi kullanmasını istiyorsunuz. 
EDGE Pro CNC operatör konsolunda, İstasyon 1’i Kapalı (Off) konuma ve İstasyon 2’yi Açık (On) konuma getirin. Parçayı 
yükleyin ve Başlat’a basın. Operatör konsolundaki bir istasyon svici Açık (On) (ya da manuel mode) pozisyonundaysa, 
parça programındaki istasyon seçimini geçersiz kılar. Bu örnekte, sviç bu parçasını İstasyon 1 yerine İstasyon 2 ile 
kesilmesine neden olacaktır.

Özet

Otomatik Seçim ve Manuel Seçim girişleri ve İstayon Etki LED çıkışı 

 Operatöre istasyonlar üzerinde manuel kontrol hakkı verin, ancak M37 kodunu kullanan parça programlarının 
bir istasyon seçmesine de izin verin (Program modu).

 EDGE Pro CNC üzerinde operatör konsolundaki İstasyon sviçleri için kullanılır.

 Açık (On) = manuel mod. 

 Program = otomatik mod. 

 Aynı tabloda farklı araçlarınız olduğunda istasyonları kontrol etmek için optimum yöntemdir (örneğin, plazma ve lazer).

Not: Torç yükseklik kontrollerine ve kesim sisteminin parçası olan diğer mekanizmalara göre ek G/Ç gerekebilir. 

Aşağıdaki resim Otomatik Seçim ve Manuel Seçim girişleri ve İstayon Etki LED çıkışları ve iki torçlu operatör konsolu 
ve kontrol kutusu için ek G/Ç örneklerini gösterir.

Not: Bu sadece bir örnek olup, sistem tasarımı için bir öneri olması amaçlanmamıştır.

Otomatik Seçim girişi

Manuel Seçim girişi

M37 Tdeğeri
İstasyon kodunu seçin 

değer = 1-20 olduğu yerde

İstasyon Etkin LED
çıkışı

Kesme Kontrolü 
çıkışı 

İstasyon Etkin LED
çıkışı

İstasyon Etkin LED
çıkışı
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Hypertherm CNC

Operatör konsolu (OEM’li) 

Kesme Algısı 1 girişi

Kesme Algısı 2 girişi

Kesme Kontrolü 2 çıkışı

Kesme Kontrolü 1 çıkışı

Otomatik Seçim 2 girişi

Manuel Seçim 1 girişi

Otomatik Seçim 1 girişi

İstasyon Etkin LED 1 çıkış

İstasyon Etkin LED 2 çıkış

Hareket çıkışı (Torç 2)

Hareket çıkışı (Torç 1)

Plazma Başlangıcı girişi (Torç 2)

VF

Plazma Başlangıcı girişi (Torç 1)

Manuel Seçim 2 giriş

Kontrol Kutusu 
(OEM’li)

İstasyon Etkin 
LED 1 çıkışı

Otomatik Seçim 1
girişi

Manuel Seçim 1 girişi

İstasyon Etkin 
LED 2 çıkışı

Otomatik Seçim 2 girişi
Manuel Seçim 2

girişi
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İstasyon yapılandırma ekranı

İstasyon Yapılandırması ekranı, kesim sistemindeki her bir istasyona işlem atamanızı sağlar. Bu ekranda, istasyon için torç 
yükseklik kontrol tipini ve araç (plazma, markalayıcı, lazer ya da su jeti) modelini seçersiniz. Bu ekranda yapabileceğiniz 
seçimler:

 Seçilen araca ve torç yükseklik kontrolüne has özelliklerle CNC’deki diğer ekranları özelleştirin

 Seçilen araç için kesim tablolarını etkinleştirin

İstasyon Yapılandırması ekranını açmak için Kurulumlar > Parola > İstasyon Yapılandırması’nı seçin.

İstasyon Yapılandırması ekranını kullanım kuralları

İstasyon Yapılandırması ekranında seçim yapmanızın gerekip gerekmediğini belirlemek için bu genel kuralları izleyin:

 İstasyon Yapılandırması ekranını kullanmadan önce, Özel Kurulumlar ekranında (Kurulumlar > Parola > 
Özel Kurulumlar), Yüklü Araçlar kısmında seçimleri yaptığınızdan emin olun. Yüklü Araçlar seçimleri kesim 
sisteminde kullanılan işlemleri tanımlar. Plazma 1 ve Plazma 2 işlemleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz 
Bölüm 5 Plazma Kurulumu.

 Bir lifter için Sensor THC ya da ArcGlide THC kullanırken, lifteri bu ekranda seçtiğinizden emin olun. Bu iki 
liftere özel torç yükseklik kontrol parametreleri, kesim performansını optimize edebilmeniz için İşlem ekranında 
kullanılabilir olacaktır. 

 İstasyondaki araç tarafından kullanılan işlemi seçin. Örneğin Plazma 1 için HPR’yi seçebilirsiniz. Bu seçim, 
işlem için kesim tablolarını kullanılabilir hale getirir.
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Not: Oksigaz sistemleri İstasyon Yapılandırması ekranında bir seçim yapılmasını GEREKTİRMEZ. Oksigaz kesim 
tabloları, siz Özel Kurulumlar ekranında (Kurulumlar > Parola > Özel Kurulumlar), Yüklü Araç olarak Oksigazı 
seçtikten sonra kullanılabilir duruma gelir.

 HPR ya da Powermax gibi bazı plazma kaynaklarında, sistem seçimi plazma kaynağına giden seri iletişimi etkinleştirir. 
Seri iletişimi ayarlamak için Kurulumlar > Parola > Makine Kurulumları > Portlar’ı kullanın.

Not: Sensor THC ve ArcGlide THC İstasyon Yapılandırması ekranında kullanılabilir duruma gelmeden önce, 
Makine Kurulumları ekranında (Kurulumlar > Parola > Makine Kurulumları) torç yükseklik kontrolünü seçmeniz 
gerekir. Sensor THC’yi bir eksene atamanız da gerekecek. 

 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 İstasyonları için İstasyon Yapılandırması ekranını açmak için yazılım tuşlarını kullanın.

 Bütün istasyonların tüm ayarlarını Hiçbiri durumunda geri döndürmek için Tümünü Sıfırla yazılım tuşunu kullanın. 

Not: Birden fazla istayonlu bir kesim sisteminde İstasyon Yapılandırma ekranını kullanma hakkında daha fazla bilgi 
için, bkz. Plazma Kurulumu sayfa 133.



Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9 127

Bölüm 6

Özel Kurulumlar

Özel Kurulumlar ekranını açmak için:

1. Ana ekrandan, Kurulumlar > Parola’yı seçin.

2. Parolanızı girin.

3. Tamam’ı seçin.

Tarih: Geçerli tarihi girin.
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Saat: Geçerli saati girin. Bu, ana ekranda görüntülenecek olan saattir.

Saati Görüntüleme: Saatin AM/PM ya da 24 saat formatlarından hangisinde görüntüleneceğini seçin.

Fare İşaretçisi: Harici bir fare ya da dokunmatik ekranı kullanmak için Açık (On) öğesini seçin. 

Dokunmatik Ekran Yüklü: Kontrol cihazınızın bir dokunmatik ekranı varsa Installed (Yüklü) öğesini seçin. Yazılım 
tuşlarından oluşan klavye ile kontrolü ve ekrandaki diğer kontrolleri etkinleştirmek ve ekranda klavye 
kısayollarını görüntülemek için Not Installed (Yüklü Değil) öğesini seçin. 

Klavye: Ekran klavyesini kullanmak için Not Installed (Yüklü Değil) öğesini seçin. Harici bir fare kullanmak için Installed 
(Yüklü) öğesini seçin.

Dil: CNC’de yüklü mevcut dillerden CNC’de görüntülenecek dili seçin. 

Diller, dile özel bir güncelleme dosyasıyla standart yazılım güncellemesi gerçekleştirerek CNC’ye eklenebilir. 
Bazı diller karakterlerin düzgün görüntülenmesi için bir yazı tipi görüntüleyici yüklenmesini de gerektirebilir. 

Farklı bir dille değiştirmek için, istenilen dili seçin ve OK (TAMAM) yazılım tuşuna basın. Yeni dilin 
görüntülenebilmesi için CNC’yi yeniden başlatmalısınız.

Kullanıcı Düzeyi: Kullanıcı deneyim düzeyini seçin. Seçtiğiniz düzey kullanılabilecek ekranları ve özellikleri belirler. 
Örneğin, orta düzey, daha geniş ön izleme alanı ve ilave ekranlara ALT yazılım tuşuyla erişim sağlar.

Dosya Uzantıları: Kontrol sırasında kabul edilecek parça dosyalarının dosya uzantılarını girin.

Durum/Özellik: Yazılım özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu bölümün ilerleyen kısmındaki Durum Özellik 
Liste seçimine bakın.

Yüklü Araçlar: CNC operatörünün kullanabileceği kesim modlarını seçer ya da sınırlar. Yüklü Araçlar parametreler 
aynı zamanda. 

Durum/Mesaj ya da Sihirbaz’ı: Sistem mesajlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu bölümün ilerleyen kısmındaki 
Durum/Mesaj ya da Sihirbaz başlığına bakın. 

Pozisyonları Sıfırla: CNC operatörünün pozisyonları sıfırlayıp sıfırlayamayacağını belirler. Devre dışı bırakıldığında, 
pozisyonları sıfırlama yazılım tuşu gri renge dönüşür ve operatör için kullanılamaz duruma gelir.

Oksigaz Kesim Tabloları: Phoenix yazılımı 9.72.0 sürümünden önce oksigaz işlemi kesim tablolarını kullanmıyordu. 
Phoenix 9.72.0 ve daha yüksek sürümlerde, oksigazın Özel Kurulumlar ekranında Yüklü Araçlar’dan biri 
olarak seçilmesi oksigaz işlemleri için kesim tablolarını etkinleştirir. Oksigaz kesim işlerinizin Phoenix 9.72.0 
öncesindeki gibi yürütmek için oksigaz kesim tablolarının kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. 

Makine Pozisyon Sıfırlamaları: Bu ayar etkinleştirilirse, Pozisyonları Sıfırla yazılım tuşuna basıldığında mutlak makine 
pozisyonunu sıfırlar. Sadece geçerli artan hareket (parça) pozisyonu sıfır değerine sıfırlanır. Homlamaya 
bağlı pozisyon bilgileri kaybolmaz.

Maks Sarf Malzemesi Ömrünü Otomatik Güncelle: Bu özellik etkinleştirilirse, kullanıcı tanımlı ayar noktasının 
ötesindeki sarf malzeme ömrü değerlerini izler ve o maksimum değeri yeni ayar noktası olarak ayarlar. Bu 
özellik devre dışı bırakılırsa, maksimum sarf malzeme ömrünün kullanıcı tanımlı ayar noktası güncellenmez.

Mandal Manuel Tuşları: Manuel hareket tuşlarının tek bir tuşa basarak açık kalmasını sağlayan Mandal Manuel Tuş 
özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Ark Hızı Limiti: Kullanıcının 254 mm’den büyük arklarda SoftMotion ile gerçekleştirilen Hız Limit Kontrolünü kapatmasını 
sağlar. Bu, teğet olmayan hat ark segmentlerinin sebep olduğu ani hareket komutları telafi eder ve hareketi 
akıcılaştırır.

Parola: Kullanıcının Makine Kurulumları için yeni bir parola girmesini sağlar. Rakamlar ya da harfler kullanılabilir.
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Özel Parola: Kullanıcının Özel Kurulumlar için yeni bir parola girmesini sağlar. Rakamlar ya da harfler kullanılabilir.

İstasyon Yapılandırma Parolası: Kullanıcının İstasyon Yapılandırma kurulumları için yeni bir parola girmesini sağlar. 
Rakamlar ya da harfler kullanılabilir.

Simülasyonu Zorla: Ekranda hareketin simülasyonunu gerçekleştirmek için hareket kontrol kartı (ya da MCC) devre 
dışı bırakır.

HD3070 Otomatik Gaz: Etkinleştirildiğinde, bu ayar, HD3070’te CNC’nin otomatik gaz konsoluyla iletişim kurmasını ve 
otomatik gaz kurulum ekranın erişmesini sağlar. 

Teğet Açı: Hareket kontrolü için teğet açının derecesini ayarlar. 

Seçili teğet açısından daha büyük olan açılarda kesişen bir parça içindeki segmentler sıfır değerine doğru 
ya da minimum köşe hızına doğru yavaşlar. 

Seçili teğet açısına eşit ya da bundan daha küçük olan açılarda kesişen bir parça içindeki segmentler, bir 
sonraki segment hız-sınırlı ark olmadığı sürece yavaşlamaz.

Dokunmatik Ekran Yüklü: Yazılımın tam klavye ile kontrolünü etkinleştirir. Klavye kontrolünün kullanılması yazılım 
tuşlarına ve diğer ekran kontrollerine erişim için bir dizi tuş kombinasyonunu etkinleştirir.

Durum/Özellik Listesi

Özel Kurulumlar ekranı Durum/Özellik listesindeki yazılım özelliklerini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. 
Bir yazılım özelliğinin durumunu değiştirmek için, çift tıklayın veya Boşluk tuşuna basın.

Klasör Ekleme: CNC operatörünün CNC’deki ya da ana bilgisayardaki parçaları dizininden klasör ekleyip 
ekleyemeyeceğini seçin.

Klasörleri Silme: CNC operatörünün CNC’deki ya da ana bilgisayardaki parçaları dizininden klasör silip silemeyeceğini seçin.

Dosyaları Silme: CNC operatörünün CNC’deki ya da ana bilgisayardaki parçaları dizininden klasör silip silemeyeceğini seçin.

Sürücüleri Eşleştirme: CNC operatörünün opsiyonel ağ üzerinden CNC’den harici sürücülerle eşleştirme 
yapıp yapamayacağını seçin.

Gözlemeyi Yapılandırıyor: CNC operatörünün Watch Window’daki öğeleri değiştirip değiştiremeyeceğini seçin.

İşlem ekleme, çıkarma, değiştirme: Operatörün bir kesim tablosu ekleme, çıkarma ya da değiştirme yetkisini 
kısıtlamanızı sağlar. 

Torç Aralıklandırma: Etkinleştirildiğinde, Manuel Opsiyonlar ekranındaki manuel torç aralıklandırmayı açar. Bu özellik, 
operatörün çoklu bir torç sisteminde bir parça programı yürütmeden önce torç konumlandırmayı kontrol 
etmesini sağlar.

Durum/Mesaj ya da Sihirbaz Listesi

Bir mesajın durumunu değiştirmek için, seçili mesajı vurgulayın ve Boşluk tuşuna basın.

Kesime Başlamaya Hazır: Etkinleştirildiğinde, Hazır Mesaj özelliği Başlat düğmesine basıldığında bir hazır mesajı 
görüntüleyecektir.

Kerf Çok Geniş Uyarısı: Kerf Çok Geniş uyarı mesajını devre dışı bırakır. Bu mesaj, algılanan bir parça için kesim yolları 
ile geçerli Kerf değeri arasında bir çakışma olduğu ve parça kesildiğinde bazı detayların kaybolabileceği 
konusunda kullanıcıyı bilgilendirir. 
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Homlama Yapılmalıdır: Harekete başlamadan önce operatörün seçilen ekseni homlamasını ister. Seçilen eksenin 
eksenler kurulum ekranındaki homlamanın etkinleştirilmiş olması gerekir.

Değerler Değiştirildi: Geçerli yapılandırma ekranındaki değerlerdeki değişiklikler algılandığında bir onay olarak 
görüntülenir. Bu, ekrandan çıkarken, yapılan değişikliklerin yanlışlıkla yapılmamasını sağlar.

Torç Yükseklik Kontrolünü Homla: Güç vermeden ve harekete başlamadan önce operatörün Sensor THC eksenini 
homlamasını ister.

Son Hizalamaya Hazır: Eğiklik hizalama fonksiyonunun bir parçası olarak görünür ve son hareket aracı 
konumlandırmaya başlamadan hemen önce görüntüler.

Plakadan Daha Geniş Parça: Yüklenen parçalar seçili plaka boyutlarını aştığında görüntülenir.

Kesim Tablosu Verisi Değiştirildi: Geçerli Kesim Tablosu ekranındaki değerlerdeki değişiklikler algılandığında bir onay 
olarak görüntülenir. Bu, ekrandan çıkarken, yapılan değişikliklerin yanlışlıkla yapılmamasını sağlar.

Hızlı İş için Parça Kaydet: Hızlı İş Kesilme için Parçaya Devam Et’i etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Torç Zaten Kaldırıldı/İndirildi: Torç tam olarak kaldırıldığında ya da indirildiğinde görünür.

Otomatik Hizalama Sihirbazı: Hizala ekranındaki hizalama sihirbazının otomatik kullanılabilirliğini etkinleştirir ya da 
devre dışı bırakır.

Otomatik CutPro Sihirbazı: Ana ekrandaki CutPro sihirbazının otomatik kullanılabilirliğini etkinleştirir ya da devre dışı 
bırakır. Sihirbazın kullanılabilirliği etkinleştirildiğinde, Ana ekran açıldıktan sonra 10 saniye boyunca görünür.

Kesmeye CutPro Sihirbazından Başla: Kesmeyi doğrudan CutPro Sihirbazından başlatmaya izin verir ya da engeller. 
Bu devre dışı bırakılırsa, operatör kesmeye başlamak için konsoldaki Başlat düğmesini kullanmalıdır.

True Hole Doğrulama: Bir True Hole kesim sisteminde, True Hole kesimi için doğru ayarların yapılmasını sağlamaya 
yardımcı olmak için Phoenix bir dizi kontrol gerçekleştirir. Bu kontrolleri ayrı ayrı etkinleştirebilir ya da devre 
dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, Phoenix bu ayarların birçoğunu otomatik olarak düzeltebilir.

True Hole G/Ç Doğrulama: Şu çıkışları kontrol eder: Delme Kontrolü, Delme Kontrolü 1-20 veya Delme Kontrolü 
THC 1-4.

Torç Yüksekliği Devre Dışı: Herhangi bir İstasyon Seçimi girişinin atanmadığını kontrol eder.

True Hole Ayarlar Doğrulama: Aşağıdaki parametreleri ve ayarları kontrol eder:

 EIA Kerf Geçersiz Kıl - Etkin

 EIA F Kodunu Geçersiz Kıl - Etkin

 EIA G59 Kodunu Geçersiz Kıl - Etkin

 İşlem Seçimi Geçersiz Kıl - Etkin

 Paralel Kerf Aralığı Etkin - Devre Dışı

 Ark Kapanma Süresi ≥ 0,05 saniye
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 Kesim Kapanma Süresi = 0

 Otomatik Seç Girişleri VE Manuel Seç Girişleri atanmışsa: İstasyon Seç’i Geçersiz Kıl - Etkin

Command THC için:

 Meme Ohmik Teması - Kapalı

 Torç Yukarı Kalkma Gecikmesi > 0,22 saniye

 Kesme Açık ile Delme Açık - Evet

Sensor THC için:

 Kesme Açık ile Delme Açık - Evet

ArcGlide THC için:

 Delme Tamamlandı’yı Kullan - Açık

True Hole OpCon Doğrulama: Operatör konsol sviçlerini kontrol eder:

 Herhangi bir Otomatik Seç girişi atanırsa, o zaman Programda en az bir istasyon ayarlanmalı.

 Program hızı %100 olarak ayarlı.

Geçersiz işlem akımı seçili: Kesim tablosunda, desteklenmeyen geçerli olmayan bir işlem akımını seçtiniz.

İlerleme tuşu izleme uyarısı: Watch Window kurulumu için bir opsiyon CNC dokunmatik ekranındaki manuel hareket 
ilerleme tuşlarını görüntüler. Ancak CNC, su damlalarının dokunmatik ekranla temas etme ihtimali olduğu 
bir ortamda kurulmuşsa, istenmeyen hareketler meydana gelebilir. Bu uyarı, ilerleme tuşlarıyla bir 
Watch Window kurarken görüntülenir. 

Yüklü lensi doğrulayın ve Yüklü nozulu doğrulayın: Bu mesajlar, siz kesim tablosunu değiştirdikten sonra 
görünebilir ve yeni kesim tablosu farklı bir nozul ya da lens gerektirir. 

Yazılım Tuşları

Kurulumları Kaydet: Geçerli CNC ayarını USB sürücüsüne ya da sabit diske kaydetmek için Kurulumları Kaydet 
düğmesine basın. Seçilecek sürücü ve dosya adı girilecek bir pencere görüntüler.

Not: Kesim tablosunda CNC kurulduktan sonra ya da herhangi bir kurulum parametresi değiştirildikten sonra, 
geçerli kurulum dosyasını daha sonra kullanılmak üzere sabit diske ve USB sürücüsüne kaydedilmesi önemlidir.

Kurulumları Yükle: Seçili kontrol ayarını bir disketten ya da sabit diskten kontrol üzerine yüklemek için Kurulumları 
Yükle’ye basın. Seçilecek sürücü ve dosya adı girebileceğiniz bir pencere görüntüler.

Yazılımı Güncelle: CNC işletim yazılımını bir disketten güncellemek için Yazılımı Güncelle düğmesine basın.

Yardımı Güncelle: CNC yardım dosyalarını bir disketten güncellemek için Yardımı Güncelle düğmesine basın.

Sistem Araçları: Sistem performansı için temel Windows özelliklerine erişmek için Sistem Araçları düğmesine basın. Özellik 
arasında Kayıt Defterini Güncelle, Sabit Diski Tara, Sabit Diski Birleştir ve Diski Formatla bulunmaktadır. Sistem 
Araçları aynı zamanda virüs taraması ve bazı diller için özel yazı tipleri ekleyecek özelliklere de erişir.

Son Sürümü Geri Yükle: CNC’yi sistem yazılımının önceki sürümüne geri yükler.

Bağlantı Diski Hazırla: CNC, bir ana bilgisayarla iletişim için kendine ait bir iletişim bağlantı yazılımı ile birlikte gelir. Bir 
ana bilgisayara yüklenebilmesi amacıyla bağlantı yazılımını bir diskete aktarmak için bu yazılım tuşuna basın. 
Yazılımla birlikte kullanıcıya kurulumda ve bağlantının kullanımında talimat verecek bir metin dosyası gelir.
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Bölüm 7

Plazma Kurulumu

Bu bölüm Hypertherm CNC’yi bir plazma kaynağı ile kurmak için gerçekleştirmeniz gereken adımları açıklamaktadır. Kesim 
sistemleri arasındaki farklılıktan dolayı, Hypertherm CNC’leri sistem kurulumu, çalıştırması ve parça programlaması için 
birden fazla yöntemi için dahili esneklikler sunar. Tüm durumlar burada açıklanamayacağından, bu bölüm aşağıdaki 
varsayımları kabul eder: 

 Kesme operasyonları PLC veya diğer harici röle mantık tarafından değil CNC tarafından kontrol edilir.

 Kesme sistemi Hypertherm torç yükseklik kontrolü (THC) ile donatılmıştır.

Bu bölümde bulacaklarınız:

 Plazma 1 ve Plazma 2 işlemlerine genel bakış ve işlemleri kurmak için yönergeler

 Plazma kesim sıralaması için detaylı, adım adım açıklama

 Plazma kesim sistemleri için kullanılan giriş ve çıkışların tanımları

 CNC için plazma kurulum talimatları

Plazma parça programları kesim tablosunu yüklemek için işlem seçim değişkenlerini kullanabilir. CutPro™ Sihirbazı 
ek otomasyon sağlar. Plazma işlem seçim değişkenleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Phoenix Yazılımı V9 Serisi 
Programcının Referansı (806420). 

Plazma 1 ve Plazma 2

Plazma 1 ve Plazma 2 iki farklı kesme işlemine karşılık gelir. Benzer şekilde Markalayıcı 1 ve Markalayıcı 2, iki ayrı ayrı 
markalama işlemine karşılık gelir. 

 Plazma 1 ve Plazma 2 İşlem ekranlarını etkinleştirmek için Özel Kurulumlar ekranında Plazma 1 ve Plazma 2’yi işlemleri 
Yüklü Araçlar olarak seçin.

 Kesim tablolarını ve kesme sistemine özel diğer özellikleri etkinleştirmek için İstasyon Yapılandırma ekranında 
kulanılacak plazma kaynağını Plazma 1 ve Plazma 2 olarak atayın. İstasyon Yapılandırma ekranında işlemi (Plazma 1 
ve Plazma 2) kesme istasyonu (İstasyon 1, İstasyon 2 vb) ile eşleştirin.

İstasyonlar hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 4 İstasyon Kurulumu’na bakın.
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CNC üzerinde Plazma 1 ve 2 kullanmak için genel olarak şu kılavuzları kullanın:

 Tek torçlu bir kesme sisteminde, İstasyon 1 için sadece Plazma 1’e ihtiyacınız olur.

 Torçların aynı işlemi ve kesim tablosunu kullanarak parçaları kestiği çok torçlu bir kesme sisteminde, yalnızca 
Plazma 1’i seçin.

 Farklı plazma kaynağı tipine sahip torçların bulunduğu çok torçlu bir sistemde, CNC’nin ikinci bir kesme işlemini 
ve kesim tablosunu kullanılabilir hale getirmesi için Plazma 1 ve Plazma 2’yi seçmeniz gerekir.

 Parça programı iki farklı kesme işlemi sorduğunda hem Plazma 1 hem de Plazma 2’yi kullanın. Örneğin parça programı 
bir parçanın detay bölümünü düşük amperli sarfiyatla keser ve sonrasında kontur parçayı kesmek için daha yüksek bir 
amper sarfiyatına otomatik olarak geçer. Bu tip parça programı iki torça ihtiyaç duyar: Bir torç düşük amper sarfiyatına 
sahipken ikincisi yüksek amper sarfiyatına ayarlıdır. Bu nedenle Plazma 1’i düşük amperli kesme tablosu için ve 
Plazma 2’yi yüksek amperli kesme tablosu için kullanın.

Plazma 1 ve Plazma 2 Kullanımı Örnekleri

Tek torçlu Powermax85® sistemi kurmak için CNC üzerinde bu genel yönergeleri takip edin:

Öncelikle Özel Kurulum ekranında sadece Plazma 1’i seçin. 

İstasyon Yapılandırması ekranında lifter için kesme istasyonu üzerinde torç yükseklik kontrolünü seçin. Sonra, 
Powermax85’i İstasyon 1’e atayın. 
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Çok torçlu kesme sistemi için örnek ayarlar

Tüm torçlar için bir kesme işlemi ve bir markalama işlemi kullanan çok torçlu bir HPR Auto Gas sistemi kurmak 
için CNC’de aşağıdaki genel yönergeleri takip edin:

Öncelikle Özel Kurulumlar ekranında Plazma 1’i ve Markalayıcı 1’i seçin. Plazma 2 ayrı bir işlemdir ve bu örnek 
için kullanılmamaktadır.

Aşağıda gösterilen İstasyon Yapılandırma ekranlarında her dört kesme istasyonunda da HPR Plazma 1 ve Markalayıcı 
1’e atanmıştır. Bu ekranda ayrı her kesme istasyonu için kullanılacak olan kesme ve markalama işlemlerini atamaktasınız.

Tüm torçlar aynı sarfiyat takımları ile kesme ve markalama yapacaksa tüm kesme aletleri için atama Plazma 1 ve 
Markalayıcı 1 olmalıdır.

İstasyon 3 ve 4 için olan ekranlara
geçmek için bu yazılım tuşunu seçin.

İstasyon 1 ve
İstasyon 2
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İki torçlu kesme sistemi için örnek ayarlar

Sensor THC ile HPR Auto Gaz plazma kaynağı ve Sensor THC ile HSD plasma kaynağı kullanan iki torçlu bir kesme 
sistemi kurmak için CNC üzerinde aşağıdaki genel yönergeleri takip edin.

Öncelikle Özel Kurulumlar ekranında Plazma 1’i ve Markalayıcı 1’i ve Plazma 2’yi seçin.

İstasyon Yapılandırması ekranında hem Plazma 1 hem de Plazma 2 kullanılmaktadır çünkü HPR ve HSD plazma kaynakları 
farkı kesme işlemleri ve sarfiyatlar kullanır. Bu Plazma 2 seçiminin gerekli olduğu bir durumdur.

HSD’yi İstasyon 2 ve Plazma 2 üzerine atamak hem HPR torçunu hem de HSD torçunu aynı parça programında 
kullanabilmeyi sağlar.

İstasyon 3 ve
İstasyon 4
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Plazma kesim sırası

Çoğu kesme sisteminde CNC ile plazma kaynağı arasındaki sinyali bir torç yükseklik kontrolü (THC) yönetir. Aşağıdaki sıra 
THC’nin kesme sisteminin bir parçası olduğunu varsaymaktadır. Bir sinyal plazma kaynağına gönderildiğinde tipik olarak 
THC üzerinden geçer ama sinyal aynıdır.

Hypertherm CNC’leri plazma kesme sırasını aşağıdaki temel adımlarda gerçekleştirir. 

1. CNC plazma kaynağına Kesme Kontrolü çıkış sinyalini gönderir. Kesme Kontrolü plazma kaynağındaki Başlangıç 
girişine bağlanır. 

2. Plazma kaynağı bir ark transfer ettiğinde Hareket çıkış sinyalini CNC’ye gönderir. Hareket CNC üzerindeki Kesme 
Algısı girişine bağlıdır. 

3. Kesme algısı girişinin açılması beklenirken, CNC “Arkın Açılması Bekleniyor” mesajını gösterir. CNC üzerindeki 
Kesme Algısı girişi açıldığında CNC hareketi başlatır. 

Kesme Kontrolü girişi ve Kesme Algısı girişi bir plazma kesme sisteminde ihtiyaç duyulan minimum G/Ç sinyalleridir. 
CNC çoklu torç uygulamaları için ve parçalar arasındaki döngü süresini azaltan özellikleri etkinleştirmek için torç yükseklik 
kontrollerine (THC) ek G/Ç sağlar. 

