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Bezpečnost 

1 Bezpečnost 

Pravidla zobrazení 
 

 dává dodatečné pokyny 

 vyžaduje po Vás akci 

 výčet 

Tato část provozního návodu  
m stanoví definované použití přístroje, 
m poukazuje na nebezpečí, která mohou vzniknout pro Vás a jiné osoby při nerespektování 

tohoto provozního návodu, 
m informuje o tom, jak se vyvarovat nebezpečí. 

Dbejte doplňkově k provoznímu návodu  
m příslušných zákonů a nařízení, 
m zákonných ustanovení pro zabránění úrazu, 
m štítků pro zákaz, varování a příkazy právě tak jako varovných pokynů na přístroji. 

U instalace, obsluhy, údržby a opravy zařízení je nutno respektovat platné normy a předpisy 
specifické pro zemi. 

USCHOVEJTE PROVOZNÍ NÁVOD VŽDY V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ 

INFORMACE 
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Vyd
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Pokud nemůžete řešit problémy pomocí tohoto návodu, obraťte se na: 

Optimum Maschinen Germany GmbH 

Dr. Robert-Pfleger-Str. 26 

D- 96103 Hallstadt 

1.1 Cílová skupina 
Tento provozní návod se obrací na provozovatele, obsluhu a personál údržbářských prací. 

1.2  Použití dle stanoveného určení 

VAROVÁNÍ! 
U nesprávného použití digitálního zobrazení polohy 
• vzniká nebezpečí pro personál, 
• je ohroženo zařízení a další věcné hodnoty provozovatele, 
• může být ovlivněna funkce přístroje. 

Přístroj je určen pro zobrazení polohy nástrojů soustruhů, frézek a elektroerozivních strojů. Je 
konstruován a montován do prostředí neohroženého explozí. 

Pokud je přístroj použit jinak, než je výše uvedeno a bez povolení firmy Optimum Maschinen 
Germany GmbH, platí, že není používán dle stanoveného určení. 
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Bezpečnost

Nepřebíráme žádné ručení za škody, na základě používání ne dle stanoveného určení. 

Součástí stanoveného používání je, že dbáte provozního návodu a dodržujete pokyny pro 
kontrolu a údržbu. 

1.3 Nedovolená změna přístroje 

VAROVÁNÍ! 
Nejtěžší zranění. 

Přestavby a změny provozních hodnot zařízení  jsou zakázány! Ohrožují personál, 
pracující na obráběcích strojích a mohou vést k poškození přístroje. 

Výslovně poukazujeme na to, že změny konstrukční, technické a postupově - technické, 
nepovolené firmou Optimum Maschinen Germany GmbH, ruší také záruku. 

1.4 Nebezpečí, které vychází z obráběcích strojů 
Přístroj je provozován v bezprostřední blízkosti obráběcích strojů. 

Vypněte vždy přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku,  když máte v úmyslu provádět čistící a 
údržbářské práce na přístroji nebo na obráběcím stroji. 

VAROVÁNÍ! 
Obráběcí stroje smí být provozovány pouze s funkčními bezpečnostními 

zařízeními. Vypněte ihned obráběcí stroj, když zjistíte, že bezpečnostní 

zařízení je vadné nebo demontované. 

1.5 Nebezpečí, které vychází z přístroje 
Digitální zobrazení polohy bylo kontrolováno na provozní bezpečnost. Konstrukce a provedení 
odpovídá stavu techniky. 

Přesto zůstává existovat jedno zbytkové riziko, protože přístroj pracuje s elektrickými napětími a 
proudy.  

Riziko pro zdraví osob tímto ohrožením jsme minimalizovali konstrukčně a pomocí 
bezpečnostní techniky. 

Přesto mohou vzniknout nebezpečí z tohoto přístroje díky špatné obsluze nebo neodborné 
údržbě neautorizovanou osobou. 

1.6 Autorizované osoby 
Autorizované osoby pro obsluhu a údržbu jsou zaučené a zaškolené odborné síly provozovatelé 
a výrobce. 

Všechny osoby, které mají co do činění s montáží, uvedením do provozu, obsluhou a údržbou, 
musí mít požadovanou kvalifikaci, a dbát přesně tohoto provozního návodu. 

1.7 Dodatečné požadavky na kvalifikaci 
Práce na elektrických modulech a provozních prostředcích smí provádět pouze elektrikářské 
odborné síly. 

©
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Bezpečnost 

1.8 Povinnosti provozovatele 
Provozovatel musí zaškolit personál a obsluhu ve všech bezpečnostních předpisech, týkajících 
se přístroje. 

1.9 Povinnosti obsluhy 
Obsluha musí  

přečíst a porozumět provoznímu návodu, 

být seznámena se všemi bezpečnostními zařízeními a předpisy, 

umět obsluhovat přístroj. 

1.10 Bezpečnost při provozu 
Zkontrolujte alespoň jednou za směnu digitální zobrazení polohy. Nahlaste poruchy nebo vady 
a změny provozního chování ihned odpovědné vedoucí síle. 

VAROVÁNÍ! 
Přesvědčte se před zapnutím přístroje o tom, že tím také v souvislosti s obráběcím 
strojem 
• nevznikne žádné nebezpečí pro osoby, 
• žádné věci nebudou poškozeny. 

Zdržte se každého pracovního způsobu myslitelného z hlediska bezpečnosti: 

 Nepracujte na zařízení nebo stroji, pokud Vaše schopnost koncentrace je snížená 
z jakéhokoliv důvodu - jako např. vlivem léků. 

 Dbejte na předpisy pro zabránění úrazu profesního společenství nebo jiných kontrolních 
úřadů, které jsou příslušné pro Vaší firmu. 

1.11 Bezpečnost při údržbě 
Informujte obslužný personál včas o údržbářských pracích. 

Hlaste příslušné bezpečnostní změny přístroje nebo jeho provozní chování. Dokumentujte 
všechny změny, nechejte aktualizovat provozní návod a školte provozní personál. 

1.11.1 Vypnutí a zajištění 
Vypněte přístroj před začátkem údržbářských prací. 

Vytáhněte síťovou zástrčku. 

Umístěte varovný štítek na obráběcí stroj. 

1.12 Zpráva o havárii 
Informujte ihned představené a firmu Optimum Maschinen Germany GmbH o havárii, možných 
zdrojích nebezpečí a „téměř vzniklé“ havárii v souvislosti s digitálním zobrazením polohy a 
obráběcího stroje. 
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Bezpečnost

1.13 Všeobecný úvod 
Tento manuál vysvětluje v podrobnostech montáž, obsluhu a údržbu DPA 2000S zobrazovací 
jednotky, která je velmi rozšířená u soustruhů a frézek. 

1.13.1 Hlavní specifikace 
m Síťové napětí: střídavý proud 230V + - 10%, 50 - 60Hz 
m Spotřeba proudu: cca 5W, jištění 1A 
m Váha: cca 2,5 kg 
m Zobrazení: X, Y/Z0, Z-osy jsou zobrazeny s 8 LED, přičemž je první číslo pro znaménko. 

1.13.2 Pracovní podmínky 
m Zamezte vystavení přístroje přímému slunci nebo vysokým teplotám, měl by být používán 

v rozsahu teplot od 00C do 400; 
m Teplota okolí při skladování by měla být v rozsahu od -300C do 700C; 
m Relativní vlhkost okolí: <90% (200C + 50C); 
m Udržujte ve vzdálenosti od vysokého napětí, silného elektrického proudu a  silných 

magnetických polí; 
m Signální kabel pro mřížku by měl být hodně vzdálen od proudového kabele; 
m Vyvarujte se v okolí starého železa, oleje, vody, páry a silných vibrací; 
m Chraňte před silnými kyselinami, žíravinami, chemickými léky. V okolí digitálních 

zobrazovacích jednotek by neměl být žádný očividně korosivní plyn. 

1.13.3 Preventivní opatření 
m Při rozbalení zkontrolujte, zda je digitálních zobrazovacích jednotek vzhledově neporušená. 

Pokud by něco nebylo v pořádku, informujte prosím obratem podnik nebo dodavatele. 
Neotvírejte v žádném případě přístroj sami, aby jste jej opravili; 

m Nepřipojujte prosím digitální zobrazovací jednotku na čtecí zařízení jiných značek, jinak toto 
může způsobit škody na digitální zobrazovací jednotce; 

m Neotvírejte prosím kryt digitální zobrazovací jednotky, neodstraňujte také čtecí zařízení, 
dříve než je přístroj odpojen od proudu; 

m Ujistěte se, že digitální zobrazovací jednotka, je uzemněna. 

