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5KBW-L

INSTALAÇÃO DO KBW-L

1. Instalação do KBW-L

1.1 Instalação do sensor KBW-L

1.1.1 O sensor KBW-L 1 é fixado pelo mesmo sistema que o pente do tear 
no batente do tear. No caso de máquinas mais novas, com cunhas a 
partir de cima e no caso de modelos mais antigos, com parafusos a 
partir de trás.

 Conforme os diferentes pentes de tear, o sensor KBW-L 1 está dis-
ponível com as medidas 8,3 mm, 9.3 mm, 10,3 mm, 11,3 mm (+ 0,3 
mm acima da medida nominal dos pentes de tear).

1.1.2 O sensor deve ficar preso pela cunha do pente de tear 2, no mí-
nimo, em um comprimento de 25 mm. Se a última cunha não ficar 
sobreposta esse tanto além do pente do tear, então ela deve ser 
trocada por uma cunha mais comprida do tipo 3.

1.1.3 Soltar a última cunha de pente de tear, retirar a pinça de ourela e a 
tampa do tempereiro, se necessário, o tempereiro todo. Rodar a má-
quina de tecer com o volante para a posição de pente de tear, 15 mm 
depois da batida do pente 4. Com a máquina nessa posição, o 
sensor pode ser montado no batente do tear.

1.1.4 Se for possível colocar o braço a partir da direita por baixo do meca-
nismo de recepção FA, a montagem é mais fácil desse lado. Como 
ajuda na montagem, o cabo do sensor pode ser puxado através de um 
tubo 5 de aprox. 0,5 m de comprimento, até que o sensor esteja na 
extremidade do tubo. Em seguida, com o auxílio do tubo, conduzir o 
sensor sob o mecanismo de recepção FA 6 até o lugar em que se-
rá instalado na extremidade do pente do tear e inseri-lo no canal do 
pente. Limpar previamente o canal no local de montagem! Empurrar 
o sensor para a esquerda até que fique encostado no pente do tear e, 
ao mesmo tempo, pressionar para baixo com o dedo sob o estribo do 
condutor de luz 7, de modo que ele fique em paralelo sobre o perfil 
do pente de tear 7a. Aplicar a cunha 2 nessa posição. Em seguida, 
verificar se o sensor está realmente preso. Depois, retirar o tubo de 
montagem e fixar o cabo do sensor com a fixação para cabos 8 
na extremidade do batente do tear. No caso de largura reduzida de 
tecido, fixar o cabo do sensor 14 adicionalmente com 1 – 2 cunhas 
para cabos 9 no batente do tear.

1.1.5 No caso de uma grande largura de tecido (mecanismo de recep-
ção FA 6 no lado direito externo), o sensor deve ser instalado com 
a máquina na mesma posição, conforme descrito sob o ponto 1.1.3, 
da esquerda, isto é, a partir do lado do tecido 6a. Como variante, 
pode-se também desmontar / levantar o mecanismo de recepção 
FA 6 para fazer a instalação. No caso de largura máxima de tecido 
(mecanismo de recepção FA 6 no encosto direito), monta-se um 
suporte de sensor 10 especial na extremidade do batente do tear 
para fixar o sensor. 

 ATENÇÃO! Pode vir a ser necessário encurtar o último bloco de 
dentes de guia 11.

1.1.6 Passar o cabo do sensor 14 da fixação para cabo, isto é, do suporte 
do sensor, fazendo uma leve curvatura em relação ao ponto de rota-
ção do batente do tear e fixá-lo à ponta do eixo com a fixação para 
cabo magnética 12. Passar o cabo do sensor com mais uma cur-
vatura para baixo, de maneira que não haja nenhum atrito e depois 
fixá-lo com a segunda fixação para cabo magnética 13. A partir 
daí, instalar o cabo do sensor no armário de comando da máquina de 
tecer.

1.1.7 ATENÇÃO! No caso de máquinas de tecer de projéteis PU mais an-
tigas, nas quais o guarda-tramas SFW11/12L ainda está equipado 
com o trigger de voo no mecanismo de recepção, ele deverá ser 
substituído pelo equipamento 045032.000 15 mais estreito. Caso 
contrário, o sensor KBW-L irá atritar no trigger de vôo de série exis-
tente!

1.1.8 Girar a máquina de tecer com cuidado manualmente e certificar-se 
de que o sensor KBW-L não toca em nenhuma parte da máquina. 
Deve-se prestar uma atenção especial no tempereiro! Quaisquer 
ganchos retentores de fio 16 especiais na tampa do tempereiro 
deverão ser eventualmente deslocados levemente ou ajustados.