Aşağıdaki plazma sırası Sensor THC’nin kullanıldığını varsaymaktadır. Farklı bir üreticinin torç yükseklik kontrolünün 
kullanıldığı durumlarda CNC torçu alçaltmak ve yükseltmek için G/Ç’ları kontrol etmek için bir dizi zamanlayıcı sağlar. 
Zamanlayıcıları torç yükseklik kontrolü için kullanma üzerine daha fazla bilgi için Phoenix Operatör Kullanma Kılavuzu’nda 
(806400) Bölüm 7 İşlem kurulumu’na bakın.

CNC kesim sırasının her durumunu Ana ekranın parça önizleme alanının altındaki bir durum mesajıyla tanımlar. 

Döngü Başlatma’ya bastığınızda kesim sırası başlar. Döngü Başlatma’da CNC parça programını okumaya 
ve uygulamaya başlar.

Kesme sisteminin iki
farklı plazma

kaynağını
desteklediği
durumlarda

Plazma 1 ve
Plazma 2 gereklidir.
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Durum Mesajı: Torçu İndirme

Şu durumda başlatılır: CNC parça programındaki M07 kodunu okur.

 Torç yükseklik kontrolü IHS gerçekleştirir.

 Torç Yüksekliği Devre Dışı çıkışı açılır ve kesme sistemi kesme hızına erişene kadar açık kalır.

 İşlem ekranında IHS’de Ön gaz akışı açıksa Kesme Kontrolü ve Ateşlemeyi Tut açılır.

Durum Mesajı: Arkın Açılmasını Bekleme

Şu durumda başlatılır: IHS tamamlanır.

 Kesme Kontrolü çıkışı açılır. Kesme Kontrolü plazma kaynağına Plazma Başlatma girişini etkinleştirir. 

 Kesme Kontrolü, CNC parça programındaki M08 kodunu (Kesme Kapalı) okuyana kadar devam eder. 

 Delme Kontrolü çıkışı bir HPR plazma kaynağı için açılır.

Durum Mesajı: Delme

Şu durumda başlatılır: Plazma kaynağı bir ark ateşler.

 Plazma kaynağı Hareket çıkışını açık hale getirir.

 CNC’deki Kesme Algısı girişi açılır.

 İşlem ekranında ayarlanan Delme Süresi dolana kadar CNC hareketi erteler. 

 Delme Kontrolü çıkışı, Delme Süresi dolana kadar açık kalır.

Durum Mesajı: Sürünme

Şu durumda başlatılır: Sürünme hareketi başlar.

 Sürünme hareketi, Sürünme Süresi sona erene kadar devam eder. İşlem ekranında Sürünme Süresi ayarlanmamışsa, 
sürünme hareketi kullanılmaz. Sürünme hareketi Kesme Hızı’nın Kurulumlar > Şifre > Makine Kurulumları > Hızlar 
ekranında ayarlanan bir yüzdesidir.

Durum mesajı: Kesme

Şu durumda başlatılır: Kesme sistemi Kesme Hızı’na yükselir.

 Torç Yüksekliği Devre Dışı kesme sistemi Kesme Hızı’na eriştiğinde kapanır.

 Gerçek kesme hızı ayarlanan kesme hızından (Hızlar ekranındaki Torç Yüksekliği Devre Dışı Hızı) daha düşük bir 
yüzdeye düştüğünde Torç Yüksekliği Devre Dışı açılıp kapanır. 

Durum mesajı: Torçu Kaldırma

Şu durumda başlatılır: CNC parça programındaki M08 kodunu (Kesme Kapalı) okur. 

 Kesme Kontrolü kapanır ve plazma kaynağındaki Başlatma girişini kapatır.

 Plazma kaynağıntaki Hareket çıkışı kapanır ve CNC’deki Kesme Algısı’nı kapatır. 

 HPR olmayan bir plazma kaynağı kullanıldığında, CNC’deki Kesme/Markalama Algısı girişi kapandığında, halen 
ark mevcut olabileceğinden dolayı geri çekme gecikme zamanlayıcısı başlar ve geri çekmeden önce beklenir.

 HPR plazma kaynağı kullanıldığında, CNC’deki Kesme/Markalama Algısı girişi kapandığında, HPR arkı 
söndürmüş olacağından dolayı torç anında geri çekilir.
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Durum mesajı: Durma Gecikmesi

Şu durumda başlatılır: İşlem ekranında Durma Süresi girilmiştir. 

 Durma Gecikmesi, durma gecikmesi zamanlayıcısı sona erene kadar köprünün sonraki delme noktasına hareket 
etmesini önler. Durma Süresini ayarlamak bir sonraki delme noktasına hareket etmeden önce torçun uç başlarını 
temizlediğinden emin olunmasını sağlar.

 THC torçu geri çekme yüksekliğine kaldırır.

Durum mesajı: İlerletme

Şu durumda başlatılır: Durma Süresi dolar.

 Köprü bir sonraki delme noktasına ilerler ve sıra tekrarlanır.

Plazma için girişler ve çıkışları ayarlama

Plazma kesmeyi kontrol etmek için gereken minimum giriş ve çıkışlar aşağıdaki gibidir. Bunların yanısıra kesme istasyonları, 
donanımsal limit sviçleri veya diğer limit sviçleri ve diğer kesme tablosu çevre birimleri için de G/Ç noktaları oluşturmanız 
gerekir. Kesme İstasyonu G/Ç’ları hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 4 İstasyon Kurulumu’na bakın. 

G/Ç atamalarını Diyagnostikler ekranında görebilirsiniz (Kurulumlar > Diyagnostikler > G/Ç). 

Kesme/Markalama Algısı / Kesme Algısı 1-20 Bu giriş CNC’ye torçun çalışma parçasının arkına transfer edildiğini 
bildirir. Giriş plazma kaynağındaki veya THC’deki Hareket çıkışından kaynaklanır ve bu giriş etkin hale 
geldiğinde CNC hareketi başlatır. 

Kesme Algısı 1-20 Kesme/Markalama Algısı girişinin numaralı versiyonlarıdır. Çok torçlu bir kesme 
sisteminde, örneğin, Kesme Algısı 1 ve Kesme Algısı 2 girişlerini iki torçun G/Ç parçaları olarak atarsınız. 

Kesme Kontrolü / Kesme Kontrolü 1-20 Bu çıkış torç yükseklik kontrolü veya plazma kaynağının Başlatma girişini 
etkinleştirir. Parça programında M08 (Kesme Kapalı) komutu uygulanana kadar Kesme Kontrolü açılır ve 
açık kalır.

Delme Kontrolü delme sırasında açılır ve Delme Süresi (İşlem ekranındaki kesme tablosunuda ayarlanır) dolana kadar 
açık kalır. Bu çıkış bazı plazma kaynaklarında plazma kaynağının delme sırasında muhafaza Ön Akışı dışına 
geçmemesini sağlamak için kullanılır. Kesme Kontrolü plazma kaynağındaki Delme girişine bağlanır.

Torç Yüksekliği Devre Dışı Bu çıkış köşeleri veya küçük delikleri delme veya kesme sırasında THC’yi devre dışı bırakır. 
Çıkış, kesme sırasında bir ark geriliminden sonra harici bir THC’yi devre dışı bırakmak için kullanılır. 
THC’deki giriş tipik olarak Köşede Bekleme ya da Oto Yükseklik Açık/Kapalı olarak ifade edilir.

Ateşleme Tut THC’nin IHS Senkron girişini veya bir plazma kaynağının Bekleme girişini etkinleştirir. Bu çıkış IHS’de 
Önakış’ı başlatır. Bu çıkış çok torçlu bir kesme sisteminde tüm torç ateşlemelerinin senkronizasyonu için 
de kullanılır.

Aşağıdaki girişler ve çıkışlar çok torçlu kesme sistemlerinde veya başka üreticilerin torç yükseklik kontrolü veya lifteri 
kullanıldığı durumlarda sıkça kullanılır. Bu G/Ç ayarları Sensor THC için gerekli değildir.

Ateşlemeye Hazır 1-20 Numaralı G/Ç sadece çok torçlu sistemlerde tüm torçların ateşlemesini senkronize etmek için 
kullanılır. Bu giriş THC üzerindeki IHS Tamamlandı çıkışına bağlanır. 

Torçu İndir / Tüm Torçları İndir Açıkken Torç Aşağı çıkışını etkinleştirir. Torçu İndir girişleri operatör konsolundaki 
manuel çok pozisyonlu şalterlere bağlanabilir. 
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Torçu Kaldır / Tüm Torçları Kaldır Açıkken Torç Yukarı çıkışını etkinleştirir. Torçu Kaldır girişleri operatör konsolundaki 
manuel çok pozisyonlu şalterlere bağlanabilir.

Torç Aşağı Algısı Bu giriş açıldığında, CNC, Torç Aşağı çıkışını kapatır. Bu giriş Sensor THC ile kullanılmaz.

Torç Yukarı Algısı Bu giriş açıldığında, CNC, Torç Yukarı çıkışını kapatır. Bu giriş, torç lifteri için bir üst limit anahtarı 
olarak kullanılır. Bu giriş Sensor THC ile kullanılmaz.

Torç Aşağı Bu çıkış kesme istasyonuna torçu indirme sinyali gönderir. Torçun kaç saniyede indirileceğini ayarlamak için 
İşlem ekranındaki Torç Aşağı Süresi’ni kullanın. Torç Aşağı Algısı girişi etkinleşirse Torç Aşağı çıkışı Torç 
Aşağı Süresi sona ermeden önce kapanır. Bu çıkış Sensor THC ile kullanılmaz.

Torç Yukarı Bu çıkış kesme istasyonuna torçu kaldırma sinyali gönderir. Torçun kaç saniyede kaldırılacağını ayarlamak 
için İşlem ekranındaki Torç Tam Yukarı Süresi’ni veya Kısmi Torç Yukarı Süresi’ni kullanın. Torç Yukarı Algısı 
girişi etkinleşirse Torç yukarı çıkışı Tam veya Kısmi Torç Yukarı Süresi sona ermeden önce kapanır. Bu çıkış 
Sensor THC ile kullanılmaz.

Özet: plazma rutinini ayarlama

1. Özel Kurulumlar ekranında Plazma 1 ve Plazma 2 işlemlerini seçin.

2. Plazma torçu markalayıcı olarak kullanılacaksa bir markalama işlemi seçin.

3. G/Ç kurulumları ekranı üzeride plazma kaynağı için giriş ve çıkışları atayın.

 Plazma kaynağı için G/Ç atamaları torç sayısına ve CNC’nin tüm torçları bağımsız çalıştırıp çalıştırmayacağına 
göre değişir.

 CNC’nin tüm torçları bağımsız olarak çalıştırabilmesi için numaralı çıkışlar ve istasyon seçim girişleri G/Ç 
kurulumları ekranında atanmalıdır. Numaralandırılmış G/Ç ve İstasyon Seçim girişleri için Bölüm 4 İstasyon 
Kurulumu’na bakın. 

4. İşlem ekranında zamanlayıcı ayarlarını ve diğer kesme parametrelerini tanımlayın.
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G/Ç ve diyagnostikler

Güç kaynağı ile CNC atasında bir seri bağlantı iletişimi kurulduktan sonra, G/Ç ve uzak diyagnostikler ekranlarına standart 
Diyagnostik ekranında erişilebilir. Plazma besleme yazılım revizyonu, gaz basıncı, kullanım, G/Ç ve uzak araçların 
durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Kaynak için durum öğeleri Bilgi ekranında bulunmaktadır. 

HPR diyagnostikleri

Ön Gaz Akışını Test Et: Güç kaynağındaki ön gaz akışını test eder. Bu özellik, normal akış koşullarında giriş gazı 
basınçlarını önerilen seviyeye ayarlamak için kullanılır.

Kesme Gazı Akışını Test Et: Güç kaynağındaki kesme gazı akışını test eder. Bu özellik, normal akış koşullarında giriş 
gazı basınçlarını önerilen seviyeye ayarlamak için kullanılır.

HPR Gaz Konsolunu Test Et: HPR Otomatik Gaz konsolu için otomatik testler gerçekleştirir. Bu testlerin kullanılması 
için yetkili bir servis temsilcisi ile görüşün.

Soğutma Suyu Geçersiz Kılma: Bir soğutma suyu hatasını geçersiz kılar ve soğutma suyu pompasını test eder. Bu 
hatayı baypas etmek ve hava kabarcıklarını soğutma suyu hattından çıkarmak için kullanışlıdır. 

Yazılımı Güncelle: Güç kaynağında yazılım güncelleme başlatır. İşlem boyunca size rehberlik etmek için ekranda adım 
adım yönergeler gösterilir.
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Güç Kaynağı Girişleri
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Gaz Konsolu Girişleri
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Güç Kaynağı Çıkışları
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Gaz Konsolu Çıkışları

Notlar:

 Çıkış ekranında listelenen kaynak çıkışlarının mevcut durumu gösterilir.

 Besleme çıkışları diyagnostik ekranında etkinleştirilemez.
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Seri iletişim arayüzü

HPR CNC arayüzüne RS-422C bağlantıları

Powermax plazma kaynağı

Hypertherm CNC’leri Powermax65®, Powermax85® ve Powermax105®’e seri bağlantıyı destekler. CNC üzerinden kesme 
modunu (normal kesme veya sürekli pilot ark), akım ve gaz basıncını ayarlayabilirsiniz. Bir diyagnostik ekranı Powermax 
sisteminin durumunu denetlemenize yardımcı olur. 

Phoenix’te bir Powermax sistemi kurulumu aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 İstasyon Yapılandırma ekranında Powermax65 veya Powermax85’i seçin.

 Powermax’i bir seri bağlantı noktasına atayın.

 Powermax için G/Ç atayın.

İstasyon yapılandırması ekranında Powermax6’yı seçme

1. İstasyon Yapılandırması ekranını açmak için Kurulumlar > Şifre’yi seçin ve şifrenizi girin.

2. İstasyon 1 (veya Powermax için kurmak istediğiniz istasyon) için aşağı açılır menüden Powermax modelinizi seçin.

3. Kesme sisteminiz için ek seçimleri tamamlayın ve çıkmak için Tamam’a basın, sonra değişiklikleri kaydetmek için tekrar 
Tamam’a basın.

Kontrol (erkek) Kaynak (erkek)
Sinyal adı DB-9 pimi Sinyal adı DB-37 pimi
TxD- 2 RxD- 1
RxD- 3 TxD- 2
TxD+ 4 RxD+ 20
RxD+ 7 TxD + 21
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Powermax’i bir seri bağlantı noktasına atama

CNC Powermax ile bir seri bağlantı portu ve RS-485 bağlantıları üzerinden iletişim kurar. CNC’niz için seri bağlantı 
noktasına doğru kablolamanın hangisi olduğunu öğrenmek için operatör kullanma kılavuzuna başvurun. 

Not: Powermax’i Hypertherm EDGE Pro CNC’ye bağlamadan önce seri yalıtım kartını RS-422 olarak 
ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için EDGE Pro Şekil Kesme Kumandası Kullanma Kılavuzu’na 
(806360) bakın. 

1. Makine Kurulumları ekranını açmak için Kurulumlar > Şifre’yi seçin ve şifrenizi girin. 

2. Bağlantı Noktaları yazılım tuşunu seçin.

3. Aşağı açılır listeden aşağı okunu seçin ve Powermax’i görene kadar aşağıya inin ve seçin.

4. Powermax’i bağlamış olduğunuz seri bağlantı noktasını seçin.

5. Seri Fonksiyon için Tam veya Denetleme’yi seçin.

 Tam modu CNC’nin kesme modu, akım ve gaz basıncını kontrol etmesine izin verir. Tam modunu seçmek 
Powermax üzerindeki ön panel kumandalarını devre dışı bırakır. CNC aynı zamanda Diyagnostikler ekranında 
Powermax ile ilgili bilgileri de okur ve raporlar.

 Denetleme modu CNC’nin Diyagnostikler ekranındaki (bu bölümde daha sonra açıklanacaktır) bilgileri 
okumasına ve raporlamasına izin verir. Powermax üzerindeki ön panel kumandaları etkin halde kalır.

6. Ayarları kaydetmek ve ekrandan çıkmak için Tamam’a basın.
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Powermax için G/Ç seçimi

CNC Plazma Başlat ve Transfer (makine hareketini başlat) için Powermax sinyallerini kontrol edebilir. Aşağıdaki tablo 
Powermax sinyallerini ve sinyallerin atandığı giriş ve çıkışları gösterir.

1. Kurulumlar > Makine Kurulumları > G/Ç’yi seçin.

2. Girişler altında Powermax Transfer (makine hareketini başlat) sinyalinin bağlı olduğu giriş numarasını seçin. 

3. Giriş fonksiyonu olarak Kesme/Markalama Algısı’nı seçin. 

4. Çıkışlar altında Powermax Plama Başlat sinyalinin bağlı olduğu çıkış numarasını seçin.

5. Çıkış fonksiyonu olarak Kesme Kontrolü’nü seçin.

6. Ayarları kaydetmek ve ekrandan çıkmak için Tamam’a basın.

Not: Giriş ve çıkışları kablolamayla ilgili daha fazla bilgi için plazma sisteminizle birlikte verilen kullanma 
kılavuzuna bakın.

Powermax sinyali Fonksiyon Phoenix’te giriş/çıkış
Transfer (makine devinimini başlat) Kesme/Markalama Algısı Giriş
Plazma Başlat Kesme Kontrolü Çıkış
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CNC ile kesme modu, gaz basıncı ve akımı ayarlama

Powermax CNC’ye başarılı bir şekilde bağlandığında ve Phoenix yazılımında kurulduğunda kesme modu, gaz basıncı 
ve akımı Phoenix’teki İşlem ekranından kontrol edebilirsiniz. 

İşlem ekranını açmak için Kurulumlar > İşlem’i seçin.

Not: Powermax için İşlem ekranını görebilmek için Powermax’in İstasyon Yapılandırması ekranında Plazma 1 
veya 2’ye atanmış olması gerekir. Aşağıda gösterilen ekranda Powermax Plazma 1’e atanmıştır, böylece İşlem 
yazılım tuşunu seçtiğinizde İşlem ekranı görünür.

Operasyonun ihtiyaçlarına göre Ark Akımı, Gaz Basıncı ve Powermax Modu (Sürekli Pilot Ark, Normal veya Oluk açma) 
ayarlarını yapabilirsiniz. Bu ekranda yapacağınız her değişiklik Tamam tuşuna basıp ekrandan çıktığınızda uygulanır. 
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Powermax Diyagnostik ekranı

Powermax Diyagnostik ekranı birkaç Powermax ayarının durumunu raporlar. Kurulumlar > Diyagnostik’i ve ardından 
Powermax yazılım tuşunu seçin.

Kesme Modu: CNC tarafından ayarlanan ve Powermax’e gönderilen kesme modunu (Normal, Sürekli Pilot Ark (CPA) 
veya Oluk Açma) gösterir.

Ayarlı Ark Akımı: CNC tarafından ayarlanan ve Powermax’e gönderilen akım seviyesini gösterir.

Gaz Basıncı: CNC tarafından ayarlanan ve Powermax’e gönderilen gaz basıncını gösterir. CNC, gaz basıncını kesim 
tablosundan veya parça programından kullanır.

Torç Giriş Uzunluğu: CNC, gaz basıncı için doğru aralığı belirlemek için torç kablo uzunluğunu kullanır. Gaz basıncı 
ve giriş uzunlukları Powermax65 ve Powermax85 kesme tablolarında saklanır.

Kontrol/DSP Revizyon: Powermax ürün bilgisinin iki parçası vardır: İlki kontrol aygıt yazılımı, diğeri ise DSP’dir. 

Ark Açık Süresi: Powermax’in açık olduğu ve bir ark ürettiği süre.

AC Giriş Gerilimi: Powermax sensörleri tarafından ölçülen besleme gerilimi. 

DC Buss gerilimi: Powermax sensörleri tarafından ölçülen dahili DC gerilimi.

Son Hata: Bir çalıştırma sorununu veya bir sistem sorununu gösterir. Powermax, Arıza Gün’de (arıza günlüğü) sadece 
sistem sorunlarını bildirir. Çalıştırma sorunlarının çoğu, operatör müdahalesi olmadan temizlenir. Örneğin, bir 
çalıştırma sorunu olan Düşük Gaz Basıncı, gaz basıncı tekrar elde edildiğinde temizlenir. 
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Hata Günlüğü: Hata oluştuğu anda, bir açıklamayla birlikte en güncel dört sistem sorununu ve Ark Süre sayacı 
değerini gösterir.

MAXPRO200 plazma kaynağı

Hypertherm CNC’leri MAXPRO200 plazma kaynağına seri bağlantıyı destekler. CNC üzerinden gaz basıncını 
ayarlayabilirsiniz ve bir diyagnostik ekranı MAXPRO200’ün durumunu denetlemenize yardımcı olur.

CNC’de bir MAXPRO200 kurulumu aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 İstasyon Yapılandırması ekranında MAXPRO200’ü seçin.

 MAXPRO200’ü bir seri bağlantı noktasına atayın.

 MAXPRO200 için G/Ç atayın.

İstasyon Yapılandırması ekranında MAXPRO200’ü seçme

1. İstasyon Yapılandırması ekranını açmak için Kurulumlar > Şifre’yi seçin ve şifrenizi girin.

2. İstasyon 1 (veya MAXPRO200 için kurmak istediğiniz istasyon) için Plazma 1 veya Plazma 2 aşağı açılır menüsünden 
MAXPRO200 modelinizi seçin.

3. Kesme sisteminizdeki bu istasyon için ek seçimleri tamamlayın ve çıkmak için Tamam’a basın, sonra değişiklikleri 
kaydetmek için tekrar Tamam’a basın. 

MAXPRO200’ü bir seri bağlantı noktasına atama

CNC MAXPRO200 ile bir seri bağlantı portu ve RS-422 bağlantıları üzerinden iletişim kurar. CNC’niz için seri bağlantı 
noktasına doğru kablolamanın hangisi olduğunu öğrenmek için operatör kullanma kılavuzuna başvurun. 

Not: MAXPRO200’ü Hypertherm EDGE Pro CNC’ye bağlamadan önce seri yalıtım kartını RS-422 olarak 
ayarladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için EDGE Pro Şekil Kesme Kumandası Kullanma Kılavuzu’na 
(806360) bakın. 
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1. Makine Kurulumları ekranını açmak için Kurulumlar > Şifre’yi seçin ve şifrenizi girin. 

2. Bağlantı Noktaları yazılım tuşunu seçin.

3. Ekranın üst tarafındaki en soldaki aşağı açılır menüden MAXPRO200’ü seçin.

4. En sağdaki açılır menüden MAXPRO200 için seri bağlantı noktasını seçin.

5. Ayarları kaydetmek ve ekrandan çıkmak için Tamam’a basın 

MAXPRO200 için G/Ç seçimi

Aşağıdaki tablo MAXPRO200 sinyallerini ve sinyallerin atandığı giriş ve çıkışları gösterir.

Phoenix başlatma girişi, hareket çıkışı ve ateşleme tutma sinyalleri için MAXPRO200’yu şu şekilde kontrol edebilir:

1. Kurulumlar > Makine Kurulumları > G/Ç’yi seçin.

2. Girişler altında MAXPRO200 plazma başlat sinyalinin bağlı olduğu giriş numarasını seçin.

3. Giriş fonksiyonu olarak Kesme Algısı 1 (veya Kesme Algısı 2) seçin. Sinyal plazma sisteminin bir ark ateşleyeceğini 
belirtir.

4. Çıkışlar altında MAXPRO200 makine hareketi sinyalinin bağlı olduğu çıkış numarasını seçin.

5. Çıkış fonksiyonunu şu şekilde seçin:

 Arkın kesilmekte olan çalışma parçasına iletildiğini belirtmek için Kesme Kontrolü 1 (veya Kesme Kontrolü 2) seçin.

 Tek bir kesme tablosunda iki veya daha fazla torçu senkronize etmek için Ateşlemeyi Tut’u seçin. Örneğin, iki 
torçunuz varsa, Phoenix her iki sisteme de aynı anda başlatmayı uygular ve ateşlemeyi tutar. Her iki torç da IHS’yi 
tamamladığında ve ateşlemeye hazır olduğunda tut sinyalini her iki sistemden de kaldırmalısınız.

6. Ayarları kaydetmek ve ekrandan çıkmak için Tamam’a basın

MAXPRO200 sinyali Phoenix G/Ç fonksiyonu
Plazma başlangıcı Kesme Algısı 1 veya 2 girişi
Makine hareketi Kesme Kontrolü 1 veya 2 çıkışı
Ateşlemeyi tut Ateşleme çıkışını tut
Sistem hataları Hypertherm CNC’leri tarafından kullanılmaz. 

MAXPRO200 hataları CNC’ye seri bağlantı noktası 
üzerinden aktarır. 
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Not: Giriş ve çıkışları kablolamayla ilgili daha fazla bilgi için plazma sisteminizle birlikte verilen kullanma 
kılavuzuna bakın.

Sistem hatası çıkışı

MAXPRO200 bir sistem hatası ürettiğinde, hata kodu MAXPRO200’ün kendi arayüzünde görünür. Sistem aynı zamanda 
hata mesajını Phoenix’e bir seri bağlantı üzerinden de iletir. Bu gerçekleştiğinde hata mesajı Phoenix’teki durum satırında 
da gösterilebilir; öte yandan durum satırları aynı anda yalnızca bir mesaj gösterebildiğinden dolayı, ortaya çıkan her sistem 
hatası için hata mesajı göremeyebilirsiniz. Phoenix’te her MAXPRO200 hata mesajını görebilmek için sistem hatalarını bir 
Watch Window’a ekleyebilirsiniz.
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MAXPRO200 ve ArcGlide

ArcGlide torç yükseklik kontrolü kullanan bir kesme sisteminde CNC Hypernet’i ArcGlide ile kullanmak için ayarlanır. 
ArcGlide ile birlikte bir MAXPRO200 kullanıldığı durumlarda, MAXPRO200’ün CNC ile Hypernet olmadan iletişim 
kurmasını sağlayan bir seçim yapmanız gerekir.

1. Kurulumlar > Şifre > Makine Kurulumları’nı seçin.

2.  Hypernet üzerinden Mesaj PS için Hayır’ı seçin ve değişikliği kaydetmek için Tamam’ı seçin.

MAXPRO200 için Watch Window kurulumu

Watch Window, kesme sırasında belirli işlemle ilgili parametrelere daha rahat ulaşabilmeniz için 10 kadar farklı denetleme 
kurulumlarını görmenizi sağlayan ana ekranın yapılandırılabilir bir bölümüdür. Watch Window yapılandırmasının Üst 
Konum veya Orta Konum’una Sistem Hataları eklemek MAXPRO200 ile kesim yaparken Phoenix’te hata mesajları 
görebilmenizi sağlar.

Not: Watch Window’da görüntülenmesini istediğiniz parametreleri seçebilmek için Kurulumlar ekranında İzle 
yazılım tuşunu seçebilirsiniz. Watch Window parametrelerinizi nasıl seçebileceğinize dair daha ayrıntılı bilgi için 
Phoenix Operatör Kullanma Kılavuzu (806400) içerisindeki “Kesme ekranı ve Watch Window” kurulumu 
bölümüne bakın. Watch Window’daki seçimleriniz, CNC G/Ç yapılandırmasına ve etkinleştirdiğiniz makine 
seçeneklerine göre kısmen değişiklik gösterir.

Watch Window kurulumuna Sistem 
Hataları’nı buraya ekleyerek...

...buradaki Ana ekranda görünmelerini
sağlayabilirsiniz.
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CNC üzerinden kesme tablosu ayarlarını yapma

MAXPRO200 CNC’ye başarılı bir şekilde bağlandığında ve Phoenix yazılımında kurulduğunda, eğer bazı varsayılan 
değerleri değiştirmeniz gerekiyorsa, akım veya gaz basıncı gibi bazı parametreleri MAXPRO200 kesme tablosu üzerinden 
kontrol edebilirsiniz.

Kesme tablosunu açmak için Ana ekranda, Plazma 1 veya 2 Kesme Tablosu yazılım tuşunu seçin.

Phoenix’te seçebileceğiniz kesme tablosu işlemleri kesme kalitesi ve üretkenlik arasında muhteşem bir denge sağlamak 
için geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bu varsayılan değerleri değiştirmeniz gerekiyorsa, MAXPRO200 kesme tablosu 
ekranından yeni değerler girebilir veya seçebilirsiniz. Bu ekranda yapacağınız her değişiklik Tamam tuşuna basıp ekrandan 
çıktığınızda uygulanır.

Not: MAXPRO200 için olan her kesme tablosundaki gaz basıncı değerleri şu anda kullanımda olan tespit edilmiş 
giriş uzunluğuna bağlıdır. Sisteminizin giriş uzunluğuna bağlı olarak varsayılan gaz basıncı değerleri küçük 
değişiklikler gösterebilir.
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MAXPRO200 Diyagnostik ekranı

MAXPRO200 Diyagnostik ekranı çok sayıdaki MAXPRO200 koşulları hakkında durum bilgisi raporlar ve arıza tespitine 
yardımcı olmak için belirli diyagnostik fonksiyonları gerçekleştirmenizi sağlar. Ekranı görüntülemek için Kurulumlar > 
Diyagnostik’i ve ardından MAXPRO200 yazılım tuşunu seçin.

MAXPRO200 Bilgileri: Arıza tespitine yardımcı olmak üzere Diyagnostik ekranında görüntülenen varsayılan sistem 
durum bilgisi ayarları aralığı. Belirli diyagnostik modlarını başlatmak (ya da durdurmak) veya sistemi 
resetlemek için ekrandaki diğer yazılım tuşlarını kullanın.

Akım Ayar Noktası: MAXPRO200 güç kaynağı için ayarlanan amperaj.

Soğutma Suyu Akışı: Soğutma suyunun akış hızı.

Durum: MAXPRO200 güç kaynağının geçerli etkin durumu.

Hata: Varsa, meydana gelen sistem hatasını tespit eden kod ve açıklaması. Her bir hata hakkında daha fazla bilgi 
ve gerçekleştirebileceğiniz düzeltme eylemleri için, MAXPRO200 Kullanma Kılavuzu (807700) 
“Bakım” bölümündeki Arıza Tespiti tablosuna bakın.