1.13.4 Pravidelná údržba 
m Vypněte přístroj, pokud digitální zobrazovací jednotku čistíte; 
m Kryt čistěte měkkou a suchou tkaninou; 
m Neumývejte kryt agresivními čistícími prostředky, nebo prostředky, které změní povrch 

umělých hmot; 
m Okno displeje na přední straně digitální zobrazovací jednotky může být čištěno neutrálním 

čistícím prostředkem. 

©
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Ovládání, přední strana, zadní strana 

2 Ovládání, přední strana,zadní strana 

2.1 Ovládání na přední straně a popis kláves 

 
Obrázek 2-1:   DPA 2000S přední strana 
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Ovládání, přední strana, zadní strana

2.2 Ovládání na zadní straně 
 

 
 
 
 

2.3

Strana 8 
Výběr signálu, pro vstupní signál
1Vp-p a TTL spínač

vlevo: 1Vp-p
vpravo: TTL
č 

 

R

Ob

 Po

Č. Z

1 

2 

3 

4 

 

Digitá
Spínač/ vypína
 

S

rázek 2

pis k

nak n

lní zobra
Jištění
 
íťové připojení
b 
Zemnící šrou
Fotoelektrický spínací vstup 
signální vstup měniče 
 
ozhraní pro připojení 
čtecího zařízení 
-2:   DPA 2000S Zadní strana 

láves 

a klávese Popis klávesy Popis funkce 

 
Klávesa osy X K výběru osy souřadnice X (světlo 

ukazatele se nachází vlevo od toho) 

 
Klávesa osy Y K výběru osy souřadnice Y (světlo 

ukazatele se nachází vlevo od toho) 

 
Klávesa os Z0/Y (3 osy) K výběru osy souřadnice ZO/Y (světlo 

ukazatele se nachází vlevo od toho) 

 
Klávesa os Z (3 osy) K výběru osy souřadnice Z (světlo 

ukazatele se nachází vlevo od toho) 
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Ovládání, přední strana, zadní strana 
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Numerické klávesy Pro zadání čísel 

6 
 

Desetinná čárka/ 
klávesa nastavení - 
lineární rychlost 
zpracování 

K zadání desetinné čárky nebo pro 
nastavení lineární rychlosti zpracování 

7 
 

Plus nebo minus 
znaménko/ první (max.) 
nastavení průměru 
obrobku 

K zadání plusových nebo minusových 
čísel nebo nastavení první (max.) 
průměru obrobku 

8 
 

Klávesa mazání 
K vymazání zobrazené hodnoty pro 
určitou osu nebo k udržení stávajícího 
zpracování 

9 
 

Klávesa potvrzení K potvrzení zadání dat 

10 
 

Klávesa přepočtu 
rádius/ průměr  

Pro přepočet rádius/průměr (světlo 
ukazatele se nachází nad tím) 

11 
 

Klávesa přepočtu 
metricky/coul 

Pro přepočet metricky/ coul (světlo 
ukazatele se nachází nad tím) 

12 
 

Klávesa čtecího zařízení 
- referenční značky 

K nastavení čtecího zařízení na 0-
polohu (světlo ukazatele se nachází nad 
tím) 

13 
 

Klávesa nastavení pro 
strojní datum 

K přepnutí funkce soustruhu/ frézky 
(světlo ukazatele se nachází nad tím) 

14 
 

Přepínací klávesa 
funkce soustruhu/frézek 

K přepínání funkce soustruhů/frézek 
(světlo ukazatele se nachází nad tím) 

15 
 

Klávesa Z+ZO (3-osy) Ukazatel hodnoty Z+ZO 

16 
 

Programovací klávesa Pro interní nastavení parametrů 
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17 
 

Klávesa s funkcí 
kalkulátoru 

Funkce kalkulátoru (světlo ukazatele se 
nachází nad tím) 

18 
 

Sečítání/ rozdělení 
otvorů podél šikmé linie 

Funkce součtu počítače nebo otvorů 
rozdělují podél šikmé linie 

19 
 

Odpočet/ rozdělení 
otvorů na klávese kruhu 

Funkce odpočtu počítače nebo vrtání  
rozděleného na obvodu 

20 
 

Klávesa násobitele/ 
opracování podél šikmé 
linie 

Klávesa násobitele počítače nebo 
zpracování podél šikmé linie 

21 
 

Klávesa opracování dílů/ 
oblouku 

Funkce dílů počítače nebo opracování 
oblouku 

22 
 

Klávesa odmocniny Funkce odmocniny na počítači 

23 
 

Klávesa - nástroj 1 
Pro zobrazení datových souřadnic 
nástroje 1 (světlo ukazatele se nachází 
nad tím) 

24 
 

Klávesa - nástroj 2 
Pro zobrazení datových souřadnic 
nástroje 2 (světlo ukazatele se nachází 
nad tím) 

25 
 

Klávesa - nástroj 3 
Pro zobrazení datových souřadnic 
nástroje 3 (světlo ukazatele se nachází 
nad tím) 

26 
 

Klávesa - nástroj 4 
Pro zobrazení datových souřadnic 
nástroje 4 (světlo ukazatele se nachází 
nad tím) 

26 
 

Klávesa - nástroj 5 
Pro zobrazení datových souřadnic 
nástroje 5 (světlo ukazatele se nachází 
nad tím) 

27 
 

Klávesa - nástroj 6 
Pro zobrazení datových souřadnic 
nástroje 6 (světlo ukazatele se nachází 
nad tím) 

28 
 

Klávesa - nástroj 7 
Pro zobrazení datových souřadnic 
nástroje 7 (světlo ukazatele se nachází 
nad tím) 
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2.4 Čtecí zařízení - signály kolíkového konektoru 

 
Význam signálu kolíkového konektoru u 9-kolíkové sub D zástrčky jsou vypsány v následující 
tabulce: 

Kolík č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Barva červená žlutá hnědá černá oranžová zelená modrá fialová odstínění 

Sinus 11µAp-p 
signál 00 1800 +5V OV 900 2700 Z prázdný odstínění 

TTL 
kvadratický 

vlnový signál 
A+ A- +5V OV B+ B- Z+ Z- odstínění 

2.5 Připojení vstupu/ výstupu 

 
Význam signálu kolíkového konektoru 15-kolíkového D-modelu konektoru jsou vypsány 
v následující tabulce: 

Kolík č. Význam Barva Cíl 

1 Fotoelektrický spínač Plus šedá Tachometr. fotoelektrický spínač 
impulsního výstupu 

2 +12V hnědá/růžová Tachometr. fotoelektrický spínač - 
proudové napájení Plus 

3 První signál  SIN zelená Vnější spínač - první signál 

5 Nastavení rychlosti - výstup červená Měnič - terminál frekvenčního 
nastavení 

Tachometr. fotoelektrický spínač - 
proudové napájení Minus 6 Digitální zemnění DGND modrá 

Vnější  spínač - společný kabel 

7 Nízký rychlostní stav 
LIN žlutá Vnější spínač- nízký signál 

rychlosti 

9 Analogové zemnění AGND bílo/černá Měnič, analogový signál 
společný terminál 
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Ovládání, přední strana, zadní strana

Poznámka 1: 
Měl by být používán NPN typ fotoelektrických spínačů, jako např. model ES63-C005NK. 

Poznámka 2: 
Vnější spínač by měl být napojen mezi digitální zemnění DGND a LIN a mezi digitální zemnění 
DGND a SIN. Vstupy LIN a SIN jsou platné, když jsou tyto nastaveny. 
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Popis základní obsluhy 

3 Popis základní obsluhy 
Popis: 

Normální režim zobrazení: 

Vztahuje se na situace, když světlo ukazatele je vlevo v okně zobrazení EIN (zapnuto) a 
všechna světla ukazatelů jsou na pravé straně okna zobrazení AUS (vypnuto) a všechna 

zobrazení os ve své aktuální poloze resp. světla ukazatelů , ,  vedle kláves  

a 

 neblikají a světlo ukazatele vybrané osy je EIN.    

3.1 Aktivace 
 

Úvod k funkci: Zapněte spínač EIN-/AUS, digitální zobrazení nastartuje stav vlastní kontroly a 
během tohoto procesu ukáže LED následující: 

A. Sériové číslo digitálního zobrazení; 

B. Jméno firmy; 

C. Verze softwaru 

 

po provedení vlastního testu přejde digitální 

zobrazení do normálního stavu zobrazení. 

Zatímco normálně pracuje, ukládá digitální zobrazení: 

A. Pozici digitálního zobrazení jak jste  

ji posledně vypnuli; 

B. Zvolené souřadnice a zvolený nástroj,  

jak bylo digitální zobrazení naposledy 

vypnuto; 

C. Systém nm/ coul, který digitální zobrazení  

použilo. 

3.2 Mazání 
Úvod k funkci: Když se digitální zobrazení nachází v normálním  stavu, je mazána zobrazená 
hodnota na osách souřadnic. 

