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Informasi Umum

1

Informasi Umum

1.1

Tentang dokumen ini
Sebelum menggunakan perangkat ini, bacalah petunjuk ini sepenuhnya dan pastikan petunjuk selalu
dapat diakses.
Jika ada ambiguitas atau ketidakpastian operasi, silakan berkonsultasi dengan pemasok!

1.1.1

Keabsahan
Dokumen ini berlaku untuk:

1.1.2

Kelompok sasaran
Dokumen ini ditujukan khusus untuk operator. Deskripsi memerlukan personel yang memenuhi syarat
yang dilatih oleh pabrikan. Deskripsi tidak menggantikan pelatihan produk.

1.1.3

Catatan
Simbol informasi
Simbol ini menunjukkan informasi tambahan untuk pengguna.

Ilustrasi dalam dokumen
Ilustrasi antarmuka pengguna (salinan layar) dalam petunjuk pengoperasian ini adalah
contoh dan tidak mengeklaim data yang relevan.

1.2

Dokumen tambahan
Dokumen tambahan berikut tersedia untuk:
■

Mengoperasikan YarnMaster PRISMA

YarnMaster PRISMA
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2

Keselamatan

2.1

Informasi keselamatan umum
■
■
■
■

2.2

Baca semua petunjuk keselamatan dan pemasangan sebelum melakukan pemasangan atau pemeliharaan.
Ikuti semua petunjuk keselamatan dan pengoperasian dengan tepat.
Simpan semua dokumentasi untuk referensi di lain waktu.
Catat semua peringatan pada perangkat dan dalam dokumentasi untuk mesin tempat perangkat ini
dipasang atau diperbaiki.

Penggunaan yang ditujukan
Sistem pembersih benang ini dirancang hanya untuk digunakan dalam pemantauan benang dan untuk
membersihkan kesalahan benang yang tidak diinginkan pada mesin winder dari berbagai pabrikan.
Penggunaan lain, atau penggunaan apa pun yang melampaui tujuan yang dimaksudkan, dianggap tidak
tepat. Loepfe Brothers Ltd. tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh
penggunaan yang tidak tepat.
Tidak ada klaim dalam bentuk apa pun yang dapat dibuat untuk kerusakan yang timbul dari penggunaan yang
tidak tepat.

2.3

Kelompok sasaran
Sistem pembersih benang hanya dapat dioperasikan oleh personel yang memenuhi syarat, yang
didefinisikan sebagai operator yang memenuhi persyaratan pelatihan dan pengetahuan yang diperlukan dan
diberi wewenang untuk melakukan tugas terkait.

2.3.1

Personel yang memenuhi syarat
Pabrikan perangkat dan perangkat lunak mendefinisikan personel yang memenuhi syarat sebagai berikut:
■

«Pengawas»
– Pengawas dapat memandu operator serta menentukan pengaturan dan konfigurasi untuk perangkat
dan perangkat lunak.

■

«Teknisi Listrik»
– Teknisi listrik bertanggung jawab untuk memasang perangkat dan menghubungkannya ke jaringan.
Teknisi listrik terlatih secara profesional dan memenuhi syarat untuk bekerja dengan peralatan
listrik, serta memahami aturan dan peraturan keselamatan untuk bekerja dengan peralatan listrik.

■

«Teknisi servis»
– Teknisi servis bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan perangkat dan perangkat lunak.
Mereka adalah karyawan Loepfe yang terlatih dan memenuhi syarat, atau secara tegas diberi
wewenang oleh Loepfe untuk melakukan operasi servis.

■

«Administrator jaringan»
– Administrator jaringan bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat dan perangkat lunak
ke jaringan komputer. Mereka dilatih secara profesional dan memenuhi syarat untuk bekerja dengan
jaringan TI, dan memiliki hak administrator atas jaringan yang terpasang.

8
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2.4

Peraturan dan peringatan keselamatan
Peraturan dan peringatan keselamatan memperhatikan risiko residual dan diidentifikasi dengan
simbol, serta dilengkapi dengan kata-kata sinyal yang mengungkapkan tingkat bahaya.

BAHAYA
Menunjukkan situasi berbahaya yang mungkin segera terjadi yang akan
menyebabkan kematian atau cedera parah.

PERINGATAN
Menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya yang dapat menyebabkan
kematian atau cedera parah.

PERHATIAN
Menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya yang dapat menyebabkan
cedera ringan atau sedang.

CATATAN
Menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya yang dapat menyebabkan
kerusakan properti.

2.4.1

Keterangan simbol
Simbol peringatan

Simbol peringatan umum

Peringatan tegangan listrik

Peringatan zat mudah terbakar

Peringatan permukaan panas

YarnMaster PRISMA
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Keselamatan

Simbol larangan

Dilarang mengaktifkan ponsel

Dilarang mengoperasikan dengan rambut panjang

Simbol petunjuk

Cabut steker listrik

Putuskan sambungan sebelum pemeliharaan atau perbaikan (putuskan
sambungan catu daya)

Lakukan pembumian sebelum menggunakan

Simbol ESD

Komponen yang sensitif secara elektrostatis

10
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2.5

Desain keselamatan
Bagian ini menjelaskan desain keselamatan sistem pembersih benang untuk melindungi dari risiko
terhadap pengguna dan kerusakan properti.

PERINGATAN
Bahaya dari pemasangan dan pengoperasian yang salah
Risiko cedera dan kerusakan properti melalui modifikasi khusus pada sistem
pembersih benang.

► Hanya teknisi servis resmi yang boleh melakukan pemasangan dan
pengoperasian sistem pembersih benang atau komponen sistem individual,
atau melakukan pemutakhiran.

2.5.1

Fitur keselamatan
terintegrasi ke dalam penggulung dan tidak memiliki fitur keselamatan tambahan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur keselamatan seperti sakelar mati darurat, lihat
petunjuk pengoperasian penggulung.

