SIGMA SELECT låsekort

SIGMA SELECT MigaJOB lås

Vælg ”Låseniveau” i menuen
”Maskinopsætning” for at vælge et af de
to låseniveauer.

Når et job er valgt, er det muligt
at indstille en MigaJOB lås, hvor et
tilladeligt A/V justeringsvindue defineres.

På niveau 1 låses følgende funktioner:

Når jobbet er gemt, og låsen aktiveres
med låsekort, kan indstillelig strøm og
spænding løbende justeres inden for de
fastsatte grænseværdier.

• Menu (undtagen gastest)
• DUO PlusTM
• Pulssvejsning

Vælg ”MigaJOB lås” i
opsætningsmenuen, når det ønskede
job er valgt. Indstil herefter A/V
grænseværdier.

På niveau 2 låses følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
•

Menu (undtagen gastest)
Procesvalg
DUO Plus
Hæftesvejsning
Dialog
Analog fjernbetjening
Indstillet strøm

MigaJOB låsen bliver aktiveret, når
låsekortet indsættes og deaktiveret ved
at genindsætte låsekortet.

Uanset hvilket niveau der er valgt, vil det altid være muligt
at betjene maskinen fra robotinterface.
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Når låsekortet indsættes i betjeningspanelet, vises låsesymbolet og
indikerer, at betjeningspanelet er låst. Betjeningspanelet låses op ved
at genindsætte låsekortet. Herefter slukkes låsesymbolet.

Licens-afhængig

DK

SIGMA2/OMEGA3 YARD låsekort

SIGMA GALAXY/FLEX2 låsekort

Når Migatronic låsekortet indsættes i SD-kortlæseren i ulåst betjeningspanel, vises der i
venstre og i højre display et af tre mulige låseniveauer:
,
eller
. Skift imellem
låseniveauerne ved at dreje på højre drejeknap.

Tryk på den markerede knap i Maskinindst.
menuen for at vælge et af de tre låseniveauer.

På niveau 1 låses følgende funktioner:

• Menu
• DUO PlusTM
• Pulssvejsning

SIGMA2
• Sekundære parametre
• Programvalg
• Ændring af max. antal sekvenser
• Fejl log
• Brænderkontrol
• Vandkølingskonfiguration
• Puls
• DUO PlusTM

OMEGA3 YARD
• Sekundære parametre
• Programvalg
• Ændring af max. antal sekvenser
• Puls
• DUO PlusTM
• Brugermenu (undtagen gastest)

På niveau 2 låses de samme funktioner som på niveau 1, og desuden er følgende låst:
• Strøm / trådhastighed / pladetykkelse
• Hæftesvejsning
På niveau ALL låses de samme funktioner som på niveau 2, og desuden er følgende låst:
• Trim spænding / spænding / drossel
Uanset hvilket niveau der er valgt, vil det altid være muligt at betjene maskinen fra
robotinterface (hvis maskinen tillader anvendelse med robotinterface), ligesom det vil være
muligt at bruge funktionerne:
• Ranger
• Gastest
• 2-takt/4-takt
Når låsekortet tages ud af betjeningspanelet, vises låsesymbolet
og indikerer, at betjeningspanelet er låst. Betjeningspanelet låses op ved at genindsætte låsekortet. Herefter slukkes
låsesymbolet

På niveau 1 låses følgende funktioner:

På niveau 2 låses de samme funktioner som på
niveau 1, og desuden er følgende låst:
•
•
•
•
•

Strøm / trådhastighed / pladetykkelse
Hæftesvejsning
MIG Manager
Dialog
Analog fjernbetjening

På niveau 3 låses de samme funktioner som på niveau 2, og desuden er
følgende låst:
• Trim spænding / spænding / drossel
Uanset hvilket niveau der er valgt, vil det altid være muligt at betjene
maskinen fra robotinterface, ligesom det vil være muligt at bruge
funktionerne:
•
•
•
•

Ranger
Gastest
Sekvensskift (både fra panel og trigger).
2-takt/4-takt

Når låsekortet indsættes i betjeningspanelet, vises låsesymbolet
og indikerer, at betjeningspanelet er låst. Betjeningspanelet låses op ved at genindsætte låsekortet. Herefter slukkes
låsesymbolet