Postupujte  při zpracování: 
m Vraťte se zpět k normálnímu stavu zobrazení; 

m Stiskněte klávesu , zvolte osu X, potom stiskněte klávesu  

vymažete osu X; 

Stiskněte klávesu  zvolíte osu Y, potom stiskněte klávesu  
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Popis základní obsluhy

vymažete osu Y. 

Stiskněte klávesu , zvolte osu Z0/Y, stiskněte potom tlačítko , vymažete osu Z0/Y; 

Stiskněte klávesu , zvolte osu Z, , stiskněte potom tlačítko , vymažete osu Z. 

Poznámka: Digitální zobrazení nemůže být vymazáno, pokuse se nacházíte v jiném režimu. 
Musíte se nejdřív vrátit do normálního stavu zobrazení. 

3.3 Aktuální hodnoty nastavení souřadnic osy 
Úvod k funkci: Když se nachází digitální zobrazení v normálním režimu zobrazení, nastavte 
hodnotu zobrazení aktuální polohy. 

Příklad: Přednastavení aktuální polohy na ose X na -12.324.  

Postup pro zpracování: 
m Vraťte se do normálního stavu zobrazení; 

m Stiskněte klávesu , aby jste vybrali osu X (světlo zobrazení svítí vedle klávesy 

); 

m Zadejte klávesy ; 

m Stiskněte klávesu  a okno zobrazení X ukáže -12.324 a udá, že zpracování bylo 

úspěšné a Vy opustíte automaticky zpracování přednastavení. 

 

Poznámka:  

- Během zadávání čísel bliká světlo zobrazení vedle klávesy  

- Během zadávání hodnot  můžete stisknout , aby bylo zpracování ukončeno. 

- Když mají být přednastaveny aktuální polohy os Y  a Z, musíte v kroku (2) stisknout 

klávesy , 
 
nebo . 
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Popis základní obsluhy 

3.4 Přepočet rádius/ průměr u osy X 
Úvod k funkci: Když se digitální zobrazení nachází v normálním stavu zobrazení, je zobrazen 
přepočet hodnoty rádius/ průměr pro průměr. 

Příklad: Změňte zobrazení rádius/ průměr osy X. 

Postup: 
m Vraťte se do normálního stavu zobrazení; 

m Stiskněte klávesu , aby se rozsvítilo světlo ukazatele R/D, to znamená, že zobrazená 

hodnota na ose X je průměr, a když je světlo ukazatele R/D vypnuto, znamená to, že 
zobrazená hodnota na ose X je rádius. 

3.5 Funkční přepínání soustruh/ frézka 
Úvod k funkci: K zapnutí stavu soustruhy/ frézky. 

Postup: 
m Vraťte se do normálního stavu zobrazení; 

m Stiskněte klávesu  , aby se rozsvítilo světlo ukazatele. To znamená, že je režim funkce 

frézky; 

m Stiskněte klávesu , aby se světlo ukazatele zhaslo. Ti znamená, že režim funkce je 

soustruh. Když se nacházíte ve funkčním stavu soustruhu, máte funkci přepočtu rádius/ 
průměr, která zobrazí funkci hodnoty Z+Z0 na ose Z a CSS funkci. 

3.6 Nastavení nulového bodu zpracování 
Úvod k funkci: Aby se nastavily souřadnice nulového bodu strojů, aby se přešlo na nulu; tzn. na 
absolutní (výchozí) měřící polohu. 

Příklad: Nastavte souřadnice dat obrábění na ose X na 20.00. (Předpokládejte, že nástroj je 
polohován na X=10.000, světlo ukazatele osy X svítí) 

Postup: 
m Vraťte se do normálního stavu zobrazení; 

m Stiskněte klávesu , příslušné světlo ukazatele svítí, hodnota ukazatele činí nula; 

m Zadejte klávesu  a klávesu ; 

m Stiskněte klávesu , osa X ukáže - 10.000. Pohybujte nástrojem, až bude hodnota 

ukazatele 0,000; 

m Stiskněte klávesu  a světlo ukazatele se vypne. Skutečná poloha, která je nyní na ose 

X zobrazena, činí 20.000. 
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3.7 Funkce nástrojových dat 
Úvod k funkci: Zobrazené hodnoty jsou všechny relativní k vybraným datům. Použití dat může 
umožnit vytvořit určitý poměr mezi osazením čtecího přístroje a hodnotou zobrazení. 

Příklad: Pro nastavení datových souřadnic pro nástroj 2 (X=1.000, Y=2.000) 

Postup: 
m Vraťte se do normálního režimu zobrazení; 

m Stiskněte klávesu , zvolte nástroj 2 (světlo ukazatele na klávese  svítí); 

m Stiskněte klávesu , vyvolejte počáteční hodnoty obou os ještě jednou (světlo 

ukazatele na klávese  svítí); 

m Stiskněte klávesu  , zvolte souřadnicovou osu X (světlo ukazatele na klávese 

svítí); 

m  

m Zadejte  a ; 

m Stiskněte klávesu , zvolte souřadnicovou osu Y (světlo ukazatele na klávese  

svítí); 

m Zadejte  a ; 

m Nyní ukazuje osa X 1.000 a osa Y 2.000. 

Poznámka: Funkce uložení do paměti pro nastavení dat funguje pouze tehdy, když digitální 
zobrazení se nachází v režimu referenčního značení a stroj je v klidovém stavu. 

3.8 Zobrazení hodnot Z+Z0 (3-osy) 
Úvod k funkci: Osa zobrazuje hodnotu Z+Z0. 

Postup: 
m Vraťte se k normálnímu stavu zobrazení funkce soustruhů; 

m Stiskněte klávesu , osa Z0 zobrazí „-----------“, osa Z ukáže sumu z Z+Z0; 

m Stiskněte ještě jednou klávesu , a Z- a Z0-- osy přejdou do normálního stavu 

zobrazení. 
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3.9 Přepočet - metricky/coul 
Úvod k funkci: Pro výměnu zobrazené hodnoty mezi metrickým systémem (mm) a britským 
systémem (coul).  

Postup: 
m Vraťte se do normálního stavu zobrazení; 

m Stiskněte klávesu  za účelem provedení přepnutí. 

Poznámka: 
- Když se digitální zobrazení nachází v nějakém režimu, nemůžete provést přepnutí. 

Musíte se nejprve vrátit do normálního stavu zobrazení. 

- Když na klávese svítí světlo ukazatele , znamená to, že zobrazená měrná jednotka 

je coul, a LED je zobrazena 5 desetinnými čísly. 

3.10 Funkce referenční značky čtecího zařízení (nulová poloha) 
Úvod k funkci: Počítejte od přednastavené poslední hodnoty, když  se přihodí referenční značka 
čtecího zařízení. 

Příklad: Aby se našla referenční značka čtecího zařízení, když přednastavené první hodnota je 
na ose X 0.000. 

Postup: 
m Vraťte se do normálního stavu zobrazení; 

m Stiskněte klávesu , aby byly nalezeny první hodnoty obou os (světlo ukazatele na 

klávese  svítí); 

m Stiskněte klávesu  za účelem zvolení souřadnicové osy X (světlo ukazatele vedle 

klávese  svítí); 

m Zadejte klávesu ; 

m Stiskněte klávesu  a osa X ukáže : 

m Stiskněte klávesu , osa X ukáže , a přerušovač počitadla; 

m Pohybujte s měřícím zařízením. Když se dosáhne referenční značky, začíná se počítat před 
přednastavenou první hodnotou 0.000; 
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m Stiskněte klávesu , světlo ukazatele REF už více nesvítí a je opět zobrazen normální 

stav zobrazení. 

Poznámka: 

- Během zobrazení čísel svítí světlo ukazatele vedle klávesy ; 

- Aby byla provedena tatáž funkce pro Y nebo Z a Z0 osy, opakujte tentýž postup, tím že 

stisknete klávesy  nebo  a , jak je popsáno v kroku 2; 

- Pokud nemusíte měnit počáteční hodnoty os, vynechejte krok 4 a 5; 
- Pro výše uvedený postup mohou být vzaty polohy referenčních značek čtecího přístroje 

jako základ zvolených souřadnic. 

3.11 Početní funkce 
Postup: 

m Stiskněte klávesu  a zadejte početní funkci. Světlo ukazatele „Berechnen“ bliká vpravo 

nahoře. Pokud stisknete ještě jednou klávesu , opustíte početní  funkci. 

m Ve stavu početní funkce můžete vpravo nahoře v okně zobrazení zobrazit funkce, jako např. 
sčítání, odečítání, násobení, dělení, odmocnění, zadávání čísel a výsledky propočtu, tím že 

stisknete příslušné klávesy  ∼ 

 a . 

m Přenos výsledků propočtů: 

Stiskněte jednu z kláves os (klávesu  klávesu  klávesu  a ), aby 

se přenesl výsledek propočtu na tuto osu. 