YarnMaster PRISMA

www.loepfe.com

11
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3

Produk dan fungsi

3.1

Keterangan produk
Sistem pembersih benang digunakan untuk membersihkan kesalahan benang dan benda asing, serta
untuk pemantauan kualitas selama penggulungan. Sistem pembersih benang dipasang pada mesin
winder dari berbagai pabrikan. Kesalahan benang dideteksi melalui sistem pengukuran ganda. Sistem
pembersih benang dapat digabungkan dengan sistem administrasi dan evaluasi data MillMaster TOP.

3.1.1

Unit Pusat Loepfe (LZE)

Unit pusat LZE-6

Unit pusat terdiri dari komponen-komponen berikut:
Komputer
Tampilan layar sentuh
■ Port USB
■ Perangkat lunak pembersih benang
Fungsi:
■
■

■
■
■

3.1.2

Komunikasi dengan sensing head
Kontrol dan pemantauan pembersihan benang
Pemrosesan, pencatatan, dan penyimpanan data proses dan kualitas

Adaptor spindel
Adaptor spindel (SA) adalah antarmuka antara unit pusat, sensing head, dan spindel untuk memasok
daya ke sensing head dan menyesuaikan koneksi.

12
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3.1.3

Sensing head
Semua pemrosesan dan evaluasi sinyal benang dilakukan di sensing head (TK). Kejadian di luar
pengaturan pembersih benang yang ditentukan dihilangkan dengan pemotong terintegrasi.
Sensing head terdiri dari komponen-komponen berikut:
■
■
■

Sensor untuk mendeteksi diameter benang, massa benang, dan benda asing
Elektronik evaluasi terintegrasi
Perangkat lunak pembersih benang

1
2
3
4
5
6

7

8

Sensing head PRISMA
1

Sensor M, untuk mendeteksi massa benang
(kapasitif)

5

Sensor P, untuk mendeteksi benda asing
sintetis (tribolistrik)

2

Sensor F, untuk mendeteksi benda asing
(optik, RGB)

6

Pembatas samping

3

Sensor D, untuk mendeteksi diameter benang
(optik)

7

tombol Uji/Atur ulang
■
■
■

4

Pemotong

YarnMaster PRISMA
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Potong —> tekan sebentar
Atur ulang TK —> tekan lama > 5 detik
Atur ulang alarm teknis —> tekan singkat

7-tampilan segmen sensing head
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Varian sensing head

TK YM PRISMA DM

Deteksi kesalahan diameter/massa

TK YM PRISMA DMF

Deteksi kesalahan diameter/massa
dan benda asing

TK YM PRISMA DMFP

Deteksi kesalahan diameter/massa,
benda asing, dan benda asing
sintetis

Rentang Nomer benang
Rentang ambang batas (kasar): Nm 4,0 – 10,0/

TK YM PRISMA DM

Nec 2,4 – 5,9 Rentang ambang batas (halus):
Nm 430 – 540/Nec 255 – 320
TK YM PRISMA DMF

Rentang ambang batas (kasar): Nm 7,0 – 10,0/Nec

TK YM PRISMA DMFP

4,1 – 5,9 Rentang ambang batas (halus): Nm 430 –
540/Nec 255 – 320

3.2

Lingkup pengiriman
Komponen berikut termasuk dalam ruang lingkup pengiriman:
■
■

sensing head
Unit Pusat Loepfe (LZE)
– dengan layar sentuh atau
– tanpa layar sentuh

■
■
■

14

Adaptor spindel
Perangkat lunak pembersih benang
Buku panduan
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3.3

Kegunaan
Pembersihan P
■

Pembersihan dan klasifikasi benda asing
sintetis (PP/PE/PES)

OffColor (opsi)
■

OffColor
– gelap
– terang

Pembersihan F
■

Pembersihan dan klasifikasi benda asing
– gelap

■

Filter Organik
Pembersihan kluster benda asing
– gelap

– terang
■

– terang

LabPack (Opsi)
■

Pembersihan dan klasifikasi SFI/D
– SFI/D pendek
– SFI/D panjang

■
■

Indeks permukaan SFI
Ketidaksempurnaan
– Alarm IPI dan IPI

Pembersihan DM
■
■
■

■
■

Pembersihan NSLT
Pembersihan kluster NSLT
Pembersihan nomer benang
– nomer benang pendek
– nomer benang panjang
Pembersihan nomer benang pendek
Pembersihan inti
– Inti OffCentric
– Inti hilang

■
■
■
■

PRISMA DM

YarnMaster PRISMA

PRISMA DMF

Pembersihan dan klasifikasi sambungan
Alarm OffLimit
Alarm kelas
Deteksi penggulung OffStandard

PRISMA DMFP

www.loepfe.com
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3.3.1

Pembersihan DM
NSLT
Tebal
Nilai ambang batas diameter

ID 0–15

1,04 – 10

Nilai ambang batas untuk panjang kesalahan

ID 0–15

0 – 128 cm

Nilai ambang batas diameter

ID 0–7

0,30 – 0,96

Nilai ambang batas untuk panjang kesalahan

ID 0–7

1,0 – 128 cm

Nilai ambang batas diameter

ID 0–4

1,04 – 10,0

Nilai ambang batas untuk panjang kesalahan

ID 0–4

0 – 128 cm

Nilai ambang batas diameter

ID 0–4

0,3 – 0,96

Nilai ambang batas untuk panjang kesalahan

ID 0–4

1,0 – 128 cm

Penyimpangan massa

ID 0–4

±3 – +150 % -60 %

Nilai ambang batas untuk panjang kesalahan

ID 0-4

10 – 50 m

Penyimpangan massa

ID 0-4

±3 – +150 % -60 %

Nilai ambang batas untuk panjang kesalahan

ID 0-4

1 – 10 m

Tipis

Kluster NSLT
Tebal

Tipis

Saluran nomer benang

Saluran nomer benang pendek

Alarm OffLimit
Pemantauan tekstil dan kejadian teknis
5 pengaturan "alarm" yang berbeda dapat ditentukan

Alarm kelas
Pemantauan kelas NSLT
Pengaturan "Alarm" dapat ditentukan untuk semua kelas kesalahan benang

16
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Tren
Representasi grafik dari kurva tren selama periode 72 jam
4 pengaturan yang berbeda dapat ditentukan untuk grup atau spindel

