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MP250

Przed rozpoczęciem pracy
Deklaracja zgodności UE

C

Dyrektywa WEEE

Firma Renishaw plc deklaruje, że MP250 odpowiada mającym
zastosowanie standardom i regulacjom.
Aby uzyskać pełną deklarację zgodności z wymaganiami WE
skontaktuj się z firmą Renishaw lub odwiedź witrynę
www.renishaw.pl/mp250.
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Oznaczenie produktów firmy Renishaw i/lub towarzyszącej im
dokumentacji takim symbolem oznacza, iż produkt nie powinien
być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Odpowiedzialność za dostarczenie
takiego produktu do wyznaczonego miejsca zbiórki produktów
przeznaczonych do utylizacji odpadów elektrycznych oraz
elektronicznych (WEEE) w celu umożliwienia ich recyklingu lub
innych form odzysku ponosi użytkownik końcowy. Prawidłowa
utylizacja takiego produktu pomoże zachować cenne zasoby
oraz uniknąć negatywnego wpływu na środowisko. Szczegółowe
informacje można uzyskać w najbliższym punkcie zbiórki lub od
przedstawiciela firmy Renishaw.

Przed rozpoczęciem pracy
Bezpieczeństwo

•

okablowania nie wolno prowadzić wzdłuż wysokoprądowych
kabli zasilających takich jak kable zasilania napędu lub
w pobliżu kabli szybkiego przesyłu danych

Informacja dla dostawcy oraz instalatora maszyny

•

długość kabli powinna być zawsze minimalna

Na dostawcy maszyny spoczywa odpowiedzialność
za uprzedzenie użytkownika o wszelkich zagrożeniach
związanych z eksploatacją łącznie z tymi, o jakich wspomina
się w dokumentacji produktu Renishaw oraz za zapewnienie
stosownych osłon i blokad zabezpieczających.

Działanie urządzenia

Podczas obsługi obrabiarek zaleca się używanie ochrony na oczy.

Jeżeli urządzenie to jest użytkowane w sposób inny niż określił to
producent, zabezpieczenie zapewniane przez to urządzenie może
być osłabione.

W pewnych okolicznościach sygnał sondy może fałszywie
wskazywać stan gotowości sondy. Zaleca się nie brać pod uwagę
sygnałów sondy przy podejmowaniu decyzji o zatrzymaniu
maszyny.
Informacja dla instalatora wyposażenia
Wszystkie urządzenia firmy Renishaw są zaprojektowane tak,
aby działały zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów WE
oraz FCC. Każdy instalator urządzenia odpowiedzialny jest za
przestrzeganie następujących zaleceń, aby zapewnić działanie
produktu zgodne z tymi przepisami:
•

Każdy interfejs MUSI być zainstalowany z dala od
potencjalnych źródeł zakłóceń elektrycznych takich jak
transformatory, serwonapędy itd.

•

wszystkie podłączenia 0 V/uziemienie powinny być podłączone
do „głównej szyny uziemiającej” maszyny („szyna uziemiająca”
to wyrównawcze podłączenie dla wszystkich uziemień oraz
kabli ekranowanych maszyny). Przestrzeganie tego zalecenia
jest bardzo ważne, w przeciwnym wypadku może powstać
różnica potencjałów pomiędzy uziemieniami.

•

wszystkie ekrany muszą być podłączone zgodnie z instrukcją
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Mocowanie trzpienia
pomiarowego

1

2

1,8 Nm – 2,2 Nm

M-5000-3707

2-15

Mocowanie MP250 w gnieździe sondy

Odłączenie zasilania lub aktywacja
blokady

A-2063-7587

10.0 Nm

FS10/FS20
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Wyrównanie trzpienia
pomiarowego względem osi
obrabiarki

1,1 Nm

4,0 Nm

Regulacja zgrubna

M-5000-3707

FS10
Regulacja dokładna
4°

4°
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Wyjmowanie trzpienia
pomiarowego

1

M-5000-3707

2
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Zdejmowanie pokrywy
czołowej

A-2063-7587
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Sprawdzanie membrany
zewnętrznej




Zamówienie zestawu membrany zamiennej (A-5500-1650)
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Zakładanie pokrywy czołowej

A-2063-7587

2 Nm
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Ponowne mocowanie trzpienia
pomiarowego

1

2

1,8 Nm – 2,2 Nm

M-5000-3707
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Gwarancja

Kopiowanie niniejszego dokumentu, jego reprodukcja w całości
bądź w części, a także przenoszenie na inne nośniki informacji
lub tłumaczenie na inne języki z użyciem jakichkolwiek metod bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Renishaw jest zabronione.

Sprzęt wymagający sprawdzenia w ramach gwarancji należy
zwrócić dostawcy.

Publikacja materiałów w ramach niniejszego dokumentu nie
implikuje uchylenia praw patentowych firmy Renishaw plc.
Zastrzeżenie
FIRMA RENISHAW DOŁOŻYŁA WSZELKICH STARAŃ, ABY
ZAPEWNIĆ POPRAWNOŚĆ TREŚCI TEGO DOKUMENTU
W DNIU PUBLIKACJI, JEDNAK NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI ODNOŚNIE TEJ TREŚCI. FIRMA RENISHAW NIE
PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W JAKIMKOLWIEK
STOPNIU, ZA EWENTUALNE BŁĘDY ZAWARTE W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Przy zakupie sprzętu od firmy Renishaw obowiązują, o ile
nie uzgodniono inaczej na piśmie, postanowienia gwarancji
zawarte w WARUNKACH SPRZEDAŻY firmy Renishaw Należy
zapoznać się ze szczegółami gwarancji. Główne wyłączenia z
odpowiedzialności gwarancyjnej występują, jeżeli sprzęt był:
•
•

zaniedbywany, nieumiejętnie się z nim obchodzono, był
nieprawidłowo użytkowany lub
był modyfikowany lub w jakikolwiek sposób zmieniany, chyba
że na podstawie wcześniejszej zgody firmy Renishaw.

Przy zakupie sprzętu od innego dostawcy, należy skontaktować
się z nim w celu uzyskania szczegółów gwarancji.

Znaki towarowe
RENISHAW oraz symbol sondy wykorzystany w logo firmy
Renishaw są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Renishaw
plc w Wielkiej Brytanii i innych krajach. apply innovation oraz
inne nazwy i oznaczenia produktów i technologii Renishaw są
znakami towarowymi firmy Renishaw plc oraz jej filii.
Wszelkie inne nazwy marek oraz nazwy produktów użyte w
niniejszym dokumencie są nazwami towarowymi, znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi
do ich właścicieli.
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Renishaw plc
New Mills, Wotton-under-Edge
Gloucestershire, GL12 8JR
United Kingdom

T +44 (0)1453 524524
F +44 (0)1453 524901
E uk@renishaw.com
www.renishaw.com

For worldwide contact details, visit
www.renishaw.com/contact

*H-5500-8500-04*