Následující funkce jsou prováděny, pokud digitální zobrazení frézování nachází v normálním 
režimu zobrazení (světlo ukazatele frézování svítí). 

3.12 Sestupné vrtání podél zkosené liniové funkce 
Úvod k funkci: Provedení sestupného vrtání podél zkosené linie opracování na zvolené úrovni 
souřadnic. 

Popis pro parametry musí být stanoven: 
m Úhel zkosených linií (L-A): Sklon mezi liniovými segmenty, které jsou pravidelně rozděleny a 

podél osy X v kladném směru (na úrovni X-Y, sklon mezi tím a podél osy Y v kladném 
směru). 

m Délka zkosených linií (L-d): délka liniových segmentů je pravidelně rozdělena. 
m Počet vrtání, která budou dělena (L-d): Počet bodů, které pravidelně dělí liniové segmenty, 

n-body, aby byl liniový segment rozdělen pravidelně do n-1 segmentů. 
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Postup: 
I. Zadání parametrů 
m Pohybujte nástrojem obráběcího stroje, aby jste přizpůsobili první bod vrtání šikmé linii, 

stiskněte klávesu  a zadejte dělené vrtání podél šikmé liniové funkce. Ukazatel nahoře 

vpravo ukáže  a udá, že teď může být zadán úhel šikmé linie. „1“ docela 
vlevo udává zvolený standard XY souřadnicové roviny. 

LED na ose X ukáže poslední hodnotu úhlu na šikmé linii. Nově zadaná hodnota je 
zobrazena na  LED pro osu Y. 

Poznámka: Když provádíte funkce pro rozdělení vrtání  podél šikmé linie, jsou rozdělena vrtání 
na kruhu, podél šikmých linií a jsou prováděny obloukové práce, ukazuje vždy obrazovka 
zobrazení vpravo nahoře zvolenou úroveň souřadnic s číslem docela vlevo: 1--- úroveň XY, 2- 
úroveň YZ, 3- úroveň XZ. Bereme úroveň XY pouze jako příklad pro vysvětlení postupu. 

Pokud by jste chtěli změnit úroveň souřadnic, stiskněte jednoduše vícekrát klávesu , 

souřadnice se změní dle následujícího pořadí: 
- Aby se rovina souřadnic XY změnila na úroveň YZ; 
- Aby se rovina souřadnic YZ změnila na rovinu souřadnic XZ; 
- Po opuštění děleného vrtání podél šikmé liniové funkce, shrnuje digitální zobrazení 

normální režim zobrazení. 

m Zadejte úhel šikmé linie a stiskněte potom pro potvrzení klávesu . 

Zobrazení nahoře vpravo se změní na , a udá, že nyní můžete zadat délku 
šikmé linie. 

Diody na  ose X zobrazí předcházející hodnotu délky šikmé linie a na LED je zobrazena 
zadaná hodnota na ose Y. 

Zadejte délku šikmé linie a potom stiskněte klávesu  pro potvrzení. Ukazatel nahoře 

vpravo se změní na  a udá, že může být nyní zadán počet vrtání, která budou 
rozdělena na zkosené linii. 

Diody na osy X ukazují poslední hodnotu počtu vrtání, která jsou rozdělena na šikmé linii a nová 
hodnota zadání je zobrazena na LED na ose Y. 
m Zadejte počet vrtání, která budou rozdělena na šikmé linii a pro potvrzení stiskněte klávesu 

. 

Jakmile jste zadali všechny parametry, dosáhnete režimu automatického opracování. 
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Ukazatel vpravo nahoře  ukazuje a udává, že pořadí vrtání, která jsou 
zpracována, je nyní 01. 

Obě osy, které odpovídají zvolené souřadnicové úrovni, ukazují souřadnicové hodnoty 
relativně k poloze vrtání, které je právě zpracováváno. Ostatní osy jsou zobrazeny normálně. 

II. Během stavu zpracování, jakmile jste stiskli klávesu , aby jste zvolili počet vrtání, 

můžete pohybovat s obráběcím strojem, až se zobrazí dvě osy zvolené úrovně vždy na 

. Toto je poloha vrtání. 

Stiskněte klávesu  za účelem volby následujícího vrtání a pořadové číslo vrtání se zvýší o 

jedno. 

Stiskněte klávesu , aby jste se vrátili k poloze předcházejícího vrtání a pořadové číslo jde 

o jedno dolů. 

III. Jakmile jste dokončili dělené vrtání podél linie zpracování, stiskněte klávesu , aby jste 

se vrátili k normálnímu zobrazení. 

Zatímco stisknete klávesu ve režimu děleného vrtání podél šikmé linie zpracování, 

můžete tuto funkci přerušit a vrátit se k normálnímu zobrazení, kromě výše uvedených případů. 

 

Poznámka: Pokud se nacházíte ve režimu děleného vrtání podél šikmé linie, děleného vrtání na 
kruhu, zpracování podél šikmé linie a zpracování v oblouku, můžete tento režim dočasně 

opustit, tím že stisknete klávesu  a vrátíte se zpět k normálnímu souřadnicovému 

zobrazení. Pak se ukáže vpravo nahoře  a ukazatel bliká a tím udává, že 
máte u zpracování přestávku (v režimu pro dělení vrtání podél šikmé linie a částí vrtání po 
obvodu, je číslo vpravo v zobrazení číslování vrtání v okamžiku, ve kterém jste vložili přestávku; 
v režimu zpracování podél šikmé linie je toto číslo hodnotou úhlu šikmé linie, v režimu 
opracování do oblouku představuje toto číslo číslování bodu opracování). 

Stiskněte klávesu ještě jednou, aby jste se vrátili do režimu děleného vrtání podél šikmé 

plochy a mohli pokračovat v procesu opracování. 

3.13 Dělené vrtání v kruhové (obvodové) funkci 
Úvod k funkci: Dělené vrtání na kruhu na zvolené souřadnicové rovině. 

Popis pro parametry musí být stanovit: 
- Polohu středního bodu kruhu (CCEN): Znamená polohu středu kruhu relativně ke středu 

nástroje v poloze uvolnění nástroje. 
- Průměr kruhu (C_d): Průměr jednoho oblouku je rozdělen na stejné díly. 

©
 2006

Strana 20 Digitální zobrazení polohy DPA 2000S Verze 1.1.1 Vydáno 26.6.2006 

 
C

Z 



OPTIMUM 
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y  

Popis základní obsluhy 

- Počet vrtání, která jsou rozdělena (CNo.H): Počet bodů, kterými je oblouk pravidelně 
rozdělen. n-bodů dělí úsek oblouku rovnoměrně do n-1 segmentů. 

- Úhel startovacího bodu (S_A): Úhel startovacího bodu kruhu, který je rovnoměrně 
rozdělen. 

- Úhel koncového bodu (E_A): Úhel koncového bodu kruhu, který je rovnoměrně rozdělen. 
- Úhel startovacího a koncového bodu oblouku je vždy propočítán v protisměru hodinových 

ručiček. Na úrovni XY nebo XZ je kladný směr osy X vzat jako směr osy X pro 0 stupňů a 
kladný směr ostatních os jako směr pro 90 stupňů; na úrovni YZ je vzat jako kladný směr 
osy Y pro směr 0 stupňů, kladný směr osy Z je vzat jako směr pro 90 stupňů. 

Postup: 

I.Zadání parametrů: 

m Stiskněte tlačítko , aby jste zadali dělené vrtání pro kruhovou funkci; Ukazatel nahoře 

vpravo ukazuje  a udává, že mohou být zadány souřadnice pro střed. 
Rovina souřadnic XY je standardní úroveň. Poloha aktuálních souřadnic je vzata jako 
souřadnice standardního středu a je zobrazena na příslušné souřadnicové ose. Osy, které 
nebyly přiřazeny zvolené souřadnicové úrovni, nejsou zobrazeny. 

Světlo ukazatele vlevo od klávesy  svítí a udává, že osa X je standardní osa. 

Pokud by jste chtěli změnit úroveň souřadnic, stiskněte vícekrát klávesu , rovina 

souřadnic se změní analogicky v následujícím pořadí: 
m Změna souřadnic z XY na souřadnice YZ; 
m Změna roviny souřadnic z YZ na rovinu souřadnic XZ; 
m Po opuštění děleného vrtání na kruhovou funkci se digitální zobrazení vrátí do normálního 

režimu zobrazení. 

 
m Zadání polohy středového bodu kruhu: 

- Zvolte souřadnicovou osu a světlo ukazatele této osy svítí; 
- Zadejte novou hodnotu souřadnic; 

- Stiskněte tlačítko  pro potvrzení; 

- Opakujte výše uvedené tři kroky, aby se ukončilo zadání obou souřadnic středového 
bodu; 

- Stiskněte tlačítko , aby se připravilo zadání dalšího parametru. 
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Ukazatel vpravo nahoře ukazuje  a udává, že nyní můžete zadat hodnotu 
průměru. 