Torç Kimlik No: Kablo uzunluğu ve yüklü torç tipini belirten numara ve açıklama.

Aygıt Yazılımı: MAXPRO200 güç kaynağının kurulu aygıt yazılımı sürümü.

Giriş: Başlangıçta ölçülen giriş gaz basıncı.
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Sıcaklıklar: Chopper, soğutma suyu, trafo ve indüktörlerin geçerli sıcaklık değerleri. Bu sıcaklıklardan herhangi biri 
maksimum eşiği aşarsa, kırmızı renk gösterir. Bu meydana geldiğinde, plazma güç kaynağı bu durum 
çözülene kadar çalıştırılamaz.

Plazma: Plazma gaz basıncı. Ayarlanan değer güç kaynağı tarafından bildirilen gaz basıncını gösterir. Ölçülen değer 
varsayılan olarak sıfırı gösterir ancak ekranda diyagnostik modu etkinleştirdiğinizde plazma gaz basıncını 
takip etmek için değerleri bu alanda izleyebilirsiniz.

Muhafaza: Muhafaza gazı basıncı. Ayarlanan değer güç kaynağı tarafından bildirilen gaz basıncını gösterir. Ölçülen değer 
varsayılan olarak sıfırı gösterir ancak ekranda diyagnostik modu etkinleştirdiğinizde muhafaza gazı basıncını 
takip etmek için değerleri bu alanda izleyebilirsiniz.

Akış Gazı Ayarlanan Basınç: Güç kaynağı için ayarlanan gaz basıncına ulaşılıp ulaşılamayacağını ve bunun devam 
ettirilip ettirilemeyeceğini belirlemek için diyagnostik modu kullanılır. Diyagnostik modu etkinleştirmek için 
bu yazılım tuşunu seçin, ardından etkinleştirmeyi kaldırmak için tekrar seçin.

Not: Geçerli diyagnostik modunu sonlandırmak ve Diyagnostik ekranından çıkmak için istediğiniz an İptal ya da 
Tamam yazılım tuşunu seçebilirsiniz.

Plazma Sızıntı Kontrolü: Plazma hattındaki valfin gazı boruda hapsetmek ve sabit basıncı muhafaza etmek üzere 
düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için diyagnostik modu kullanılır. Diyagnostik modu etkinleştirmek 
için bu yazılım tuşunu seçin, ardından etkinleştirmeyi kaldırmak için tekrar seçin.

Akış Gazı Tam Basınçta: Muhafaza edilebilecek en yüksek gaz basıncını belirlemek için diyagnostik modu kullanılır. 
Diyagnostik modu etkinleştirmek için bu yazılım tuşunu seçin, ardından etkinleştirmeyi kaldırmak için 
tekrar seçin.

Not: Akış Gazı Ayarlanan Basınç ve Akış Gazı Tam Basınçta diyagnostik modları için diyagnostik mod durana kadar 
gaz akmaya devam eder.

Hat İçi Çek Valfi: Plazma hattındaki valfin düzgün bir şekilde açılıp kapandığını ve gazın hattan çıkışına izin verip 
vermediğini belirlemek için diyagnostik modu kullanılır. Diyagnostik modu etkinleştirmek için bu yazılım 
tuşunu seçin, ardından etkinleştirmeyi kaldırmak için tekrar seçin.

Sistem Resetle: Resetleme tuşu gerektiğinde güç kaynağını resetlemek için kullanılır.

Not: Bu ekrandaki diyagnostik modlar hakkında daha fazla detaylı bilgi ve olası düzeltme eylemleri için, 
MAXPRO200 Kullanma Kılavuzu (807700) “Operasyon” bölümüne bakın.
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Bölüm 8

Diyagnostik

Remote Help

Remote Help ile ilgili yardım almak için Hypertherm’in Teknik Desteği veya OEM’iniz ya da sistem entegratörünüz ile 
bağlantıya geçin.

Ek kılavuzları yükleme

Tezgah üreticileri CNC’ye kendi ekipmanlarının kullanım kılavuzlarını yükleyebilir ve bu kullanım kılavuzlarını Yardım 
ekranında Phoenix kullanıcıları için kullanılabilir duruma getirebilir.

Bir kullanım kılavuzu ekleme:

1. Phoenix’ten çıkmak için Alt+F4’e basın.

2. Windows’ta, Windows Gezgini’ni açın.

3. Kullanım kılavuzunuzun .pdf versiyonunu sabit diskte şu konuma kopyalayın: c:\PHOENIX\Help\OEMdosyaadı.pdf.

 Dosya adındaki ilk üç harf OEM olmalı; örneğin, c:\PHOENIX\Help\OEM Plazma Table.pdf.

 Dosya adı özel bir yazılım tuşunda görüntülenir ve Manual kelimesi dosya adının sonuna otomatik olarak eklenir.

4. Kullanıcı herhangi bir ekranda Yardım düğmesine bastığında, yüklediğiniz kullanım kılavuzunun adı (Plasma Table 
Manual) olan bir düğme Yardım ekranın alt kısmında görüntülenir.

5. Bu kullanım kılavuzunu görüntülemek için kullanım kılavuzu başlığı bulunan düğmeyi tıklayın.
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6. Bu prosedürü Yardım ekranına eklemek istediğiniz her bir kullanım kılavuzu için tekrarlayın.
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EDGE Pro Makine Arayüz Testleri

Phoenix yazılımı Hypertherm EDGE Pro CNC için bir dizi diyagnostik test sunar. Bu testler aşağıdaki test donanımlarını 
gerektirir:

Not: 

 228510 ve 228511’in her ikisi de seri, USB ve LAN/HyperNet test cihazlarını içerir. 

 CNC’de sadece-klavye arayüzünü kullanıyorsanız (Özel Kurulumlar ekranında Yüklü Dokunmatik Ekran Yok 
seçiliyse), USB portlarından birinde mouse takılı olmadıkça bu bölümde açıklanan makine arayüz testlerini 
gerçekleştiremezsiniz.

Konektör test donanımı Takım parça numarası
Seri port 228512
USB portu 228512
LAN/HyperNet 228512
Picopath G/Ç - 1. test cihazı (turuncu şerit)
Picopath G/Ç - 2. test cihazı (beyaz şerit)

228510

Picopath eksenleri (mavi) 228510
Picopath THC (sarı) 228510
HyPath G/Ç - 1. test cihazı (yeşil şerit)
HyPath G/Ç - 2. test cihazı (kırmızı şerit)

228511

HyPath eksenleri (yeşil) 228511
HyPath THC (mavi) 228511
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Bir arayüz testine başlamak için:

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Diyagnostikler > Makine Arayüzü öğesini seçin.

2. Makine parolasını girin.

3. Makine Arayüzü ekranında, CNC’nin görüntüsünde test etmek istediğiniz porta basın.

4. Aşağıdaki bölümlerde ve ekranda yer alan talimatları izleyin.

Seri Test

EDGE Pro, RS-422 ya da RS-232 iletişimlerini destekleyen iki seri port ile donatılmıştır. 

Bu testi aşağıdaki durumlarda yürütün:

 Seri port üzerinden iletilen işlemler ya da bilgi doğru çalışmıyor.

 CNC, dosyaları seri port üzerinden indiremiyor.

 Plazma beslemeye giden seri bağlantı başarısız.

Seri iletişimleri test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında test etmek istediğiniz seri porta basın.

2. CNC’de seri test donanımını seçtiğiniz porta takın.
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3. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Test başarısız olursa, seri izolasyon kartını değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle bağlantıya geçin.

USB Testi

Parça programlarını yüklemeye ya da kesim tablolarını, yazılımı ya da Yardım’ı güncellemeye çalıştığınızda bellek çubuğu 
bir seçenek olarak gösterilmiyorsa bu testi yürütün.

USB portunu test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında, USB portuna basın.

2. Bellek çubuğunu CNC’nin arka tarafındaki USB portuna takmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
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3. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Test başarısız olursa, ana kartı değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle bağlantıya geçin.

G/Ç Testi

Bu testi aşağıdaki durumlarda yürütün:

 Bir G/Ç noktası arızalıysa.

 Sistemdeki bir sorun olduğunda CNC G/Ç çalışmasını ortadan kaldırmanız gerekirse.

 Limit sviç gibi, açılmayan ya da temizlenmeyen sürekli bir arıza oluşuyorsa.

G/Ç testi için:

1. Makine Arayüzü ekranında test etmek istediğiniz G/Ç portuna basın.

2. HyPath (yeşil) ya da Picopath (turuncu) test fişini CNC’nin arkasında seçtiğiniz G/Ç portuna bağlamak için ekrandaki 
talimatları uygulayın.

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.
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4. Test başarısız olursa, soruna neden olan giriş ya da çıkış noktasını yalıtmak amacıyla HyPath (kırmızı) ya da Picopath 
(beyaz) test fişini bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

5. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Ekranda, hatalı giriş veya çıkış sayısı bildirilir.

 Picopath: G/Ç’nin tel bağlantısını birkaç G/Ç noktasında tekrar yapın, ardından, Phoenix yazılımında giriş 
fonksiyonunu tekrar atayın.

 Hypath:

 Bir giriş başarısız olursa, giriş tel bağlantısını boş bir giriş noktasında tekrar yapın, sonra Phoenix yazılımında giriş 
fonksiyonunu tekrar atayın.

 Bir çıkış başarısız olursa, yedek çıkıştan bir röleyi çıkarabilir ve bunu hatalı çıkıştaki bir röle ile değiştirebilirsiniz. 
Tel bağlantısını yeniden kurmak gerekmez.

Eksen Testi

Bu testi aşağıdaki durumlarda gerçekleştirin: 

 Kayan bir eksen

 Hareket yok

 Kararsız hareket

 Çok sayıda pozisyon hatası

 Birden fazla parça doğru boyutta kesilmiyor

UYARI

Tezgahtaki hareketi önlemek için bu testi yapmadan önce tüm eksen kablolarını 
CNC’den çıkarın.
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Tüm eksenlerin geçmesi için, aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir.

 Sadece donanım anahtarında etkinleştirilmiş sayıdaki ekseni test edebilirsiniz (eksenler Kontrol Bilgileri takımında 
yüklüdür).

 2 eksenli CNC’niz varsa, 4 ya da 6 ekseniniz olabilir.

 Bu test diğer eksenleri test etmenize izin vermeyecektir. Örneğin, 3. ve 4. eksen konektörünü tıkladığında hiçbir 
şey olmayacaktır.

 Eksenler, Phoenix’teki atamalarına göre test edilecektir. 

 Eksenin 3. eksen yokken İkinci Köprü Motoru CBH gibi ya da 4 eksenli CNC’deki Dönme/Eğme gibi geçiş 
yapması, eksen diyagnostik testini başarısızlıkla sonuçlandıracaktır.

 3. ya da 4. ekseni kullanmıyorsanız veya uygulamada ekseni 5’e yada daha fazlasına koyan bir atamanız varsa, 
donanımı geçici olarak 3. ve 4. eksenleri Sensor THC’lerine atayarak kullanabilirsiniz.

Bir ekseni test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında test etmek istediğiniz eksen portuna basın.

2. HyPath (yeşil) veya Picopath (mavi) eksen simülatör kartını seçtiğiniz CNC eksen portuna bağlamak için ekrandaki 
talimatları izleyin.

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Test başarısız olursa, bu parçaları aşağıdaki sırayla kontrol etmek veya değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle 
bağlantıya geçin. 

1. Servo alan arayüzü

2. Yassı bant kablo

3. MCC kartı
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THC Testi

Bu testi aşağıdaki durumlarda yürütün:

 Nozul teması düzgün çalışmıyor. Örneğin, ohmik kontak kullanan IHS çalışma parçasını algılamıyor ya da doğru değil; 
torç, kesme sırasında geri çekilmeden çalışma parçasına çarpıyor ya da torç havada ateşleniyor.

 Ark gerilimi geri beslemesi düzgün çalışmıyor.

 Torç, delme işleminden sonra ilk parça kesiminde çalışma parçasından kalkıyor ya da çalışma parçasına sıkışıyor.

THC portunu test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında test etmek istediğiniz THC portuna basın.

2. THC test kablosunu seçtiğiniz THC portuna ve Eksen 1 - 2 portuna (Hypath) veya X/Y portuna (Picopath) bağlamak 
için ekrandaki talimatları izleyin. Hypath için mavi test aygıtını ve Picopath için sarı test aygıtını (burada 
gösterilmemiştir) kullanın.

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Test başarısız olursa, bu parçaları aşağıdaki sırayla kontrol etmek veya değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle 
bağlantıya geçin:

1. Analog alan arayüz kartı

2. Yassı bant kablo

3. Analog giriş kartı

UYARI

Tezgahtaki hareketi önlemek için bu testi yapmadan önce tüm eksen kablolarını 
CNC’den çıkarın.
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LAN ve Hypernet Testleri

LAN ve Hypernet testleri aynı test cihazını kullanır. 

Bu testi aşağıdaki durumlarda yürütün:

 CNC, ArcGlide veya plazma sistemi ile iletişime geçmiyor.

 CNC, yerel alan ağı ile iletişime geçmiyor.

LAN portunu test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında, LAN veya Hypernet portunu seçin.

2. Test cihazını bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’i seçin. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Testlerden biri başarısız olursa, ana kartı değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle bağlantıya geçin.

Operatör Arayüz Testi

Operatör arayüz testi bir EDGE Pro CNC’nin ön panelinin doğru çalıştığını doğrular.

Bu testi, entegre operatör konsolundaki herhangi bir işlev beklendiği gibi çalışmadığında gerçekleştirin.

Not: Ekrandaki parçalardan hiçbiri CNC ya da kesim sehpasında herhangi bir hareket ya da eylem olmasına 
izin vermez.



Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9 169

8 - Diyagnostik

Operatör konsolunu test etme:

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Diyagnostikler > Operatör Arayüzü seçeneğini belirleyin. 

2. USB portunu test etmek için Operatör Arayüzü ekranındaki resmin üzerinde buna dokunun, ardından ekrandaki 
talimatları uygulayın.

3. İstasyon 1 ya da 2’nin lambalarını test etmek için Operatör Arayüzü ekranındaki resimde karşılık gelen ışığa dokunun, 
ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

4. Ayrıca CNC’nin ön panelinde herhangi bir parçayı çalıştırabilir ve ekranda karşılık gelen parçayı izleyebilirsiniz. 
Ekrandaki bileşenin çalışmasının panelde yaptığınız işlemle eşleştiğini doğrulayın.

Tek bir parçanın testi başarısız olursa, ilgili parçayı değiştirin. Birden fazla parça testte başarısız olursa, ön panel kartının 
yassı bant kablosu, ön panel kartı ya da her ikisini değiştirmek için OEM ya da sistem entegratörünüzle bağlantıya geçin.



170 Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9

8 - Diyagnostik

MicroEDGE Pro Makine Arayüz Testleri

Phoenix yazılımı Hypertherm MicroEDGE Pro CNC için bir dizi diyagnostik test sunar. Bu testler aşağıdaki test 
donanımlarını gerektirir:

Not: 

 SERCOS’lu MicroEDGE Pro için 228831 takımını kullanın.

 228832 ve 228833 takımlarının her ikisi de seri, USB ve LAN/HyperNet test cihazlarını içerir. 

 CNC’de sadece-klavye arayüzünü kullanıyorsanız (Özel Kurulumlar ekranında Yüklü Dokunmatik Ekran Yok 
seçiliyse), USB portlarından birinde mouse takılı olmadıkça bu bölümde açıklanan makine arayüz testlerini 
gerçekleştiremezsiniz.

Bir arayüz testine başlamak için:

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Diyagnostikler > Makine Arayüzü öğesini seçin.

2. Makine parolasını girin.

3. Makine Arayüzü ekranında, CNC’nin görüntüsünde test etmek istediğiniz konektörü seçin.

Konektör test donanımı Takım parça numarası
Seri port - RS-232 (ana kart)
Seri port - RS-422/RS-232 (seri izolasyon kartı)

228831

USB portu 228831
LAN/HyperNet 228831
HyPath G/Ç - 1. test cihazı (yeşil şerit)
HyPath G/Ç - 2. test cihazı (kırmızı şerit)

228832

HyPath eksenleri (yeşil) 228832
HyPath THC (mavi) 228832
HyPath joystick/hız potu (mor) 228832
Picopath G/Ç - 1. test cihazı (turuncu şerit)
Picopath G/Ç - 2. test cihazı (beyaz şerit)

228833

Picopath eksenleri (mavi) 228833
Picopath THC (sarı) 228833
Picopath joystick/hız potu
(kahverengi şerit)

228833
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4. Aşağıdaki bölümlerde ve ekranda yer alan talimatları izleyin.

Seri Test

MicroEDGE Pro, dört seri port ile donatılmıştır. Seri 1 ve 2, RS-232 iletişimlerini destekler. Seri 3 ve 4, RS-422 veya 
RS-232 iletişimlerini destekler. 

Bu testi aşağıdaki durumlarda yürütün:

 Seri port üzerinden iletilen işlemler ya da bilgi doğru çalışmıyor.

 CNC, dosyaları seri port üzerinden indiremiyor.

 Plazma beslemeye giden seri bağlantı başarısız.

Seri iletişimleri test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında test etmek istediğiniz seri portu seçin.

2. CNC’de seri test donanımını seçtiğiniz porta takın.



172 Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9

8 - Diyagnostik

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Testin başarısız olması durumunda, aşağıdaki bilgilerle birlikte OEM veya sistem entegratörünüz ile bağlantıya geçin:

 Seri 1 veya 2 arızası: ana kartı değiştirin.

 Seri 3 veya 4 arızası: seri izolasyon kartını değiştirin.

USB Testi

Parça programlarını yüklemeye ya da kesim tablolarını, yazılımı ya da yardımı güncellemeye çalıştığınızda bellek çubuğu bir 
seçenek olarak gösterilmiyorsa bu testi yürütün. Tüm USB portlarını (MicroEDGE Pro arkasındaki dört ve önündeki bir 
port) kontrol etmek için bu testi kullanın. 

USB portunu test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında, bir USB portunu seçin.

2. Bellek çubuğunu CNC’nin arka tarafındaki USB portuna takmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
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3. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

4. Testi diğer USB portlarında da tekrarlayın.

Test birden fazla USB portunda başarısız olursa, ana kartı değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle 
bağlantıya geçin.

G/Ç Testi

Bu testi aşağıdaki durumlarda yürütün:

 Bir G/Ç noktası arızalıysa.

 Sistemdeki bir sorun olduğunda CNC G/Ç çalışmasını ortadan kaldırmanız gerekirse.

 Limit sviç gibi, açılmayan ya da temizlenmeyen sürekli bir arıza oluşuyorsa.

G/Ç testi için:

1. Makine Arayüzü ekranında, test etmek istediğiniz G/Ç portunu seçin.

2. Picopath (turuncu) veya HyPath (yeşil) test fişini MicroEDGE Pro’nun arkasında seçtiğiniz G/Ç portuna bağlamak için 
ekrandaki talimatları izleyin.

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.
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4. Test başarısız olursa, soruna neden olan G/Ç noktasını yalıtmak amacıyla ikinci Picopath (beyaz) veya HyPath (kırmızı) 
test fişini bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

5. Makine Arayüzü ekranında, Test’e basın. Ekranda, hatalı giriş veya çıkış sayısı bildirilir. 

Picopath: G/Ç’nin tel bağlantısını boş bir G/Ç noktasında tekrar yapın ve Phoenix yazılımında G/Ç fonksiyonunu 
tekrar atayın.

Hypath:

 Bir giriş başarısız olursa, giriş tel bağlantısını boş bir giriş noktasında tekrar yapın, sonra Phoenix yazılımında giriş 
fonksiyonunu tekrar atayın.

 Bir çıkış başarısız olursa, yedek çıkıştan bir röleyi çıkarabilir ve bunu hatalı çıkıştaki bir röle ile değiştirebilirsiniz. 
Tel bağlantısını yeniden kurmak gerekmez. 

Eksen Testi

Bu test eksen operasyonunu doğrular. Bu testi aşağıdaki durumlarda gerçekleştirin: 

 Kayan bir eksen

 Hareket yok

 Kararsız hareket

 Çok sayıda pozisyon hatası

 Birden fazla parça doğru boyutta kesilmiyor

UYARI

Tezgahtaki hareketi önlemek için bu testi yapmadan önce tüm eksen kablolarını 
CNC’den çıkarın.
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Tüm eksenlerin geçmesi için, aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir.

 Sadece donanım anahtarında etkinleştirilmiş miktardaki ekseni test edebilirsiniz (eksenler Kontrol Bilgileri takımında 
yüklüdür).

 2 eksenli CNC’niz varsa, 4 ya da 6 ekseniniz olabilir.

 Bu test diğer eksenleri test etmenize izin vermeyecektir. Örneğin, 3. ve 4. eksen konektörünü tıkladığında hiçbir 
şey olmayacaktır.

 Eksenler, Phoenix’teki atamalarına göre test edilecektir. 

 Eksenin 3. eksen yokken İkinci Köprü Motoru CBH gibi ya da 4 eksenli CNC’deki Dönme/Eğme gibi geçiş 
yapması, eksen diyagnostik testini başarısızlıkla sonuçlandıracaktır.

 3. ya da 4. ekseni kullanmıyorsanız veya uygulamada ekseni 5’e yada daha fazlasına koyan bir atamanız varsa, 
donanımı geçici olarak 3. ve 4. eksenleri Sensor THC’lerine atayarak kullanabilirsiniz.

Bir ekseni test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında, test etmek istediğiniz eksen portunu seçin.

2. HyPath (yeşil) veya Picopath (mavi) eksen simülatör kartını seçtiğiniz CNC eksen portuna bağlamak için ekrandaki 
talimatları izleyin.

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’i seçin. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Test başarısız olursa, bu parçaları aşağıdaki sırayla kontrol etmek veya değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle 
bağlantıya geçin.

1. 4 eksenli servo alan arayüzü

2. Yassı bant kablo

3. MCC kartı
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THC Testi

Bu testi aşağıdaki durumlarda yürütün:

 Nozul teması düzgün çalışmıyor. Örneğin, ohmik kontak kullanan IHS çalışma parçasını algılamıyor ya da doğru değil; 
torç, kesme sırasında geri çekilmeden çalışma parçasına çarpıyor ya da torç havada ateşleniyor.

 Ark gerilimi geri beslemesi düzgün çalışmıyor.

 Torç, delme işleminden sonra ilk parça kesiminde çalışma parçasından kalkıyor ya da çalışma parçasına sıkışıyor.

THC portunu test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında, test etmek istediğiniz THC portunu seçin.

2. THC test kablosunu seçtiğiniz THC portuna ve Eksen 1 - 2 portuna (Hypath) veya X/Y portuna (Picopath) bağlamak 
için ekrandaki talimatları izleyin. Hypath için mavi test aygıtını ve Picopath için sarı test aygıtını (burada 
gösterilmemiştir) kullanın.

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’i seçin. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Test başarısız olursa, bu parçaları aşağıdaki sırayla kontrol etmek veya değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle 
bağlantıya geçin.

1. Analog alan arayüz kartı

2. Yassı bant kablo

3. Analog giriş kartı

UYARI

Tezgahtaki hareketi önlemek için bu testi yapmadan önce tüm eksen kablolarını 
CNC’den çıkarın.
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LAN ve Hypernet Testleri

LAN ve Hypernet testleri aynı test cihazını kullanır. 

Bu testi aşağıdaki durumlarda yürütün:

 CNC, ArcGlide veya plazma sistemi ile iletişime geçmiyor.

 CNC, yerel alan ağı ile iletişime geçmiyor.

LAN portunu test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında, LAN veya Hypernet portunu seçin.

2. Test cihazını bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’i seçin. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Testlerden biri başarısız olursa, ana kartı değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle bağlantıya geçin.

Joystick ve Hız potu Testi

Joystick ve hız potu bağlantı noktasını test etmek için:

1. Makine Arayüzü ekranında, joystick/hız potu portunu seçin.

2. HyPath (mor) test cihazını Joystick/Hız potu portuna, Eksen 1 - 2 portuna ve G/Ç 1 - 6 portuna bağlamak için 
ekrandaki talimatları izleyin. 

UYARI

Tezgahtaki hareketi önlemek için bu testi yapmadan önce tüm eksen kablolarını 
CNC’den çıkarın.
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Bir Picopath sistemi için kahverengi test cihazını Joystick/Hız potu portuna, X/Y portuna ve G/Ç portuna bağlayın.

3. Makine Arayüzü ekranında, Test’i seçin. Test başarılıysa bir mesaj size bunu bildirir.

Test başarısız olursa, bu parçaları aşağıdaki sırayla kontrol etmek veya değiştirmek için OEM veya sistem entegratörünüzle 
bağlantıya geçin.

1. Analog alan arayüz kartı

2. Yassı bant kablo

3. Analog arayüz kartı
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G/Ç

Girişler

Bu test, CNC’deki optik olarak izole edilmiş gizli girişlerin tümünün durumunu sürekli olarak izler ve görüntüler. 
Her girişin geçerli durumu, AÇIK (ON) ya da KAPALI (OFF), giriş adının yanında gösterilir. Seçilen girişleri izlemek i
çin Watch Window’u da kullanabilirsiniz.

Beyaz arka planlı olarak görüntülenen girişlerin adını değiştirebilirsiniz. Girişin adını değiştirmek için, girişi vurgulamada 
Önceki/Sonraki ok tuşunu kullanın ve yeni giriş adını yazın. Bu giriş CNC’ye bağlanabilir ve parça programında verilen 
komutlara göre kullanılabilir. Örneğin, EIA W7 S1 kodu programı duraklatır ve 7 girişinin etkin olmasını bekler. 

G/Ç diyagnostik ekranını açmak için Kurulumlar, Diyagnostikler, G/Ç’yi seçin ve Makine parolasını girin.

Not: Girişlerin sayısı ve adı CNC yazılımı ve donanım yapılandırmalarına bağlıdır.
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Çıkışlar

Bu testi CNC’deki tüm optik olarak izole edilmiş gizli çıkışların etkinleştirilmesini sağlar. Bir çıkışın durumunu değiştirmek 
için, bunu PREV (ÖNCEKİ) ve NEXT (SONRAKİ) tuşlarıyla seçin ve SPACE (BOŞLUK) tuşuna basın. Her çıkışın geçerli 
durumu, AÇIK (ON) ya da KAPALI (OFF), çıkış adının yanında gösterilir. Seçilen çıkışları izlemek için Watch Window’u da 
kullanabilirsiniz. Tüm çıkışları KAPALI (OFF) olan bir çıkış ekranı aşağıda görüntülenmektedir.

 

Beyaz arka planlı olarak görüntülenen çıkışların adını değiştirebilirsiniz. Çıkışın adını değiştirmek için, çıkışı vurgulamada 
Önceki/Sonraki ok tuşunu kullanın ve yeni çıkış adını yazın. Bu çıkış CNC’ye bağlanabilir ve parça programında verilen 
komutlara göre kullanılabilir. Örneğin, EIA M22 ve M23 kodları 12 no’lu çıkışı açacak ve kapatacaktır. 

Not: Çıkışların sayısı ve adı CNC yazılımı ve donanım yapılandırmalarına bağlıdır.

UYARI

CNC’nin çıkışlarını manuel olarak etkinleştirdiğinizde, makine, torç ve markalayıcı 
hareket edebilir ve kesme cihazı etkinleşebilir.
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Açılmış G/Ç

64’den fazla G/Ç ile donatılmış CNC’lerde, gereken girişlere, çıkışlara ve analog G/Ç’ye erişmek için bir dizi seçimi 
yapacak yazılım tuşları bulunmaktadır.

Not: Opsiyonlu USB Ön Panel G/Ç’sine, G/Ç Diyagnostikler ekranından erişilemez. USB Ön Panel’in 
fonksiyonelliği Klavye Diyagnostikleriyle test edilebilir.
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Analog Giriş Diyagnostikleri

Not: Görünüm ekranının görünüşü takılı olan Analog Giriş Kartı tipine bağlıdır.

Girişler

Opsiyonel joystick’i çalıştırmak için Analog Giriş Kartı gereklidir; hız potu optik olarak izole edilmiş altı adet düşük gerilimli 
girişle donatılmış olup 24-120 VAC/DC’de çalışabilir. İlk dört giriş opsiyonel joystick özelliği için kullanılır. 5 ve 6 girişleri 
THC 1 ve THC 2 Nozul Teması Algısı’nı desteklemek için kullanılır. Bu girişler normalde açıktır.

Analog Girişler

Ekranın sağ üst kısmında gösterilen Analog Giriş değerleri analog karta gelen gerilimlerdir. 1 ve 2 Analog Girişleri THC 1 
ve THC 2 için kullanılır. 3 ve 4 Analog Girişleri opsiyonel harici hız potları için kullanılır.



Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9 183

8 - Diyagnostik

Sürücüler ve Motorlar

Sürücüler ve Motorlar diyagnostik ekranı bir teknisyenin, servo döngülerini etkinleştirmeden test amaçlı olarak sürücü 
amplifikatörlerine doğrudan sinyal göndermesini sağlar.

Uyarı penceresinde TAMAM’ı seçin:

Sürücüler ve Motorlar ekranını görüntülemek için makine parolasını girin:

Darbe Tipi: Sürücü amplifikatörüne gönderilen tekli ya da tekrar eden darbe tipini seçin. Tekrar eden darbeyi seçerseniz, 
o eksen için basılan Test yazılım tuşuna tekrar basılana kadar sinyal devam eder.

UYARI

Planlanmayan hareketi önlemek için sürücü motorları tezgahtan sökülmeli.
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Darbe Yönü: Sürücü amplifikatörüne gönderilen pozitif, negatif ya da değişken olma üzere darbe yönünü seçin.

Darbe Şiddeti: Sürücü amplifikatörüne gönderilen sinyalin gerilimini ayarlar.

Darbe Süresi: Sürücü amplifikatörüne gönderilen sinyalin her bir segmenti için süreyi ayarlar.