 ATENÇÃO! No caso de tempereiros para tecidos técnicos 17, 
dever-se-á, se necessário, com pressão de cima (a tampa do tem-
pereiro está sob o tecido) limar um pequeno espaço na tampa do 
tempereiro para o estribo do condutor de luz 7 do sensor KBW-L

1.1.9 A distância entre a pinça de ourelas 18 e o estribo do condutor 
de luz 7 deve ser de, no mínimo, 1,5 mm.

1.2 Instalação da lâmpada de sinalização KBW-L

1.2.1 Fixar a lâmpada de sinalização KBW-L 19 com um agrupador de 
cabos 20 à coluna de luzes da máquina de tecer 21.

1.2.2 Instalar o cabo 22 da coluna de luzes da máquina de tecer 20 
para baixo, dentro do armário de comando da máquina de tecer.

1.3 Instalação e conexão da placa WIS / KBW-L no 
armário de comando da máquina de tecer:

1.3.1 ATENÇÃO! Em primeiro lugar, colocar o interruptor principal do 
armário de comando da máquina na posição «OFF».

1.3.2 Desmontar a braçadeira de cabos 24 instalada na placa frontal da 
placa LOEPFE WIS / KBW-L 23. Depois, introduzir primeiro o cabo 
da lâmpada de sinalização 19 KBW-L e, em seguida, o cabo do 
sensor KBW-L 1 através da abertura 25.

1.3.3 Introduzir o cabo do sensor KBW-L até que a blindagem do cabo pos-
sa ser fixada com o retentor do condutor de terra 26.

1.3.4 Ligar os condutores do cabo do sensor KBW-L de acordo com o códi-
go de cores nos bornes 27 e os do cabo da lâmpada de sinalização 
KBW-L nos bornes 28.

1.3.5 Dobrar ambos os cabos na placa frontal em ângulo reto para baixo e 
montar a braçadeira de cabos 24 de novo.

1.3.6 Ajustar o interruptor de programa 29 no lado da placa, conforme 
o tipo de máquina, de acordo com o momento de disparo do projétil, 
da seguinte maneira:

 Disparo 110º  =  nível  0 
Disparo 120º  =  nível  8 
Disparo 135º  =  nível  8 
Disparo 150º  =  nível  F (um nível antes de 0)

1.3.7 Retirar a placa WIS SULZER e colocar a placa WIS / KBW-L LOE-
PFE 23 no seu lugar. Transferir a posição de parada WIS ajustada 
da placa SULZER para os dois interruptores graduais pretos 30 
superiores da placa Loepfe.

1.3.8 Colocar o interruptor principal no armário de comando da máquina 
de novo na posição «ON».
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2. Ajustes do KBW-L

2.1 Ajustes básicos mecânicos na máquina de tecer

2.1.1 Verificar se o sensor KBW-L 1 está encostado no pente do tear 
(sem folga entre a extremidade do pente do tear e o sensor). Exce-
ção: Se houver uma distância suficiente à pinça de ourelas ou esta 
não existir e no caso de se desejar um pouco mais de distância em 
relação ao último fio de trama.

2.1.2 No caso de um pente de tear com uma guarda do pente 31 muito 
estreita ou nenhuma, não inserir nenhum fio de trama no último es-
paço intermediário 32. Se o último fio de trama parar muito perto 
do sensor KBW-L, ou chegar a tocá-lo, existe o perigo de um sinal de 
interferência que poderá simular um fio de trama.

2.1.3 Verificar se a distância entre o estribo do condutor de luz 7 do 
sensor KBW-L e a pinça de ourelas 18 é de, no mínimo, 1,5 mm.

2.1.4 Na primeira colocação em serviço do KBW-L e em trocas posteriores 
de artigo, girar a máquina de tecer sempre uma vez com cuidado 
manualmente e certificar-se de que o sensor KBW-L 1 não toca em 
nenhuma parte da máquina!

2.2 Ajustes na placa WIS / KBW-L

2.2.1 Parar a máquina de tecer.

2.2.2 A metade superior da placa frontal destina-se exclusivamente à fun-
ção WIS da máquina de tecer. Ajustar o momento para a parada ma-
nual da máquina com os dois interruptores graduais pretos 30. No 
caso de uma instalação nova do KBW-L, transferir o valor ajustado da 
placa WIS SULZER para a placa WIS / KBW-L LOEPFE 23.