3.3.2

LabPack (Opsi)
Pembersihan SFI/D
SFI/D pendek

SFI/D panjang

Intensitas

±5 – +200 % -100 %

Nilai ambang batas untuk
panjang kesalahan

1 – 10 m

Intensitas

±5 – +200 % -100 %

Nilai ambang batas untuk
panjang kesalahan

10 – 80 m

Ketidaksempurnaan (IPI)
Jumlah kesalahan benang yang paling sering menurut nilai ambang batas diameter per 1000 m
Serat Kusut/Nep

Nilai ambang batas diameter

>1,80

Tebal

Nilai ambang batas diameter

>1,30 – (<1,80)

Tipis

Nilai ambang batas diameter

<0,8

Jumlah kesalahan benang yang paling sering menurut nilai ambang batas diameter per m
Kecil

Nilai ambang batas
diameter penyimpangan
positif

1,20 – 1,30

Nilai ambang batas
diameter penyimpangan
negatif

0,83 – 0,8

Jumlah kesalahan benang yang paling sering menurut nilai ambang batas panjang per 1000 m
4 kelas kesalahan benang dalam rentang
Penyimpangan positif dan negatif
dengan nilai ambang batas diameter

2 – 70 cm
>1,30 atau < 0,80

Alarm IPI
Pemantauan diameter IPI dan panjang IPI
8 pengaturan "alarm" yang berbeda dapat ditentukan untuk grup atau spindel

YarnMaster PRISMA
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3.3.3

Pembersihan F
Pembersihan F
Deteksi 70 kelas benda asing masingmasing
■
■

Intensitas

gelap
terang

1 – 100
-1 – (-100)

Filter Organik
■

gelap

■

terang

Intensitas

1 – 100
-1 – (-100)
0 – 12,8 cm

Nilai ambang batas untuk panjang
kesalahan
Kluster F
Deteksi 70 kelas benda asing masingmasing
■
■

3.3.4

gelap
terang

Nilai ambang untuk panjang kesalahan

1 – 80 m

Jumlah
benda
asing
maksimum,
berdasarkan panjang pemantauan yang
ditentukan dalam pengaturan

2 – 9999

OffColor (opsi)
OffColor
Batas
■
■

gelap
terang

Intensitas

-1 – (-10)

Nilai ambang batas untuk panjang kesalahan

3.3.5

0,1 – 10

0,2 – 50 m

Pembersihan P
Matriks P
Intensitas muatan

P-ID 0–7

Nilai ambang batas untuk panjang kesalahan

18
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3.3.6

Filter pemilihan data
Tampilan data dari
Produksi

3.3.7

Data potongan/kualitas
Pertama

untuk 100/1000 km pertama

Terakhir

untuk 100/1000 km terakhir

Cone

untuk panjang gulungan;
data dihapus ketika cone diubah!

Shift saat ini

mutlak, per 100 km atau per kg

Shift terakhir

untuk 5 shift terakhir per 100 km atau per kg

Pemantauan sistem
Alarm fungsi
Alarm otomatis jika unit pusat tidak berfungsi
Alarm otomatis jika adaptor spindel dan sensing head rusak atau tidak berfungsi

YarnMaster PRISMA
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4

Startup

4.1

Pemasangan
BAHAYA
Bahaya tegangan listrik
Kontak dengan bagian aktif menimbulkan risiko cedera fatal yang mungkin segera
terjadi.

► Semua pekerjaan listrik pada sistem pembersih benang harus dilakukan
secara khusus oleh personel yang memenuhi syarat yang secara khusus
diberi wewenang untuk melakukannya.

► Pekerjaan pada komponen listrik hanya dapat dilakukan ketika sistem
dimatikan dan sambungan daya diputus.

BAHAYA
Bahaya akibat sengatan listrik
Menyentuh komponen aktif dan sambungan listrik dapat menyebabkan cedera fisik
yang serius atau kematian.

► Putuskan sambungan unit dari catu daya sebelum melakukan pekerjaan
pemeliharaan atau perbaikan.

► Putuskan sambungan perangkat dari catu daya sebelum melepas penutup
atau membuka panel samping.

PERINGATAN
Bahaya dari pemasangan dan pengoperasian yang salah
Risiko cedera dan kerusakan properti melalui modifikasi khusus pada sistem
pembersih benang.

► Hanya teknisi servis resmi yang boleh melakukan pemasangan dan
pengoperasian sistem pembersih benang atau komponen sistem individual,
atau melakukan pemutakhiran.

PERINGATAN
Bekerja pada mesin yang sedang berjalan menimbulkan
risiko cedera fisik yang parah.

► Matikan mesin dan tunggu sampai mesin benar-benar berhenti.
► Pekerjaan pada komponen listrik hanya dapat dilakukan ketika sistem
dimatikan dan sambungan daya diputus.

► Sebelum memasang atau melakukan pemeliharaan pada mesin,
putuskan sambungan pasokan udara terkompresi dan lepaskan tekanan
dari sistem udara terkompresi mesin.

► Sebelum mengoperasikan, pastikan semua penutup yang sesuai sudah
terpasang.

20
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CATATAN
Perangkat pemutus sambungan yang mudah diakses harus diintegrasikan ke
dalam kabel permanen.
bertanggung jawab atas pengaturan awal sistem pembersih benang.
■
■
■

4.2

Sistem pembersih benang dikirimkan ke pelanggan dalam kondisi siap digunakan.
Pemasangan dilakukan oleh pabrikan penggulung atau oleh teknisi servis resmi.
Setelah pemasangan dan pengaturan oleh pabrikan penggulung, pelatihan diberikan oleh teknisi
servis resmi.

Memulai setelah pemutakhiran atau pembaruan perangkat lunak
Untuk memastikan pengoperasian yang aman pada sistem pembersih benang, semua
pemutakhiran dan pembaruan perangkat lunak harus dilakukan oleh teknisi servis resmi.

4.3

Memulai setelah terjadi gangguan dalam operasi
Setelah gangguan dalam operasi, mis. sebagai akibat dari pemadaman listrik, mula hangat akan dimulai
saat sistem dihidupkan kembali.
■

Catatan: Semua data pengaturan dan shift akan disimpan. Satu-satunya pengecualian adalah data
pemotongan terbaru yang tidak dapat dikirim ke LZE sebelum gangguan.