Köprü/Ray/İkinci tahrik/CBH Testi: Test düğmeleri seçilen çıkış sinyalini uygun sürücü amplifikatörüne gönderir. Tekrarlı 
bir sinyal seçildiyse, test için mevcut test düğmelerinin herhangi bir kombinasyonu kullanılabilir. Çıkış yazılım 
tuşuna testi sonlandırmak için ikinci defa basılana kadar çıkış sinyali sürücü amplifikatörüne gönderilir.

Tümünü Test Et: Seçilen çıkış sinyalini tüm uygun sürücü amplifikatörlerine gönderir.

Hız: Hız penceresi her bir eksen için geçerli hızı görüntüler.

Not: Dörtten fazla eksen seçilirse, kullanıcının Sürücüler ve Motorlar Diyagnostik ekranında test edilecek eksen 
grubunu seçmesi gerekir:

SERCOS Sürücüleri ve Motorları Testi

Bir SERCOS halkasındaki sürücüler ve motorlarda diyagnostik gerçekleştirmek için sürücü üreticisi tarafından sunulan 
yazılımı kullanın.

Uyarı mesajı ekranında Evet’e basın:

Sürücü ve Motorlar Diyagnostikler ekranı görüntülendiğinde, seçtiğiniz sürücü için uygun sürücü iletişimleri yazılımı 
başlatılır. Sürücü kurulum yazılımını kullanmak için sürücü üreticisi tarafından verilen bilgilere bakın.

Norton Ghost Yardımcı Programını Kullanma

Bir çökme meydana gelir ve CNC’nin çalışmasını engellerse, temel sistem dosyalarını değiştirmek ve CNC’nin çalışmasını 
yeniden etkinleştirmek için belirli CNC’lerde Norton Ghost™ Yardımcı Programı bulunmaktadır. Norton Ghost sabit diskte 
uygun ghost imge dosyasıyla kurulmalıdır.

UYARI

Sürücü amplifikatörlerine doğrudan sinyal gönderirken çok dikkatli olun. Kesim 
sehpasında beklenmeyen bir hareket meydana gelebilir.
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Norton Ghost Yardımcı Programı sabit diskinizin D: sürücü bölmesindeki bir imge dosyasını kullanarak C: sürücüsünün 
üzerindeki tüm verileri değiştirmenizi sağlayarak çalışır. Ghost İmgesi varsayılan fabrika ayarı ya da kullanıcı tarafından 
oluşturulmuş imge dosyalarından oluşan özel bir imge dosyası olabilir. 

Not: C: sürücüsündeki tüm mevcut bilgiler yok olacaktır. Tüm önemli tezgah ayarlarını içeren tezgah yapılandırması 
sonrasında benzersiz bir kullanıcı imgesi oluşturmanız gerekir.

Bu özellik Sistem Araçları ekranından veya bir Ghost imge yardımcı programı kullanılarak yürütülebilir. Bu araç CNC 
tedarikçisinden edinilebilir ve internet üzerinden iletilir.

 E-postadan Yardımcı Program Oluşturma - İnternet ile gönderilen sıkıştırılmış yazılımla bir Norton Ghost aracı yardımcı 
programı oluşturma.

 USB Bellek - Başlatılabilir bir USB cihazı oluşturacak USB format araçlarını ve dosyalarını indirme talimatları. Yardımcı 
programı çalıştıracak özel toplu komut dosyalar içindedir.

Bir Ghost Kurtarma Dosyası Oluşturma

Özel İmge Dosyası oluşturma: 

1. Norton USB bellek cihazını CNC’ye takın.

2. CNC’yi açın. Norton Ghost şunu görüntüler:

Starting PC DOS....... (PC DOS başlatılıyor)

Yeni bir Yedek İmge oluşturmak için 1’i veya mevcut olanı geri yüklemek için 2’yi 
seçin [1,2]

3. Yeni yedek imge oluşturmak için 1’e basın.

En fazla üç adet özel imge oluşturabilirsiniz. İmgeler “en yeni”den “en eski”ye doğru oluşturulur ve otomatik olarak 
atanır. “Orijinal” Ghost imgesi fabrika varsayılanı olup, üzerine yazılamaz. Yedekleme otomatik olarak başlar:

--------------Backing Up Drive, Please Wait --------------- 
(Sürücü Yedekleniyor, Lütfen Bekleyin...)

Yedekleme tamamlandığında aşağıdaki Mesaj görünür:

---- Back Up Complete, Please Remove Disk and Reboot ----- 
(Yedekleme Tamamlandı, Lütfen Diski Çıkartın ve Yeniden Başlatın)

1. USB bellek cihazını çıkartın.
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2. CNC’yi kapatın ve ardından açın. İmaj güncel değilse bir kurulum dosya yüklemeniz ve Phoenix yazılımını 
güncellemeniz gerekebilir.

Bir İmaj Dosyasını Alma

Bir imaj dosyasını almak için:

1. Norton USB bellek cihazını CNC’ye takın.

2. CNC’yi açın. Norton Ghost şunu görüntüler:

Starting PC DOS....... (PC DOS başlatılıyor)

Yeni bir Yedek İmaj oluşturmak için 1’i veya mevcut olanı geri yüklemek için 2’yi 
seçin [1,2]

3. Yedekleme dosyasını almak için 2’ye basın.

En fazla üç adet özel imaj oluşturabilirsiniz. İmajlar en yeniden en eskiye doğru oluşturulur. Orijinal Ghost imajı fabrika 
varsayılanıdır. Bir sonraki mesaj kullanıcının geri yüklerken kullanacağı versiyonu seçmesini sağlar:

1. Enyeni.gho

2. Eski.gho

3. Eneski.gho

4. Orijinal.gho

Yukarıdaki seçeneklerden [1,2,3.4] geri yüklemek istediğini İmaj Numarası’nı seçin

4. Almak istediğiniz imajın numarasına basın.

--------------------Restoring, Please Wait ---------------- 
(Geri Yükleniyor, Lütfen Bekleyin)

Norton Ghost geri yüklemenin ilerleme durumunu göstermek için mesajlar hazırlar ve görüntüler. Geri yükleme 
tamamlandığında aşağıdaki mesaj görünür:

---------End Restoring, Please Remove Disk and Reboot 
(Geri Yükleme Bitti, Lütfen Diski Çıkartın ve Yeniden Başlatın) --------

USB bellek cihazını çıkartın. CNC’yi kapatın ve ardından açın. İmaj güncel değilse, tezgah kurulumları ve yazılım 
güncellemelerinin yeniden yüklenmesi gerekebilir.
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Bölüm 9

Hareket Kontrolü

Bu bölüm hareket kontrolü teorisi üzerine aşağıdaki başlıklara bir giriş sağlar:

 Kapalı döngü servo kontrolü

 Enkoderler

 İzleme Hatası

 Pozisyon ve servo hatası

 İnç başına kenar parametresi

 Kazanç

 Önerilen ince ayar prosedürleri

Kapalı Döngü Servo Kontrolü

Bir servo sistemi, kuvvet üreten elektrikli motorların kesin olarak kontrol edilmesini sağlar. Motor çıkışı, motorun rotasyonal 
kuvvetini doğrusal harekete çevirmek için bir dişli sistemine bağlanır. Ek olarak, bu dişli sistemi hareketin gücünü ve hızını 
da düzenler. 

Kapalı döngü servo kontrolü, pozisyonu, hız komutlarını veya her ikisini de gerçek pozisyon ve hıza göre denetleyen çıkışı 
bunlara bağlı olarak düzenleyen sürekli bir işlemdir. Geri besleme aygıtlarına ve otomatik ayarlama kapasitesine sahip 
olmayan bir servo sisteme açık döngü servo kontrol adı verilir.

UYARI

Sistem ince ayarı yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Doğru 
yapılmayan ince ayar kişisel yaralanmalara veya sistem hasarına neden olabilir.
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Aşağıdaki çizim bir tipik hız ve pozisyon döngü sistemini göstermektedir. Hareket kontrolü için en önemli özellik pozisyon 
döngüsüdür. İşlem hareket kontrolünün motorun bir konuma belirli bir hızda gitmesi için bir hareket komutu (gerilim) 
sağlamasıyla başlar. Hem yön hem de mesafe bilgileri sunan bir geri besleme aracı veya enkoder yardımıyla hareket 
boyunca pozisyon izlenir. Bu geri beslemeye bakarak CNC, motorun doğru hızda tasarlanan hareket yolunda doğru 
şekilde konumlandığından emin olmak için motora gönderdiği hareket komutunu veya gerilimi ayarlar.

Tipik Hız ve Pozisyon Döngü Sistemi

Hareket komutu CNC içerisinde bir dijital çıkış olarak başlar ve motorların kullanımı için +/- 10 VDC analog çıkışa 
dönüştürülür. Kontroldeki hareket komutunun dönüştürülmesine dijitalden analoğa dönüştürücü (DAC) çıkışı olarak anılır 
ve hareket kontrol kartı tarafından gerçekleştirilir. Analog çıkış kontrolü bıraktığında, motora giden gerilim çıkışını artıran ve 
hareket yaratan bir sürücü amplifikatörüne gider. Bununla birlikte, gönderilen gerilim ile makine hızı arasında genellikle 
doğrusal bir ilişki vardır. Örneğin, eğer maksimum makine hızı 10 volt ise, yarı maksimum makine hızı 5 volttur. Ek olarak, 
amplifikatöre giden çıkışın polaritesi (DAC polaritesi +/-) motor dönüşünün yönünü belirler. Buna Hız komutu adı verilir. 
Çoğu uygulamada ve aşağıdaki uygulama tanımında geri besleme aygıtı enkoderdir. 

∑ ∑ ∑
+ + +

- - -

1 2 3

4 5

7 8
9

10

11
12

13

6

1 Pozisyon döngüsü (yeşil)

2 Hız döngüsü (kırmızı)

3 Akım döngüsü (mavi)

4 Pozisyon komutu

5 Hız komut sinyali

6 Akım komutu veya hız hatası

7 Akım hata sinyali

8 Akım amplifikatörü

9 Servo motor

10 Akım geri besleme sinyali

11 Takometre

12 Hız geri besleme sinyali

13 Enkoder
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Enkoderler

Enkoder, motor dönerken sinyal darbeleri sağlayan bir geri besleme 
aracıdır. Sağ taraftaki diyagram bir enkoderin temel konsepti 
göstermektedir. Her ne kadar tüm enkoder geri besleme aygıtı 
teknolojisini temsil etmiyor olsa da, bu şekil bu işlemi anlamaya yardımcı 
olacak bir görsel yardım sunar.

Şekilde dış kenar boyunca küçük deliklerle kesilen bir disk 
gösterilmektedir. Işık kaynağı diskteki deliklere doğru yukarıdan aşağıya 
bir ışık ışını gönderir. Disk motor şaftının ucunda dönmeye devam 
ederken ışık diskten geçerek darbeler yaratır. Diskin altındaki alıcı ışık 
darbelerini alır ve bu geri beslemeyi kontrole gönderir.

Motor şaftının dönüşü, enkoder ışık darbeleri ve hareketin mesafesi 
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu nedenle kontrol, aldığı enkoder 
darbelerini sayarak mesafeyi hesaplayabilir ve pozisyon döngüsünü 
kapatır. Bu ilişki aşağıda basit bir formül olarak gösterilmiştir: 

Enkoder darbeleri x motor devirleri = mesafe

Enkoder, sağ taraftaki Enkoder Sinyali diyagramında da gösterildiği gibi kare bir dalga sinyali oluşturur. Çoğu enkoder iki 
ana sinyal, A ve B, ve iki tamamlayıcı, A/ ve B/ üretir. Bu sinyallere de kanal adı verilir. Tamamlayıcı kanalları her zaman 
kullanılmaz ama kullanıldıklarında artırılmış gürültü bağışıklığı sağlayabilirler. Dönüş yönü veya enkoder polaritesi alınan 
sinyale göre belirlenebilir; ABABA veya BABAB.

Z kanalı dönüş başına sadece bir kez üretilir ve markalayıcı darbe olarak adlandırılır. Markalayıcı darbe homlamada 
doğruluk için sıkça kullanılır.

Darbelere sayım adı verilir. Diskteki deliklere de çizgi adı verilir. Alıcının aldığı darbeler aslında her iki kanaldaki (A&B) çizgi 
için her darbenin başı ve sonu olabilir ve böylece alıcı her çizgi için dört darbe almış olur. Buna 4x modu enkoder adı verilir. 
Bu sebeple 4x modundaki 1000 çizgilik bir enkoder motorun her dönüşü için 4000 sayım üretir. Enkoder ne kadar çok 
sayım üretirse hareket o kadar doğru olur. 

Alıcı

Işık kaynağı

Kanal A

Kanal A/

Kanal B
Kanal B/

Kanal Z
Kanal Z/
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İzleme Hatası

İzleme hatası veya servo hatası CNC’nin komut verdiği mesafe ile hareketin gerçek mesafesi arasındaki farktır. Yükün 
direnci, sistemin ideal komutuna ulaşmak için motorun yanıtını önlediği için az miktarda izleme hatası normaldir. Bu 
gecikmeli yanıt bir arabayı yeşil ışık yandığında kaldırmaya benzer. Motorun, istenilen hıza ulaşmak için aracın ağırlığını 
hareket ettirecek gücü üretmesi zaman alır. Her eksen için izleme hatası CNC’nin Watch Window / Durum Penceresinde 
seçilebilir ve görüntülenebilir. Bu, CNC komutuyla karşılaştırılarak gerçek makine hareketinin performansını denetlemek 
için bir hızlı referans aracıdır.

X/Y koordinat hareketi için dikkat edilmesi gereken nokta X ve Y hareketinin yanıtlarının benzer olmasıdır. Yanıt benzer 
değilse komutlu hareket kötü sonuç verir. Benzer olmayan ayarlı yanıta bir örnek vermek gerekirse, dairesel bir hareket 
komutu verildiğinde, bir eksen diğerinin performansını etkilediği için oval veya eliptik bir hareket gözlemlenir.

Pozisyon ve Servo Hatası

Bir pozisyon veya servo hatası ideal hareket konumu ile gerçek hareket konumu arasındaki mesafe önceden belirlenen 
servo hata tolerans değeri aşıldığında gerçekleşir. Pozisyon hatası, hareket komutunun yanıtının uygulanmadığını, çok 
yavaş uygulandığını veya yanlış uygulandığını gösterir. Servo Hata Toleransı CNC içerisinde kullanıcı tarafından 
tanımlanabilir bir değerdir ve genellikle normal operasyon sırasındaki izleme hatasının iki katı değere ayarlanır. Bu, 
sistemin, hareket raylarında kir veya motor kablolamasındaki geçici baskı gibi hareketin geçici olarak kısıtlanmasından 
kaynaklanan gereksiz arızalar olmadan çalışmasını sağlar.

Not: Kapalı pozisyon döngüsünde çıkış komutunun hız ve pozisyonlamayı sağlamak için ayarlamalar yaptığını unutmamak 
gerekir. Bu yüzden enkoder geri beslemesinde meydana gelecek bir kayıp kontrolün motora maksimum hareket komutu 
göndermesine ve böylece motorun kontrolsüz bir şekilde “kaçmasına” sebep olur. Öte yandan, eğer geri besleme varken 
motor dönmeyi başaramazsa bir pozisyon hatası ortaya çıkar ve hata oluştuğunda komut çıkışı durur.

Enkoder Sayımları ve Maksimum Makine Hızı 

Pozisyon döngüsünün mesafeyi hesaplamak için enkoderden gelen darbe veya sayımları kullandığını hatırlarsak, makine 
hareketinin belirli bir mesafesine kaç enkoder darbesinin eşit olduğunu belirlemek önemlidir. Kontrol, mesafe ve hızı 
hesaplayabilmek için inç/mm başına enkoder sayımını sabit değer olarak kullanır. 

İnç/mm başına enkoder sayımı, motorun bir dönüşü için enkoder tarafından oluşturulan darbe sayısına ve kullanılan dişli 
üzerinden bu motor hareketinden ne kadar mesafe kat edildiğine bağlı bir hesaplamadır. Aşağıdaki formül bu ilişkiyi 
göstermektedir:

sayımlar/çizgi x sayımlar/dönüş x 1 dönüş/inç = enkoder sayısı/inç

Örneğin, 4X-1000 hatlı enkoderin çözünürlüğü, hem A kanalının hem de B kanalının kenarlarını (hatlarını) sayarak, hat 
başına 4’e tamamlar ve devir başına 1000 hat ile çarpıldığında, devir başına 4000 sayıma eşit olur. Kat edilen inç başına 
enkoder dönüşü değeri 1:1 ise kat edilen her inç için 4000 enkoder sayımına ulaşırız.

4 sayımlar/çizgi x 1000 sayımlar/dönüş x 1 dönüş/inç = 4000 enkoder sayısı/inç

Maksimum Makine Hızını Belirleme

Maksimum makine hızını belirlemek için uygun değere ulaşmak için aşağıdaki formül kullanılır. 

maksimum motor RPM x dönüş başına kat edilen inç sayısı = dakikada inç başına maksimum makine hızı

Örneğin:

4000 RPM Motor x 0,125 dönüş başına inç = dakikada 500 inç
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Not: Test veya hesaplama ile tablanın enkoderin 1/8 dönüş başına inç hareket ettiği berlirlenir.

Maksimum hız, inç başına enkoder sayımları, DAC ve enkoder polariteleri belirlenip kontrol kurulumlarına girildiğinde, 
Sürücü Diyagnostikleri ekranından basit bir makine hareketi testi yürütülebilir. Güvenlik amacıyla bu test motorlar devre 
dışıyken yapılmalıdır. Bu, sistemin basit bir hareket testidir ve kazanç terimlerini veya hareket için pozisyon döngüsünü 
kullanmaz. Maksimum makine hızları için hakkında daha fazla bilgi için Makine Kurulumları bölümündeki Hızları Ayarlama 
bölümüne bakın.

Kazanç

Oransal Kazanç

İleri beslemeli bir kontrol sisteminde hata terimi kontrol sistemi tarafından etkilenir ve bu, çıkışı değiştirir. Oransal kazanç 
hata teriminin amplifikasyonudur. Kapalı döngü bir kontrol sisteminde bu, hata sinyali ile orantılıdır. Bu nedenle çıkış, 
oransal kazancın hata ile çarpılmasıyla ortaya çıkan değerdir. 

Çoğu sistemde oransal kazanç, pozisyon döngüsünün yanıtını iyileştirmek için birincil ince ayar parametresidir. 

İntegral Kazanç

Oransal kazanç hatayı tamamen önleyemez. Sistemdeki hatayı önlemek için yalnızca oransal kazanç kullanılırsa sistem 
kararsız hale gelebilir. Sistemin yanıtının tatmin edici olduğu ama kararlı hal hatasının aşırı olduğu durumlarda hata, zaman 
içerisinde hatanın uzun vadeli toplamları için sistem kazancını artırarak daha da azaltılabilir. İntegral kazanç zaman zaman 
tork yükleme, yerçekimi sapması ve ofset gibi statik yük parazitlerini telafi etmek için kullanılır. 

Not: İntegral kazanç, bir hareket profilinin başlangıcında daha fazla ani etkisi olduğu için, sistemde kararsızlığa 
neden olabilir. Bu nedenle hız sürücüleri için nadiren kullanılır. Öte yandan integral kazanç akım sürücüleri ile 
kullanıldığında iyileştirilmiş yanıt sağlayabilir. Kararlı hal hatasına dair belirtiler ortaya çıkarsa integral kazançta 
sadece küçük ayarlamalar yapılmalıdır. Neredeyse tüm uygulamalarda değer sıfıra ayarlanmıştır. Bir hareket profili 
sırasında ortaya çıkan izleme hatalarını kapatmak için ileri beslemeli kazancı kullanın.

Türev Kazancı

Türev kazancı sinyalin değişim hızına karşılık gelir ve hata terimi büyümeden önce düzeltmeler üretebilir, bu nedenle bir 
sistemin geçici yanıtını iyileştirmek için kullanışlıdır. Kontrol edilen çıkışta değişime karşı koyduğu için salınıma yatkınlık 
ortaya çıkararak dengeleyici bir etki üretebilir. Parmak hesabıyla izleme hatasını maksimum oransal kazanca ayarlayın 
ve ardından türevli kazancı oransal kazancın yüzde 10’una ayarlayın. Sistemin genel yanıtı üzerinde zarar verici bir etkisi 
olabileceğinden türevli kazancı gereğinden yüksek ayarlamayın.

İleri Besleme Kazancı

İleri besleme, dinamik izleme hatası verilen, hareket sırasında gerçek pozisyon ile kontrol edilen pozisyon arasındaki farkı 
azaltmak veya ortadan kaldırmak için kontrol edilen çıkışı ileri “iter”. İleri besleme sistemdeki bir “gecikmeyi” düzeltir ve 
oransal kazanca benzer bir etkisi vardır. Pozitif izleme hatası ve aşırı yol dışına çıkmaya yol açabileceğinden ileri besleme 
kazancında büyük artırmalar yapmayın.

Hız Kazancı

Bir akım döngü amplifikatörü kullanırken, kontroldeki dahili hız döngüsü, harici bir takometre olmadan sönümlendirme 
sağlayabilir.



192 Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9

9 - Hareket Kontrolü

Dahili hız döngüsünü bir akım döngü amplifikatörüyle kullanmak, daha yüksek statik katılık, daha akıcı makine hareketi ve 
daha az yol dışına çıkmaya neden olabilir.

İnce Ayar Prosedürleri

Daha önce pozisyon döngü işlemini anlamak için temel olarak sunulan bilgiyi kullanarak şimdi, arzu edilen hareket 
performansı için hareketin ince ayarını yapmaya bakabiliriz. İnce ayardan kaynaklanabilecek olası güvenlik tehlikeleri 
ve makinede oluşabilecek olası hasarlar nedeniyle, bu işlemlerin yalnızca eğitimli ve deneyimli personel tarafından 
yapılması önerilir.

Hareket ince ayarı gerçekleştirmeden önce, DAC polaritesi, enkoder polaritesi ve maksimum makine hızı değerleri 
hesaplanmalı ve kontrol kurulumlarına girilmelidir. Eksenler için Servo Hata Toleransı maksimuma ayarlanmalıdır 
(X/Y hareketi için maksimum 5 inç).

İlk olarak motorlar makineden ayrılmış haldeyken temel ince ayarla başlamalı ve böylece hareketin kontrol edildiğinden ve 
hareket eksenlerinin yanıtından emin olmalısınız. Hareket ince ayarına başlamak için 10 Mg’lik bir başlangıç hızlanma oranı 
kullanılabilir. Motorlar makineye hareket için takıldıktan sonra her eksen için yük gereksinimlerinin değişeceği ve ek ince 
ayar gerektireceği unutulmamalıdır. Ek olarak, başlangıç ince ayarından sonra hızlanma oranı artırılacaksa düzgün makine 
hareketi için kazançlara ek ince ayarlar yapılması gerekebilir. 

Hız Sürücüleri İçin İnce Ayar

Oransal kazanç hariç tüm kazançların sıfıra ayarlandığı, düşük hızlı manuel hareketler gerçekleştirerek sistemin ince ayarını 
yapmalısınız. Oransal kazanç 10 gibi düşük bir değerle başlamalıdır. Motorları makine çerçevesine takın ve harekete izin 
vermek için oransal kazancı yükseltmeye başlayın. Eksenler titremeye veya salınım yapmaya başlarsa bu, seçilen kazancın 
çok yüksek olduğunun ve azaltılması gerektiğinin göstergesidir. Sürücü amplifikatörünün yanıtına yapılan ince ayarın geri 
alınması da gerekebilir.

Şimdi sistem temel olarak kontrolünüzde olduğuna göre, Watch Window’u seçili eksenler için pozisyon ve izleme hatalarını 
gösterecek şekilde kurun. Deneme modunda şekil kitaplığındaki basit Test Deseni şeklini yükleyin ve otomatik olarak kesin. 
Motor / enkoder geri beslemesinin performansını ve önizleme penceresindeki yolu sağlayıp sağlayamadığını 
gözlemleyerek sistem yanıtını takip edebileceksiniz.

Oransal kazanç değerini, izleme hatası üzerinde çok az etkisi kalana veya hiç etkisi kalmayana kadar veya kararsızlık fark 
edilene kadar sistematik bir biçimde artırın. Ardından kararsızlığı önlemek için oransal kazanç değerini düşürün. 
Nemlendirme etkisi sağlamak için türev kazancı kullanılabilir. Hız döngüsü servo sürücüsü için integral kazanç sıfıra 
ayarlanmalıdır. En iyi yanıt için ince ayar yaptıktan sonra gerekiyorsa izleme hatasını daha da azaltmak için ileri besleme 
kazancını sistematik olarak yükseltin. İzleme hatasını ortadan kaldırmanız gerekmez ama her eksen için izleme hatasının 
aynı olduğundan emin olmanız gerekmektedir. 

Not: İleri besleme kazancı kararlı hal izleme hatasını azaltır ama yol dışına çıkmaya sebep olabilir.

Biraz izleme hatasının arzu edilebileceği unutulmamalıdır; izleme hatası terimleri bir eksenden diğerine neredeyse aynı 
olmalıdır ve izleme hatası polaritesi gezinme yönü ile aynı olmalıdır. 

Son olarak sisteme bir kalem yerleştirerek sistem ince ayarını kontrol edin. Basit şekil kitaplığında sunulan test desenini 
“çizin” ve köşeleme kabiliyeti, ark / daire konturlama ve merkez geçişlere pozisyonlama kabiliyetini gözlemleyin. İnce ayarla 
ilgili sorunları çözerken kalemin işaretini gözlemlemek için boyut ve deneme hızını çeşitlendirin.

Sistem başarılı bir şekilde ayarlandıktan sonra servo hata toleransını eksenler için normal izleme hatası değerinin iki 
katına ayarlayın.
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Not: Bu, servo hata toleransını ayarlamak için yaygın kullanılan bir yaklaşımdır ama servis teknisyeninin 
takdirindedir. Bu ayar, sistemin, hareket raylarında kir veya motor kablolamasındaki geçici baskı gibi hareketin geçici 
olarak kısıtlanmasından kaynaklanan gereksiz arızalar olmadan çalışmasını sağlar. 

Akım Sürücüleri için İnce Ayar

Akım sürücüleri için ince ayar yapmak hız sürücüleri için ince ayar yapmaya benzerlik gösterir çünkü önerilen ince ayar 
prosedürü hareketin yanıtına odaklanır. İşlem düşük başlangıç değerleriyle başlar ve gerekli yanıt alınana kadar bu değerler 
yükseltilir. Eksenler titremeye veya salınım yapmaya başlarsa bu, seçilen kazancın çok yüksek olduğunun ve azaltılması 
gerektiğinin göstergesidir. İlk olarak motorlar makineden ayrılmış haldeyken temel ince ayarla başlamalı ve böylece 
hareketin kontrol edildiğinden ve hareket eksenlerinin yanıtından emin olmalısınız. Motorlar, performanslarını ince 
ayarlamak için takılabilir.

Watch Window’u seçili eksenler için pozisyon ve izleme hatalarını gösterecek şekilde kurun. Deneme modunda şekil 
kitaplığındaki basit Test Deseni şeklini yükleyin ve otomatik olarak kesin. Motor / Enkoder geri beslemesinin performansını 
ve önizleme penceresindeki yolu sağlayıp sağlayamadığını gözlemleyerek sistem yanıtını takip edebilirsiniz.

Hız kazancını, izleme hatası üzerinde çok az etkisi kalana veya hiç etkisi kalmayana kadar veya kararsızlık fark edilene kadar 
sistematik bir biçimde artırın. Sonrasında, yanıtın “katılığını” artırmak için oransal kazanç kullanılabilir. Kararlı hal 
performansını artırmak için integral kazanç kullanılabilir. Nemlendirme etkisi sağlamak için türevli kazanç kullanılabilir. 

En iyi yanıt için ince ayar yaptıktan sonra gerekiyorsa izleme hatasını daha da azaltmak için ileri besleme kazancını 
sistematik olarak yükseltin. İzleme hatasını ortadan kaldırmanız gerekmez ama her eksen için izleme hatasının aynı 
olduğundan emin olmanız gerekmektedir. 

Not: İleri besleme kazancı kararlı hal izleme hatasını azaltır ama yol dışına çıkmaya sebep olabilir.

Biraz izleme hatasının arzu edilebilir olduğunu unutmayın. İzleme hatası terimleri bir eksenden diğerine neredeyse aynı 
olmalıdır ve izleme hatası polaritesi gezinme yönü ile aynı olmalıdır. 

Son olarak sisteme bir kalem yerleştirerek sistem ince ayarını kontrol edin. Basit şekil kitaplığında sunulan test desenini 
çizin ve köşeleme kabiliyeti, ark / daire konturlama ve merkez geçişlere pozisyonlama kabiliyetini gözlemleyin. İnce ayarla 
ilgili sorunları çözerken kalemin işaretini gözlemleyerek boyut ve deneme hızını çeşitlendirmek genellikle değerli bilgiler 
sağlayabilir.

Sistem başarılı bir şekilde ayarlandıktan sonra servo hata toleransını eksenler için normal izleme hatası değerinin iki 
katını ayarlayın. 

Not: Bu, servo hata toleransını ayarlamak için yaygın kullanılan bir yaklaşımdır ama servis teknisyeninin 
takdirindedir. Bu ayar, sistemin, hareket raylarında kir veya motor kablolamasındaki geçici baskı gibi hareketin geçici 
olarak kısıtlanmasından kaynaklanan gereksiz arızalar olmadan çalışmasını sağlar.



194 Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9

9 - Hareket Kontrolü

Watch Window’lar için Hareket İnce Ayarı

Pozisyon ve izleme hatası Watch Window’da görüntülenebilir.
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Komut Gerilimi kullanıcının, hız sürücüleri için amplifikatöre gönderilen yönsel hareket komutu gerilimini görüntülemesini 
sağlar. Görüntülenen bu gerilim ayrıca akım sürücülerinde hareket için komut verilen akıma eşittir. Tepe gerilim belirtilen bir 
süre boyunca görüntülenebilir.
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Bölüm 10

Hareket Telafisi

Hareket telafisi, eksende mekanik yanlışlıklar olması halinde bir kesim sehpasının doğrusal konumlandırma doğruluğunu 
içeren bir Phoenix yazılımı özelliğidir. Bir lazer interferometresi ray, köprü ve ikinci tahrik eksenleri boyunca çok sayıda 
pozisyonu kaydeder. CNC, interferometreden elde edilen bu verileri her bir sürücü ekseninde komut verilmiş pozisyonu 
telafi etmek ve pozisyon hatalarını 0’a indirmek için kullanır. 

