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KBW-L MONTAJI

1. KBW-L montajı
1.1 KBW-L sensörünün takılması
1.1.1 KBW-L sensörü 1 tefedeki dokuma tarağı sisteminde olduğu
gibi sabitlenir. Kamalı yeni makinelerde üstten, cıvatalı eski tiplerde ise arkadan.
KBW-L sensörü 1 ağırlıklı çeşitli dokuma taraklarına uygun olarak bulunmaktadır 8,3 mm, 9,3 mm, 10,3 mm, 11,3 mm (dokuma taraklarının anma ölçüsünün + 0,3 mm üzerinde).
1.1.2 Sensör dokuma tarağı kaması 2’den en az 25 mm uzağa sıkıştırılmalıdır. Son kama dokuma tarağının çok dışında durmuyorsa, daha uzun olan tip 3 kamayla değiştirilmelidir.
1.1.3 Son dokuma tarağı kamasını çözün, kenar iplik klemensini ve
geniş tutucu kapağı, gerekirse geniş tutucunun tamamını kaldırın. Dokuma makinesini el tekeri ile dokuma tarağına dayama noktasının 15 mm ilerisine çevirin 4. Bu makine konumunda sensör tefeye takılabilir.
1.1.4 Sağdan kol ile FA yakalama düzeneği kavranabilirse, montaj
işlemi bu taraftan avantajlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Montaj desteği olarak sensör kablosu yaklaşık 0,5 m uzunluğundaki boru 5 ile, sensör borunun ucuna gelene kadar çekilebilir.
Ardından boru yardımıyla sensör yakalama düzeneği FA 6
altından dokuma tarafının ucundaki montaj yerinden geçirilerek yaprak kanalının içine eklenebilir. Kanalı önceden montaj
yerinde temizleyin! Sensörü, dokuma tarafına yanaşana kadar
sola doğru itin ve aynı anda parmağınızla kırmızı ışık iletme
askısının 7 alt tarafına, paralel olarak tefe profili 7a üzerine
oturana kadar aşağı bastırın. Bu konumda kama 2’yi çekin. Ardından sensörün gerçekten sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Sonra montaj borusunu çıkarın ve sensör kablosunu kablo tutucu 8 ile tefenin ucuna sabitleyin. Düşük dokuma genişliğinde
sensör kablosunu 14 ayrıca 1 – 2 kablo kaması 9 ile tefeye
sabitleyin.
1.1.5 Büyük dokuma genişliğinde (tutma düzeneği FA 6 dış sağ)
sensör 1.1.3’te tarif edildiği gibi aynı makine konumunda, yani
dokuma tarafından 6a bakıldığında soldan takılmalıdır. Farklı
seçenek olarak tutma düzeneği FA 6 montaj için aynı zamanda sökülebilir / yükseltilebilir. Maksimum dokuma genişliğinde
(tutma düzeneği FA 6 sağ dayama noktasında) sensörün sabitlenmesi için tefenin ucuna özel bir sensör tutucu 10 takılır.
DİKKAT! Muhtemelen son kılavuz diş bloğu 11 biraz kısaltılmalıdır.
1.1.6 Kablo tutucusunun sensör kablosu 14, sensör tutucu sırasında, tefenin dönme noktasına hafif bir kavis ile geçirin ve mıknatıslı kablo tutucusu 12 ile mil gövdesine sabitleyin. Sensör
kablosunu başka bir kavis içinde, hiçbir yere sürtemeyeceği şekilde aşağı yönlendirin ve ikinci mıknatıslı kablo tutucusuna
13 sabitleyin. Buradan sensör kablosunu dokuma makinesinin
kumanda kutusuna döşeyin.
1.1.7 DİKKAT! SFW11 / 12L atkı ipliği denetleyicisi tutma mekanizmasının kanat triggeri ile donatılmış olan daha eski PU
projektil dokuma makinelerinde bu makine daha ince olan
045032.000 modeli 15 ile değiştirilmelidir. Aksi takdirde KBWL sensörü mevcut serilerde kanat triggerine sürter!
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1.1.8 Dokuma makinesini elle yavaşça döndürün ve KBW-L sensörünün makine parçalarına temas etmediğini kontrol edin. Geniş
tutucu alanında özellikle dikkatli olunmalıdır! Geniş tutucu kapağındaki her türlü özel iplik geri tutma mandalı 16 gerekirse
bir miktar kaydırılmalı veya uyarlanmalıdır.
DİKKAT! Üstten basınçlı teknik dokumaya yönelik geniş tutucularda 17, (geniş tutucu kapağı dokumanın altında), gerekirse KBW-L sensörünün ışık iletken askısı 7 için geniş tutucu
kapağında küçük bir boşluğun açılması gerekir.
1.1.9 Kenar iplik klemensi 18 ile ışık iletken askısı 7 arasındaki mesafe en az 1.5 mm olmalıdır.