YarnMaster PRISMA
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4.4

Ikhtisar pemasangan
Varian 1
Catu daya
eksternal
24 V DC

Catu daya
24 V DC
LZE-6
Varian 2
Catu daya
eksternal
90 – 264 V AC

Varian 3

LZE-6 "Faceless"

Koneksi
Ethernet
(kabel
crossover)

Catu daya
eksternal
24 V DC

Unit kontrol Savio
Loepfe bus
2-kawat (L2B)

Loepfe bus 2-kawat (L2B)

Komputer
spindel (mesin)

Adaptor spindel
(pembersih
benang)

Sensing head

22
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4.5

Koneksi LZE-6
BAHAYA
Bahaya akibat sengatan listrik
Menyentuh komponen aktif dan sambungan listrik dapat menyebabkan cedera
fisik yang serius atau kematian.

► Putuskan sambungan unit dari catu daya sebelum melakukan pekerjaan
pemeliharaan atau perbaikan.

► Putuskan sambungan perangkat dari catu daya sebelum melepas penutup
atau membuka panel samping.

PERINGATAN
Bahaya dari pemasangan dan pengoperasian yang salah
Risiko cedera dan kerusakan properti melalui modifikasi khusus pada
sistem pembersih benang.

► Hanya teknisi servis resmi yang boleh melakukan pemasangan dan
pengoperasian sistem pembersih benang atau komponen sistem individual,
atau melakukan pemutakhiran.

Antarmuka USB 2.0 (port USB):
■

Untuk pengaturan transfer data
dan data lainnya.

■

Sebuah tutup melindungi port
dari debu dan kelembapan.

Panel depan

dengan layar sentuh

tanpa layar sentuh

Panel belakang
dengan layar
sentuh

Panel belakang
tanpa layar sentuh

YarnMaster PRISMA
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Label

Tipe

Keterangan

Daya

D-sub PSC

Catu daya 24 V DC
Kontak 1: (+) 24 V DC
Kontak 2: tidak terhubung
Kontak 3: (-) 0 V DC
Sambungan ini hanya boleh dipasok dengan
24 V DC.

Sambungan sekrup

Pembumian pelindung
Pin pembumian terpisah ini harus terhubung
ke pembumian pelindung!

Pembersih

Konektor D-sub 9-kutub

Sambungan ke Loepfe bus 2-kawat (L2B)

HDMI

HDMI

port HDMI, resolusi yang disarankan 1366 x 768

DP

Port Tampilan, resolusi yang disarankan 1366 x 768

RJ45

Koneksi jaringan, IP statis 192.168.1.200

LAN 1

Perhatian: Modifikasi alamat IP LAN 1 yang tidak disengaja dapat
memutuskan sambungan dengan unit kontrol Savio!
LAN 2
/

4.6

RJ45

Koneksi jaringan, DHCP IP dinamis

USB 3.0

Port USB (4x)

Memasang sensing head
PERINGATAN
Bekerja pada mesin yang sedang berjalan menimbulkan
risiko cedera fisik yang parah.

► Matikan mesin dan tunggu sampai mesin benar-benar berhenti.
► Pekerjaan pada komponen listrik hanya dapat dilakukan ketika sistem
dimatikan dan sambungan daya diputus.

► Sebelum memasang atau melakukan pemeliharaan pada mesin,
putuskan sambungan pasokan udara terkompresi dan lepaskan tekanan
dari sistem udara terkompresi mesin.

► Sebelum mengoperasikan, pastikan semua penutup yang sesuai sudah
terpasang.

CATATAN
Sebelum pemasangan, pastikan mesin dilengkapi dengan mekanisme pelepasan
tekanan berlebih.
Sensing head hanya boleh dipasang pada mesin dengan mekanisme pelepasan
tekanan berlebih.
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1. Matikan mesin.
2. Putuskan sambungan pasokan udara terkompresi mesin.
3. Lepaskan tekanan dari sistem udara terkompresi mesin
4. Lepaskan penutup spindel.
5. Pasang sensing head pada spindel.
6. Hubungkan pasokan udara terkompresi mesin.
7. Hubungkan sensing head ke adaptor spindel terintegrasi.
8. Pasang kembali penutup spindel.
PIN

Label Loepfe

maks. A

10

7 V (± 0,5 V)

0,25

9

5 V (± 0,5 V)

0,20

8

54 V (+8/(−10) %)

0,15

7

GND

6

SPINDLE_STATUS

5

SPINDLE_RXD

4

SPINDLE_TXD

3

LoepfeBus_A

2

LoepfeBus_B

1

SPINDLE_DRUM_PULSE

4.7

Wizard pemasangan perangkat lunak

4.7.1

Atur pengaturan dasar
Pengaturan default dapat diubah kapan pun di lain waktu.

Wizard pemasangan memandu Anda melalui pengaturan dasar langkah demi langkah.
✓ Perangkat lunak telah dipasang.
1. Colokkan LZE ke daya listrik.
LZE dimulai.
Jendela «Selamat Datang» terbuka.

YarnMaster PRISMA
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Selamat Datang

2. Tekan
.
Jendela «Impor Pengaturan Sistem» terbuka.

Impor pengaturan sistem

3. Tekan
.
Jendela «Pengaturan Dasar» terbuka.

26
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Pengaturan Dasar

4. Pilih tipe Mesin.
5. Tekan
.
Jendela «Pengaturan Pesan Alarm» terbuka.

Pengaturan Pesan Alarm

6. Tekan
.
Jendela «Pengaturan Pengambilan Data Default» terbuka.

YarnMaster PRISMA
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Pengaturan Pengambilan Data Default

7. Tekan
.
Jendela «Pengaturan Grup Default» terbuka.

Pengaturan Grup Default

8. Tekan
.
Jendela «Jaringan» terbuka.
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Jaringan

9. Tekan
.
Jendela «Ethernet 1» terbuka.

Ethernet1

10. Tekan
.
Jendela «Ethernet 2» terbuka.

YarnMaster PRISMA

www.loepfe.com

29

Startup

Ethernet2

11. Tekan
.
Jendela «Opsi Perangkat Lunak» terbuka.

Opsi Perangkat Lunak

12. Tekan
.
Jendela «Konfigurasi Laporan Shift» terbuka.
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Konfigurasi Laporan Shift

13. Tekan
.
Jendela «Selesai» terbuka.

Selesai

Pengaturan dasar telah ditetapkan.
14. Tekan

.