Telafi hesaplaması, CNC’nin komut verilen pozisyonuyla lazer interferometre ile her bir eksen boyunca bazı noktalarda ya 
da hedeflerde toplanan veriler arasındaki pozisyon sapmalarına bağlıdır.

Hareket telafisi bir eksen üzerinde bulunan aşağıdaki hatayı iyileştirmez. Aşağıdaki hatayı azaltmanın tek yolu sistem 
sürücülerinin düzgün şekilde ayarlanmış olması.

Donanım ve Yazılım Gereksinimleri

Hareket telafisini uygulamak için aşağıdaki ekipman ve yazılım gerekir:

 Hypertherm CNC

 Phoenix yazılım sürümü 9.7 veya üstü

 Renishaw XL-80 gibi lazer interferometre

Genel Bakış

Lazer interferometreden alınan pozisyon her bir eksen boyunca hedef konumlara bağlıdır. CNC, bu pozisyonları her bir 
eksen için parça programı oluşturmada kullanır.

Hareket telafisi pozisyona göre olduğundan, tüm ölçümlerin ve telafinin tutarlı bir konumda başlaması önemlidir. Lazer 
eşleşmesi öncesinde ve hareket başlamadan önce her bir eksen için sehpa aynı konuma homlanmalıdır.

Ek olarak, Hom Ofset, Mutlak Home, Hom Yönü, Yukarı Yön ve Sağ Yön gibi parametreler sehpadaki hareketi etkiler. 
Bu parametrelerden herhangi bir telafi verisi Phoenix yazılımına girildikten sonra değiştirilirse, yeni ayarları yakalamak için 
eksenler yeniden eşleştirilmelidir.
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Telafi Verisini Hesaplama

Phoenix, bir eksen boyunca komut hareketi öncesinde servo komutlarını uygulayacak telafi miktarını belirler. Phoenix’in 
uyguladığı telafi miktarı iki hedef arasındaki pozisyon hatasının boyutuna eşittir. Phoenix bu telafiyi iki hedef arasındaki 
mesafe boyunca dağıtır. 

Hareket telafisinin temeli, eksenler eşleştirildiğinde kesim sisteminin kesim sisteminin aynı başlangıç noktasında olduğu 
varsayımıdır. Başlatma konumları aynı değilse, o zaman Phoenix, hareket telafisini doğru şekilde uygulayamaz. Bu nedenle 
Homlamanın etkinleştirilmesi gerekir; böylece sistem açıldıktan ya da veri dosyalarında kaydedilmiş aynı noktadan 
başlamayı sağlayacak hata sonrasında sistem homlanmış olur.

Phoenix, bir eksen boyunca harekete komut vermeden önce servo komutlarına uygulanacak telafi miktarını belirler. Telafi 
aşağıdaki adımlara göre hesaplanır ve uygulanır: 

1. Lazer interferometre her bir hedefteki ortalama pozisyon sapmasını hesaplar. Pozisyon sapması, eksen boyunca 
hedefin pozisyonu ile hedefteki eksenin gerçek pozisyonu arasındaki farktır.

2. Lazer interferometre ilgili iki hedef arasındaki pozisyon sapmasını hedefler ve bu veriyi bir metine dosyasına kaydeder. 
Bu veri dosyası EDGE Pro’ya yüklenir; böylece Phoenix yazılımı bunu pozisyon sapmalarında servo komutlarını telafi 
etmek için kullanabilir.

3. Phoenix yazılımı pozisyon sapmasını eksen boyunca her bir hedefin uzunluğu üzerine dağıtır (ortalamasını alır). 

4. Phoenix, eksen üzerindeki her bir hedef mesafesi boyun servo komutunu telafi eder; böylece eksen her bir hedefe 
ulaştığında, gerçek pozisyon hatası 0’dır. Ortalama pozisyon sapması negatif ise (ortalama pozisyon sapması hedef 
pozisyonunda az ise), servo komutlarına telafi eklenir. Ortalama pozisyon sapması pozitif ise (ortalama pozisyon 
sapması hedef pozisyonunu geçmişse), telafi servo komutlarından çıkartılır.

Aşağıdaki şekil, iki çalıştırma boyunca düzenlenmiş hedef noktalara sahip bir kesim sehpasını gösterir. İlk hedef, 0,0 
pozisyonu olarak gösterilen hom pozisyonudur. Her bir hedefe, hedef mesafesi olan 152,4 mm eşit aralık verilmiştir. 
Kullanıcı ekseni eşitlemek için bir yazılım tuşuna bastığında, Phoenix, hedef mesafeye eşit hareketli bir CNC programı 
oluşturur ve her bir hareket sonrasında duraklar. 
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Bu örnekte, çapraz segmentler 152,4 mm uzunluğundadır. Herhangi bir geri tepmeyi ortadan kaldırmak ters hareketi 
Programdaki ilk hareket ters hareketti. Sonraki hareket ilk hedefe doğrudur. İlk hedefte, program hareketi duraksatır 
ve kullanıcıdan ekseni eşlemeye başlaması istenir. Lazer interferometre çalıştırma boyunca her bir hedefteki ortalama 
pozisyon sapmasını kaydeder. Bu örnekte lazer interferometre pozisyon sapmasını 52 hedefte veya her çalıştırma boyunca 
26 hedefte kaydeder.

1
2
3
4
5
6

26

1

2

3

4

5

6

1 Çalıştırma 1: Ray + (Y + eksen)
2 Çalıştırma 2: Ray - (Y - eksen)
3 Çalıştırma 1 ters mesafe
4 İlk hedef Y0’da hom pozisyonunda
5 Hedef mesafe
6 Çalıştırma 2 ters mesafe

Hedef sayısı: Her bir çalıştırmada 26
Hedef mesafesi: 152,4 mm
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Bir sonraki şekil önceki örneğe dayanmaktadır. Lazer interferometre ray eksenini eşlerken 3 hedefte listelenen pozisyon 
sapmasını hesaplar ve ardından veriyi bir dosyaya kaydeder. Bu örnekte verinin nasıl kullanıldığını açıklamak için abartılı 
sapmalar kullanılmıştır.

X0 Y1.5

X0 Y3

X0 Y4.5

X0 Y6

X0 Y9

X0 Y12

0.125

0.25

0.375

0.625

X0 Y0

Hedef 1
Pozisyon sapması = 0 inç

Hedef 2
Pozisyon sapması = 0,5 inç

Hedef 3
Pozisyon sapması = 0,75 inç
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Phoenix yazılımı eksen boyunca hareketi yukarı ve aşağı doğru kontrol ederken bu pozisyon sapmalarını telafi eder. Telafi 
miktarı önceki ve sonraki hedefler ile bu hedefler arasındaki salınımlara bağlantılı olarak mevcut pozisyona dayanır.

Geri Tepme Telafisini Hesaplama

Lazer interferometreden gelen dosyalardaki verilerden pozisyon sapmasını hesaplamaya ek olarak Phoenix yazılımı 
mekanik geri tepme telafisini de hesaplar. Geri tepme hesaplaması her çalıştırmanın başında bir ters yönde hareket 
olacağını varsayar.

Phoenix geri tepme telafisini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirir:

1. Her çalıştırma için ilk hedef ile son hedef arasındaki farkı hesaplar.

2. Her iki çalıştırma için toplam geri tepmeyi elde etmek için sonuçları birbirine ekler.

3. Bu toplamı çalıştırma sayısına böler. 

Elde edilen sonuç ilk ve son hedeflerde tüm çalıştırmalar boyunca ortalama geri tepmedir. 

Aşağıdaki örnek veri dosyası, altında gösterilen geri tepme telafi hesaplaması için veri sunar.

Ortalama geri tepme için hesaplama:

((0,40-0,60) + (0,40-0,60)) / 2 = 

-0,20 + -0,20 / 2 = 

-0,40 / 2 =

 0,20 mm

Hedef # Pozisyon Hareket telafisi
1 0,0 inç 0,0 inç

1,5 inç 0,125 inç
3,0 inç 0,25 inç
4,5 inç 0,375 inç 

2 6,0 inç 0,5 inç
9,0 inç 0,625 inç 

3 12,0 inç 0,75 inç 

Çalıştır Hedef Veri
1 1 0,40 mm
1 2 0,30 mm
1 3 0,40 mm
2 3 0,60 mm
2 2 0,25 mm
2 1 0,60 mm
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Dosyadaki verilerle hesaplanan geri tepme telafisi Eksen ekranında girilen değerden farklı ise Phoenix kullanıcıdan 
hesaplanan geri tepme telafisi değerini kullanmasını ister.

Phoenix’te Hareket Verisi Yakalama ve Kullanma

Bir eksen eşlemeden veya lazer telafisini açmadan önce şunları yapmanız gerekmektedir:

 Özel Kurulumlar ekranındaki Mesaj veya Sihirbaz kısımlarında Homlama Yapılmalıdır seçeneğini etkinleştirin.

 Özel Kurulumlar ekranında Makine Pozisyonu Sıfırlamaları seçeneğini devre dışı bırakın.

 Özel Kurulumlar ekranında Dosya Uzantıları listesine RTL uzantısını ekleyin.
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 Kesme ekranındaki Program Kodu altında EIA F Kodu Geçersiz Kıl ve Opsiyonel Program Durdurma 
seçeneklerini etkinleştirin.
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 Esken ekranında Mutlak Hom Pozisyonu için -5 ve Hom Ofset Mesafesi için 5 değerlerini girin.

Bir eksen üzerinde Phoenix’in pozisyon yanlışlıklarını telafi edebilmesi için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 Ekseni eşleyin.

 Eksen için bir telafi veri dosyası oluşturun.

 Veri dosyasını CNC’ye yükleyin.

 Phoenix’te hareket telafisini açın.

Eşlemek istediğiniz her eksen için bu adımları tekrarlayın. 

Eksen Eşle

CNC, her sürücü ekseninin (ray, köprü ve ikinci tahrik) belirli pozisyonlarda (veya hedeflerde) lazer interferometre 
tarafından eşlenmesini sağlayan bir parça programı oluşturmak için Lazer Eşleme ekranındaki parametreleri kullanır.

Eksenleri eşlemeye başlamadan önce eşlemek istediğiniz eksen üzerine lazer interferometreyi yerleştirmeniz 
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için üretici belgelerine bakın.

Lazer interferometre ile her eksenin tüm uzunluğunu eşleyin ve hom pozisyonunu başlatın. 

1. İkinci tahriği homlayın.

2. Phoenix’te Kesme ekranını açın ve Kesme Modu olarak Plazma veya Oksigaz ayarlayın.
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3. Eşlenecek alan için Plaka Ebadı boyutlarını ayarlayın.

4. Atanan şifreyi kullanarak Makine ekranını açın ve Lazer Eşleme’yi seçin.

5. Eksen boyunca hedefleri tanımlamak ve lazerin bu hedefler arasında nasıl hareket edeceğini tanımlamak için ekrandaki 
parametreleri kullanın. CNC, bu parametreleri her bir eksendeki hareketi kontrol edecek bir parça programı 
oluşturmada kullanır. Bu parametreler aşağıda açıklanmıştır.

Ray/Köprü İlk Çalıştırma: Eksen üzerindeki ilk çalıştırmanın yönü. Seçimi hareketin hom pozisyonundan 
yönüne göre yapın.

Ters Mesafe: Eşlemeden önce mekanik geri tepmeyi kaldırmak için çalıştırmanın başında ve sonunda, ters 
yöndeki dolaşma mesafesidir. Ters hareket eksenle eşleşmeden önce mekanik geri tepmeyi kaldırır. 

Hedef Mesafesi: Hedefler arasındaki mesafeyi ayarlar. Bu değeri, büyük mesafelerde (508 mm) pürüzlü 
eşleme ve küçük mesafelerde (25-50 mm) gerçek eşleme için ayarlayın. Hedefler arasında daha küçük bir 
mesafe daha kesin bir hareket telafisine izin verir.

Hedef Sayısı: Her çalıştırmada, lazer interferometrenin eksenin fiziksel pozisyonunu ölçtüğü pozisyon 
sayısı. CNC’nin eşleştirme için yarattığı parça programı bu hedeflerin her biri için duraklama içerir. 2 ile 
1000 arasında değerler girin. Daha büyük hedef sayısı daha kesin bir hareket telafisine izin verir.

Hedef Kalma: Hareketin, interferometrenin ölçüm yapıp sonuçları kaydedebilmesi için, her hedefte 
bekleme süresi. Bu değeri nasıl ayarlayacağınızı belirlemek için lazer interferometrenizin kullanma 
kılavuzuna bakın.

Eşleme Hızı: CNC tarafından eşleme için yaratılan parça programının program hızı.

Çalıştırma Sayısı: Parça programının eksen üzerinde yaptığı çalıştırma sayısı. 
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Bu değeri 2 ile 1000 arasında bir çift sayı olarak ayarlayın çünkü interferometrenin eksenin sonuna kadar 
gidip dönmesi gerekir. Çalışma sayısı büyüdükçe, hareket telafisi daha kesin olur.

6. Ray, köprü veya ikinci tahrik eşlemek için ekranın alt tarafındaki uygun yazılım tuşunu seçin. 

Bir ekseni eşlemek için yazılım tuşuna bastığınızda CNC Lazer Eşleme ekranında girdiğiniz değerlere dayanarak bir 
parça programı yükler ve çalıştırır. Çalışma hareketini ve eksenin duraksamalarını Ana ekrandaki Önizleme 
Penceresi’nde görebilirsiniz.

7. Ekseni eşlemeyi bitirdiğinizde interferometreden gelen veriyi kaydedin ve Hareket Telafisi Veri Dosyası Yarat 
bölümündeki yönergelere bakarak biçimleyin.

Eşlemek istediğiniz her eksen için bu prosedürü tekrarlayın.
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İki ray eksenini de bir ikinci tahrikli kesme tablosuna eşlemek için şu adımları gerçekleştirin:

1. Lazer Eşleme ekranında Hedef Mesafesi olarak 508 mm veya daha büyük bir değer girerek ray ekseni için “pürüzlü” bir 
eşleme yaratın, ardından bu ekseni eşleyin, veri dosyasını oluşturun (bkz. Hareket Telafisi Veri Dosyası Yarat sayfa 207), 
veri dosyasını yükleyin (bkz. Veri Dosyasını Yükle sayfa 208) ve bu eksen için lazer telafisini açın (bkz. Hareket Telafisini 
Aç sayfa 208).

2. Lazer Eşleme ekranında Hedef Mesafesi olarak normal (daha küçük) bir değer girerek ikinci tahrik için “düzgün” bir 
eşleme yaratın, ardından bu ekseni eşleyin, veri dosyasını oluşturun ve yükleyin ve bu eksen için lazer telafisini açın.

3. Ray ekseni için lazer telafisini kapatın.

4. Adım 2’de açıklanan prosedürü kullanarak ray ekseni için “düzgün” bir eşleme yaratın.

Hareket Telafisi Veri Dosyası Yarat

Hareket telafisi veri dosyası lazer interferometrenin topladığı veriyi birleştirir. CNC’nin uygun eksene hareket telafisi 
uygulayabilmesi için her eksen için telafi veri dosyasının adı farklı olmalıdır. Hareket veri dosyaları için kullanılacak isimlerde 
şu kurallara uyulmalıdır:

X ekseni (köprü veya ray) için isimA1U.rtl

Y ekseni (köprü veya ray) için isimA2U.rtl

İkinci tahrik ekseni için isimA3U.rtl

Not edin:

 isim herhangi geçerli bir dosya adı olabilir ve büyük/küçük harf duyarlılığına sahip değildir. 

 A ve U harfleri büyük harfle yazılmalıdır.

 Dosya uzantısı rtl olmalıdır.

 X ve Y eksenleri köprü veya yay olabilir. Makine ekranında tablonuzun oryantasyonunu doğrulayın.

Veri dosyasının içeriği aşağıdaki formata uygun olmalıdır:

Başlık:

Hedef-sayısı: 3

Hedefler: 

0,000000 508,000000 1016,000000 

Eksen: x

Çalıştırma-sayısı: 2

Çalıştır Hedef Veri
1 1 0,000
1 2 -3,048
1 3 21,590
2 3 48,260
2 2 42,926
2 3 42,164
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CNC veriyi, veri türleri arasındaki her hangi boşluk veya sekme sayısıyla birlikte okuyabilir. Aşağıdaki tablo dosyadaki veri 
türlerini açıklamaktadır.

Veri Dosyasını Yükle

Veri dosyalarını yükledikten sonra, Phoenix’in onlara erişebilmesi için bu dosyaları CNC içerisine yüklemelisiniz.

1. Oluşturduğunuz telafi veri dosyalarını bir bellek çubuğuna kaydedin.

2. Bellek çubuğunu CNC’deki USB bağlantı noktalarından birine yerleştirin.

3. Phoenix üzerinde Ana ekranda Dosyalar’ı seçin ve Diskten Yükle’yi seçin.

4. Listedeki Yükle’den Bellek Çubuğu’nu seçin.

5. Yüklemek istediğiniz dosyayı seçin ve Tamam’ı seçin. 

6. Yüklemek istediğiniz her veri dosyası için 3, 4 ve 5. adımları tekrarlayın.

Hareket Telafisini Aç

Kesme operasyonları sırasında Phoenix’in telafi verisini kullanmasını sağlamak için:

1. Atanan şifreyi kullanarak Makine ekranını açın.

2. Üzerinde hareket telafisini etkinleştirmek istediğiniz ekseni (Köprü, Ray, İkinci Tahrik) seçin.

Alan Açıklama Format

Başlık Bu dosyanın ilk satırı olmalıdır. Dosyayı bir lazer telafi 
dosyası olarak tanımlar.

Gösterildiği gibi

Hedef-sayısı Her çalışmadaki hedef sayısı. 2 ile 1000 arası

Hedefler
Eksen boyunca hedef pozisyonları. Lazer interferometrenin eksen pozisyonunu ve kontrol 

edilen pozisyondan farkı hesapladığı mm biriminde 
6 basamaklı eksen pozisyonu.

Eksen Ölçülen eksenin harfi. X, Y, Z (ikinci tahrik)

Çalıştırma-sayısı Eksen boyunca her hedef konuma yapılan 
çalıştırma sayısı.

2 ile 1000 arasında bir çift sayı.

Çalıştırma Verinin toplandığı çalıştırmayı tanımlar. 1 ile Çalıştırma sayısı arası.
Hedef Verinin toplandığı hedefi tanımlar. Hedefler’de tanımlanan pozisyonun sıra sayısı.

Veri Hedef pozisyon ile eksen gerçek pozisyonu arasındaki 
pozisyon sapması. 

mm/1000 biriminde 3 basamaklı bir sayı.
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3. Eksen için olan ekranda Lazer Telafisi için Evet’i seçin.

4. Hareket telafisini etkinleştirmek istediğiniz kalan her iki eksen için 3 ve 4 numaralı adımları tekrarlayın.

5. Tamam’ı seçin.

CNC Servo komutunu doğrudan hareketle görevlendirdiğinde Phoenix, lazer interferometrenin ölçülen ve kontrol edilen 
hareket arasındaki farkları düzeltmek için topladığı telafi verisini kullanır.

Kurulum Dosyasını Kaydet

Hareket ölçümlerini bitirdiğinizde ve sistemin telafi için kullanmasını istediğiniz RTL dosyalarını kaydedip yüklediğinizde, 
sistemin yeni ayarları da kullanabilmesi için Setup.ini dosyasını kaydedin. Bu dosyaları şu şekilde kaydedin:

 Sabit sürücü üzerinde Default.ini.

 Bir sabit disk, bir yedek sabit disk ve bir harici depolama aygıtı üzerinde Bugünün tarihi.ini.
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Bölüm 11

Ağ Bağlantısı

Hypertherm CNC’leri parça programı indirmesi ve Remote Help için yerel bir ağa (LAN) bağlanabilir. CNC’nin bir ağa 
bağlanması Windows XP işletim sistemi ve ağ bağlantısı özellikleri bilgisi gerektirir. Dosya sunucusunda CNC için bir 
hesap ve CNC’nin katılabileceği bir çalışma grubu oluşturmaya yardım etmesi için ağ sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Başlamadan Önce

Bu aşağıdaki bölümler CNC’yi bir ağ üzerinden kullanırken optimum performans elde etmek için ihtiyacınız olacak arka 
plan bilgisini sağlar. Bu bölümdeki tüm prosedürler için CNC’ye bağlı bir klavye ve mouse kullanım kolaylığı sağlar.

Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü

CNC’de kablolu ağ bağlantısı (LAN) ve opsiyonel kablosuz arayüz kartı Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü 
(DHCP) kullanmak üzere ayarlanmıştır. CNC ağa bağlandığında DHCP, adres ve diğer internet protokol ayarlarını almak 
için bilgisayar ağıyla otomatik olarak iletişim kurar. Ancak, bazı ağlar DHCP sunucusu kullanmaz ve CNC’deki ağ kurulumu 
ikisi arasında farklılık gösterir. Bu bölümdeki ilgili kısma bakın:

 DHCP ağı için, CNC’yi Bir Ağa (DHCP) Bağlama kısmına bakın.

 DHCP olmayan bir ağ için, CNC’yi Bir Ağa (DHCP Olmayan) Bağlama kısmına bakın.

CNC’yi Etki Alanı Tabanlı Bir Ağda Kullanma

Birçok Windows XP ağı etki alanı tabanlı ağdır. Bilgisayarların bir etki alanının üyesi olduğu bir ofiste, her bilgisayarın bir 
etki alanına giriş yapmak için gerekli güvenlik kimlik bilgileri - bir kullanıcı adı ve parolası - bulunur. 

Bir kesim sisteminin hareket kontrolü sağlamaya yönelik CNC’nin performans gereksinimlerinden dolayı, CNC bir etki 
alanına katılamaz ya da giriş yapamaz. Etki alanına katılma CNC’de bir kullanıcı hesabı oluşturur ve bu performans 
sorunlarını beraberinde getirir. Bunun yerine CNC giriş yapmadan bir etki alanı üyesi olabilir. 

 Sistem yöneticisi dosya sunucusunda CNC için bir kullanıcı adı ve parola oluşturur.

 Ağla bağlantı kurulduğunda (kablolu LAN konektörü veya kablosuz bağlantıyla), CNC giriş yapmış olmadan ağda 
görünür duruma gelir.

 Parça programının CNC’ye indirilmesi amacıyla sürücüleri eşleştirmek için, sunucu, CNC’nin dosyalara erişimine izin 
vermeden önce kullanıcı adı ve parola sorar. 
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 Sistem yöneticisi ağda çalışma grupları oluşturduysa, CNC bir çalışma grubunun üyesi olabilir. Talimatlar için bu 
bölüm ileriki sayfalarında bulunan CNC’yi Bir Ağa (DHCP) Bağlama kısmına bakınız.

CNC’deki Yönetici ve Kullanıcı Hesapları

CNC varsayılan olarak yönetici haklarına sahip bir ağ hesabıyla kurulmuştur. Bu yerel bir hesap olup, sadece CNC’de 
Windows XP işletim sistemi tarafından kullanılır. CNC’ye güç verildiğinde, bu yönetici hesabıyla otomatik olarak Windows 
XP’ye giriş yapar. 

Birçok ağ bağlantısı koşullarında, kullanıcı hesapları bir bilgisayara giriş yapmak ve bir ağa bağlanmak için kullanılır. Ancak, 
kullanıcı hesapları CNC’de performans sorunlarına neden olacaktır. CNC’nin etki alanına katılması gerekiyorsa, Windows 
XP otomatik olarak yeni bir kullanıcı oluşturacak ve bu da performans sorunlarına neden olacak. Bu nedenlerden ötürü, 
kesinlikle CNC’de kullanıcı hesapları oluşturmamanızı ve etki alanı tabanlı bir ağa doğrudan bağlanmamanızı öneriyoruz.

Ağ Bağlantıları Hakkında

CNC’nin birden fazla ağ bağlantısı olabilir. Ağ bağlantılarını Ağ Araçları fonksiyonuyla Phoenix yazılımı üzerinden 
görebilirsiniz. Ağ Araçlarına erişim:

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Parola seçimini yapın ve Özel Kurulumlar parolasını girin.

2. Ağ Bağlantıları penceresini açmak için Özel Kurulumlar ekranında Sistem > Ağ Araçları seçimini yapın.

 CNC’de opsiyonel kablosuz kart yüklüyse Kablosuz Ağ Bağlantısı görünür.

 Hypernet’i kullanarak CNC ile iletişim kuran ArcGlide ya da HPR plazma sistemi gibi bir cihazınız varsa 
Hypertherm Ağı görünür. 

 Yerel Ağ Bağlantısı yerel ağınıza bağlı olan kablolu LAN ağ bağlantısıdır.
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Kullanmadığınız ağ bağlantılarının bağlantısını kesebilirsiniz. Örneğin; kablosuz kartınız varsa, kullanılmayan 
ağ bağlantısının bağlantısını kesmek için LAN konektörünün kablosunu çıkartabilirsiniz.

Yukarıdaki resimde LAN kablosu çıkartılmış olarak görünmektedir. CNC ofis ağıyla kablosuz ağ bağlantısını kullanırken, 
kesim sistemindeki diğer cihazlarla iletişim için Hypernet bağlantısını kullanıyor. 

CNC’yi Bir Ağa (DHCP) bağlama

CNC’deki Windows işletim sistemi CNC için adres ve diğer internet protokol ayarlarını almak amacıyla DHCP’yi 
kullanmak üzere ayarlanmıştır. 

CNC’yi DHCP kullanan bir ağa bağlama:

1. Sistem yöneticisi ağ dosya sunucusunda CNC için bir hesap oluşturur. Hesabın gerektirdikleri:

 Bir kullanıcı adı; örneğin: operatör

 Kullanıcı adı için bir parola; örneğin: 1234

2. Kablolu LAN arayüzü kullanıyorsanız, ağ kablosunu CNC’deki LAN konektörüne bağlayın. 

3. CNC’ye giden gücü açın. Güç verildikten sonra, CNC ağa bağlanacaktır. 

CNC’yi açtığınızda, kablosuz arayüz LAN bağlantısını otomatik olarak arar ve bağlanır.

Notlar:

 CNC’ye yerel yönetici olarak giriş yapabileceksiniz. Bu, LAN ağında bir yönetici olmakla aynı değildir. 

 Bir DHCP ağında, CNC ağa otomatik olarak bağlanır ve bir adres alır. CNC ağa girmiyor. CNC’nin ağa giriş 
yapmasını sağlamaya çalışmayın. 

 Bir ağ sürücüsü ile eşleştirme gerçekleştirdiğinizde, ağ yöneticiniz tarafından verilen kullanıcı adı ve parolayı 
girmeniz istenecektir (bkz. bölümün ilerleyen sayfalarındaki Bir Ağ Sürücüsü ile Eşleştirme). Kullanıcı adı ve 
parola, ağdaki sürücülere erişmeniz için gerekecek güvenlik bilgileridir. Sunucu, CNC’yi etki alanının bir üyesi 
olması gerekmeden sunucudaki dosyalara erişim hakları olarak algılayacaktır. 
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CNC’yi Bir Ağa (DHCP olmayan) bağlama

Bir DHCP Sunucusu kullanmıyorsanız, aşağıdaki internet protokolü ağ ayarlarına ihtiyacınız olacak. İleride bakmak için 
bunları aşağıdaki tabloya girin:

DHCP olmayan bir ağda, ağ ayar ekranına ulaşmanız ve CNC’nin ağ ile uyumlu olabilmesini sağlamak için internet 
protokol ayarlarınızı değiştirmeniz gerekecek. 

1. Phoenix’ten çıkmak için Alt+F4’e basın.

2. Başlat > Ayarlar > Ağ Bağlantıları’nı seçin.

3. Listedeki etkin ağ bağlantısını çift tıklayın. Bağlantının durum bilgisi penceresi açılır.

IP Adresi
Alt Ağ Maskesi
Varsayılan Ağ Geçidi
Tercih edilen DNS sunucusu
Alternatif DNS sunucusu
CNC, çalışma grubunun bir parçası olacak mı?
Çalışma grubunun adı
Operatörün kullanıcı adı ve parolası sunucuya eklendi mi?
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4. Özellikler’i seçin. Adaptörün Bağlantı Özellikleri ekranında ağ bağlantısının özelliklerini gösterir.

5. İnternet Protokolü (TCP/IP) öğesini vurgulayın ve Özellikler’i seçin. 

6. IP adresi, Alt Ağ Maskesi ve Varsayılan Ağ Geçidi alanlarına TCP/IP adres bilgilerini girin. Ağda başka bir yerde 
kullanılmayan geçerli bir IP Adresi vermeniz gerektiğini unutmayın. 

7. DNS sunucu adres bilgilerini Tercih edilen DNS sunucusu ve Alternatif DNS sunucusu alanlarına girin.

8. Ekrandan çıkmak için Tamam’ı seçin ve ardından Tamam’ı seçin.

9. CNC’yi yeniden başlatın.
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CNC’yi Bir Çalışma Grubuna bağlama

CNC bir çalışma grubu üyesi olarak ayarlanabilir. CNC’yi bir çalışma grubuna bağlayacaksanız, Windows XP’nin Sistem 
Özelliklerinde çalışma grubu adını girmeniz gerekecek.

Bir çalışma grubuna bağlanma:

1. Windows masaüstüne geri dönmek için Alt+F4’e basın.

2. Başlat > Ayarlar > Denetim Masası’nı seçin.

3. Sistem simgesini çift tıklayın.
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4. Bilgisayar Adı sekmesini seçin.

