Måleudstyr for din sikkerhed på Maskiner

Stoptidsmåler

Måler stoptider
Udregner sikkerhedsafstande
Afstands & hastighedsmåling

Stop Time Meter Safetyman DT2 er en smart mobil, batteridrevet måleenhed.
Det muliggør hurtige og lette målinger på forskellige typer maskiner uden nogen
elektrisk forbindelse. Måleresultaterne konverteres automatisk til de krævede
sikkerhedsafstande i henhold til EN / ISO 13855.

Funktioner
-

stoptid og afstands måling

-

valg af beskyttelsesanordninger

-

sikkerhedsafstande iht. EN / ISO 13855

-

evaluering af højeste hastighed

-

indtastning af maskinnumre

-

hukommelse for alle måleprotokoller

-

maskinstyring

-

hastighedsmåling

-

omdrejningsmåling

-

flersproget operation
og meget mere...
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Princip
Stoptiden måles på maskiner, der
ofte er udstyret med aktive
beskyttelsesanordninger såsom
lysgitre, laserskanner og tohåndbetjeninger. Disse giver uhindret
adgang til maskinens fareområde. De
sikrer kun en ordentligt beskyttelse,
hvis der er en tilstrækkelig sikkerhedsafstand mellem beskyttelsesanordning og fareområdet. Det er må
ikke være muligt at nå fareområdet
før maskinen er stoppet.

Sikkerhedsafstanden bestemmes ud
fra måling af stoptid og formler fra
EN / ISO-standarder.
Målesystemet Safetyman DT2 er
sammensat af måleenheden, en
wsensor og en aktuator.
Under målingen registrerer sensoren
maskinens bevægelse, og aktuatoren
afbryder direkte beskyttelsesanordningen og initierer et maskin
stop-signal.

Stoptiden til stilstand måles, og den
korrekte sikkerhedsafstand i henhold
til de gyldige standarder (EN / ISO
13855) vises.
Ved konstruktion af maskinen og når
maskinen kører drift er disse
målinger vigtige for bestemmelse af
den korrekte sikkerhedsafstand. I
løbet af maskinens levetid, f.eks. på
grund af slid ved bremserne, kan
stoptiden variere. Derfor er en
regelmæssig måling nødvendig.

········ Stoptidsmåling ········ mobil ·· · · · · ·· praktisk ······ · · til alle slags maskiner ······ ··

Safetyman DT2 er ideel til mobil brug.
Måleapparatet og alt tilbehøret ligger
beskyttet i en robust kuffert med tilpasset
interiør.

Al information om type og specifikationer af
beskyttelsesanordning findes enkelt frem i
måleenheden DT2 i en letanvendelig menu.
Indstillinger til måling gør det muligt at tilpasse
enheden til forskellige typer maskiner.

Bevægelsessensoren (Wireenheden) kan
fastgøres på maskinen med f.eks. magneter. Den
registrerer maskinens bevægelse. Til roterende
bevægelse er der hjulencodere tilgængelige.

···· ·· · hurtig og nem ······· ingen elektrisk forbindelse til maskinstyring nødvendig ·······

Aktuatoren (Hånd enheden) er klar til at afbryde
beskyttelsesanordningen - helt uden elektrisk
forbindelse til maskinen. Hånd enheden kan
afbryde: Lysgitre, laserscannere, tohåndsbetjening
og mange andre enheder.
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Maskinen kan nu startes. Når man når den
forindstillede triggerposition (højeste hastighed)
afbryder aktuatoren automatisk beskyttelsesanordningen, og stoptiden beregnes af
måleenheden DT2.
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Stoptid, stopstrækning og den beregnede
sikkerhedsafstand vises af måleenheden DT2. En
måleprotokol, der indeholder alle data, genereres,
lagres og udskrives automatisk. Senere kan alle
data overføres og behandles på en pc.

Anvendelsesområder

-

mekaniske presser

-

hydrauliske presser

-

metal-støbe maskiner

-

Presse maskiner

-

samle linier

-

kantpresser

-

skære maskiner

-

robotter

-

rundsave

-

beabejdningscentre

-

procesanlæg

-

transportbånd

PC Software
I den nye pc-software kan du i databasen organiserer maskinparker, maskiner, måleprotokoller og indstillinger.
Alle dokumenter (f.eks. billeder, film, risikoanalyse, inspektionsprotokoller), som du gerne vil linke til en bestemt maskine, kan
tilføjes. Som et resultat sættes alt perfekt i orden, og du har hurtig en oversigt.
Et praktisk grafisk værktøj tillader analyse af maskinens tid og bremsestrækning.