LED diody na ose X udávají hodnotu průměru posledního zadání. Nově zadaná hodnota je 
zobrazena na LED na ose Y. 

m Zadejte hodnotu průměru kruhu a stiskněte pro potvrzení klávesu . 

Ukazatel vpravo nahoře ukazuje  a udává, že můžete nyní zadat počet 
vrtání, která jsou dělená. 

LED diody na ose X ukazují poslední zadání počtu dělených vrtání.  

Nově zadaná hodnota je zobrazena na LED na ose Y. 

m Zadejte počet vrtání k rozdělení. Stiskněte pro potvrzení klávesu . 

Ukazatel vpravo nahoře ukazuje  a udává, že nyní můžete začít se 
zadáním hodnot pro uhel startovacího bodu. 

LED diody na ose X ukazují hodnotu úhlu startovacího bodu posledního zadání. Nově 
zadaná hodnota je zobrazena na LED na ose Y. 

m Zadejte hodnotu úhlu bodu startu a stiskněte pro potvrzení klávesu . 

Ukazatel vpravo nahoře ukazuje  a udává, že můžete zadat  hodnotu pro 
uhel koncového bodu. 

LED na ose X  ukazují poslední zadanou hodnotu úhlu koncového bodu. Nové hodnoty 
zadání jsou zobrazeny na LED osy Y. 

m Zadejte hodnotu úhlu koncového bodu a stiskněte pro potvrzení klávesu  

Jakmile byly zadány parametry, dostanete se do režimu automatického zpracování. 

Ukazatel vpravo nahoře ukazuje  a udává, že pořadové číslo vrtání, které 
je prováděno,je aktuálně01. 

Obě osy, které  odpovídají zvolené úrovni souřadnic, představují souřadnicové hodnoty 
relativně vůči poloze vrtání, které je právě prováděno. Ostatní osy jsou zobrazeny normálně. 

II. V režimu děleného vrtání v kruhovém zpracování, jakmile jste stiskli klávesu , pro 

zvolení počtu vrtání, můžete nyní pohybovat obráběcím strojem pro zobrazení osy X a Y 
. Toto je potom poloha tohoto vrtání na kruhu. 

Stiskněte klávesu pro zvolení následujícího vrtání a pořadové číslo vrtání stoupá. Když je 

zadané pořadové číslo vrtání stejné jako zadané číslo děleného vrtání, stiskněte , aby 

jste se vrátily k vrtání č.1.  

Stiskněte klávesu , aby jste se vrátili k pozici předcházejícího vrtání, 
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a pořadové číslo vrtání se sníží. Když je pořadové číslo vrtání 01, stiskněte ještě jednou klávesu 

, aby jste se vrátili do polohy posledního vrtání. 

III. Jakmile jste dokončili dělené vrtání na kruhovém opracování, stiskněte klávesu , aby 

jste se vrátili do normálního zobrazení. 

Když se nacházíte v děleném vrtání režimu kruh, stiskněte klávesu , aby jste přerušili 

funkci a vrátili se k normálnímu zobrazení, kromě výše uvedených případů. 

3.14 Opracování podél šikmé liniové funkce 
Úvod k funkci: Pro provedení vhodné operace lineárního opracování na zvolené rovině 
souřadnic a pro využití v opracování vhodných drážek nebo vhodných rovin. 

Popis parametrů musí stanovit následující body: 
- Vhodný úhel vhodné linie (CL_A): Sklon mezi šikmým liniovým segmentem, který 

opracovává a osou X podél kladného směru (na YZ rovině, sklon mezi těmito a osou Y 
podél kladného směru). 

I.Zadání parametru: 
m Pohybujte s nástrojem obráběcího stroje k vyrovnání na první bod vhodné linie, která musí 

být opracována, stiskněte klávesu a zadejte vhodnou funkci pro dráhu opracování. 

Ukazatel vpravo nahoře ukáže  a udává, že může být zadán úhel šikmé 
dráhy. LED na ose X zobrazí poslední hodnotu šikmého směru. Nová hodnota zadání je 
zobrazena na LED na ose Y. 

m Pokud by jste chtěli změnit rovinu souřadnic, stiskněte jednoduše vícekrát  klávesu , 

rovina souřadnice se změní dle následujícího pořadí: 
- Změna z roviny souřadnic XY na rovinu souřadnic YZ; 
- Změna z roviny souřadnic YZ na rovinu souřadnic XZ; 
- Po dokončení funkce šikmého opracování dráhy se digitální zobrazení vrací zpět do 

normálního zobrazení. 

m Zadejte úhel šikmé dráhy, stiskněte potom klávesu 
 
pro potvrzení. 

Když je přípustná hodnota zadání úhlu, dosáhnete režimu automatického obrábění. 

Ukazatel vpravo nahoře zobrazí , přičemž „30.00“ vpravo znamená 
hodnotu úhlu šikmé dráhy (je vyhrazen desetinný zlomek); 

První osa obou os, které patří k rovině souřadnic, udávají hodnotu souřadnic relativně 
k aktuální poloze. Druhé číslo zleva druhé osy „A“, a vpravo je zobrazena hodnota sklonu 
relativně k šikmé dráze. Pokud tato hodnota činí nulu, pak je prováděno opracování 
nástrojem na šikmé dráze. Zbývající osa je zobrazena normálně bez vztahu na zvolenou 
rovinu souřadnic. 
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Pokud zadaná hodnotu úhlu činí rovných 00, 900 nebo jejich celočíselné násobky, je zadání 
neplatné. Nyní musíte zadat správnou hodnotu úhlu ještě jednou. 

II. V režimu opracování může obsluha změnit první osu, zobrazené hodnoty první osy se tím 
změní na digitálním zobrazení; Obsluha může změnit druhou rukou druhou osu, aby zajistila, že 
hodnota, která je zobrazena digitálním zobrazením pro druhou osu (např. hodnota dle „A“), se 
blíží k nule, takže nástroj se nepohybuje podél šikmé dráhy, která byla stanovena se zadáním 
úhlu. 

III. Jakmile je dokončeno opracování šikmé linie, stiskněte klávesu , aby jste se vrátili 

k normálnímu zobrazení. 

V režimu opracování šikmé linie stiskněte klávesu , aby jste tuto funkci přerušili a vrátili 

se k normálnímu zobrazení, kromě výše popsaných případů. 

3.15 Funkce opracování v oblouku 
Úvod k funkci: Provedení operace obloukového opracování na zvolené rovině souřadnic. 

Popis parametrů musí stanovit následující body: 
- Střed (ACEN): Znamená polohu bodu středu oblouku ve vztahu ke středu nástroje, pokud 

je tento vyrovnán a uvolněn. 
- Rádius oblouku (SE-d): Rádius oblouku pro opracování. 
- Vnější/ vnitřní oblouk (OU-S): Oblouk pro opracování je oblouk vnější nebo vnitřní. 
- Průměr nástroje (CU-D):Průměr nástroje pro opracování oblouku. 
- Poloha bodu startu (S Po): Souřadnice bodu startu pro opracování oblouku. 
- Poloha koncového bodu (S Po): Souřadnice koncového bodu opracování oblouku. 
- Maximální rozsah opracování (CUT): Maximální rozsah opracování každého opracování. 

Postup: 

I. Zadání parametrů 

m Stiskněte klávesu pro zadání funkce opracování oblouku a ukazatel vpravo nahoře 

ukáže , a udává, že můžete zadat souřadnice středového bodu. Úroveň 
souřadnic XY tvoří standardní rovinu. Poloha aktuálních souřadnic je vzata jako souřadnice 
standardního bodu středu a je zobrazena v příslušných osách souřadnic. Osy, které nejsou 
přiřazeny k aktuální rovině souřadnic, nejsou zobrazeny. 

Světlo ukazatele svítí vlevo od klávesy  a osa X je standardní osa. 
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m Pokud by jste chtěli změnit rovinu souřadnic, stiskněte jednoduše vícekrát  klávesu , 

rovina souřadnice se změní dle následujícího pořadí: 
- Změna z roviny souřadnic XY na rovinu souřadnic YZ; 
- Změna z roviny souřadnic YZ na rovinu souřadnic XZ; 
- Po dokončení funkce šikmého opracování dráhy se digitální zobrazení vrací zpět do 

normálního zobrazení. 
 

m Zadání polohy středového bodu: 
- Zvolte osu souřadnic a světlo ukazatele se rozsvítí; 
- Zadejte nové hodnoty souřadnic; 

- Stiskněte klávesu  pro potvrzení; 

- Opakujte výše uvedené tři kroky pro ukončení zadání obou souřadnic pro středový bod; 

- Stiskněte klávesu , aby jste připravili zadání následujících parametrů. 