2.2.3 Colocar o interruptor basculante KBW-L 34 para a posição «KBW-
L ON».

2.2.4 Colocar o interruptor gradual verde 35 para a sensibilidade de fio 
no nível 9. Colocar o interruptor gradual vermelho 36, que define 
o momento de parada da máquina pelo KBW-L, no nível 0.

2.2.5 Dar partida na máquina de tecer

2.2.6 Girar o interruptor gradual verde 35 lentamente no sentido do ní-
vel 0, até que ocorra uma parada da máquina ocasionada pelo KBW-
L. O LED vermelho de parada 37 do KBW-L acende na placa fron-
tal, juntamente com a indicação vermelha na lâmpada de sinalização 
do KBW-L 19 e a indicação vermelha / amarela na coluna de luzes 
da máquina de tecer 20.

2.2.7 No caso de uma parada da máquina pelo KBW-L, a máquina de tecer 
deve parar aprox. 50 – 60 mm após a batida do pente. Para atingir 
essa posição de parada do KBW-L, girar o interruptor gradual ver-
melho 36 da posição 0 na direção 9. Por nível, o acionamento da 
parada é retardado em 6°.

2.2.8 Em seguida, ajustar o interruptor gradual verde 35 dois níveis mais 
alto do que a posição que acciona a parada. (No caso de fios de trama 
muito finos pode reduzir esse valor só 1 nível). Com isso está ajustada 
a posição de operação.

2.2.9 Controle do ajuste da sensibilidade do fio com a máquina de tecer 
funcionando, sem acionar uma parada da máquina: Pressionar o in-
terruptor basculante 34 para cima para a posição «Stop off» (pa-
rada desligada) e, ao mesmo tempo, girar o interruptor gradual 
verde 35 lentamente na direção 0, até que o LED vermelho de 
parada 37 acenda na placa frontal. Depois, selecionar a posição de 
operação 1 – 2 níveis mais alto.

2.2.10 ATENÇÃO! Se o LED azul 38 acender na lâmpada de sinalização 
KBW-L 19 com a máquina de tecer funcionando, isso indica que há 
um sinal de perturbação na área do sensor. O sinal de perturbação 
pode ser causado por cotão, restos de fios ou fios de urdume muito 
perto do sensor e, por conseguinte, simular um sinal de fio de trama. 
Assim há o perigo de não detecção de rupturas de trama!

3. Eliminar uma ruptura de trama  
curta detectada pelo KBW-L

3.1 ATENÇÃO! A parada muito tardia da máquina de tecer ao detectar 
uma ruptura de trama curta por meio do KBW-L faz com que o fio de 
trama defeituoso já esteja remetido. Por isso, é necessário proceder 
de outra maneira do que ao eliminar uma ruptura de fio de trama 
«normal»:

 Executar uma vez uma busca de trama para trás  >  retirar o 
fio de trama defeituoso do tecido  >  dar partida de novo na 
máquina de tecer sem outra busca de trama (o último fio de 
trama não precisa estar exposto na cala antes da partida da 
máquina, como usualmente!)

4. Controle de funcionamento do KBW-L

4.1.1 Na placa frontal da placa SFW-L LOEPFE 39 do guarda-tramas de 
série, colocar o interruptor basculante 40 para cima, na posição 
LS (passada em vazio). Nessa posição, o acionamento da parada do 
guarda-tramas regular é suprimido.

4.1.2 Retirar o fio de trama do dador de trama com a máquina de tecer 
parada.

4.1.3 Dar partida na máquina de tecer. O KBW-L deve parar a máquina de 
tecer na posição ajustada depois da batida do pente.

4.1.4 ATENÇÃO! Se o fio de trama for cortado para o teste de funciona-
mento com a máquina de tecer funcionando, possivelmente o KBW-L 
não acionará nenhuma parada da máquina, se ficar um pedaço muito 
comprido de fio de trama na pinça de projétil!

4.1.5 ATENÇÃO! Depois do teste, repor o interruptor basculante 40 da 
placa SFW-L 39 na posição normal de operação!
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4.1.6 No caso de fios de trama finos que tendam a perder fios muito ra-
pidamente, pode-se, como teste, abrir cuidadosamente o freio de 
projétil com a máquina de tecer funcionando, até que os projéteis 
batam na corrediça de retorno e criem, assim, perdas de trama cur-
tas. O KBW-L deve parar a máquina de tecer após a batida do pente. 
Para este teste, o acionamento de parada do guarda-tramas SFW-L 
de série pode ficar ligado (ou seja, não é necessário comutar o in-
terruptor basculante 40 para passada em vazio). Este tipo de teste 
não é recomendável no caso de fios de trama de médios até grossos! 
(Perigo de que os projéteis sejam puxados de volta na cala e causem 
danos na máquina de tecer!)