Funktioner
- Læsning af måleprotokoller fra DT2
- Protokoller åbne / gemme
- Automatisk tildeling af protokoller til maskiner
- Sorterer protokoller efter navn eller tid
- Gem protokoller som billede
- Indsæt protokoller i Excel-formler
- Kundens logo på protokoller
- Arkiv og database
- Organisering af maskinparker, maskiner og protokoller
- Tildeling af forskellige dokumenter (alle formater) til maskiner
- Organisering af inspektionsintervaller
- Overførsel af maskinparker til DT2
- Kopiering og flytning af maskiner
- Indstillinger for DT2 - oprettelse og styring
- Standardindstillinger for DT2 - oprettelse og styring
- Fuldtekstsøgning af maskiner og protokoller
- Søgning af maskiner i maskinparker
- Læse hastighedsdata fra DT2
- Grafisk gengivelse af hastighedskurver
- Grafik med zoomfunktion
- Visning af hastighedskurve over afstand eller tid
- Sammenligningskurver
- 2 markørfunktioner (beregning af tid / afstand)
- Analyse af reaktionstider, kontrol af bremser
- Skærmbillede
- Firmwareopdatering
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professional base

Tekniske data
Stoptidsmåler Safetyman DT2
Power Supply:
Batteri :
Operating time:
Opladningstid:
Vægt:
Dimensioner (L x B x H):
Display:
Key board:
LEDs:
Interfaces:
Processor:
Hukommelse:
Printer
(integreret i stoptidsmåleren)
Printerenhed:
Karakter:
Papir bredde:
Forsyning:
Vægt:
Sensore
Wireenhed:
Wire længde:
Opløsning:
Montering:
Dimensioner (B x H x L):
Vægt:

12 V, 1000mA
Lithium-Ion 2300 mAh
ca. 20 timer
ca. 3 timer
1,45 kg
170 x 158 x 100 mm
3,5 tommer farve, 320 x 240 pixel
knapper Duraswitch A, B, C, ESC
hvid, orange, blå
sensor, aktuator, power supply
USB, LAN, Jtag, diagnose Cortex
ARM 7, 32 Bit
RAM 4MB, Flash 500 MB
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Printer

Wireenhed

termisk
24 / linier
57 mm
5V DC (fra stoptidsmåleren)
0.2 kg
hjul-encoder

1,25 m / 2 m / 3 m* / 4,5 m* / 6 m*
0,125 mm
magneter
60 x 60 x 90 / 80 x 80 x 101* mm
0,7 kg / 1,2* kg

Fotocelle

Andre sensore
- Hjul encoder
(til roterende og lineære bevægelser)
- Fotocelle for hurtigt roterende bevægelser
(f.eks. forarbejdningscentre, rundsave, omdrejningstæller)
Aktuatore

Auto-Hånd

Auto-Hånd
(Triggerenhed for lysgitter, scanner og to-håndsbetjening)
Vandring:
Forsyning:
Dimensioner (B x H x L):
Vægt:

Relæenhed

15 mm
ca. 7.0V DC (fra stoptidsmåler)
220 x 35 x 35 mm
0.3 kg

Relæenhed
(For elektrisk tilslutning til maskinstyring)
Forsyning:
ca. 7V DC (fra stoptidsmåler)
Kontakter:
2 bryde, 230V, 5A
Dimensioner (B x H x L):
50 x 25 x 100 mm
Vægt:
0.2 kg

Bæretaske
Dimensioner (B x H x L):
Vægt:
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Bæretaske

460 x 350 x 160 mm
(størrelse afhænger af inkl. udstyr)
fra 8 kg.
(afhænger af inkl. udstyr)

JOKAB SAFETY DK A/S
Rugmarken 15. 3520 Farum. Denmark
Phone: +45 44341454
Mail: info@jokabsafety.dk
Web: www.jokabsafety.dk
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