5. Değiştir’i tıklayın.

6. CNC’nizin adını Bilgisayar adı alanına girin.

7. Grup Adı kutusunda Çalışma Grubu’nu seçin.

8. Dosyaları paylaştığınız bilgisayarın çalışma grubu adını girin.

9. Tamam’ı seçin ve ardından Tamam’ı seçin. 

10. CNC’yi yeniden başlatın.

Çalışma Grubu’nu
seçin ve grup

adını girin.

ÖNEMLİ!
Etki Alanı’nı gösterildiği gibi

seçilmemiş olarak bırakın.
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Bir Ağ Sürücüsü ile Eşleştirme

Phoenix, Windows’ta eşleştirilecek bir ağ sürücüsü gerektirir. Ağ sürücüsünü eşleştirdikten sonra bunu Phoenix içine bir 
klasör olarak ekleyebilirsiniz.

1. Phoenix yazılımından çıkmak için Alt+F4’e basın.

2. Başlat Menüsü > Windows Gezgini > Araçlar > Ağ Sürücüsü Eşleştir’i seçin.

3. Bir sürücü harfi seçip klasörü seçin. Klasör yolunu not edin. Phoenix’teki klasöre bağlandığınızda klasör yolunu 
girmeniz gerekecektir. 

4. Oturum açarken Reconnect at logon (Oturum açıldığında yeniden bağlan) seçeneğini işaretleyin.

5. Eşlenen ağ sürücüsünü kaydetmek için Bitir seçin.
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Not: Sürücüleri Eşleştirme ve Klasör Ekleme özelliklerinin her ikisi de Özel Kurulumlar ekranındaki Durum 
Bilgisi/Özellik listesinde İzin Verildi olarak ayarlanmalı.
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Phoenix’e bir Klasör ekleme

1. Ana Ekran’dan, Dosyalar yazılım tuşunu seçin.

2. Bir klasör eklemek için mavi mesajı çift tıklayın veya Sağ-Shift+F8’e basın.

3. Eşlenmiş Sürücü’yü seçin.

4. Bir Sürücü Adı girin. Bu, Dosyaları Yükle listesinde görünen addır.

5. Bir sürücü harfi değil, sürücüye giden gerçek yolu girin. Sürücü yolu formatı şu şekildedir \\sunucuadı\klasöradı.

\\sunucuadı\klasöradı formatı sürücü harfi kullanımına göre Windows sürücüyle daha tutarlı bir bağlantı sağlar. 

6. Tamam’ı seçin. 
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Seri Bağlantı Noktaları

CNC’deki her iki seri bağlantı noktası da aynı kablo bağlantı yapılandırmasıyla gelir. Bağlantı noktalarından birini başka bir 
yapılandırmaya geçirmek için, arka panelde CNC içinde bulunan seri izolasyon kartındaki bir bağlama teli ayarını 
değiştirmelisiniz. Kartın altında uygun bağlantı noktasının uygun bağlama telini bulun ve bağlama telini bir konumdan bir 
başka konuma getirin. Bu pozisyonlar kart üzerinde açıkça belirtilmiştir.

CNC’deki seri bağlantı noktaları özel olarak standart dokuz pimli seri bağlantı noktası konektörü ile çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır. Aşağıdaki tablo bu bağlantı noktalarının teknik özelliklerini sunmaktadır:

DİKKAT

Uyumlu cihazları bağlamadan önce bağlantı noktası seçilen seri çalışma tipi için 
yapılandırın.

Kanal Tipi Optik olarak izole edilmiş RS-232C veya RS-422
Bilgi Kodu ASCII
Baud Oranı Kullanıcı tarafından 115,2K baud’a kadar seçilebilir
Başlatma Bitlerinin Sayısı 1
Durdurma Bitlerinin Sayısı 1
Sözcük Uzunluğu Kullanıcı tarafından 7 ya da 8 bit olarak seçilebilir
Eşlik Kullanıcı tarafından hiçbiri, çift ya da tek olarak seçilebilir
Veri Senkronizasyonu XON (Control-Q) / XOFF (Ctrl/S)
Zaman Aşımı Kullanıcı tarafından bir saniyelik basamaklarda seçilebilir
Aktarım Gecikmesi Kullanıcı tarafından 0,01 saniyelik basamaklarda seçilebilir
Arka Panel Konektörü IBM-PC/AT uyumlu 9 pim D-tip dişi
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Kontrol RS-232C DB-9 Pim (elektrik kontağı) çıkışı

9-pim (elektrik kontağı) D-tipi Konektör ile Ana Bilgisayara 
RS-232C Bağlantıları

25-pim (elektrik kontağı) D-tipi Konektör ile Ana Bilgisayara 
RS-232C Bağlantıları

Kontrol RS-422 DB-9 Pim (elektrik kontağı) çıkışı

Pim Sinyal Adı Açıklama
1 Muhafaza Şasi toprağı
2 TxD Harici cihaza veri iletme
3 RxD Harici cihazdan veri alma
4 Bağlantı yok
5 Ortak Toprak
6 Bağlantı yok
7 Bağlantı yok
8 Bağlantı yok
9 Bağlantı yok

Ana Bilgisayar Kontrol
Sinyal Adı DB-9 Pim (elektrik kontağı) Sinyal Adı DB-9 Pim (elektrik kontağı)
Muhafaza 1 Muhafaza 1
RxD 2 TxD 2
TxD 3 RxD 3
Ortak 5 Ortak 5

Ana Bilgisayar Kontrol
Sinyal Adı DB-25 Pim (elektrik kontağı) Sinyal Adı DB-9 Pim (elektrik kontağı)
Muhafaza 1 Muhafaza Bağlantı yok
RxD 3 TxD 2
TxD 2 RxD 3
Ortak 7 Ortak 5

Pim Sinyal Adı Açıklama
1 Muhafaza Şasi toprağı
2 TxD - Harici cihaza veri iletme -
3 RxD - Harici cihazdan veri alma -
4 TxD + Harici cihaza veri iletme +
5 Ortak Toprak
6 Bağlantı yok
7 RxD+ Harici cihazdan veri alma +
8 Bağlantı yok
9 Bağlantı yok
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9-pim (elektrik kontağı) D-tipi Konektör ile Bilgisayara RS-422 Bağlantıları

25-pim (elektrik kontağı) D-tipi Konektör ile Ana Bilgisayara RS-422 Bağlantıları

Ana Bilgisayar Kontrol
Sinyal Adı DB-9 Pim (elektrik kontağı) Sinyal Adı DB-9 Pim (elektrik kontağı)
Muhafaza 1 Muhafaza Bağlı değil
RxD - 3 TxD - 2
TxD - 2 RxD - 3
RxD + 7 TxD + 4
TxD + 4 RxD + 7
Ortak 5 Ortak 5

Ana Bilgisayar Kontrol
Sinyal Adı DB-25 Pim (elektrik kontağı) Sinyal Adı DB-9 Pim (elektrik kontağı)

Muhafaza 1 Muhafaza Bağlı değil
RxD - 3 TxD - 2
TxD - 2 RxD - 3
RxD + 14 TxD + 4
TxD + 16 RxD + 7
Ortak 7 Ortak 5
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Bölüm 13

Phoenix Bağlantısı

Phoenix Bağlantısı iletişim yazılımı, CNC üzerinde, parça ve sarf malzemesi veri tabanı dosyalarının CNC ve ana bilgisayar 
arasında aktarımı için kullanılır. Program, iletişim sisteminin 230K bauda kadar hızda çalışmasını sağlayan 2X sıkıştırma 
özelliğini kullanır.

Phoenix Bağlantısı iletişim yazılımı çalışırken, yapılandırma için ana bilgisayarda aşağıdaki pencere görüntülenir. Yazılım 
çalışmaya başladıktan sonra pencere simge durumuna küçültülebilir.

Bağlantı Noktası: Ana bilgisayar üzerinde iletişim bağlantı noktasını seçmenizi sağlar.

Baud: Ana bilgisayar üzerinde iletişim için baud hızını seçmenizi sağlar. Minimum baud hızı 9600 bit/sn; maksimum baud 
hızı 115.200 bit/sn’dir.

Klasör: (Parçalar klasörü içindeki) Ana klasörün yolunu değiştirmenizi sağlar. Bu klasörün içindeki alt klasörler ve parça 
dosyaları CNC’de görüntülenir.
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Dosyalar: Bağlantı yazılımı tarafından indirilen ve CNC’de görüntülenen parça program dosyaları için kabul edilebilir 
dosya uzantılarını belirtmenizi sağlar.

Ayarlar: İletişim sırasında, Otomatik Yeniden Yükleme (M65) özelliğinin etkinleştirilmesini ve hatırlanmasını sağlamak 
üzere bağlantıyı yapılandırmanızı sağlar. Ek olarak Çoklu Bağlantı kullanarak birden çok CNC ile iletişim 
seçebilir ve yapılandırabilirsiniz.

Test: İletişim bağlantı noktasının çalışmasını test eder. Test etmek için, seçilen iletişim bağlantı noktası üzerindeki 
gönderme ve alma sinyallerini bir ataş ile birbirine bağlayın ve bağlantı noktasına tıklayın. Testin durumu, 
pencerenin sol alt köşesinde görüntülenir.

Yardım: Bağlantı yazılımının mevcut sürümünü görüntüler.

Dosyalar Menüsü

Dosyalar kurulumu parametresi, bağlantı yazılımı tarafından indirilen ve CNC’de görüntülenen parça program dosyaları için 
kabul edilebilir dosya uzantılarını belirtmenizi sağlar.

Dosyalar CNC üzerinde kaydedildikten sonra, .txt uzantısına sahip olur.

Not: Dosyaları indirirken dikkatli olun. Aynı ada fakat farklı dosya uzantısına sahip olan parça programları çoklu 
dosya indirimi sırasında birbirinin üstüne yazılır. Bir dosyanın üstüne yazılmadan önce CNC’de uyarı görüntülenir.

Kabul edilebilir parça programı tipleri, Dosyalar seçenek kutusunun alt yarısında listelenmiştir. Dosya uzantısının önündeki 
onay işareti ( ), CNC’de görüntülenmek üzere seçilen dosya tiplerini gösterir. Dosya uzantısı listesindeki onay işaretlerinin 
( ), aynı zamanda ana bilgisayara bir dosya yüklerken, bir parça programına konan dosya uzantılarını gösterdiğini unutmayın.

CNC’de hangi programların görüntülenebileceğini tanımlamak için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Tüm Dosyaları Göster: Seçilen parçalar klasöründeki tüm dosya tiplerinin CNC’de görüntülenmesini sağlar. Bu özelliğin 
önündeki onay işareti ( ), özelliğin etkin olduğunu gösterir.



Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9 227

13 - Phoenix Bağlantısı

Dosya Uzantısını Göster: Kullanıcının CNC’de dosya uzantısını, dosya adı ile birlikte görüntülemesini sağlar. İndirme 
penceresindeki dosya adları bölümünde, CNC Job123.CNC dosyasını Job123_CNC olarak görüntüler. 
Bu özellik etkin değil ise, CNC aynı dosyayı Job 123 olarak görüntüler. Aynı ada fakat farklı dosya uzantısına 
sahip birden çok dosya kullanıldığı takdirde bu özellik faydalı olur. Bu özelliğin önündeki onay işareti ( ), 
özelliğin etkin olduğunu gösterir.

Dosyalara Ekle: Kullanıcının CNC’de görüntülenmesi için kabul ettiği parça programı tiplerinin listesini eklemesini 
sağlar. Varsayılan .txt uzantısına en fazla dört dosya tipi (uzantısı) daha eklenebilir. Dosya uzantılarının 
önündeki onay işaretleri ( ), ana bilgisayara yüklenen parça dosyasına hangi dosya uzantılarının 
ekleneceğini gösterir.

Dosyalardan Kaldır: Kullanıcının kabul edilebilir parça program tipleri listesinden, istemediği dosya uzantılarını (tiplerini) 
kaldırmasını sağlar.

Ayarlar Menüsü

M65 Otomatik Yeniden Yüklemeye İzin Ver: Parça programlarının, M65 koduyla ayrılmış daha küçük parça 
programlarına bölümlenmesini sağlamak için bu seçeneği seçin. İndirme işlemi sırasında, CNC parça 
programının özel bölümlerini indirir ve operatörün parçanın o bölümünü yürütmesini sağlar. Programın söz 
konusu bölümü tamamlandıktan sonra, bir sonraki bölümü yürütme işlemi için otomatik olarak indirilir. 
İndirme işlemi, program-sonu (M02) kodu algılanana kadar devam eder.

Çoklu Bağlantı Kullan: Bağlantının, ana bilgisayar üzerindeki tek bir iletişim bağlantı noktası üzerinden birden çok CNC 
ile iletişim kurması için yapılandırılabilmesini sağlar. Çoklu Bağlantı özelliği, en fazla sekiz CNC destekler.

Not: Bu özelliğin etkinleştirilebilmesi için, CNC üzerindeki Phoenix Bağlantısı Kullanma parametresinin Evet olarak 
seçilmiş olması gerekir. Ek olarak, bu özelliğin desteklenebilmesi için ana bilgisayar ve CNC için (seri iletişim 
panosu Rev D ve üstü) özel donanım gerekebilir. Daha ayrıntılı bilgi almak için CNC tedarikçinizle bağlantıya geçin.

Kontrol Ekle: İletişim kurulacak CNC listesine yeni bir CNC ekler. Bağlantı kurulumu ekranında, yeni CNC’ye karşılık 
gelen CNC numarasının atanması gerekir.

Kontrol Kaldır: Ana bilgisayarın iletişim kurduğu CNC listesinden bir CNC kaldırır.
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Kontrol İzleme: Ana bilgisayarda CNC durumunu görüntülemenizi sağlar. Dosya adı durumu, konumu, kesme modu 
ve kesme bilgileri görüntülenir. Bu özellik yalnızca Phoenix Bağlantısı iletişim yazılımı ile geçerlidir.

Kurulum

Aşağıdaki listede, CNC iletişim kurulumu ve Phoenix Bağlantısı iletişim yazılımının kurulumu için gereken prosedür adım 
adım gösterilmiştir:

Minimum Sistem Gereksinimleri

Phoenix Bağlantısı için sistem gereksinimleri:

 İşlemci: Pentium 100MHZ 

 Sabit Sürücü Alanı: 0,5 MB

 Bellek: 4MB

 Ekran: VGA

 Disket Sürücüsü: 3,5 inç

 İşletim Sistemi: MS Windows 95, 98, NT, 2000, ME veya XP

 Seri Bağlantı Noktası: Her bir CNC için bir adet RS-232 veya RS422 seri bağlantı noktası gereklidir

Yazılım

1. CNC üzerinde Özel Parola ekranına erişin.

2. Disket sürücüsüne ya da USB bağlantı noktasına bir USB belleği takın.

3. Bağlantı (Link) Diski Yap tuşuna basın. Bellek cihazına üç dosya kopyalanır:

 Link.exe

 Setup.exe

 Readme.txt

Kurulum (Setup) dosyası ana bilgisayarın kök dizininde bir Bağlantı (Link) klasörü yaratır ve Bağlantı yazılımını bu 
klasöre kopyalar. Beni Oku (Readme) dosyasında, Bağlantı yazılımının ana bilgisayara yüklenmesi ve kurulması ile ilgili 
ek bilgiler bulunur.

4. Disket sürücüsünün ışığı söndüğünde disketi çıkarıp ana bilgisayarda bulunan disket (A) sürücüsüne takın.

5. Windows Başlat düğmesine tıklayın ve Çalıştır komutunu seçin.

6. Açılan satıra A:\Setup.bat yazın ve Tamam düğmesine tıklayın.

Kurulum dosyası dosyaları açar ve kök dizininde bir Bağlantı (Link) klasörü yaratır. The Link.exe dosyası bu 
klasöre kopyalanır.

Not: Bağlantı yazılımı, CNC’den gelen iletişim kablosunun bağlı olduğu bilgisayarda kurulup çalıştırılmalıdır.

7. Windows Başlat düğmesine tıklayın ve Çalıştır komutuna tıklayın.

8. Açılan satıra A:\Link\Link.exe yazın ve Tamam düğmesine tıklayın.

Yazılım başlatıldıktan sonra iki dosya daha yaratılır. Bağlantı yazılımı kurulum bilgilerini içeren Link.ini dosyası 
ve varsayılan Ana parçalar klasörü olan Parçalar (Parts) klasörü.
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9. Ana bilgisayar masaüstüne Link.exe dosyasının kısayolunu kopyalayın.

10. Ana bilgisayarda, Parçalar (Parts) dizini içinde bir ya da daha fazla klasör yaratın. CNC’nin erişeceği parça 
programlarını bu klasörlere kopyalayın.

Örneğin, Workfile 1 ve Workfile 2 klasörlerini parçalar dizinine eklemek için, dosyalar arasındaki hiyerarşinin aşağıdaki 
yapıya uygun olması gerekir:

Yol C:\Link\Parts\Workfile 1 ve C:\Link\Parts\Workfile 2

CNC’de görüntülenecek ve CNC’ye indirilecek tüm parça programlarının buraya yerleştirilmesi gerekir. CNC’de ancak 
Workfile 1 ve Workfile 2 alt klasörleri ve bunların içinde bulunan program dosyaları görüntülenebilir.

Ana Klasörü Değiştir

Ana bilgisayarda halihazırda parça programları ve klasörleri varsa, Bağlantı yazılımı mevcut klasör adlarıyla çalışacak 
şekilde yapılandırılabilir. Ana parça programı klasörü ana bilgisayarda ya da ana bilgisayara ağ üzerinden bağlı başka bir 
bilgisayarda açılabilir.

Not: Bağlantı yazılımı, CNC’den gelen iletişim kablosunun bağlı olduğu bilgisayarda kurulup çalıştırılmalıdır. Bu, 
bağlantıyı, gerekli parça programlarının bulunduğu klasöre yönlendirmek için Ana Klasörü Değiştir özelliğini 
kullanmak yoluyla Bağlantı yazılımının yapılandırılmasıyla gerçekleştirilir.

1. Bağlantı penceresini görüntülemek için ana bilgisayardaki Bağlantı yazılımını başlatın.
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2. Dosya Seç > Ana Klasörü Değiştir.

3. Ana dosyayı mevcut klasörden değiştirmek için, Yeni Ana Klasör içinde seçilen yolu girin ve Tamam düğmesine 
tıklayın.

4. Ağ üzerinde bir ana klasör seçmek için aynı prosedürü uygulayın.

Örneğin, parça programlarının bulunduğu klasörler halihazırda R sürücüsü adlı bir bilgisayardaki Jobs adlı bir klasörün 
içindeyse, Link.exe, Ana Klasörü Değiştir seçeneği ile bu dosyalara erişecek şekilde yapılandırılabilir.

Örnek yol: R:\Cad\Production\Jobs

Yine, ana bilgisayarda bulunan Bağlantı yazılımını başlatarak işe başlayın. Dosya Seç\Ana Klasörü Değiştir.

R:\Cad\Production\Jobs yolu girilerek, mevcut klasör yerine seçilen “Jobs” klasörü Ana klasör olarak belirlenebilir. 
Değişiklikleri onaylamak için Tamam’ı seçin.

Bağlantı yazılımı kurulumunun son adımı, Bağlantı yazılımını, CNC’de kullanılan Bağlantı Noktası, Baud, Klasörler 
ve Ayarlar değerleriyle eşleşecek şekilde yapılandırmaktır. Kullanım kolaylığı için, Link.exe dosyasına ait kısayolun ana 
bilgisayar masaüstüne kopyalanması önerilir.

Çoklu Bağlantı Çalıştırma

Çoklu Bağlantı özelliğini kullanmadan, ana bilgisayara birden fazla CNC bağlamak için, Bağlantı yazılımını her bir CNC için 
ayrı ayrı kurabilirsiniz. Bağlantı yazılımının her sürümü, ana bilgisayar üzerinde kendi için atanmış bir iletişim bağlantı 
noktasına ihtiyaç duyar.

1. Her bir kesim sehpası için ayrı ayrı klasörler yaratın.
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2. Link.exe dosyasını her klasöre kopyalayın.

3. Masaüstünde, her bir Link.exe dosyası için ayrı bir kısayol yaratın.

4. Kısayol özellikleri iletişim kutusunu açmak için her bir kısayola sağ-tıklayın.

5. Bağlantı’nın hangi tablo ile iletişim kurduğunu göstermek için, her kısayola hedef komut satırı bilgilerini ekleyin.

Aşağıdaki hedef komut satırı örneğinde, Bağlantı’nın özel olarak Tablo 1 ile iletişim kurduğunu göstermek için, komut 
satırının sonuna Table1 eklenmiştir.

Hedef komut satırına eklenen bu “tablo” bilgileri, Bağlantı penceresinin başlık çubuğuna da eklenir. Böylece Bağlantı 
kısayol üzerinden başlatılabilir ve özel olarak bu “tablo” için yapılandırılabilir. Bağlantı kapatıldığında, özel Bağlantı kurulum 
dosyasıyla birlikte bir “Table1.ini” dosyası klasöre kaydedilir.

Tüm Bağlantıları, CNC iletişimi için yapılandırmaya devam edin. Farklı Bağlantı dosyaları aynı ya da farklı ana parçalar 
klasörleri için yapılandırılabilir.
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Donanım

İletişimi kurmak için, CNC’yi ana bilgisayarın yanına getirin ve kısa bir iletişim kablosuyla cihazları birbirine bağlayın. İletişim 
başarılı bir biçimde kurulduktan sonra, CNC kesim tablosuna taşınabilir ve uygun bir kabloyla ya da kısa-mesafeli bir 
modem sistemiyle ana bilgisayara bağlanabilir. 

1. Bu kılavuzun Seri Bağlantı Noktaları bölümünde açıklanan şekilde, CNC üzerinde seçilen RS232/RS422 seri 
bağlantı noktalarını operasyon için yapılandırın.

2. Seri bağlantı noktasının doğru çalışıp çalışmadığını teyit etmek için, Diyagnostik ekranında, CNC’nin iletişim bağlantı 
noktasını test edin Seri bağlantı noktası testi için gereken direktifler, bu kılavuzun Diyagnostik bölümünde verilmiştir.

3. İstenen iletişim bağlantı noktası kullanımını seçmek için CNC’nin Bağlantı kurulumu ekranına girin, baud hızını ve 
Phoenix Bağlantısı kullanmayı seçin. En düşük baud hızı ile başlayın ve maksimum hıza ulaşana kadar arttırın. Çok 
yüksek bir baud hızı seçerseniz, karakterler ve bilgiler kaybolabilir ve hata mesajları görüntülenir.

4. Kullanılan parça programlarının dosya uzantılarını mevcut kabul edilen dosya uzantıları listesine eklemek için, CNC’nin 
Özel Parola ekranına girin.

5. Yazılım bölümünde anlatılanlara uygun olarak, ana bilgisayarda Bağlantı yazılımını yükleyin ve yapılandırın.

6. Phoenix Bağlantısı yazılımı genel bakış bölümünde anlatılanlara uygun olarak, ana bilgisayarın seçilen seri bağlantı 
noktasını "Bağlantı Noktası Testi" özelliğini kullanarak test edin.

7. Uygun kablo ya da modem sistemi ile, CNC’yi ana bilgisayarın seçilen iletişim bağlantı noktasına bağlayın.

Phoenix Bağlantısı’nı Çalıştırma

CNC’niz ile iletişime geçebilmek için Phoenix Bağlantısı yazılımının ana bilgisayarda çalışıyor olması gerekir.

1. Ana bilgisayarınızdaki Bağlantı yazılımını masaüstü kısayolunu kullanarak, ya da Windows Başlatma Düğmesi’ni 
ve ardından Çalıştır’ı seçerek başlatın.

2. Açılan komut satırına C:\Link\Parts\Link.exe yazın (ya da, Link.exe’nin bulunduğu satırı yazın) ve Tamam 
düğmesine tıklayın.

Phoenix Bağlantısı penceresi açılır. Çalıştırma sırasında Bağlantı yazılımı penceresi simge durumuna küçültülebilir.

3. CNC’de, Dosyalar tuşuna basın ve Ana bilgisayara Yükleme veya İndirme komutlarından birini seçin. CNC ana 
bilgisayara bağlanırken, iletişimin görüntülenebilmesi için, ekranın sağ alt köşesinde mavi karakterlerle iletişim 
durumu görüntülenir. 

4. CNC bağlantı noktasını başlatır, bağlantı noktasını açar ve ana bilgisayarla bağlantıya geçmeye çalışır. İletişim çabası 
başarısız olursa, kırmızı karakterlerle yazılan bir hata mesajı görüntülenir. İletişim çabası başarılı olduğunda, CNC 
uygun durumdaki klasörü indirir ve parça dosyalarının adları ekranda görüntülenir.

Not: CNC’de, Ana Bilgisayar Dosyalarının Adlarını Göster seçeneğini Hayır olarak seçerseniz, sadece klasör 
adları görüntülenir.

Sık Karşılaşılan Hatalar

Aşağıdaki listede, bir iletişim sistemi kurulduğunda sıkça karşılaşılan hatalar anlatılmaktadır.

 Ana bilgisayarda seçilen bağlantı noktası, halihazırda başka bir yazılım programına atanmış.

 Ana bilgisayar ve CNC farklı kurulum değerlerine göre yapılandırılmış.

 Kablo yanlış bağlantı noktasına takılmış, ya da yazılım yanlış bağlantı noktasına göre yapılandırılmış.
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 Seçilen modemde ya da kullanılan kablolama sisteminde, gelen ve giden sinyaller ters dönmüş ve iletişim hatasına 
neden olmuş. 

 Çok uzak bir mesafe için modemsiz ya da uzaklığa göre teli yanlış seçilmiş bir kablo ile iletişim kurulmaya çalışılıyor. 

 Seçilen modem sistemine göre çok yüksek bir baud hızında iletişim kurulmaya çalışılıyor.

 Doğru dosya uzantıları, CNC’nin Özel Şifre ekranına girilmemiş olduğu için, parça programları CNC’den 
görüntülenemiyor.

Hata Mesajları

Aşağıdaki listede sıkça karşılaşılan hata mesajları ve olası nedenleri açıklanmıştır.

Bağlantı Noktası Açılamıyor (CNC)

Seçilen iletişim bağlantı noktaları açılamadı. Yanlış bağlantı noktası seçilmiş ya da iletişim bağlantı noktası başarısız olmuş.

Bağlantı Noktası Açılamıyor (ana bilgisayar)

Seçilen iletişim bağlantı noktaları açılamadı. Yanlış bağlantı noktası seçilmiş, iletişim bağlantı noktası başarısız olmuş 
ya da bağlantı noktası başka bir yazılım uygulaması tarafından kullanılıyor.

Bağlantı Noktası Başlatılamıyor

Seçilen iletişim bağlantı noktaları başlatılamadı. Yanlış bağlantı noktası seçilmiş, iletişim bağlantı noktası başarısız olmuş 
ya da bağlantı noktası başka bir yazılım uygulaması tarafından kullanılıyor.

Bağlantı Noktası Başarısız

Seçilen bağlantı noktası için, iletişim bağlantı noktası testi başarısız olduğu takdirde, Bağlantı Noktası Başarısız hata 
mesajı görüntülenir. İletişim bağlantı noktası başarısız olmuş olabilir ya da test teli bağlantısı hatalı olabilir, yani gönderme 
ve alma pimlerine doğru bağlanmamış olabilir.

Ana Sistem Yanıt Vermiyor

İletişim bağlantı noktası, bağlantı noktasını başarılı bir biçimde açtığı halde, Bağlantı yazılımıyla iletişim kuramadığı 
durumda bu mesaj görüntülenir. Kablo bağlantısında, kablo yapılandırmasında ya da ana bilgisayarın iletişim bağlantı 
noktasında hata olabilir.

İletişim Başarısız

Ana bilgisayar ile iletişim sağlandıktan sonra, ana bilgisayardan gelmesi gerekenden farklı bir mesaj gelirse, 
bu mesaj görüntülenir.

İletişim Zaman Aşımı

Ana bilgisayardan yanıt gelmesi için tanınan süre içinde yanıt gelmez ise, bu mesaj görüntülenir. Bu sürenin uzunluğu 
Bağlantı kurulum ekranında yapılandırılır. Kablo bağlantısında, kablo yapılandırmasında ya da ana bilgisayarın iletişim 
bağlantı noktasında hata olabilir.
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Sağlama Hatası

Bir parça yüklendikten veya indirildikten sonra, ana bilgisayar ve CNC tarafından yapılan sağlama birbirini tutmadığı 
takdirde, CNC’de bu mesaj görüntülenir. Sağlama hesabı, kullanılan ASCII kodlarının sayısal değerleri toplanarak 
yapılır. Bu hatanın olası nedenleri, hatalı kablolama ya da seçilen iletişim sistemine göre çok yüksek hızda veri 
aktarımı yapılmasıdır.

Uyarı: Seçilen Ana Klasör içinde hiç Klasör Yok

Seçilen ana klasörün içinde hiç alt klasör yoksa ana bilgisayarda bu hata mesajı görüntülenir. Alt klasör yoksa, alt klasör 
ekleme seçeneğini seçebilirsiniz. Alt klasör varsa, ana klasör yolu hatalı olabilir.

Herhangi bir hata durumunda Phoenix Bağlantısı için hata bulma konusunda daha fazla yardım almanız gerektiğinde, CNC 
tedarikçinizle bağlantıya geçin.
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Bölüm 14

Plakaları Hizalama

Otomatik Plaka Hizalama (APA) özelliği dikdörtgen bir plakanın kenarlarını algılar ve plakadaki bir parçayı hizalama eğim 
açısını hesaplar. İki tür APA sıralaması vardır.

 Beş nokta hizalama varsayılan APA tipidir ve plaka hizalamasını, eğimini ve boyutunu algılar.

 Üç nokta hizalama plaka hizalaması ve eğimini algılar.

APA hakkında notlar

 APA sensörleri G/Ç kurulumlarında atanmalıdır. Mantık durumları, sensör plaka üzerindeyken giriş etkin olacak şekilde 
ayarlanmalıdır.

 Sensor kenarı algılayana kadar plakanın dış kenarına doğru hızlı hareket eder ve KAPALI (OFF) konumuna 
geçer. Doğruluk için, sensör tekrar etkin olana ve AÇIK (ON) durumuna gelene kadar hareket tersine döner. 
Bkz. Sırayı Algılama.