Wizard pemasangan ditutup.
Sistem dimulai ulang.

YarnMaster PRISMA
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5

Pemeliharaan
Sistem pembersih benang hampir tidak memerlukan pemeliharaan. Penting untuk melakukan inspeksi
rutin terhadap sistem pembersih benang dan memastikan pengoperasian yang bebas masalah dan
andal.
Sistem pembersih benang secara independen memantau komponen dan proses pembersihan.
Sistem ini juga menunjukkan pekerjaan pemeliharaan yang diperlukan dan kesalahan.

5.1

Pembersihan

5.1.1

Bahan pembersih
Bahan pembersih yang dilarang

CATATAN
Kerusakan pada sensor karena penggunaan bahan pembersih
yang dilarang
Tidak ada garansi yang diberikan untuk kerusakan yang disebabkan oleh
penggunaan bahan pembersih yang dilarang. Gunakan hanya bahan
pembersih yang diizinkan dan direkomendasikan.

► Bahan pembersih yang dilarang meliputi:
semua alkohol, seperti metanol dan etanol,
semua bensin, seperti bensin mobil atau penerbangan, dan
zat lain, seperti benzena, toluena, aseton, dan alkohol yang dimetilasi

Bahan pembersih yang cocok
■

Untuk kotoran ringan:
– Bahan pembersih TK Clean dari Loepfe

■

Untuk kotoran parah:
– Cairan Ligther dan gasolin bersin
– n-Heptana C7 H16
– Cypar 7, Cycloaliphat C7
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5.1.2

Membersihkan sensor
Saluran pengukuran sensor harus dibersihkan secara teratur karena kontaminasi di area sensor dapat
mengganggu efisiensi pembersihan dan dapat menyebabkan peningkatan pemotongan dan kesalahan
klasifikasi.

Catatan tentang membersihkan sensor

Jangan menyemprotkan bahan pembersih langsung ke sensor!

Jangan menggunakan benda tajam dan keras untuk membersihkan sensor!

Jangan merendam sensor dalam bahan pembersih!

Setelah saluran pengukuran sensor dibersihkan, disarankan untuk menyesuaikan
spindel atau grup.

Saat menggunakan minyak tanah, minyak antistatis, pewarna, dan bahan tambahan
kimia lainnya seperti poligomer atau titanium dioksida, area sensor harus dibersihkan
dengan interval yang lebih singkat.
Prasyarat
✓ Penyeka kapas disertakan.
✓ Pembersih sensing head disertakan.
1. Gunakan penyeka kapas yang kering atau dibasahi dengan pembersih sensing head.
2. Masukkan penyeka kapas dengan bagian kapas ke dalam saluran pengukuran.
3. Lewatkan kapas melalui saluran pengukuran beberapa kali.
Saluran pengukuran dibersihkan.

YarnMaster PRISMA
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5.2

Mengganti sensing head
✓ Sensing head pengganti disertakan.
1. Hentikan spindel yang berkaitan dan yang berdekatan.
2. Matikan catu daya ke spindel.
3. Lepaskan penutup dari spindel yang berkaitan.
4. Lepaskan kabel sensing head dari adaptor spindel.
5. Lepaskan sensing head yang rusak.
6. Ganti sensing head.
7. Hubungkan kabel sensing head ke adaptor spindel.
8. Masukkan penutup pada spindel yang sesuai.
9. Nyalakan catu daya ke spindel.
10. Jika PC ditampilkan pada tampilan TK setelah mengganti pemindai, perbarui firmware.
11. Sesuaikan spindel yang berkaitan.
12. Mulai spindel.

5.3

Mengganti adaptor spindel
Simbol ESD

Komponen yang sensitif secara elektrostatis

CATATAN
Bahaya terhadap komponen elektronik akibat
pelepasan muatan listrik statis.
Penanganan komponen elektronik yang tidak tepat dapat menyebabkan
kerusakan yang mengarah pada kegagalan total atau kesalahan sporadis.

► Perhatikan langkah-langkah perlindungan ESD umum saat memasang dan
memperbaiki produk.

► Hanya sentuh tepi papan sirkuit cetak.
► Jangan sentuh papan sirkuit cetak dan colokan konektor.
► Tempatkan komponen yang dilepas pada permukaan antistatis atau
dalam wadah pelindung antistatis.

► Hindari kontak antara papan sirkuit cetak dan pakaian.
✓ Adaptor spindel cadangan disertakan.
1. Hentikan spindel yang berkaitan dan yang berdekatan.
2. Matikan catu daya ke spindel.
3. Lepaskan penutup dari spindel yang berkaitan.
4. Lepaskan semua kabel pada adaptor spindel.
5. Lepaskan adaptor spindel yang rusak.
6. Ganti adaptor spindel.
7. Hubungkan semua kabel ke adaptor spindel.
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8. Masukkan penutup pada spindel yang sesuai.
9. Nyalakan catu daya ke spindel.
10. Mulai spindel.
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6

Penyelesaian Masalah

6.1

Alarm dan pesan

6.1.1

Level alarm
W Peringatan

Pesan yang tidak membutuhkan tindakan

E

Kesalahan

Pesan yang membutuhkan tindakan

A

Alarm

Pesan yang membutuhkan tindakan

F

Fatal

Pesan yang mencegah penggunaan LZE lebih lanjut dan tidak dapat dikonfirmasi.

Pesan terakhir

Pesan terakhir

1. Tekan tombol tampilan Pesan.
20 pesan terakhir ditampilkan.

Jendela pesan

6.1.2

Pesan yang membutuhkan tindakan
Simbol berikut dapat dipilih di jendela Pesan dan dijelaskan dalam tabel.
Simbol

36

Keterangan

Simbol

Keterangan

Menunjukkan bahwa ada pesan.