4.1.7 ATENÇÃO! Não realizar testes de funcionamento com tensão de fio 
de trama excessiva, com freio de trama com ajuste médio ou forte! 
O teste não é realístico e pode fazer com que o fio de trama seja 
puxado da pinça de ourela ou que projéteis sejam puxados de volta 
na cala, causando danos na máquina de tecer!

5. Eliminação de falhas

5.1 Paradas não justificadas pelo KBW-L

5.1.1 Na lâmpada de sinalização 19 do KBW-L o LED amarelo ou ver-
melho 19a está aceso com a máquina de tecer funcionando: Limpar 
a lente do emissor de infravermelho embaixo, no sensor 1, e o vidro, 
em cima, na extremidade do estribo do condutor de luz 7 com um 
pano macio.

5.1.2 Controlar a posição de instalação do sensor KBW-L 1. (O batente 
do tear deve ser limpo antes de instalar o sensor).

5.1.3 Verificar se o fio de trama está esticado a 355° no sensor KBW-L 1 
(o controle mais seguro é feito com o estroboscópio, com a máquina 
de tecer funcionando). Fios de trama / laços soltos dentro da janela 
de controle do KBW-L podem colocar o fio de trama fora da área de 
detecção do sensor KBW-L. Essa posição incorreta de fios pode, en-
tão, acionar uma parada da máquina pelo KBW-L!

5.1.4 Se o fio de trama faz um laço a 355°, ou seja, no retorno do projétil 
o fio de trama não é esticado pela alavanca de retrocesso, verificar 
o seguinte:

 – O freio de fio de trama está ajustado muito frouxo ou está sujo?

 – Se as posições com falhas ocorrerem sempre no caso da mesma 
cor de trama, controlar especialmente o respectivo acumulador 
de trama e o freio de fio de trama correspondente.

5.1.5 Fios de trama soltos podem também ser causados por fechamento de 
cala muito cedo, porque a alavanca de retrocesso não consegue mais 
esticar suficientemente o fio de trama devido à cala já fechada.O 
limite crítico é aprox. no fechamento da cala antes de 348°.

5.1.6 Controlar visualmente o cabo do sensor quanto a danos.

5.2 Rupturas de trama tardias não são detectadas 
pelo KBW-L

5.2.1 A sensibilidade do fio está ajustada muito alta no interruptor gra-
dual verde 35 na placa WIS / KBW-L 23. Realizar o controle con-
forme descrito na seção 2.2.8.

5.2 2 O LED azul 38 está aceso na lâmpada de sinalização KBW-L 19 
com a máquina de tecer funcionando: isso é indicação de que há um 
sinal de perturbação na área do sensor KBW-L. O sinal de pertur-
bação pode ser causado por cotão, restos de fio ou fios de urdume 
muito perto do sensor e simular um fio de trama. Verificar o sensor 
KBW-L 1, a área ao redor deste e a pinça de ourela 18 quanto a 
tais fatores de interferência possíveis.

5.2.3 Uma outra causa de sinais de perturbação pode ser o fato de o sensor 
KBW-L encostar em partes próximas da máquina. Verificar a posição 
de montagem do sensor KBW-L 1, girando lenta e manualmente a 
máquina de tecer.

5.2.4 Controlar visualmente o sensor e o cabo do sensor quanto a danos.

6. Colocação do KBW-L fora de serviço

6.1.1 ATENÇÃO! Em primeiro lugar, colocar o interruptor principal no 
armário de comando da máquina na posição «OFF».

6.1.2 No caso do KBW-L estar defeituoso ou para determinar se quaisquer 
falhas de operação da máquina de tecer realmente são devidas ao 
KBW-L, basta retirar apenas a placa WIS / KBW-L LOEPFE 23. Não 
desconectar o cabo do sensor e da lâmpada de sinalização da pla-
ca!

6.1.3 Recolocar a placa WIS SULZER regular.

6.1.4 Colocar o interruptor principal no armário de comando da máquina 
de novo na posição «ON».

6.1.5 Colocar a máquina de tecer de novo em funcionamento.
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