Ukazatel vpravo nahoře ukáže  a udává, že nyní můžete zadat hodnotu 
zaoblení. 

LED na ose X zobrazí poslední hodnotu zadaného zaoblení. Nově zadaná hodnota je 
znázorněna pomocí LED na ose Y. 

m Zadejte rádius oblouku  a stiskněte klávesu  pro potvrzení.Ukazatel vpravo nahoře 

ukazuje  a udává, že si nyní můžete zvolit vnitřní a vnější oblouk. 

LED na ose X zobrazuje režim posledního zadání. Nový režim zadání je zobrazen na LED 
osy Y, přičemž „0“ představuje obrábění vnitřního oblouku a „1“ obrábění vnějšího oblouku. 

 
m Zvolte opracování vnějšího oblouku (zadejte „0“) nebo vnitřního oblouku  (zadání čísla 

nerovnajícího se nule) a stiskněte klávesu ESTER pro potvrzení. 

Ukazatel vpravo nahoře ukazuje  a udává, že nyní můžete zadat průměr 
nástroje. 

 
m LED na ose X ukazuje poslední zadanou hodnotu průměru nástroje. Nově zadaná hodnota 

je znázorněna pomocí LED na ose Y. 

m Zadejte průměr nástroje a stiskněte klávesu  pro potvrzení. 

Ukazatel vpravo nahoře ukazuje  a udává,že nyní můžete zadat polohu 
bodu startu. 

Obě osy, které jsou svázány s vybranou rovinou souřadnic, ukazují poslední zadané 
souřadnice polohy startovacího bodu. Další osa, které se netýká zvolená rovina souřadnic, 
nevykazuje žádnou hodnotu. 

 
m Zadejte polohu bodu startu: 

- Zvolte osu souřadnic a světlo ukazatele této osy svítí ; 
- Zadejte novou hodnotu souřadnic; 
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- Stiskněte klávesu  pro potvrzení; 

- Opakujte výše uvedené tři kroky pro ukončení zadání obou souřadnic pro bod startu; 

- Stiskněte klávesu , aby jste připravili zadání následujících parametrů. 

Ukazatel vpravo nahoře - a udává, že nyní můžete zadat polohu koncových 
bodů. 

Obě osy, které nepatří ke zvolené rovině souřadnic, ukazují poslední zadané souřadnice polohy 
koncového bodu. Další osy, které se netýká zvolená rovina souřadnic, nevykazuje žádnou 
hodnotu. 

 
m Zadejte polohu koncového bodu: 

- Zvolte osu souřadnic a světlo ukazatele této osy svítí ; 
- Zadejte novou hodnotu souřadnic; 

- Stiskněte klávesu  pro potvrzení; 

- Opakujte výše uvedené tři kroky pro ukončení zadání obou souřadnic pro koncový bod; 

- Stiskněte klávesu , aby jste připravili zadání následujících parametrů. 

Ukazatel vpravo nahoře ukazuje  a udává, že můžete zadat maximální rozsah 
opracování. 

LED na ose X znázorňuje poslední rozsah zadaného opracování a nově zadaná hodnota se 
ukáže na LED osy Y. 

 

m Zadejte maximální rozsah opracování a stiskněte klávesu  pro potvrzení. 

Jakmile jste dokončili zadání parametrů, dostali jste se do režimu automatického opracování. 
Ukazatel vpravo nahoře ukazuje  a udává, že následující číslo bodu, který je 
právě obráběn, je č.1. 

Obě osy, které patří ke zvolené rovině souřadnic, zobrazují hodnoty souřadnic relativně 
k poloze právě obráběného bodu. Druhá osa je zobrazena normálně. 

 

II. Po zadání režimu obrábění oblouku ukazuje ukazatel vpravo nahoře . 
Pohybujte obráběcím strojem tak, že se zobrazí LED obou os zvolené roviny souřadnic 

. Jakmile je opracování na tomto bodu oblouku dokončeno, stiskněte klávesu 

 za účelem zvolení následujícího bodu opracování. 
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Ukazatel vpravo nahoře ukazuje . Pohybujte obráběcím strojem ještě jednou, 
takže se zobrazí LED obou os zvolené roviny souřadnic . Potom ukončete 
zpracování bodu oblouku. Opakujte výše uvedený postup, až je zpracování celého oblouku 
dokončeno. 

Stiskněte klávesu  za účelem výběru dalšího bodu a pořadové číslo stoupá. Když 

pořadové číslo bodu je rovno propočtenému maximálnímu číslu bodu (poslední bod oblouku), 

stiskněte klávesu  pro opětovné zvolení bodu 1. Stiskněte klávesu , aby jste se 

vrátili do polohy předcházejícího bodu a pořadové číslo bodu je sestupné. Když je pořadové 

číslo bodu rovno 1, stiskněte klávesu , aby jste se vrátili do polohy posledního bodu 

oblouku. 

III. Když je zpracování oblouku dokončeno, stiskněte klávesu , aby jste se vrátili do 

normálního zobrazení.  

V režimu zpracování oblouku stiskněte klávesu . 

Tím se funkce přeruší  a vrátí do normálního zobrazení, kromě výše uvedených případů. 
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4 Interní nastavení parametrů 

4.1 Programovací funkce 
Úvod k funkci: Nastavení počítacího směru kompenzačního koeficientu dráhových chyb a 
rozlišení os. 

Postup: 
m Vraťte se do normálního stavu zobrazení; 

m Stiskněte klávesu  na 5 sekund, až zobrazení osy X ukáže „P-10“, což zobrazuje, že 

se nacházíte v režimu programování. Nyní se zobrazí osa Z (osa Y pro digitální 2-osové 
zobrazení) „0“, co znamená, že se momentálně nacházíte v režimu pro nastavení počítacího 
směru. 

m Stiskněte klávesu čísel, klávesu  a klávesu  pro zadání nových hodnot 

programování. Pokud není žádná změna, vynechejte tento krok; 

m Stiskněte klávesu  pro potvrzení, osa X  ukazuje „P-11“, osa Z  (osa Y pro digitální 2-

osové zobrazení), zobrazuje následující programovací hodnotu; 
m Opakujte oba výše uvedené kroky a zadejte všechny programovací hodnoty řady. 

Poznámka: 

- Stiskněte klávesu , kdykoliv za účelem opuštění režimu programování. 

- Během procesu zadávání parametrů můžete stisknout klávesu , aby jste vymazali 

zadání. 

Význam parametrů: 

P-10: směr počítání osy X; 

P-11: směr počítání osy ZO (směr počítání osy Y pro 2-osové digitální zobrazení) 

P-12 Směr počítání pro osu Z; 

Směry počítání mohou být nastaveny s „0“ nebo „1“, první nastavení znamená kladný směr 
počítání, zatímco poslední nastavení představuje negativní směr počítání. 

P-13: Početní rozlišení osy X; 

P-14: Početní rozlišení osy Z0 (rozklad počítání osy Y pro 2-osové digitální zobrazení); 

P-15: Početní rozlišení osy Z; 
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Jednotka nastavené hodnoty rozlišení činí 0,1 mm. Následující tabulka znázorňuje poměr mezi 
rozlišením a hodnotou zadání při obecném použití: 

 

Osy X Z0/Y Z 

Č. parametru 
rozlišení P -- 13 P -- 14 P -- 15 

5µm 50 50 50 

2µm 20 20 20 

10µm 100 100 100 

1µm 10 10 10 

P-16: lineární koeficient chybové kompenzace osy X; 

P-17: lineární koeficient chybové kompenzace osy Z0 (lineární koeficient chybové 
kompenzace osy Y pro 2-osové digitální zobrazení);  

P-18: lineární koeficient chybové kompenzace Z; 

Rozsah hodnot lineárních koeficientů kompenzace chyb činí -9,999 až 9,999, což popisuje 
změněnou hodnotu na metr. 

 

P-19: Plánovaná hodnota počtu impulzů na otáčku u signálu počtu otáček. Počet impulzů 
na otáčku u signálu počtu otáček závisí na výstupu počtu impulzů na otáčku nainstalovaného 
generátoru signálu. Čím je vyšší hodnota, tím je i rozlišení počtu otáček. Rozsah nastavení 
hodnot činí: 1 až 3600. 

 

P-20: Plánovaná (nastavená) hodnota času pro měření otáček. 

Jednotka času měření otáček činí 0,1 sekund. Maximální nastavená hodnota může činit 10 (tzn. 
1 sekundu) a minimální nastavená hodnota může činit 1 (tzn. 0,1 sekundy). Čím vyšší je 
hodnota, tím je vyšší rozlišení počtu otáček a tím pomaleji následuje aktualizace této hodnoty. 