Konfirmasi semua pesan.

Hapus semua pesan.

Bantuan

Konfirmasi pesan terakhir.

Masuk, tingkat pengguna Mandor
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1. Tekan

.

Jendela «Pesan» yang membutuhkan tindakan akan terbuka.
Pesan yang membutuhkan tindakan harus dikonfirmasi. Penyelesaian Masalah [► 36]
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6.1.3

Pesan
Prosedur berikut direkomendasikan untuk pesan yang membutuhkan tindakan:
1.

Lakukan penyelesaian masalah dengan tindakan yang disarankan

2.

Konfirmasi pesan alarm di jendela pop-up

3.

Jika kesalahan tidak dapat diperbaiki, hubungi Dukungan Loepfe.

Pesan

Penyebab

Tindakan

Pemotongan
berulang: Periksa
bilah pisau

Pisau tidak bisa memotong - Bersihkan perangkat pemutus (parafin)
benang atau masih ada
- Periksa bilah pisau dan ganti jika perlu
benang di optik setelah
- Periksa magnet pemotong dan ganti jika perlu
dipotong
- Periksa kabel penghubung untuk gangguan
- Ganti TK
- Ganti papan spindel

Nilai referensi D di luar
toleransi:
Periksa sensor D

Pengontrol cahaya untuk
mendeteksi
diameter
benang di luar toleransi

- Bersihkan optik
- Sesuaikan spindel tunggal
- Tekan tombol uji atur ulang TK
- Cabut TK/colokkan lagi setelah 10 detik
- Ganti TK

Kondisi Optik D di luar
toleransi:
Periksa sensor D

Nilai Kondisi D terlalu
rendah (optimalnya
adalah 100)

- Bersihkan optik
- Lakukan adjust spindel tunggal
- Ganti TK

Kondisi Optik F di luar
toleransi:
Periksa sensor F

Nilai kondisi F terlalu
rendah (optimalnya
adalah 100)

- Bersihkan optik
- Lakukan adjust spindel tunggal
- Ganti TK

Koefisien terang F di luar
toleransi:
Periksa sensor F

Pengontrol cahaya untuk
deteksi benda asing di
luar toleransi

- Bersihkan optik
- Lakukan adjust spindel tunggal
- Ganti TK

Koefisien gelap F di luar
toleransi:
Periksa sensor F

Nilai referensi FF1 di luar
toleransi:
Periksa sensor F

- Bersihkan optik
- Lakukan adjust spindel tunggal
- Ganti TK dan tekan tombol uji atur ulang

Nilai referensi FF2 di luar
toleransi:
Periksa sensor F

- Bersihkan optik
- Lakukan adjust spindel tunggal
- Ganti TK
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6.2

Pesan

Penyebab

Tindakan

Penyesuaian halus
penyimpangan di luar
toleransi (hanya berlaku
untuk mode Kontinu)

Satu atau lebih sensing
- Periksa nomor benang
head memiliki
- Bersihkan optik
penyimpangan yang
- Mulai ulang grup
terlalu besar dari nilai
koreksi penyesuaian halus
terakhir

Kesalahan
sambungan:
Periksa
penyambung

Spindel dengan faktor 2
lebih banyak kesalahan
sambungan daripada nilai
rata-rata grup

Periksa fungsi dan pengaturan penyambung spindel

Alarm Teknis
Tampilan berkedip menandakan alarm.

■
■
■
■

penyebab alarm yang sesuai ditampilkan di sensing head
spindel masing-masing dihentikan
benang yang rusak secara otomatis dikeluarkan dari penggulung gulungan silang, maks. 80 m
penggulung masing-masing dikeluarkan, tergantung pada pengaturan mesin dan jenis mesin

periksa unit pemotong
Tampilan

Pesan LZE

Penyebab

Tindakan

AL 10

Pemotongan gagal

Masih ada benang dan/atau
sisa benang di saluran
pengukuran.

- Periksa saluran pengukuran

YarnMaster PRISMA
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Bersihkan sensing head
Tampilan

Pesan LZE

Penyebab

Tindakan

AL 20

D ECR (zeroing)
gagal beberapa kali

5 siklus ECR sensor D gagal

- Bersihkan saluran pengukuran

AL 21

(
M ECR (zeroing)
gagal beberapa kali

5 siklus ECR sensor M gagal
(

AL 22
AL 23
AL 24

F ECR (zeroing)
gagal beberapa kali

o1 potongan) tercapai
o1 potongan) tercapai

5 siklus ECR sensor F gagal
(

o1 potongan) tercapai

Benang ada di
saluran pengukur D

3 nilai ECR sensor D
berturut-turut menyimpang
> 5% dari rata-rata
sebelumnya (pemantauan
aktif setelah 5 ECR berhasil)

Benang ada di
saluran pengukur M

3 nilai ECR sensor M
berturut-turut menyimpang >
5% dari rata-rata sebelumnya

- Ganti TK
- Bersihkan saluran pengukuran
- Ganti TK
- Bersihkan saluran pengukuran
- Ganti TK
- Bersihkan saluran pengukuran

- Bersihkan saluran pengukuran

(pemantauan aktif setelah
5 ECR berhasil)

AL 25

Benang ada di
saluran pengukur F

3 nilai ECR sensor F
berturut-turut menyimpang >
5% dari rata-rata sebelumnya
(pemantauan aktif setelah
5 ECR berhasil)

- Bersihkan saluran pengukuran

Ulangi penyesuaian
Tampilan

Pesan LZE

Penyebab

AL 30

Penyesuaian gagal Penggulung rusak
(kualitas) atau
sensor D bidang
pengukuran kotor

Tindakan
- Ulangi penyesuaian, dengan
penggulung baru
- Bersihkan masing-masing
sensor D bidang pengukuran
TK dan ulangi penyesuaian
untuk spindel
- Bersihkan bidang pengukuran
sensor D dari semua TK dalam
grup dan ulangi penyesuaian
untuk grup

AL 31

40

Penyesuaian di
luar batas

Nilai ambang batas terlampaui
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- Ulangi penyesuaian, dengan
penggulung baru
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Hubungi Dukungan Loepfe
Tampilan

Pesan LZE

Penyebab

Tindakan

AL 40

Sensor F
diaktifkan, tetapi
sensor F tidak
terdeteksi.