 Manuel Opsiyonlar ekranında Manuel Ofset değeri olarak Kullanıcı Tanımlı seçilirse, ana torç ve APA sensörü 
arasındaki mesafeyi telafi etmek için Kurulum ekranından bir X/Y araç ofset değeri gerekir.

 Gerekirse, Hizala ekranında hurda açıklığı girilir. Ek olarak, Hizala ekranındaki Hizala ile Köşeye Al programın başlangıç 
köşe konumunu ayarlar.

 Makineniz homlama gerektiriyorsa, bu fonksiyon APA öncesinde gerçekleştirilmelidir.

 Bazı sensörler tezgah çıtalarını plakanın bir uzantısı olarak algılayabilir. Bu uygulamanızdaki bir sorundur, 2 sensörü 
yapılandırın. Plakanın kenarını algılaması gereken ilk sensör (Kapalı (OFF) konumuna getirin), o konumdaki tüm plaka 
algılaması için kullanılır.

 Her iki sensörün de çıtaları plakanın bir uzantısı olarak algılama ihtimalini en aza indirmek amacıyla bu iki sensör için 
uygun bir X/Y ofseti önerilir. İlk ve ikinci sensör arasındaki mesafe Kurulum ekranında 11 no’lu araç ofsetinde 
programlanır.

 Yarıçapın algılanması sensörün yarı çapına göre programlanmalıdır. İki sensör kullanılıyorsa, yarıçap her iki sensör için 
de geçerlidir.

 Bu parça için 3 parçalı APA’yı otomatik olarak yapılandırmak için program kodlarını parça programına girebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için, bu bölümün ilerleyen kısımlarındaki Program Kodu başlığına bakın.
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Sırayı Algılama

1. Sensör yüksek hızda plakanın dışına hareket eder 
(durum = KAPALI (OFF)).

2. Sensör orta hızda plakaya geri döner (durum = AÇIK (ON)).

3. Sensör düşük hızda plakanın dışına hareket eder 
(durum = KAPALI (OFF)). Plakanın kenarı algılanır 
ve kaydedilir.

Beş Nokta ile Hizalama

5 nokta ile hizalama eğim ve plaka boyutunu hesaplamak için 
5 referans noktası kullanır. CNC, Sensor PHC’ye 5 noktada 
kenar aramak üzere plakanın etrafında dolaşması için komut 
gönderir. 5 referans noktası algılandıktan sonra, CNC, torcu parça programını hesaplanan eğimle başlatması için doğru 
pozisyonda konumlandırır.

5 noktalı hizalamayı başlatma:

1. Plaka sensörünü plaka sensörünün üzerinde manuel olarak konumlandırın. Otomatik Plaka Hizalama Sensör Girişi 
ETKİN olmalı.

2. Parça Opsiyonları > Hizala’yı seçin. Doğru köşenin seçildiğinden emin olun. Eğim hizalaması için parametreleri 
düzenleyin.

3. Parça Opsiyonları ekranındaki Otomatik Plaka Hizalama yazılım tuşuna basın.

Sensör, plakanın referans kenarlarını algılamak için plakanın genelinde hareket eder. Her bir pozisyon referans 
noktalarından biri olarak kaydedilir. Hareket tüm 5 nokta algılanana kadar devam eder.

Sensör 5 referans noktasının tamamını algıladıktan sonra CNC sensörü ya da torcu parça programının başlangıç 
noktasında konumlandırır. 

1

2

3

1
2

3

4
5

Otomatik plaka sensörü
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Hizala ekranındaki Hurda Açıklığı ve Başlangıç Köşesi değerleri, hizalama ve parça programının başlangıç noktasını nihai 
konumu için yapılan hesaplamaya katılır. APA fonksiyonu ayrıca Kurulum ekranındaki uygun alanlara plakanın boyutları için 
değerler girer.

İşlem Kurulum ekranında APA Sonrası Oto Başlat etkinleştirilmişse, parça programı hizalamanın sonunda otomatik olarak 
yürütülebilir veya döngünün başlatılmasını bekleyebilir.

Üç Noktalı Hizalama

3 noktalı hizalama sırasında, CNC, sensöre plaka etrafında hareket etmesi ve plakanın 3 referans noktasındaki kenarlarını 
araması için komut gönderir. Sensör 3 referans noktasının tamamını algıladıktan sonra CNC sensörü ya da torcu parça 
programının başlangıç noktasında konumlandırır.

Program Kodu

APA’yı bir parça programı için yapılandırmak için, EIA program kodlarını parça programının başlangıcına eklemelisiniz. 
Değiştirilene ya da CNC tekrar başlatılana kadar parametreler etkin kalır.

Bir parça programında APA yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Programcının Referansı.

Hareket Yolu

Aşağıdaki çizim, Hizala ekranında aşağıdaki seçimlere sahip APA için genel bir kenar algılama sırası göstermektedir:

 Hizalama Köşesi: Alt sol

 Eğim Noktası: Üst sol

Farklı bir başlangıç noktası ve sırası belirtmek için bu alanların değerlerini değiştirin.

1

23

4

5

Mesafe

Başlat
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3 noktalı hizalamayı başlatma:

1. Program başlangıcına eklenmiş uygun program kodları olan bir parça programı yükleyin.

2. Plaka sensörünü plaka sensörünün üzerinde manuel olarak konumlandırın. Otomatik Plaka Hizalama Sensör Girişi 
ETKİN olmalı.

3. Parça Opsiyonları > Hizala’yı seçin. Doğru köşenin seçildiğinden emin olun. Eğim hizalaması için parametreleri 
düzenleyin. 

4. Otomatik Plaka Hizalama’ya basın. 

Sensör, plakanın referans kenarlarını algılamak için plakanın genelinde hareket eder. Her bir pozisyon referans 
noktalarından biri olarak kaydedilir. Hareket tüm 3 nokta algılanana kadar devam eder.

Sensör 3 referans noktasının tamamını algıladıktan sonra CNC sensörü ya da torcu parça programının başlangıç 
noktasında konumlandırır. 

Hizala ekranındaki Hurda Açıklığı ve Başlangıç Köşesi değerleri, hizalama ve parça programının başlangıç noktasını nihai 
konumu için yapılan hesaplamaya katılır. APA fonksiyonu ayrıca Kurulum ekranındaki uygun alanlara plakanın boyutları için 
değerler girer.

Kurulum ekranındaki Program Kodu seçim listesinde belirtildiği şekliyle, parça programı hizalamanın sonunda otomatik 
olarak yürütülebilir veya döngünün başlatılmasını bekleyebilir.
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Bölüm 15

Oksigaz Uygulaması

Bu bölüm, örnek bir oksigaz kesim sisteminin çalıştırması, düzeni ve kurulumunu açıklar. Kesim sistemleri arasındaki 
farklılıktan dolayı, Hypertherm CNC’leri sistem kurulumu, çalıştırması ve parça programlaması için birden fazla yöntemi için 
dahili esneklikler sunar. Tüm durumlar burada açıklanamayacağından, bu bölüm aşağıdaki varsayımları kabul eder: 

 Kesim işlemleri PLC ya da başka bir harici mantık tarafından değil, CNC tarafından kontrol edilir.

 Kesim sistemi düşük ön ısıtma ve yüksek ön ısıtma yakıt gaz kanallarının her ikisini de destekler.

 Oksigaz uygulamasına yeterli G/Ç sağlamak için CNC, HyPath ya da SERCOS arayüzlerinden birini destekler.

Bu bölümde bulacaklarınız:

 CNC’nin Oksigaz işlemini yürütmesine genel bakış

 Örnek iki torçlu sistemi gösteren çizim

 Oksigaz için istasyon kurulumu

 Oksigaz kesim sıralaması için detaylı, adım adım açıklama

 Oksigaz kesim sistemleri için kullanılan giriş ve çıkışların ve G/Ç’yi gösteren basamaklı mantık şemasının tanımları

 CNC için oksigaz kurulum talimatları

 Oksigaz kesimin gelişmiş özellikleri (gaz kontrolü analog çıkışları, işlem geçersiz kılmaları ve aşamalı 
delme fonksiyonu)

Oksigaz parça programları kesim tablosunu yüklemek için işlem seçim değişkenlerini kullanabilir. Ancak, oksigaz kesim 
tabloları Cut Pro Wizard içerisinde desteklenmez. Oksigaz işlem seçim değişkenleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. 
Phoenix Yazılımı V9 Serisi Programcının Referansı (806420). 

Genel, numaralandırılmış ve istasyon G/Ç hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 4 İstasyon Kurulumu.
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Oksigaz’a genel bakış

Hypertherm CNC’leri yanıcı gaz, delme oksijeni ve kesme oksijenini birçok aşamada kontrol eden bir oksigaz işlem sunar. 
Bu aşamalar oksigaz kesim sistemini yürütmesi için çıkışları etkinleştirir. CNC, her bir kesim için oksigaz sırasını bu sırayla 
yürütür. Bu aşamalar, Oksigaz İşlem ekranında ayarlanan zamanlayıcılarla kontrol edilir.

Not: Ön ısıtma Kontrolü çıkışı düşük ön ısıtma yanıcı gaz kanalının olmadığı ve tek bir çıkışın ön ısıtma yanıcı gazını 
kontrol ettiği sistemde kullanım içindir. Bu tip bir sistemde Yüksek Ön ısıtma Kontrolü yerine Ön ısıtma Kontrolü’nü 
kullanın. Daha fazla bilgi için bu bölümün ilerleyen kısımlarındaki Düşük ön ısıtma yanıcı gaz opsiyonları’na bakın.

Aşama Çıkış Tanım
Döngü Başlatma Hiçbiri Oksigaz sırasını başlatır. Döngü başlatmasının ardından 

torç, parça programındaki ilk delme noktasına gider.
Torcu ateşleyin Torç Ateşleme Torcu ateşlemek için ateşleyici bir devreyi çalıştırır.
Çalışma parçasını ön ısıtın Düşük Ön Isıtma Kontrolü Torcu ateşlemek için kullanılan düşük basınçlı yanıcı 

gazı açar.
Yüksek Ön Isıtma Kontrolü Çalışma parçasını ön ısıtmada ve kesmeye yardım etmek 

için kullanılan yüksek basınçlı yanıcı gazı açar.
Çalışma parçasını delin Delme Kontrolü Ön ısıtma işlemini hızlandıran düşük basınçlı oksijen kanalı 

olan delme oksijenini açar.
Çalışma parçasını kesin Kesme Kontrolü Çalışma parçasını kesecek yüksek basınçlı oksijen kanalı 

olan kesme oksijenini açar.
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İki torçlu oksigaz sistemi şeması

Aşağıdaki resim üç gaz kanallı iki torçlu oksigaz sistemi örneği gösterir.

Not: Bu resim fonksiyonel bir çizim olup, sistem tasarımı için bir öneri olması amaçlanmamıştır. Kendinize ait kesim 
sistemi ve üretim ihtiyaçlarınıza göre anma değerlerine sahip parçaları tedarik etmeniz gerekecek.

Düşük ön ısıtma yakıtı

Yüksek ön ısıtma yakıtı

Düşük ön ısıtma oksijeni

Yüksek ön ısıtma oksijeni

Delme oksijeni

Kesme oksijeni

Yanıcı gaz
kaynağı

Oksijen gaz
kaynağı

Tahliye yakıtı

Tahliye delme oksijeni

Tahliye kesme oksijeni

Yanıcı gaz
Ön ısıtma oksijeni

Kesme oksijeni

Gaz solenoid valfi, normalde kapalı

Manuel basınç regülatörü

Akış kontrol valfi

Her bir torcun kendi kaynak hatları:
Kesme oksijeni 1 ve 2

Ön ısıtma oksijeni 1 ve 2
Yakıt bir ve 2

Torç 1 Torç 2
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Düşük ön ısıtma yanıcı gaz opsiyonları

Hypertherm CNC’leri düşük ön ısıtma yanıcı gaz kanalını kontrol etme özelliği sunar. Bu kanal birçok farklı şekilde 
kullanılabilir.

 Düşük Ön ısıtma Seç girişini kabloyla operatör konsoluna takın. Bu giriş, oksigaz sistemi için açma/kapatma svici 
olarak işlev görebilir. Düşük Ön ısıtma Seç açıldığında, CNC Ön ısıtma Kontrolü çıkışını ve düşük basınçlı yanıcı gaz 
kanalını açar. Bazı oksigaz kesim sistemlerinde düşük basınçlı yanıcı gaz, operatörün yanıcı gaz basıncını manuel 
olarak değiştirilebilmesi ve torcun kesimler arasın yanık kalması işlemini gerçekleştirebilmesi için çalışma boyunca 
açık kalır. 

 Oksigaz İşlem ekranında, Kesim sırasında Düşük Ön ısıtma parametresi Düşük Ön ısıtma Kontrolü çıkışının açık 
kalmasını sağlar. Düşük Ön ısıtma Seç girişinin kabloyla operatör konsoluna takılmasına bir alternatif olarak bu 
yöntemi kullanabilirsiniz. 

Oksigaz kesim sırası

Oksigaz kesim sırası aşağıdaki şu adımları sıralar. Aşağıda geçen tüm zamanlayıcılar, Oksigaz İşlem ekranında bulunur 
(Kurulumlar > İşlem > Oksigaz).

Bu zamanlayıcılar, oksigaz kesim 
sistemindeki gazları ve torç hareketini 
kontrol eden çıkışları sıralar.

Bu parametreler her bir kesimin 
torcunu etkiler.
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Oksigaz kesim sırasını başlatmak için Ana Ekran’da Oksigaz Kesim Modu’nu seçin, bir parça dosyası yükleyin ve Döngü 
Başlatma’ya basın. Torç, parça programındaki ilk delme noktasına gider.

M07 kodu (Kesme Açık) parça programında çalışır. Torç Aşağı çıkışı açılır.

 Torç Aşağı çıkışı, Birincil Torç Aşağı Süresi dolana ya da Torç Aşağı Algısı girişi açılana kadar açık kalır.

 Durum Mesajı: Torcu İndirme

Ateşleme çıkışı açılır.

 Ateşleme çıkışı, Ateşleme Süresi sona erene kadar açık kalır.

 Durum Mesajı: Torcu Ateşleme

Düşük Ön ısıtma Süresi kullanılırsa, Düşük Ön ısıtma Kontrolü çıkışı açılır.

 Düşük Ön ısıtma Seç girişi sıralamanın başlangıcında açıldığından, bu çıkış zaten açık olabilir.

 Düşük Ön ısıtma Kontrolü, Düşük Ön ısıtma Süresi sona erene kadar açık kalır.

 Durum Mesajı: Düşük Ön ısıtma

Yüksek Ön ısıtma Kontrolü çıkışı açılır.

 Delme işlemine hazırlık için çalışma parçasının ön ısıtması gerçekleşir.

 Yüksek Ön ısıtma Kontrolü çıkışı Yüksek Ön ısıtma Süresi geçene kadar ya da siz Döngü Başlatma’ya basana kadar 
bu durumda kalır. Döngü Başlatma ön ısıtmaları baypas eder ve delmenin manuel kontrolüne izin verir.

 Delme ve kesme sırasında Yüksek Ön ısıtma Kontrolü çıkışının açık olması için, Oksigaz İşlem ekranında Kesim 
Sırasında Ön Isıtma’yı Evet olarak ayarlayın. Bu opsiyonu, oksigaz torcu kesme için yüksek basınçlı yanıcı gaz 
gerektirmesi halinde kullanın.

 Durum Mesajı: Yüksek Ön ısıtma

Delme Kontrolü Çıkışı açılır.

 Delme Kontrolü çıkışı, delme-oksijen kanalını etkinleştirir.

 Delme Kontrolü çıkışı çalışma parçasının ön ısıtma süresini azaltmak için kullanılabilir.

 Delme Kontrolü, Delme Süresi dolana kadar açık kalır.

 Kesim Sırasında Ön ısıtma etkinse Yüksek Ön ısıtma Kontrolü açık kalır. 

 Düşük Ön ısıtma açık kalır.

 Durum mesajı: Delme

Delme sırasında Kesme Kontrolü çıkışı açılır. 

 Kesme Kontrolü çıkışı kesme-oksijen kanalını etkinleştirir.

 Kesim Kontrolü Gecikmesi süresi dolduktan sonra Kesim Kontrolü çıkışı açılır. Bu zamanlayıcı çalışma parçasını 
delmeyi başlatmak için Delme Kontrolü çıkış süresine izin verir. Ardından, kesme-oksijen kanalını açarak güçlendirme 
sağlamak için Kesme Kontrolü açılır.

 Durum mesajı: Delme
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Delme tamamlandığında sürünme hareketi başlar.

 Sürünme hareketi ilerleme hızın Makine Kurulumları > Hızlar ekranın ayarlanan bir yüzdesidir. 

 Sürünme hareketi, Sürünme Süresi sona erene kadar devam eder.

 Kesim Kontrolü açık kalır, Delme Kontrolü kapanır, Ön ısıtma Kesme Sırasında Ön ısıtma açıksa Yüksek Ön ısıtma açık 
kalır ve Düşük Ön ısıtma açık kalır.

 Durum Mesajı: Sürünme

Makine, oksigaz hızına (kesim hızına) yükselir.

 Kesim Kontrolü açık kalır, Ön ısıtma Kesme Sırasında Ön ısıtma etkinse Yüksek Ön ısıtma açık kalır ve Düşük Ön 
ısıtma açık kalır.

 Durum Mesajı: Kesme

M08 kodu (Kesme Kapalı) parça programında çalışır.

 Kesim Kontrolü kapanır, Ön ısıtma Kesme Sırasında Ön ısıtma etkinse Yüksek Ön ısıtma kapanır ve Düşük Ön ısıtma 
açık kalır.

 Düşük Ön ısıtma alevin sönmesini önler.

Torç Yukarı çıkışı açılır.

 Torç Yukarı çıkışı, hangisi önce oluşursa, Birincil Torç Yukarı Süresi sona erene veya Torç Yukarı Algısı girişi 
etkinleşene kadar açık kalır.

 Durum Mesajı: Torcu Kaldırma

Torç hızla sonraki delme noktasına ilerler.

 Düşük Ön ısıtma Seç girişinden dolayı Düşük Ön ısıtma hala etkin.

 Durum Mesajı: İlerletme

Torç sonraki delme noktasına ilerlediğinde bütün işlem tekrarlanır.

Oksigaz merdiven mantık şeması aşağıda gösterilmektedir. Merdivendeki her bir “basamak” CNC G/Ç iç mantığını ve bir 
oksigaz kesim sistemindeki yanıcı gaz ve oksijen valflerini nasıl kontrol edeceğini gösterir.
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Düşük Ön ısıtma çıkışı

Düşük Ön ısıtma çıkışı 1

Düşük Ön ısıtma çıkışı 2

Düşük ön ısıtma yakıt ana valfi

Düşük ön ısıtma oksijeni ana valfi

İstasyon 1 yakıt valfi

İstasyon 1 ön ısıtma oksijen valfi

İstasyon 2 yakıt valfi

İstasyon 2 ön ısıtma oksijen valfi

Yüksek ön ısıtma yakıt valfi

Delme oksijeni ana valfi

İstasyon 1 kesme oksijen valfi

Yüksek ön ısıtma oksijen valfi

İstasyon 2 kesme oksijen valfi

Kesme oksijeni ana valfi

Düşük Ön ısıtma Seç girişi
(oksijen açık/kapalı)

İstasyon 1 Etkin çıkışı

İstasyon 2 Etkin çıkışı

Düşük Ön ısıtma çıkışı

Düşük Ön ısıtma 1 çıkışı

İstasyon 1 Etkin çıkışı

İstasyon 2 Etkin çıkışı

Düşük Ön ısıtma 2 çıkışı

Yüksek ön ısıtma çıkışı

Delme Kontrolü çıkışı

Delme Kontrolü 1 çıkışı İstasyon 1 Etkin çıkışı

Kesme Kontrolü 1 çıkışı

Delme Kontrolü 2 çıkışı

Kesme Kontrolü 2 çıkışı

İstasyon 2 Etkin çıkışı

Kesme Kontrolü çıkışı
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Oksigaz girişleri

Oksigaz girişleri, operatör konsolu üzerinde oksigaz kesim sistemini kontrol eden sviçler için kullanılabilir. Aşağıdaki ekran, 
iki torçlu bir oksigaz kesim sisteminin giriş atamalarında bir örnek gösterir.

Düşük Ön ısıtma Seç: Bu giriş, CNC’nin operatör konsolundaki oksigaz açık/kapalı svici (anlık basma düğmesi 
ya da tek-kutuplu, tek-atmalı (SPST) çok pozisyonlu şalter) olarak kullanılabilir. Bu giriş, sviç AÇIK (ON) 
pozisyonunda kalırken Düşük Ön ısıtma çıkışını açar. Bu giriş açıkken, düşük basınçlı yanıcı gaz torca 
ulaştırılacak ve manuel olarak ayarlanabilecek.

Kesme Seç: Bu giriş, CNC’nin operatör konsolundaki AÇIK/KAPALI (ON/OFF) svici (anlık basma düğmesi ya da SPST 
çok pozisyonlu şalter) olarak kullanılabilir. Bu giriş, sviç AÇIK (ON) pozisyonunda kalırken Kesme Kontrolü 
çıkışını açar. Bu giriş açıkken, yüksek basınçlı oksijen torca ulaştırılacak ve manuel olarak ayarlanabilecek. 

Yüksek Ön ısıtma Seç: Bu giriş, CNC’nin operatör konsolundaki AÇIK/KAPALI (ON/OFF) svici (anlık basma düğmesi 
ya da SPST çok pozisyonlu şalter) olarak kullanılabilir. Bu giriş, sviç AÇIK (ON) pozisyonunda kalırken 
Yüksek Ön ısıtma çıkışını açar. Bu giriş açıkken, yüksek basınçlı yanıcı gaz torca ulaştırılacak ve manuel 
olarak ayarlanabilecek.

Manuel Ateşleme Seç: Bu giriş, CNC’nin operatör konsolundaki bir ateşleme svici (anlık basma düğmesi) olarak 
kullanılabilir. Giriş AÇIK (ON) konumdayken ateşleme çıkışını açar. Bu giriş, ateşleyicileri manuel olarak 
açmak için de kullanılabilir. 

Torcu İndir / Tüm Torçları İndir: Bu giriş, Torç Aşağı çıkışını açan bir çok pozisyonlu şalter olarak kullanılabilir. Torç 
Aşağı çıkışı torcu indirme sinyalini oksigaz torç lifterine gönderir.
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Torcu Kaldır / Tüm Torçları Kaldır: Bu giriş, Torç Yukarı çıkışını açan bir çok pozisyonlu şalter olarak kullanılabilir. Torç 
Yukarı çıkışı torcu kaldırma sinyalini oksigaz torç lifterine gönderir.

Torç İndirme Algısı: Bu giriş açıldığında, CNC, Torç Aşağı çıkışını kapatır. Bu giriş, oksigaz torç lifterindeki bir alt limit 
svici ya da yakınlık svici ile kullanılır, ancak, güvenlik svici olarak kullanılamaz. Torç Aşağı Algısı girişi CNC’de 
arızaya neden olmaz.

Torç Yukarı Algısı: Bu giriş açıldığında, CNC, Torç Yukarı çıkışını kapatır. Bu giriş, oksigaz torç lifterindeki bir üst limit 
svici ya da yakınlık svici ile kullanılır ancak, güvenlik svici olarak kullanılamaz. Torç Aşağı Algısı girişi CNC’de 
arızaya neden olmaz.

Oksigaz çıkışları

Oksigaz çıkışları, Oksigaz İşlem ekranındaki zamanlayıcılarla kontrol edilir. Aşağıdaki ekran, iki torçlu bir oksigaz kesim 
sisteminin çıkış atamalarında bir örnek gösterir.

Not: Plazma ve oksigazı birleştiren bir kesim sisteminde oksigaz kesim istasyonları için G/Ç atarken, 9-20 arası 
numaralandırılmış G/Ç kullanın.
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Torç ateşleme: Torç ateşleyicilerini etkinleştirir.

Zamanlayıcı: Ateşleme Süresi, alevi ateşlerken oksigaz ateşleyicisinin açık kalma süresini belirler.

Düşük ön ısıtma kontrolü: Düşük basınçlı yanıcı gaz kanalını etkinleştirir.

Zamanlayıcılar:

 Düşük Ön ısıtma Süresi, delme öncesinde, düşük basınçlı yanıcı gaz kanalını kullanarak çalışma 
parçasının ön ısıtmasının yapılacağı süreyi belirler. 

 Ateşleyiciler: Kesme sonunda Düşük Ön ısıtma Kontrolü çıkışını etkinleştirmek için Ateşleyicileri 
Hayır ve Ateşleme Süresi’ni 0 olarak ayarlayın ve hızlı ilerleme sırasında torcu yanar tutun. Her yeni 
delme noktasında Düşük Ön ısıtma Kontrolü çıkışını kapatmak ve alevi yeniden tutuşturmak için 
Ateşleyicileri Evet olarak ayarlayın.

 Kesim Sırasında Ön ısıtma, Düşük Ön Isıtma’nın kesme sırasında açık kalıp kalmayacağını belirler.

Yüksek ön ısıtma kontrolü: Yüksek basınçlı yanıcı gaz kanalını etkinleştirir.

Zamanlayıcılar:

 Yüksek Ön ısıtma Süresi, delme öncesinde, yüksek basınçlı yanıcı gaz kanalını kullanarak çalışma 
parçasının ön ısıtmasının yapılacağı süreyi belirler.

 Kesim Sırasında Ön Isıtma, Ön Isıtma’nın kesme sırasında açık kalıp kalmayacağını belirler.

Notlar: 

 Parçayı yürütürken Ayarla, Uzat veya Bırak yazılım tuşlarını kullanarak Düşük ya da Yüksek Ön ısıtma 
süresi ayarı yapabilirsiniz. Ön ısıtma zamanlayıcılarını tamamen baypas etmek için Döngü 
Başlangıcı’na iki kez basın.

 Kesme sistemi Düşük Ön ısıtma Kontrolü çıkışını desteklemiyorsa, o zaman için Ateşleyicileri Hayır 
ve Ateşleme Süresi 0 olarak ayarlandığında hızlı ilerleme sırasında torcu yanar halde tutmak için 
Yüksek Ön ısıtma Kontrolü kullanılır.

Delme kontrolü: Ön ısıtma işlemini hızlandıran düşük basınçlı oksijen kanalı olan delme oksijenini açar.

Zamanlayıcılar:

 Delme Süresi, torcu kesme yüksekliğine indirmeden önce Delme Kontrolü çıkışının açık kalacağı saniyeyi 
belirler.

 Taşımalı Delme Süresi, X/Y hareketini sağlar ve Delme Kontrolü çıkışının açık kalacağı saniyeyi belirler.

Torç Yukarı: Servo olmayan bir motorun torcu yukarı götürmesi için bir röleyi çalıştırır.

Zamanlayıcılar:

 Birincil Torç Yukarı Süresi, tamamlanan her kesim sonrasında torcun kaldırılacağı süreyi belirler. 
Bu süre geçene kadar veya lifter Torç Yukarı Algısı girişini etkinleştiren bir limit svicine ulaşana kadar 
torç kaldırılmaya devam eder.

 Delme Torç Yukarı Süresi, delme sonrasında delme çapağının temizlenmesi için torcun kaldırılacağı 
süreyi ayarlar.

Torç Aşağı: Servo olmayan bir motorun torcu yukarı götürmesi için bir röleyi çalıştırır.

Zamanlayıcılar:

 Birincil Torç Aşağı Süresi, torç ateşlendikten sonra her yeni kesim başlangıcında torcu indirme 
saniyesini belirler. Bu süre dolana kadar veya lifter Torç Aşağı Algısı girişini etkinleştiren bir limit 
svicine ulaşana kadar torç indirilmeye devam eder.
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 Birincil Torç Aşağı Süresi, kesim içi torcun indirileceği saniyeyi belirler. Bu zamanlayıcı torcun kesme 
yüksekliğine erişmesini sağlamalıdır.

 Kesim Sırasında Torç Aşağı, Torç Aşağı çıkışının kesme sırasında açık kalıp kalmayacağını belirler. 
Bu parametre bir pnömatik lifter ile kullanılabilir.

Kesme Kontrolü: Çalışma parçasını kesecek yüksek basınçlı oksijen kanalı olan kesme oksijen kanalını çalıştırır.

Zamanlayıcılar:

 Kesim Kapanma Süresi, her bir kesim sonunda Kesme Kontrolü çıkışının açık kalacağı saniyeyi 
belirtir. Torcun kesimi tamamlamasını sağlar ve herhangi bir gecikmeyi (alevin metalle temas ettiği 
ve büküldüğü zaman hafif bir açı oluşmasına neden olan) ortadan kaldırır. Kesme Sonu süresini 
kullanarak, alevin sönmeden önce dik olması için gereken süreyi ayarlar.

 Kesim Kontrolü Gecikmesi, delme sırasında CNC’nin Kesme Kontrolünü açmadan önce bekleyeceği 
saniyeyi belirler.

Tahliye Gazı: Torçtan gazı temizlemede kullanılan bir valfi kontrol eder.

Zamanlayıcı: Tahliye Süresi, torcun bir sonraki kesime geçmeden önce kesim sonunda gaz temizlemesini 
duraklatacağı saniyeyi belirler. Bu zamanlayıcı, Birincil Torç Yukarı zamanlayıcısı ile çakışabilir.

Düşük Lifter Hızı: Torç Aşağı ve Torç Yukarı numaralandırılmış G/Ç ile açılır ve torç çalışma parçasına yakınken ince 
ilerleme ayarına izin verir. Düşük Lifter Hızı süresi geçtiğinde, Düşük Lifter Hızı kapanır.

Zamanlayıcı: Düşük Lifter Hızı, Düşük Lifter Hızı çıkışının açık olacağı saniyeyi belirler. Bu zamanlayıcının değeri, 
Ön Torç Kaldırma Süresi ve Ön Torç İndirme Süresi değerlerinden daha az olmalıdır.