1.2 KBW-L sinyal lambasının montajı
1.2.1 KBW-L sinyal lambasını 19 bir kablo birleştirici 20 ile dokuma makinesinin lamba kulesine 21 sabitleyin.
1.2.2 Kabloyu 22 dokuma makinesinin lamba kulesinden 20 dokuma makinesinin altındaki kumanda kutusuna döşeyin.

1.3 WIS / KBW-L platinin dokuma maddesinin kumanda kutusuna monte edilmesi ve bağlanması
1.3.1 DİKKAT! Önce makine kumanda kutusundaki ana şalteri
«OFF» konumuna getirin.
1.3.2 LOEPFE WIS / KBW-L platininin 23 ön plakasına takılı olan
kablo başlığını 24 sökün. Ardından önce KBW-L sinyal lambasının 19 kablosunu ve KBW-L sensörün 1 kablosunu delikten 25 geçirinç
1.3.3 KBW-L sensörünü kablo izolasyonu şase başlığını 26 sabitlenebilene kadar sürgüleyin.
1.3.4 KBW-L sensör kablosunun damarlarını renk koduna göre klemens 27’ye ve KBW-L sinyal lambası kablosunun damarlarını
klemens 28’e bağlayın.
1.3.5 Ön plakadaki iki kabloyu aşağı doğru bükün ve kablo başlığını
24 tekrar takın.
1.3.6 Platinin donatım tarafındaki program şalterini 29 makine tipine göre projektilin bitim noktasındaki sırasını şu şekilde ayarlayın:
Bitim 110º
Bitim 120º
Bitim 135º
Bitim 150º

=
=
=
=

Kademe
Kademe
Kademe
Kademe

0
8
8
F (0’dan bir kademe önce)

1.3.7 SULZER WIS platinini çıkarın ve yerine LOEPFE WIS / KBW-L
platinini 23 takın. SULZER platininin ayarlı WIS stop pozisyonunu Loepfe platininin üstteki iki siyah anahtarına 30 aktarın.
1.3.8 Makine kumanda kutusundaki ana şalteri tekrar «ON» konumuna getirin.
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2. KBW-L ayarları
2.1 Dokuma makinesindeki mekanik bazlı ayarlar
2.1.1 KBW-L sensörünü 1 dokuma tarağında bulunduğunu kontrol
edin (dokuma tarağı ile sensör ucu arasında boşluk olmamalı).
İstisna: Kenar iplik klemensine yeterince mesafe varsa veya hiç
yoksa ve son zincir ipliğine daha fazla mesafe olması isteniyorsa.
2.1.2 Çok ince veya uç koprüsü 31 olmayan bir dokuma tarağında,
son ara bölmeye 32 zincir iplik geçirmeyin. Eğer son zincir ipliği KBW-L sensörünün çok yakınına gelirse ve hatta buna dokunursa, atkı ipliği yanılgısına yol açabilen bir arıza sinyali tehlikesi
söz konusu olur.
2.1.3 KBW-L sensörünün ışık iletme askısı 7 ile kenar iplik klemensi 18 arasındaki mesafenin en az 1,5 mm olduğunu kontrol
edin.
2.1.4 KBW-L ilk kez işletime alınırken ve daha sonraki parça değiştirme durumunda, dokuma makinesini daima bir kez elle dikkatli
olarak döndürün ve KBW-L sensörünün 1 içinden makine parçalarına dokunulmadığını kontrol edin!

2.2.9 Çalışan dokuma maddesinde iplik hassasiyeti ayar kontrolü,
herhangi bir makine durdurma tetiklenmeden: Şalteri 34 yukarı doğru «Stop off» konumuna bastırın ve aynı anda yeşil
anahtarı 35, ön plakadaki kırmızı Dur LED’i 37 yanana kadar
yavaşça 0 konumuna çevirin. Sonra çalışma konumunu 1 – 2
kademe yukarı alın.
2.2.10 DİKKAT! KBW-L sinyal lambası 19 dokuma makinesi çalışırken
mavi LED 38 ile yanarsa, bu durum sensör alanında bir arızaya işaret eder. Arıza sinyali tüy, iplik kalıntıları veya sensöre çok
yakın duran zincir iplikleri nedeniyle devreye alınabilir ve bir
atkı ipliği sinyali ile yanılgıya yol açabilir. Bundan dolayı tespit
edilmeyen atkı kopmaları tehlikesi söz konusudur!