Sensor F bidang pengukuran
diaktifkan, tetapi tidak
dikonfigurasi dalam Flash
atau CPLD

- Ubah pengaturan tipe TK
grup

AL 41

Sensor P
diaktifkan, tetapi
sensor P tidak
terdeteksi.

Sensor P bidang pengukuran
diaktifkan, tetapi tidak
dikonfigurasi dalam Flash atau
CPLD atau colokan kontak
longgar dari sensor P

AL 42

Suhu sensing head Ambang batas terlampaui,
suhu > 85 °C dari sensor
di atas ambang
suhu I²C
batas suhu.

AL 43

I²C diblokir

Kesalahan fatal pada bus data
serial I²C internal

- Ganti TK

- Ubah pengaturan tipe TK grup
- Ganti TK

- Atur ulang alarm TK Tekan
tombol uji atur ulang
- Ganti TK
- Atur ulang alarm TK Tekan
tombol uji atur ulang
- Ganti TK

AL 44
AL 45

AL 46

YarnMaster PRISMA

Gulungan pisau
DRV gagal

Sensing head
tidak kompatibel

Sinyal input digital dari
gulungan pisau tidak ada, >
200 ms

- Atur ulang alarm TK Tekan
tombol uji atur ulang

Setidaknya satu komponen
perangkat keras TK dengan
firmware terpasang tidak
kompatibel

- Atur ulang alarm TK Tekan
tombol uji atur ulang

Pisau tidak tersedia Pisau tersedia tetapi tidak
dikonfigurasi dalam Flash atau
CPLD atau konektor kontak
longgar dari pisau

www.loepfe.com

- Ganti TK

- Ganti TK

- Atur ulang alarm TK Tekan
tombol uji atur ulang
- Ganti TK
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Hubungi Dukungan Loepfe atau OEM
Tampilan

Pesan LZE

Penyebab

Tindakan

AL 50

Catu daya pisau
DRV gagal.

Ambang batas terlampaui, catu
daya untuk pisau > 200 ms
(toleransi 10%)

- Atur ulang alarm TK Tekan
tombol uji atur ulang

Pasokan tegangan
eksternal DRV
gagal.

Nilai batas terlampaui, catu
daya 5 V untuk > 5 sampel
berturut-turut (toleransi 5%)

- Atur ulang alarm TK Tekan
tombol uji atur ulang

Pemeriksaan
sinyal NTP gagal

Pulsa NTP > 10 detik tidak
terdeteksi selama benang
berjalan

- Atur ulang alarm TK Tekan
tombol uji atur ulang

AL 51
AL 52
AL 53

42

Spindel tidak
Amerespons

Setelah pemotongan, spindel
tidak merespons selama
15 detik
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- Ganti TK
- Atur ulang alarm TK Tekan
tombol uji atur ulang
- Ganti TK
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Pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan

7.1

Pengemasan perangkat
Untuk pengangkutan ke tujuan pertama, komponen sistem dikemas sesuai dengan kondisi
pengangkutan dan penyimpanan yang diharapkan. Jika mesin industri sistem dijual atau dikembalikan,
instruksi pengemasan berikut untuk pengangkutan harus diperhatikan:
■
■

7.2

Kemas komponen sistem agar terlindung dari kerusakan mekanis dan kelembapan.
Kemas papan sirkuit cetak sehingga terlindung dari kerusakan fisik, pelepasan muatan listrik statis,
dan kelembapan. Jika memungkinkan, kemas dalam kemasan pelindung ESD.

Inspeksi pengangkutan
Periksa pengiriman untuk kelengkapan dan kerusakan pengangkutan setelah penerimaan.
✓ Kerusakan pengangkutan ditemukan selama inspeksi penerimaan.
1. Beri tahu pengirim
2. Buat laporan kerusakan
3. Beri tahu pemasok
Klaim atas kerusakan harus dilakukan dalam periode pengaduan yang sah.

7.3

Penyimpanan perangkat
Kondisi penyimpanan berikut harus diperhatikan untuk perangkat dan komponen sistem:
Suhu penyimpanan antara 0 - 60 °C
Perlindungan terhadap kelembapan
■ Perlindungan terhadap kotoran dan debu
■ Perlindungan dari sinar matahari langsung
Jika memungkinkan, perangkat dan komponen sistem harus disimpan di ruangan yang tertutup, kering, dan
bersih.
■
■

CATATAN
Kerusakan korosi karena penyimpanan yang tidak tepat.
Garansi tidak berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh penyimpanan di
luar ruangan atau di lingkungan lembap yang menyebabkan korosi dan
kerusakan lainnya.

YarnMaster PRISMA
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Data Teknis

8.1

Sistem
Pemasangan
Konsep

■

Integrasi modular dalam mesin winder
dari berbagai pemasok

■

Catu daya menurut penggulung
Komponen/perangkat dapat diganti satu per
satu

■

Unit pusat LZE

1 unit pusat untuk setiap mesin dan koneksi serial
ke sensing head

Operasi

Dengan unit pusat LZE dan layar sentuh

Adaptor spindel

1 Adaptor spindel untuk setiap spindel

Sensing head

1 Sensing head untuk setiap spindel

Cocok untuk

Benang stapel yang terbuat dari serat alami dan sintetis

Kondisi ambien

8.2

Suhu pengoperasian

0 – 50 °C

Suhu penyimpanan

0 – 60 °C

Suhu pengangkutan

-25 – 70 °C

Kelembapan (relatif)

maks. 95% rH, tidak mengembun

Unit Pusat Loepfe (LZE)
Unit pusat LZE-6
Layar

Layar sentuh dengan tampilan warna LCD

Antarmuka pengguna

Multibahasa

Daya

24 V DC ±10 % /1100 mA atau
dengan konverter AC/DC dengan 90-264 V AC/50-60 Hz

Dimensi LxTxD

483x266x70 mm

Berat

5,0 kg

Perakitan individu

Di head mesin

Item dan grup
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Item

99

Grup

30
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Pembongkaran dan Pelepasan