Zobrazené rozlišení počtu otáček (UPM) = 600/ počet impulzů na otáčku x nastavená hodnota 
času měření otáček. 

 

P-21: Plánovaná hodnota pro horní limit hlavní osy rychlosti v prvním chodu (nejrychlejší 
chod). 

Jednotka rychlosti otáčení hlavní osy představuje otáčky za minutu (UPM), maximální 
nastavená hodnota může činit 3.000 a minimální nastavená hodnota může činit 30. 

Když je aktivování vnější spínač signálu prvního chodu, dává jednotka digitálního zobrazení 
rychlost hlavní osy úměrně 10V řídícího napětí z 0 v 0 rpm , 10 v = max. rppm 

 

P-22: Plánovaná hodnota spodního limitu hlavní osy rychlosti v prvém chodu. 

Když je aktivování vnější spínač signálu pro nízkou rychlost, vyvolá jednotka digitálního 
zobrazení rychlost hlavní osy vztaženou na 0V. 
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Interní nastavení parametrů

P-23: Plánovaná hodnota pro horní limit hlavní osy rychlosti v nejvyšším chodu. 

Když je deaktivován vnější spínač pro signál nízká rychlost, vyvolá jednotka digitálního 
zobrazení rychlost hlavní osy vztaženou na 10 V. 

 

P-24: Plánovaná hodnota pro spodní limit hlavní osy rychlosti v nejvyšším chodu. 

Když je deaktivován vnější spínač pro signál nízká rychlost, vyvolá jednotka digitálního 
zobrazení rychlost hlavní osy vztaženou na 0 V. 

4.2 Nastavení lineárního počtu otáček obrábění a průměru nástroje 
m Nastavení lineárního počtu otáček obrábění: 

Postup: 
- Vraťte se do normálního režimu zobrazení; 

- Stiskněte klávesu , osa X zobrazí S-U, osa Z (osa Y pro 2-osové digitální 

zobrazení) zobrazí plánovanou hodnotu lineárního počtu otáček obrábění; 
- Zadejte novou cílovou hodnotu lineárního počtu otáček obrábění; 

- Stiskněte klávesu  pro potvrzení. 

m Nastavení počátečního (maximálního) průměru nástroje: 

Postup: 
- Vraťte se do normálního režimu zobrazení; 

- Stiskněte klávesu , osa X zobrazí S-d, osa Z (osa Y pro 2-osové digitální 

zobrazení) zobrazí plánovanou hodnotu výstupního (maximálního) průměru; 
- Zadejte novou cílovou hodnotu výstupního (maximálního) průměru nástroje 

(jednotka:mm); 

- Stiskněte klávesu  pro potvrzení. 

Poznámka: Pokud hodnota aktuální polohy nástroje je vyšší než  výstupní (maximální) průměr 
nástroje, ponechá si hlavní osa hodnotu otáček, které odpovídají cílové nastavené hodnotě 
výstupního (maximálního) průměru nástroje. 
m Popis konstantního principu lineárního počtu otáček při obrábění: 

N=V/(πXD) 

Výše uvedený vzorec představuje rychlost otáčení hlavní osy; V je stanovená cílová hodnota 
lineárního počtu otáček při obrábění; D je aktuální hodnota průměru nástroje, maximální 
hodnota může být vybrána jako cílová hodnota výstupního průměru nástroje; Osa X 
zobrazuje aktuální hodnotu průměru nástroje (nebo rádius). 
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Rozměry a montáž 

5 Rozměry a montáž 
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Odstraňování závad

6 Odstraňování závad 
 

Závady Příčina závad Odstranění závad 

Digitální 
zobrazení nic 

neukazuje 

1. Zjistěte, zda je správně napojen 
proudový kabel. 

2. Zjistěte, zda je přístroj zapnutý. 

3. Zjistěte, zda je dostatečné 
proudové napětí. 

4. Zkrat uvnitř čtecího zařízení. 

5. Zjistěte, zda jsou správné 
pojistky. 

1. Zajistěte, aby byl správně napojen 
proudový kabel. Potom zapněte zařízení. 

2. Zapněte zařízení. 

3. Proudové napětí by mělo činit 23OV+ 
10%. 

4. Vytáhněte zástrčku čtecího přístroje. 

5. Zkontrolujte pojistky a nahraďte je, 
pokud je nutné 

Kryt jednotky 
digitálního 

zobrazení je 
nabitý 

1. Zjistěte, zda je obráběcí stroj a 
kryt jednotky digitálního zobrazení 
správně uzemněn. 

2. Zjistěte, zda proudové napájení 
220V neprobíjí 

1. Obráběcí stroj a kryt jednotky 
digitálního zobrazení musí být správně 
uzemněny. 

2. Zkontrolujte proudové napětí - 230V+ 
10% 

Osa digitálního 
zobrazení 
nepočítá 

1. Zjistěte, zda jednotka digitálního 
zobrazení stále ještě  nepočítá, 
když jste čtecí zařízení vyměnili 
jinou osou. 

2. Digitální zobrazení se nachází 
v určité funkci. 

1. Pokud jednotka digitálního zobrazení 
nepočítá normálně, může se jednat o 
chybu čtecího zařízení, jinak se chyba 
vyskytuje na jednotce digitálního zařízení. 

2. Opusťte stanovenou funkci. 
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Odstraňování závad 

 
Závady Příčina závad Odstranění závad 

Jednotka 
digitálního 

zobrazení počítá 
špatně, 

zobrazená 
vzdálenost 

nesouhlasí se 
skutečnou 

vzdáleností. 

1. Zjistěte, zda je obráběcí stroj a 
kryt jednotky digitálního zobrazení 
správně uzemněn. 

2. Nepřesnost vybavení obráběcího 
stroje 

3. Příliš vysoká rychlost obrábění u 
vybavení obráběcího stroje  

4. Vzestupná přesnost čtecího 
zařízení neodpovídá požadavku. 

5. Rozlišení digitálního zobrazení 
neodpovídá tomu dle čtecího 
zařízení 

6. Měření obrábění neodpovídá 
zobrazení metrickému/ coul. 

7. Nevhodné nastavení digitálního 
zobrazení, lineární kompenzaci 
chyb. 

8. Čtecí zařízení překračuje délkový 
rozsah, což vede k poškození hlavy 
čtečky. 

9. Šrouby, kterými je upevněna 
hlava čtečky nebo lože čtecího 
zařízení, jsou uvolněné. 

1. Obráběcí stroj a kryt jednotky 
digitálního zobrazení musí být správně 
uzemněn. 

2. Zkontrolujte a opravte vybavení 
obráběcího stroje. 

3. Snižte rychlost obrábění u vybavení 
obráběcího stroje. 

4. Umístěte čtecí zařízení dle požadavku. 
 

5. Vraťte zpět rozlišení digitálního 
zobrazení. 
 

6. Přepněte zobrazení metrické/ coul. 
 

7. Vraťte zpět lineární kompenzaci chyb u 
jednotky digitálního zobrazení. 
 

8. Seřiďte obráběcí stroj nebo čtecí 
zařízení, opravte nebo nahraďte čtecí 
zařízení. 

9. Přitáhněte všechny upevňovací šrouby. 

Čtecí zařízení 
nečítá nebo 
občas nečítá 

1. Čtecí zařízení překračuje délkový 
rozsah, což způsobuje poškození 
hlavy čtečky. 

2. Na čtecím zařízení se nachází 
nečistota. 

3. Zkrat nebo prázdný běh u 
čtecího zařízení. 

1. Seřiďte obráběcí stroj nebo čtecí 
zařízení, opravte nebo nahraďte čtecí 
zařízení. 

2. Opravte čtecí zařízení a zlepšete okolní 
podmínky. 

3. Opravte čtecí zařízení. 

Špatně odrušený 
výkon jednotky 

digitálního 
zobrazení 

1. Zjistěte, zda je obráběcí stroj a 
kryt jednotky digitálního zobrazení 
správně uzemněn. 

2. Zjistěte, zda je správně napojen 
stínící kabel mezi čtecím zařízením 
a kovovým krytem. 

1. Obráběcí stroj a kryt jednotky 
digitálního zobrazení musí být správně 
uzemněn. 

2. Napojte stínící kabel ještě jednou na 
čtecí zařízení. 
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Příloha

7 Příloha 

7.1 Autorské právo 
© 2006 

Tato dokumentace chráněna z hlediska autorského práva. Tímto zdůvodněná práva zůstávají 
vyhrazena, obzvláště překlad, výběr obrázků, rádiové vysílání, reprodukce fotomechanickým 
nebo jiným způsobem a ukládání do paměti v zařízeních pro zpracování dat, a to i ve 
zkráceném použití. 