Oksigaz kurulumu

1. Özel Kurulumlar ekranında (Kurulumlar > Parola > Özel Kurulumlar), Yüklü Araç olarak Oksigazı seçin.

Bu seçim oksigazı bir Kesme Modu olarak çalıştırır ve Oksigaz İşlem ekranı ve Oksigaz Kesim Tablosu’nu çalıştırır.

2. G/Ç (Kurulumlar > Parola > Makine Kurulumları > G/Ç ) ekranında, oksigaz kesim sisteminiz için girişleri ve 
çıkışları atayın. 

Sistem için G/Ç atamaları, oksigaz torçlarının sayısına ve CNC’nin tüm torçları bağımsız çalıştırıp çalıştırmayacağına 
göre olacaktır. Her bir oksigaz torcunu birbirinden bağımsız olarak çalıştırmak için numaralandırılmış G/Ç’yi kullanın. 
Numaralandırılmış G/Ç’ler kullanılıyorsa, her istasyon için bir giriş olacak şekilde İstasyon Seç girişlerini atayın. 

Not: Sistem, oksigaz torçlarını yakmak için ateşleyicileri kullanmıyorsa, Ateşleme çıkışını atamayın. 

3. Oksigaz İşlem ekranında, tüm ön ısıtmalar, delme, sürünme ve torç yukarı/aşağı hareketi için zamanlayıcı değerlerini 
girin. (Kurulumlar > İşlem > Oksigaz).

Her bir delme noktasında Ateşleyici çıkışını kullanacaksanız, Ateşleyiciler’de Evet’i seçin. Tüm torçları ateşlemek için 
Manuel Ateşleme Seç girişini kullanacaksanız, Ateşleyiciler’de Hayır’ı seçin.
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Oksigaz İşlem Ekranı aşağıda gösterilmektedir.



Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9 251

15 - Oksigaz Uygulaması

Oksigaz kesim tablosu

CNC plazma oksigaz kesim sistemleri için kesim tabloları sağlar. Kesim tabloları, oksigaz kesim sisteminde kullanılan torç 
tipine özgüdür. 

Kesme sisteminiz analog girişlerde (bir sonraki bölümde açıklanmaktadır) oransal regülatörler kullanıyorsa, kesim 
tablosundaki gaz basınçları Oksigaz İşlem ekranına aktarılır.
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Analog çıkışlarla oransal gaz regülatörlerini kontrol etme

Hypertherm CNC’leri oransal gaz regülatörlerini kontrol edebilen analog çıkışlar sunar. Bu stratejiyi kullanmanız, gaz iletim 
istemi için gereken regülatör sayısını, bu bölümde başlarda gösterilen altıdan aşağıda gösterilen üçe indirir. Analog çıkışlar 
üç kanal için kullanılabilir: yanıcı gaz, ön ısıtma oksijeni ve delme/kesme oksijeni.

Not: Oksigaz kesim sisteminizi bu şekilde kurmanız, ilave analog çıkışlarının sayısını kontrol etmek için bir 
SERCOS sürücü sistemi gerektirir.

Yüksek ön ısıtma yakıtı
Yanıcı gaz

kaynağı

Oksijen gaz
kaynağı

Ön ısıtma oksijeni

Kesme ve delme oksijeni

Tahliye yakıtı

Tahliye ön ısıtma oksijeni

Yanıcı gaz
Ön ısıtma oksijeni

Kesme ve delme oksijeni

Gaz solenoid valfi, normalde kapalı

Manuel basınç regülatörü

Akış kontrol valfi

Torç 2Torç 1

Her bir torcun kendi kaynak hatları:
Kesme oksijeni 1 ve 2

Ön ısıtma oksijeni 1 ve 2
Yanıcı gaz 1 ve 2

Tahliye kesme oksijeni
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Analog çıkışları kurma

CNC, analog çıkışları için 0 ila 10 VDC referans voltajı sunar. Her bir analog çıkış için maksimum regülatör basıncı 
girmeniz gerekecek. Ardından CNC, 0 ila maksimum basınç arasındaki basınç değerlerine karşılık gelen voltajı hesaplar. 
Doğruluğu kontrol etmek için CNC’ye bir geri besleme yoktur.

1. Kurulumlar > Parola > Makine Kurulumları > G/Ç.

2. Gaz kanalını seçin ve buna bir analog çıkış ile maksimum basınç atayın. Kanallar gruplar halinde listelenir. Her 
gruptaki her bir kanal seçilip bir analog çıkış ile eşleştirilmelidir. CNC, bu kanalları ve basınçları Oksigaz İşlem 
ekranı transfer eder.

Oksigaz torç basınçları Atanacak analog çıkışlar
Standart Oksijen Kes

Ön ısıtma Oksijeni
Ön Isıtma Gazı

Üçlü bevel torç 2 Oksijen Kes TBT 2
Ön ısıtma Oksijen TBT 2
Ön ısıtma Gazı TBT 2

Üçlü bevel torç 3 Kesme Oksijeni TBT 3
Ön ısıtma Oksijeni TBT 3
Ön ısıtma Yanıcı Gazı TBT 3

Üçlü bevel ön ısıtma torcu Ön ısıtma Oksijeni TBPT
Ön ısıtma Gazı TBPT
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CNC’den gaz basınçlarını ayarlama

Oksigaz İşlem ekranındaki basınçları ayarlayabilirsiniz. Her bir basıncın bir kontrollü ark oluşum süresi vardır. Oksigaz 
kesim tablosu başlangıç değerler setini sunar.

Gaz basınçlarını ya da zamanlayıcıları ayarlarken, basınçları kesim sistemine göndermek için Uygula yazılım tuşunu kullanın. 
İhtiyaçlarınıza göre sistemin ince ayarını yaparken, ekrandan çıkmadan Uygula’yı seçebilir, ekrandaki basınçları 
değiştirebilir ve tekrar Uygula’yı seçebilirsiniz.
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Oksigaz kesmede aşamalı delme

Aşamalı delme, delme sırasında oksijen basıncını artırır ve torcu malzemeye daha hızlı girmesine yardımcı olur. Ayrıca, 
taşımalı delme sabit delmenin de yerini alır. Aşamalı delme sırasında, delmeyi gerçekleştirirken, CNC sürünme hızında 
hareket etmeye başlar.

Aşamalı delme, Aşamalı Delme 1-4 olarak adlandırılan dört çıkışı gerektirir. Çıkışlar dört ayrı oksijen regülatörünü veya bir 
oransal regülatörü kontrol edebilir. Oksigaz işlem ekranında, aşamalı delme için üç moddan birini seçebilirsiniz. Her mod, 
aşamalı delme çıkışlarını farklı bir sırayla çalıştırır. Çalıştırılacak her bir çıkış için süreyi girebilirsiniz. 

 Aşamalı Delme Süresi 1 Aşamalı Delme 1 çıkışını kontrol eder.

 Aşamalı Delme Süresi 2 Aşamalı Delme 2 çıkışını kontrol eder.

 Aşamalı Delme Süresi 3 Aşamalı Delme 3 çıkışını kontrol eder.

 Aşamalı Delme Süresi 4 Aşamalı Delme 3’ün süresi geçtikten sonra çalışır.
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Aşağıdaki tablo, üç mod için çıkış çalıştırmasını gösterir. Parçayı sürdüğünüzde, bu parametrelerle ilişkili G / Ç açıldığında, 
durum olarak Sürünüyor gösterilir.

Mod 1 Mod 2 Mod 3
Aşamalı Delme Çıkışı 
(numara) = (durum)

Aşamalı Delme Çıkışı 
(numara) = (durum)

Aşamalı Delme Çıkışı 
(numara) = (durum)

Torç, sürünme 
hızına ulaşır

1 = Açık
2 = Kapalı
3 = Kapalı
4 = Kapalı

1 = Açık
2 = Kapalı
3 = Kapalı
4 = Kapalı

1 = Açık
2 = Kapalı
3 = Kapalı
4 = Kapalı

Aşamalı Delme Süresi 
1’in süresi doldu

1 = Açık
2 = Açık
3 = Kapalı
4 = Kapalı

1 = Açık
2 = Açık
3 = Kapalı
4 = Kapalı

1 = Kapalı
2 = Açık
3 = Kapalı
4 = Kapalı

Aşamalı Delme Süresi 
2’nin süresi doldu

1 = Açık
2 = Açık
3 = Açık
4 = Kapalı

1 = Açık
2 = Açık
3 = Açık
4 = Kapalı

1 = Kapalı
2 = Kapalı
3 = Açık
4 = Kapalı

Aşamalı Delme Süresi 
3’ün süresi doldu

1 = Açık
2 = Açık
3 = Açık
4 = Açık

Torç, kesim hızına yükselir.

1 = Kapalı
2 = Kapalı
3 = Kapalı
4 = Açık

Torç, kesim hızına yükselir.

1 = Kapalı
2 = Kapalı
3 = Kapalı
4 = Açık

Torç, kesim hızına yükselir
Aşamalı Delme 
Sonunda

Kesimin sonuna kadar Aşamalı 
Delme çıkışları açık kalır (M08)

Kesimin sonuna kadar Aşamalı 
Delme çıkışı 4 açık kalır (M08)

Kesimin sonuna kadar Aşamalı 
Delme çıkışı 4 açık kalır (M08)
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Bölüm 16

Su Jeti Uygulaması

Su jeti kesme, kauçuktan paslanmaz çeliğe kadar çok farklı malzemelerin kesimi için yüksek basınç altında (2068 ila 6205 
bar) su ve aşındırıcı malzeme kullanır. Su jeti araçları detaylı, 3B şekilleri asgari kerf (1,016 ile 1,27 mm arası) ve ısıdan 
etkilenen bölge olmadan kesme yeteneğine sahiptir. Çoğu kesme 1 dereceden daha az konikliğe sahiptir.

Su jeti kesimin kalitesi su basıncından, aşındırıcı tipinden, kesme hızından ve nozulla çalışma parçası arasındaki 
mesafeden etkilenir. Revizyon 9

Donanım ve Yazılım Gereksinimleri

Bir su jeti sistemi Hypertherm, OEM üreticileri veya sistem entegratörleri ve son kullanıcılardan parçalar gerektirir. 
Hypertherm, diğer parçaların operasyonunu koordine eden Phoenix yazılımını (sürüm 9.7 veya üstü) çalıştıran ve parça 
programlarını depolayan CNC’yi sağlar.

OEM üreticileri veya sistem entegratörleri bir su jeti tablosu, su pompası, su jeti aracı, kontrol kutusu ve sürücüler ve 
motorlar sağlar.

Son kullanıcı çalışma parçasına uygun olan aşındırıcıyı sağlar.

Phoenix’te Yazılım Yapılandırması

Phoenix yazılımında bir su jeti sisteminin yapılandırılması diğer kesme sistemleri için yapılan kuruluma çok benzerdir. 
Aşağıdaki bölümlerde bir su jeti sisteminin aşağıdaki yazılım özelliklerini ayarlamayla ilgili prosedürleri bulabilirsiniz.

1. Kesme araçları

2. İstasyon yapılandırması

3. İşlem özellikleri

4. G/Ç atamaları

Araçları Yapılandırma

Su jetini kurulu bir araç olarak seçmek için:

1. Özel Kurulumlar ekranını açmak için Kurulumlar > Şifre’yi seçin ve Özel parolayı girin.
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2. Kurulu Araçlar bölümünde Su Jeti’ni seçin.

3. Tamam’ı seçin.
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İstasyon Yapılandırma

Kurulu su jetinin türünü belirlemek için:

1. İstasyon Yapılandırması ekranını açmak için Kurulumlar > Şifre’yi seçin ve İstasyon şifresini girin.

2. Su Jeti’nde yapılandırmak istediğiniz modeli seçin.

3. Tamam’ı seçin.
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İşlem Kurulumu

Su jeti kesme işlemleri kesme tablosu veri tabanındaki ayrı ayrı kesme tabanları tarafından tanımlanır. Kesme tablosu 
CNC’nin su jeti kumandasına ilettiği kesme işlemi parametrelerini içerir. Phoenix yazılımı desteklediği tüm su jeti modelleri 
için bir kesme tablosu şablonuyla birlikte gönderilir. Her su jeti kesme tablosu aşağıdaki işlem değişkenleriyle tanımlanır:

 Malzeme Tipi

 Spesifik Malzeme

 Delik Boyutu

 Kalınlık (inç)

 Kenar Kalitesi Malzemesi

OEM üretici veya sistem entegratörü her müşterinin uygulamaları için ihtiyaç duyduğu veya Phoenix’in desteklemediği 
su jeti sistemleri için kesim tabloları oluşturmalıdır. Bu kesim tabloları Phoenix yazılımıyla birlikte sunulan şablondan 
hareketle oluşturulmuştur.

Oluşturulması gereken iki tür kesim tablosu vardır. Fabrika kesim tabloları .fac uzantısına sahiptir ve operatörler 
tarafından değiştirilemez. Kullanıcı kesim tabloları operatörler tarafından düzenlenebilir ve kaydedilebilir. Bu dosyalar 
.usr uzantısına sahiptir.
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Fabrika ve kullanıcı kesim tabloları oluşturabilmek için aşağıdaki prosedürü kullanın:

1. Ana ekrandan Kurulumlar > Şifre’yi seçin ve şifre ekranında SETUPPAC şifresini girin:

Not: Bu şifre Kesim Tabloları ekranında veriyi düzenlemenize izin verir. Değişiklikleri kaydetmeden önce Kesim 
Tablosu ekranındaki tüm verilerin doğru olduğunu dikkatlice kontrol edin.

2. Tamam’ı seçin.

3. Ana ekrana geri dönün ve Su Jeti Kesim Tablosu ekranını açmak için Su Jeti Kesim Tablosu’na basın.

1. Su jeti kesme işlemini tanımlamak için bu prosedürü izleyen tablodaki işlem seçeneklerinin açıklamalarını kullanın.

2. Fabrika ve kullanıcı kesim tablolarında kaydetmek istediğiniz bir işlem tanımladığınızda Fabrika Dosyası Oluştur’u 
seçin. Dosya .fac uzantısıyla Kesim Tabloları klasörüne kaydedilir.

3. Aynı işlemi operatörlerin düzenleyebileceği ve kaydedebileceği bir dosya olarak kaydetmek için Varsayılan Olarak 
Kaydet’i seçin.

4. Değişiklikleri tamamlamak için Tamam’ı ve ardından Evet’i seçin.

5. Kesim tablosu düzenleyicisini kapatmak için Şifre ekranında SETUPARC’ı tekrar girin.

Malzeme Tipi: Bu kesme işlemi için malzemeyi (örneğin, paslanmaz çelik) belirler.

Ayar: Siyah sac, paslanmaz çelik veya alüminyum.

Spesifik Malzeme: Kesim işlemi değişkenleri için yapılan seçimlere dayalı benzersiz bir kesim işlemi oluşturur. Bir 
spesifik malzeme için işleme ayar yapmak amacıyla sağdaki işlem parametrelerini değiştirebilirsiniz. İşleme 
bir isim vermek için Spesifik Malzeme’yi kullanarak İşlemi Kaydet’e basarak yeni işlemi kaydedin.
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Ayar: Bir su jetinin kesebileceği herhangi bir malzeme olabilir.

Delik Boyutu: Su jeti deliğinin çapını kaydeder. 

Ayar: 0,127 ile 0.762 mm arası (kullanılabilir kesme tablosu dosyalarına bağlı olarak).

Bu değer Makine Özellikleri kutusunda İşlem ekranı üzerinde sadece operatöre referans olması için 
görüntülenir.

Kalınlık: Kesilecek malzemenin kalınlığını seçer.

Ayar: Listeden bir ölçüm kullanın veya yenilerini ekleyin.

Kenar Kalitesi: Malzeme üzerinde dış kontür kesim kalitesini belirler.

Ayar: Q1 (en düşük) ile Q5 (en yüksek) arası.

Temizleme Süresi: Kesme Kontrolü çıkışı öncesinde Aşındırıcı Kontrol çıkışının etkinleştirildiği süreyi belirler. 
Sistem su jeti etkin olmadan önce bir aşındırıcı akışı gerektirirse bu parametreyi kullanın. Bu süre 
0’a ayarlandığında, Aşındırıcı Kontrolü ve Kesme Kontrolü çıkışları eşzamanlı olarak açılır. 

Not: Aşındırıcı Kontrol çıkışı, yalnızca Aşındırıcı Besleme Oranı sıfırdan farklı bir değere ayarlandığında açılır.

Ayar: 0 ila 9,99 saniye.

Kapanma Süresi: Aşındırıcı Kontrol çıkışının kesme sonunda etkin kalacağı süre miktarını belirler. 

Ayar: 0 ila 9,99 saniye.

Aşındırıcı Besleme Oranı: Su jetine enjekte edilecek aşındırıcı oranını belirler. Bu değer, yapılandırılmış DAC’tan 
+10 voltluk bir analog sinyal olarak çıkar. Bu değer 0 olarak ayarlanırsa, Aşındırıcı Kontrol çıkışı kapalı kalır.

Ayar: 0 ile 1 kg arası / min = 0 ile +10 volt arası çıkış.

Oynatma Çapı: Delme süresi sırasında eklenen bir yüksek hızda dairesel hareketin yaklaşık çapını belirler. Kesilen 
malzemeye bağlı olarak, bir oynatma delmesi delme süresini azaltabilir. Bu özellik kullanılmazsa, oynatma 
olmaması için bu değeri 0’a ayarlayın.

Ayar: 0 ile 2,54 mm arası çap.

Delme Süresi: Su jetinin kesme hareketi başlamadan önce malzemeyi delmek için gerek duyduğu süreyi belirler. Bu süre 
boyunca, sıfırdan farklı bir değere ayarlanmışsa, oynatma delmesi etkindir. Ayrıca, bu süre boyunca Delme 
Kontrolü çıkışı etkindir.

Ayar: 0 ile 9999,99 saniye.

Dinamik Delme Süresi: Bu süre aralığı, Delme Süresi’nden hemen sonra yavaş hareket eden bir aralık sağlar. Bir 
Dinamik Delme Süresi aralığı ayarlarsanız; Phoenix Dinamik Delme Süresi’ni, Kesme Hızı’nı Dinamik Delme 
Geçersiz Kıl yüzdesiyle çarparak hesaplar. 

Not: Bu aralık, Delme Süresi’ni 0’a ayarlayarak ve bu aralıkta düşük bir hız kullanarak taşımalı bir delme için 
kullanılabilir.

Ayar: 0 ile 9999,99 saniye.

Düşük Basınçlı Delme: Delme aralığında Düşük Basınçlı Delme çıkışını etkinleştirir. Bu çıkış, cam gibi kırılgan 
malzemeleri delerken su jeti basıncını azaltmak için kullanılabilir.

Ayar: Kapalı / Açık.
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Düşük Basınç: Düşük Basınçlı Delme işlemi sırasında kullanılacak basınç ayarını kaydeder. 

Ayar: 689,65 ile 8273,71 bar arası.

Bu değer, su jeti kontrol cihazı üzerinde manuel olarak ayarlanmalıdır. Operatör bu değeri değiştirebilir 
ancak değeri su jeti kontrolöründe de değiştirmelidir.

Kesme Hızı: Kesme sırasında kullanılan kesim hızını ayarlar.

Ayar: Hızlar ekranında Maksimum Makine Hızı için 0 değerini ayarlayın (Kurulum > Parola seçimi yapın, 
Makine parolasını girin ve Hızlar’ı seçin).

Dinamik Delme Geçersiz Kılma: Dinamik Delme Süresi sırasında Dinamik Delme Hızı için kullanılan Kesim Hızı 
yüzdesini belirler.

Ayar: %1 ile %99 arası.

Durma Süresi: Bir sonraki kesime geçmeden önce hareketin duracağı süre miktarını belirler. Kesmeler arasında 
duraklama gerekmiyorsa bu değeri 0’a ayarlayın.

Ayar: 0 ila 9,99 saniye.

Basınç: Kesme işlemi için kullanılacak basınç ayarını kaydeder. 

Ayar: 689,65 ile 8273,71 bar arası.

Bu değer, su jeti kontrol cihazı üzerinde manuel olarak ayarlanmalıdır. Operatör bu değeri değiştirebilir 
ancak değeri su jeti kontrolöründe de değiştirmelidir.

Odak Tüpü Boyutu: Su jeti odak tüpü boyutunu tanımlar. Bu tüp, su jetine manuel olarak yüklenmelidir.

Ayar: 0,127 ile 2,54 mm arası.

Bu değer Makine Özellikleri kutusunda İşlem ekranı üzerinde sadece operatöre referans olması için 
görüntülenir.

Kerf Genişliği: Su jeti aracının kerf genişliğini kaydeder. 

Ayar: 0,127 ile 2,54 mm arası.

Yazılım kerfin genişliğini telafi etmek amacıyla hareket kontrolü için bu değeri kullanır. Doğru kesme için 
bu değer, kurulu su jeti aracının yarattığı kerfin genişliğiyle aynı olmalıdır.

Kesme Yüksekliği: Kesim yüzeyi üzerinde su jeti deliğinin yüksekliğini kaydeder. 

Ayar: 0,0254 ile 25,4 mm arası.

Operatör su jetini bu yükseklikte manuel olarak konumlandırmalıdır. Operatör bu değeri değiştirebilir ancak 
çalışma parçası üzerinde su jeti aracı yüksekliğini de değiştirmelidir.

Operatörler belirli işler için kesme işlemleri yaratmak amacıyla kullanıcı kesim tabloları düzenleyebilir ve kaydedebilir. Bir 
.usr dosyasını düzenlemeye ilişkin prosedür için bakın Su Jeti Kesim Tablosu Düzenleme sayfa 269.
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İşlem Seçimi Seçenekleri Ekleme

Spesifik Malzeme, Delik Boyutu, Kalınlık veya Kenar Kalitesi için bir seçenek eklemek için:

1. Parametreyi seçin.

2. Ekranın alt kısmındaki mavi yazılı mesajı çift tıklayın.

3. Ekle’yi seçin.

4. Yeni seçeneğin adını girin.
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5. Tamam’ı seçin. Yeni giriş seçenekler listesine eklenir.

İşlem Seçimi Seçeneklerini Kaldırma

Spesifik Malzeme, Delik Boyutu, Kalınlık veya Kenar Kalitesi için bir seçenek kaldırmak için:

1. Parametreyi seçin.

2. Ekranın alt kısmındaki mavi yazılı mesajı çift tıklayın.

3. Kaldır’ı seçin.

4. Seçeneği kaldırmak için onay mesaj kutusunda Evet’i seçin.

Su Jeti Uygulamaları için G/Ç

CNC ile su jeti kontrol cihazı arasındaki iletişim genel G/Ç (Kesme Kontrolü ve Delme Kontrolü çıkışları) ve su jetli 
kesmeye özgü üç diğer G/Ç sinyali kullanır. Aşağıdaki tablolarda bu sinyaller açıklanmaktadır.

Girişler

Su Jeti Arızası: CNC’ye bir pompa hatası olduğunu bildirir. CNC üzerinde “Su Jeti Arızası” mesajı gösterilir.

Operatör, arıza hakkında belirli bilgiler için su jeti kumandasını kontrol etmelidir.

Çıkışlar

Aşındırıcı Kontrolü: Aşındırıcı Kontrolü, kesme sırasında suya aşındırıcı katılmasını etkinleştirmek için Kesme Kontrolü 
çıkışı ile birlikte çalışır. 

Etkinleştirme: Aşındırıcı Kontrolü mevcut işlemde Aşındırıcı Besleme Oranı için bir değer ayarlandığında 
etkinleştirilir. Kapanma Süresi dolduğunda Aşındırıcı Kontrolü kapanır. 

Hem Aşındırıcı Besleme Oranı hem de Kapanma Süresi Su Jeti İşlem ekranında ayarlanır.
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Kesme Kontrolü: Bu çıkış su jetini etkinleştirir. Bu su jeti BAŞLAT sinyalidir.

Etkinleştirme: Bu çıkış bir kesimin başlangıcında CNC tarafından etkinleştirilir.

Düşük Basınçlı Delme: Çalışma parçasını delerken düşük basınç kullanması için CNC’den su jeti kumandasına giden 
bir sinyaldir.

Etkinleştirme: Düşük Basınçlı Delme seçilirse Delme Süresi boyunca açık kalır. 

Hem Düşük Basınçlı Delme hem de Delme Süresi Su Jeti İşlem ekranında ayarlanır.

Bu çıkışın kullanılması: Bu çıkış, cam gibi kırılgan malzemeleri delerken su jeti basıncını azaltır.

Delme Kontrolü: Delme sırasında CNC’den su jeti kumandasına giden bir sinyaldir.

Etkinleştirme: Delme kontrolü Delme Süresi boyunca etkinleştirilir.

Delme Süresi Su Jeti İşlem ekranında ayarlanır.

Analog Çıkış

Bir SERCOS EDGE Pro CNC üzerinde, Aşındırıcı Besleme Oranı SERCOS halkası üzerinde bir yerde, bir sürücü 
amplifikatöründe veya bir iç hat G/Ç modülünde bir analog çıkışa ihtiyaç duyar. Bu analog çıkışı tanımlamak için G/Ç 
ekranındaki analog çıkışlardan birini SERCOS halkası üzerindeki analog çıkış konumlarından birine atayın.

Bir Hypath EDGE Pro CNC üzerinde, Aşındırıcı Besleme Oranı EDGE Pro üzerindeki eksen konektörü üzerindeki servo 
komut çıkışlarından birini kullanır. Kurulum sırasında Aşındırıcı Besleme Oranı çıkışı bu eksen üzerindeki servo komutu 
kablolarına bağlanmalıdır. Ek olarak, EDGE Pro için donanım anahtarı, yazılımda bulunan en az bir ekstra eksene sahip 
olmalıdır. Örneğin 2 eksenli bir EDGE Pro, donanım tuşu üzerinde atanmış 3 eksene sahip olmalıdır ve böylece üçüncü 
eksen Aşındırıcı Besleme Oranı analog çıkışı için kullanılabilir. 

Kullanılabilir olan ve atanan eksen sayısını doğrulamak için Diyagnostikler > Kontrol Bilgileri ekranına bakın ve Kurulu 
Eksenler ekranındaki sayısı ile Makine ekranında atanmış eksen sayısını karşılaştırın.
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Bu analog çıkışı Phoenix üzerinde tanımlamak için:

1. Atanan şifreyi kullanarak Makine ekranını açın ve G/Ç’yi seçin.

2. Analog çıkış listesinden Aşındırıcı Besleme Oranı’nı seçin.

3. Hiçbiri’ni ve ardından Tamam’ı seçin.
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Su Jeti Operasyonları

CNC’de su jeti uygulamaları operasyonları plazma operasyonlarına benzer. Aradaki temel fark operatörün Ana ekrandaki 
Kesme Modu olarak su Jeti’ni seçmesi gerektiğidir.

Ek görevler Phoenix Operatör Kılavuzu (806400) içerisinde açıklanmaktadır:

1. Bir parça seçin ve yükleyin.

2. Kesme işlemini yapılandırın.

3. Çalışma parçasına bir parça hizalayın.

4. Parçayı kesin.



Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9 269

16 - Su Jeti Uygulaması

Su Jeti Kesim Tablosu Düzenleme

Bir kesim tablosunu özelleştirmek için:

1. Ana ekrandan İşlem > Su Jeti Kesim Tablosu’na basarak Su Jeti Kesim Tablosu ekranını açın.

2. İşlem Kurulumu bölümündeki parametre tanımlarını kullanarak su jeti kesme işlemini tanımlayın.

3. Bu parametrelerden birini değiştirdiğinizde yeni değer mavi olarak çıkar. Bu değişiklikleri kaydetmek için İşlemi 
Kaydet’e basın. 

CNC değişiklikleri kesim şemasına kaydeder ve onları bir .usr dosyasında depolar. İşlemi bir sonraki seçişinizde CNC 
düzenlenen işlemi bu .usr dosyasından düzenlenen değerler mavi görünür şekilde yeniden yükler. 

4. İşlemi orijinal kesim şeması değerlerine geri çevirmek için İşlemi Sıfırla’ya basın.

5. Tamam’ı seçin.



270 Phoenix 9.74.0 Yükleme ve Montaj Kılavuzu 80641N Revizyon 9

16 - Su Jeti Uygulaması

Su Jeti Programlama

Su jeti parça programları Phoenix V9 Yazılımı V9 Serisi Programcı Kullanma Kılavuzu içerisinde bulunan G59 İşlem 
Değişkenleri bölümünde açıklanan aynı G59 kodlarını kullanır. Yeni su jeti Fdeğeri değişkenleri aşağıdaki tabloda 
açıklanmaktadır.

Bu kodlar bir su jeti parça programının başlangıcına gömüldüğünde CNC karşılık gelen su jeti işlemi kesim tablosuna 
bakar. Bu kesim tablosunda depolanan tüm işlem parametreleri CNC içerisine otomatik olarak yüklenir ve parçayı kesmek 
için kullanılır.

Not: Gerekli su jeti kesim tablolarını geliştirmek ve kaydetmek OEM üreticinin veya sistem entegratörünün 
sorumluluğudur. Daha fazla bilgi için bu bölümde daha önce bulunan İşlem Kurulumu bölümüne bakın. 

Örnek kod formatı: G59 V502 F41

V5XX Değişkeni Ad Fdeğeri için kabul edilebilir aralık Fdeğeri 
formatı

Fdeğeri 
birimleri

V502, 512, 522, 532 Torç Tipi 41 = Su jeti XX Hiçbiri
V553 Su jeti Malzeme 

Tipi
1 = Siyah Sac
2 = Paslanmaz Çelik
3 = Alüminyum
4 = Diğer

X,XX Hiçbiri

V554 Su Jeti Delik 
Boyutu

F1 ile F20 arası
F22 ile F30 arası (2’nin basamaklarında)
F10 = 0,010 inç

XX İnç

V556 Su Jeti Kenar 
Kalitesi

F1 = Ayırma
F2 = Kesintisiz
F3 = Temizleme
F4 = İyi
F5 = Mükemmel

X Hiçbiri

V557 Su jeti Malzeme 
Kalınlığı

F1 ile F60 arası XX Hiçbiri
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