3. KBW-L tarafından tespit edilen
kısa atkı kopukluğunu giderme

2.2.1 Dokuma makinesini durdurun.

DİKKAT! KBW-L üzerinden kısa bir iplik atkı ipliği kopması algılanırken dokuma makinesinin çok geç durdurulması, arızalı atkı
ipliğinin tekrar bağlanmasına yol açar. Bundan dolayı «normal»
bir atkı ipliği kopukluğunda olduğundan farklı bir işlem yapılmalıdır:

2.2.2 Ön plakanın üst yarısı tamamen dokuma makinesinin WIS
fonksiyonu içindir. Makinenin elle durdurulma zamanını iki siyah anahtarla 30 ayarlayın. KBW-L’nin yeni montajı sırasında
SULZER WIS platinin ayarlı değerini LOEPFE WIS / KBW-L platinine 23 aktarın.

Bir kez atkı arama geri > arızalı atkı ipliğini dokudan çıkar
> dokuma makinesini başka atkı arama işlemi yapmadan
tekrar çalıştır (son atkı ipliği normalde olduğu gibi makineyi çalıştırmadan önce dokuma bölümünde durmak zorunda değildir!)

2.2 WIS / KBW-L platininde ayarlar

2.2.3 KBW-L şalterini 34 «KBW-L ON» konumuna getirin.
2.2.4 İplik hassasiyeti ile ilgili yeşil anahtarı 35 kademe 9’a getirin.
KBW-L makinesinin durma zamanını belirleyen kırmızı anahtarı 36 kademe 0’a getirin.
2.2.5 Dokuma makinesini çalıştırın.
2.2.6 Yeşil anahtarı 35 KBW-L üzerinden makine durdurulana kadar yavaşça kademe 0 yönüne çevirin. KBW-L’nin kırmızı durdurma LED’i 37 ön plaka KBW-L sinyal lambasının 19 kırmızı
göstergesi ve dokuma makinesinin lamba kulesindeki 20
kırmızı / sarı gösterge ile birlikte yanar.
2.2.7 Makine KBW-L üzerinden durdurulduğunda dokuma makinesi
yaprak dayama noktasından yaklaşık 50 – 60 mm sonra durmalıdır. Bu KBW-L durma konumuna ulaşmak için kırmızı anahtarı 36 0 konumundan 9 yönüne doğru çevirin. Kademe başına
dur tetiklemesi 6° gecikir.
2.2.8 Ardından yeşil anahtarı 35 durdurmayı tetikleyen konumdan 2
kademe yükseğe ayarlayın. (Çok ince atkı ipliklerinde bu değer 1
kademe düşebilir). Böylece işletme konumu ayarlanmıştır.
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3.1

4. KBW-L’nin işlev kontrolü
4.1.1 Seri atkı ipliği denetleyicisinin LOEPFE SFW-L platin 39 ön plakasında şalteri 40 yukarı doğru LS konumuna (boş atkı) getirin.
Bu konumda düzgün atkı ipliği denetleyicisinin dur tetikleyicisi
bastırılır.
4.1.2 Atkı ipliğini dokuma maddesi durma konumundayken geri alıcıdan çıkarın.
4.1.3 Dokuma makinesini başlatın. KBW-L, dokuma makinesini ayarlı
konumda levha tahdidinden sonra durdurmalıdır.
4.1.4 DİKKAT! Dokuma makinesi çalışırken fonksiyon testi amacıyla
atkı ipliği kesilirse, projektil kıskacında çok uzun bir parça kalması durumunda muhtemelen KBW-L üzerinden durdurma
işlemi gerçekleşmez!
4.1.5 DİKKAT! Test işleminden sonra SFW-L platini 39 üzerindeki şalteri 40 tekrar normal çalışma konumuna getirin!

KBW-L
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5.2 Geç atkı kopmaları KBW-L tarafından algılanmaz
4.1.6 Hızlı iplik kayıplarına eğimli olan ince atkı ipliklerinde test olarak
dokuma makinesi çalışırken projektil freni, projektiller geri iticilere dayanana ve bundan dolayı kısa iplik kayıpları oluşturana
kadar dikkatlice açılabilir. KBW-L levha tahdidinden sonra dokuma makinesini durdurmalıdır. Bu test için seri atkı ipliği denetleyicisi SFW-L’nin durdurma tetikleyicisi açık kalabilir (yani,
LS üzerindeki şalterin 40 değiştirilmesine gerek yoktur). Orta
ile kaba arası atkı ipliklerinde bu test türü önerilmez! (Dokuma
bölümündeki projektillerin geri çekilme ve dokuma makinesinde hasara yol açma tehlikesi!).
4.1.7 DİKKAT! Çok yüksek ayarlanmış atkı ipliği freniyle aşırı atkı ipliği
gerilimi altında işlev testi yapılmamalıdır! Test gerçekçi değildir
ve atkı ipliğinin kenar iplik klemensinden kopmasına veya projektillerin dokuma bölümüne geri çekilerek dokuma makinesinde hasara yol açmalarına neden olabilir!