Technické změny jsou kdykoliv vyhrazeny. 

7.2 Záruky 
Firma Optimum garantuje bezchybnou kvalitu svých výrobků a uhradí v průběhu záruční doby 
náklady za dodělávku, provedenou formou výměny vadných dílů v případě konstrukčních, 
materiálových a/ nebo výrobních vad. 

Doba záruky činí u průmyslového využívání 12, a při používání u domácích kutilů 24 měsíců. 
Předpokladem nároku na záruku na základě konstrukčních, materiálových a/ nebo výrobních 
vad je: 
• Doklad o nákupu a respektování uživatelského návodu. 

Pro platnost nároku o záruce je vždy nutno předložit strojně vyhotovený originální kupní 
doklad. Musí obsahovat kompletní adresu, datum nákupu a typové označení výrobku. 
Uživatelský návod pro dané zařízen, právě tak jako bezpečnostní pokyny musí být 
dodržovány. Škody na základě chyb uživatele nemohou být uznány jako nárok na záruku. 

• Správné použití zařízení. 
Výrobky firmy Optimum jsou vyvinuty a vyrobeny pro stanové účely nasazení. Tyto jsou 
sepsány v návodu k použití. 
Při nerespektování stanoveného používání dle uživatelského návodu, nasazení pro cizí účel 
a použití nevhodného příslušenství nemůže být uznán nárok na záruku.  

• Údržbářské práce a práce čištění. 
Pravidelná údržba a čištění strojů jsou dle podmínek návodu k použití nezbytné. 
Zásahem třetí osoby zaniká každý nárok na záruku. Údržbářské práce a práce čištění 
nepatří obecně do nároku na záruku. 

• Originální náhradní díly. 
Je nutno zajistit, aby byly používány pouze originální náhradní díly a originální příslušenství. 
Obdržíte je u autorizovaného odborného prodejce stroje. 
Při použití neoriginálních dílů není možno vyloučit následné škody a zvýšené nebezpečí 
úrazu. Z výkonu záruky jsou vyloučeny demontovaná, částečně demontovaná a cizími díly 
opravená zařízení.  

• Náhradní díly. 
Určité součásti podléhají opotřebení dle podmínek použití, resp. normálnímu opotřebení atd. 
Tyto náhradní díly nejsou součástí záruky. 
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7.3 Likvidace odpadu 
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (použít v zemích Evropské unie a 
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jiných evropských zemí se systémem separátního sběru těchto zařízení). 

 

Symbol na výrobku nebo jeho balení poukazuje na to, že s tímto výrobkem se nedá nakládat 
jako s normálním domovním odpadem, ale musí být odevzdán na příjmovém místě pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Jejich přínosem pro správnou likvidaci tohoto výrobku 
chráníte životní prostředí a zdraví Vašich spoluobčanů. Životní prostředí a zdraví  jsou špatnou 
likvidací odpadu ohroženy. Recyklace materiálu pomáhá snížit spotřebu surovin. Další 
informace o recyklaci Vašeho výrobku obdržíte od Vaší obce, komunálních podniků pro likvidaci 
odpadu nebo obchodu, ve kterém jste výrobek nakoupili. 

7.4 Pozorování výrobku 
Jsme zavázání pozorovat naše výrobky i po vydodání. 

Prosím, sdělte nám všechno, co je pro nás zajímavé: 
m Změněná data nastavení 
m Zkušenosti s DPA 2000S, která jsou důležitá pro jiné uživatele 
m Opakující se poruchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áno 26.6.2006 Verze 1.1.1 DPA 2000S Digitální zobrazení polohy Strana 35 



OPTIMUM 
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y  

Příloha

7.5 EU - prohlášení o shodě 

Výrobce / 
Uvedl do oběhu: 

Optimum Maschine GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

tímto prohlašuje, že následující výrobek, 

Název Jednotka digitálního zobrazení polohy 

Označení DPA 2000S 

Příslušná směrnice EU: 

EMV směrnice 89/336/EEC 

Směrnice pro nízká napětí 73/23/EHS 

odpovídá ustanovením výše uvedených směrnic – včetně změn, které platily v době výkladu. 

Aby se zajistil soulad, byly použity následující harmonizované normy: 

EN 60309-1:1992 Zástrčky, el. objímky a spojení pro průmyslový účel 
(průmyslový záměr)- část 1: Všeobecné předpoklady 
(požadavky) 

EN 60799:1987 Kabely - sady 

EN 60799:1998 Elektrické příslušenství  - sady kabelů a sady spojovacích 
kabelů. 

EN 61010-1:1993 Bezpečnostní předpoklady (bezpečnostní požadavky) pro 
elektrická vybavení pro opatření, která kontrolujete a 
laboratorní použití - část 1: Všeobecné předpoklady 
(požadavky) 

EN 61558-1:1997 Bezpečnost výkonových transformátorů, jednotek 
zásobování energií a podobně - část 1: Všeobecné 
předpoklady (požadavky) a testy 

 

  
Thomas Collrep 
(jednatel) 

Kilian Stürmer 
(jednatel) 

 

Hallstadt, 26.června 2006 
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,779 00 Olomouc, IČ 47670631

Záruční listZáruční list
produkt:

typ:

výrobní číslo:

datum prodeje:

podpis
prodávajícího:

razítko
prodávajícího:

záznamy o opravách:

Záruční list je vystaven:Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek)(zaškrtněte jednu z podmínek)

A 
pro koncového spotřebitele a zaručuje bezplatnou opravu
výrobku této firmy podle podmínek dále uvedených po
dobu 24 měsíců.
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad.

B 
podle ust.  § 429 odst.2 obchodního zákoníku na
základě  ústní  kupní  smlouvy,  na  výše  uvedené
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku této
firmy podle podmínek dále uvedených po dobu
12 měsíců 

Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně

www.bow.cz/reklamace tel.: +420 585 154 522 servis@bow.cz



Záruční podmínky pro případ A:Záruční podmínky pro případ A:
Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za

jiným  účelem  než  pro  podnikání  s  tímto  výrobkem,  je  24 měsíců  od  data  převzetí  výrobku  koncovým
spotřebitelem.  Podnikáním se  rozumí  soustavná  výdělečná  činnost  prováděná  vlastním jménem a  na  vlastní
odpovědnost  (§ 2 odst.1 obchodního zákoníku).  Právo  z  odpovědnosti  za  vady  se  uplatňuje  u  prodávajícího
písemnou reklamací, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu výrobku a popsat jak se tato vada projevuje.
K písemné reklamaci je  nutné  doložit  záruční  list  podepsaný koncovým spotřebitelem a doklad o zakoupení
výrobku. Kopie záručních listů  nebo dokladů  o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů
nebo  jinak  poškozené  záruční  listy  nebo  doklady  o  zakoupení  výrobku,  nebudou  považovány  za  doklady
prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka  se  nevztahuje  na  opotřebení  výrobku  způsobené  jeho  obvyklým  užíváním
(§ 619 odst.2 občanského zákoníku).  Prodávající  považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání  zejména pokud
výrobek:

● Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití.
● Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku).
● Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen.
Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku) není prodávajícím považováno:
● Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku.
● Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování

po koupi zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití.
● Reklamace  parametrů,  které  nejsou uvedeny v  návodu nebo v  jiné  obchodně-technické dokumentaci

prodávajícího či v závazných technických normách.
● Domnělé  vady,  které  není  schopen  koncový  spotřebitel  prodávajícímu  hodnověrně  předvést  či  jinak

doložit.

Podpis koncového spotřebitele:                                                                    

Záruční podmínky pro případ B:Záruční podmínky pro případ B:
Záruční doba na zboží  dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců  ode dne

dodání zboží; v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa
určení.

Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro
použití k obvyklému určení.

Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo
vnějšími událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které
prodávající  použil,  vady  nástrojů  a  opotřebitelných  dílů,  k  jejichž  poškození  došlo  běžným opotřebením při
obvyklém užíváním a vady způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití.

Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží:
● Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití.
● Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku).
● Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno.
Právo  z  odpovědnosti  za  vady  se  uplatňuje  u  prodávajícího  písemnou  reklamaci  nebo  faxem na  adrese

prodávajícího,  v  níž  je  třeba označit  srozumitelně  a  určitě  vadu zboží  a  popsat  jak  se  tato  vada projevuje s
uvedením dne a hodiny vzniku vady a dne a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad
zboží dle § 436 nebo § 437 obchodního zákoníku. K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a
doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Příjem reklamace prodávající potvrdí písemně, faxem nebo e-mailem s
uvedením času, předběžné doby trvání a způsobu odstranění vady.

Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za
tím účelem sdělí kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit
důvody, pro které toto potvrzení odmítá vydat.

Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží.

Podpis kupujícího:                                                                    
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