8.3

8.4

Adaptor spindel
Catu daya

5 V DC, ± 0,5 V, maks. 0,25 A
7 V DC, ± 0,5 V, maks. 0,20 A
54 V DC, ± 0,5 V, maks. 0,03 A

Kecepatan penggulungan

hingga 2200 m/mnt

Sensing head
EMC keselamatan

EN 61010-1:2010-10 + A1:2019
EN 61326-1:2012-07

Sambungan udara terkompresi maks. 7,5 bar tanpa minyak

Tipe TK

Rentang ambang batas kasar

Rentang ambang batas halus

DM

Nm 4,0–10.0 / Nec 2,4–5,9

Nm 430-540 / Nec 255-320

DMF

Nm 7,0–10,0 / Nec 4,1–5,9

Nm 430-540 / Nec 255-320

DMFP

Nm 7,0–10,0 / Nec 4,1–5,9

Nm 430-540 / Nec 255-320

YarnMaster PRISMA
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Data Teknis

9

Pembongkaran dan Pelepasan

9.1

Pembongkaran
BAHAYA
Bahaya akibat sengatan listrik
Menyentuh komponen aktif dan sambungan listrik akan mengakibatkan cedera
parah atau kematian.

9.2

Pelepasan
Setiap bagian dari sistem pembersih benang yang tidak dapat digunakan kembali harus
dibuang dengan benar dan sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan nasional yang
umum.

9.2.1

Limbah Berbahaya
Komponen elektronik
Kemungkinan kerusakan lingkungan dan properti karena pembuangan
komponen/rakitan listrik dan elektronik yang tidak tepat.
Jika Anda perlu membuang produk ini, harap perhatikan hal berikut:
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■

Komponen dan rakitan listrik dan elektronik serta baterai dan kapasitor harus
dibuang/didaur ulang dengan benar.

■

Periksa dengan otoritas setempat atau distributor untuk peraturan pembuangan
limbah.

www.loepfe.com
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10

Suku cadang dan aksesori

10.1

Suku cadang yang tidak asli atau aksesori yang tidak disetujui
CATATAN
Risiko keselamatan karena suku cadang yang tidak asli
atau aksesori yang tidak disetujui!
Suku cadang yang tidak asli atau aksesori yang tidak disetujui dapat
membahayakan keselamatan dan menyebabkan kerusakan, malfungsi atau
kegagalan total sistem pembersih benang.

► Gunakan hanya suku cadang atau aksesori asli yang disetujui oleh
Gebrüder Loepfe AG.

Gebrüder Loepfe AG tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat penggunaan suku cadang/ komponen
pengganti/ komponen konversi yang tidak dipasok oleh Gebrüder Loepfe AG.

10.2

Informasi Pemesanan
Semua suku cadang yang terdaftar dapat dipesan melalui perwakilan setempat atau layanan Loepfe.
Untuk mencegah pengiriman dan keterlambatan yang salah, informasi berikut harus diberikan untuk pesanan:
■
■
■
■
■
■

Nama perusahaan
Alamat perusahaan
Nama suku cadang
Nomor barang
Jumlah
Tipe mesin dengan nomor seri

YarnMaster PRISMA
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Suku cadang dan aksesori

10.3

Suku cadang
Unit Pusat LZE-6 YM PRISMA

Nomor barang
LZE-6 YM MUR
LZE-6 YM SAV
LZE-6 YM AC
LZE-6 YM QDHD/QTMW
LZE-6 YM TAITAN

51267000
51265000
51266000
51316000
51372000

LZE-6 YM SAV Faceless

51306000

Modul master LZE-V/LZE-6

50271000

Kit catu daya LZE-V/LZE-6

17189900

Kabel catu daya SAV (24 V)

46385000

Kabel catu daya AC (24 V)

50307000

Kabel catu daya TAITAN (24 V)

46416000

Kabel catu daya SMARO/
ISPERO (115/230 V)

46390000

SOP kabel adaptor bus

44959000

Adaptor spindel QPRO
Adaptor spindel 21Cspindle
SOP adaptor spindel
Adaptor spindel AC
Adaptor spindel AC338
Adaptor spindel SMARO/ISPERO

50328000
50330000
50155000
50274000
50276000
50233000

Murata QPRO

TK YM PRISMA DM
TK YM PRISMA DMF
TK YM PRISMA DMFP

51333000
51259000
51260000

Murata 21C

TK YM PRISMA DM
TK YM PRISMA DMF
TK YM PRISMA DMFP

51341000
51342000
51343000

Adaptor spindel YM PRISMA

Sensing head TK YM PRISMA
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Sensing head TK YM PRISMA
Savio Polar

TK YM PRISMA DM
TK YM PRISMA DMF
TK YM PRISMA DMFP

51331000
51255000
51256000

Savio Pulsar

TK YM PRISMA DM
TK YM PRISMA DMF
TK YM PRISMA DMFP

51332000
51257000
51258000

Schlafhorst AC5/ACX5

TK YM PRISMA DM
TK YM PRISMA DMF
TK YM PRISMA DMFP

51334000
51261000
51262000

Schlafhorst AC6/ACX6

TK YM PRISMA DM
TK YM PRISMA DMF
TK YM PRISMA DMFP

51335000
51263000
51264000

TK YM PRISMA Knife

50033030

TK YM PRISMA Thread Guide
Pelat
2 x SR HDR TORX M2.5X12

51212000

Pembatas samping standar
Pembatas samping setengah lingkaran
1 x SR LZYL TORX KOMBI
M2.5X6

51327000
51389000
17186900

Sensor P YM PRISMA
2 x SR HDR TORX M2.5X12

51242000
17373900

Set Pemutakhiran P TK YM PRISMA

51375000

YarnMaster PRISMA
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Loepfe Brothers Ltd.
Telepon +41 43 488 11 11
Faks +41 43 488 11 00
50

service@loepfe.com
www.loepfe.com
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