5.2.1 İplik hassasiyeti WIS / KBW-L platini 23 üzerindeki yeşil anahtarda 35 çok yüksek ayarlanmış. Kontrol işlemi, bölüm 2.2.8’de
tarif edildiği gibi.
5.2 2 KBW-L sinyal lambasında 19 dokuma makinesi çalışırken mavi LED 38 yanar: Bu gösterge KBW-L sensör alanında bir arıza
sinyaline işaret eder. Arıza sinyali tüy, iplik kalıntıları veya sensöre çok yakın duran zincir iplikleri nedeniyle devreye alınabilir
ve bir atkı ipliği ile yanılgıya yol açabilir. KBW-L sensörünü 1,
yakın çevresini ve kenar iplik klemensini 18 bu tür olası arıza
faktörleri yönünden kontrol edin.
5.2.3 Arıza sinyallerinin diğer bir nedeni, KBW-L sensörünün yakınında bulunan makine parçalarına dayanması olabilir. KBW-L sensörünün 1 montaj konumunu dokuma makinesini yavaş ve el
ile çevirerek kontrol edin.
5.2.4 Sensöre ve sensör kablosuna gözle hasar kontrolü yapın.

5. Arızaların giderilmesi
5.1 KBW-L üzerinden yetkisiz durdurmalar
5.1.1 KBW-L sinyal lambasında 19 dokuma makinesi çalışırken sarı
veya kırmızı LED 19a yanar: Sensörün 1- altındaki IR vericisinin merceğini ve ışık iletme askısının 7 üst kenarındaki camı
yumuşak bir elbezi ile temizleyin.
5.1.2 KBW-L sensörünün 1 montaj yerini kontrol edin. (Tefe, sensör
takılmadan önce temizlenmelidir)
5.1.3 Atıp ipliğinin 355° uzatılmış durumdayken KBW-L sensöründe
1 bulunduğunu kontrol edin (en güvenilir kontrol işlemi makine çalışırken stroboskop ile yapılır). KBW-L denetleme penceresi dahilindeki gevşek iplikler / ilmikler, KBW-L sensörünün tuş
alanının dışına getirebilir. Düzgün olmayan bu iplik konumu
böylece KBW-L üzerinden makinenin durmasını tetikleyebilir!

6. KBW-L’nin devre dışı bırakılması
6.1.1 DİKKAT! Önce makine kumanda kutusundaki ana şalteri
«OFF» konumuna getirin.
6.1.2 KBW-L arızalıysa veya dokuma makinesindeki çalışma arızalarının gerçekten KBW-L’den kaynaklandığını belirlemek için yalnızca LOEPFE WIS / KBW-L platininin 23 çıkarılması gerekir.
Sensörü ve sinyal lambası kablosunu platinden ayırmayın!
6.1.3 Düzgün SULZER WIS platinini tekrar takın.
6.1.4 Makine kumanda kutusundaki ana şalteri tekrar «ON» konumuna getirin.
6.1.5 Dokuma makinesini tekrar işletime alın.

5.1.4 Atkı ipliği 355°’de ilmik yapıyorsa, yani projektil geri itilirken atıp
ipliği geri çekme kolu tarafından gerdirilmiyorsa, şu kontrolü
yapın:
–– Atkı ipliği freni çok gevşek mi ayarlanmış ya da kirli mi?
–– Atık birikmeleri daima aynı atkı renginde meydana geliyorsa, özel olarak buna ait atkı ipliği haznesini ve ilgili atkı ipliği frenini kontrol edin.
5.1.5 Gevşek atkı iplikleri, geri çekme kolunun atkı ipliğini kapanmış
olan dokuma bölümünün içinden artık yeterince gerdirememesi nedeniyle erken bir panel kapanışı söz konusu olabilir.
Kritik sınır yaklaşık olarak panel kapanışından 348° öncedir.
5.1.6 Sensör kablosunu hasar yönünden gözle kontrol edin.
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