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1. Inleiding 

 

De  automatische positioneersystemen zijn ontwikkeld voor het gebruik als 
materiaalaanslag- of opduwsystemen, waarmee snel en nauwkeurig materiaal wordt 
gepositioneerd bij (metaal)bewerkingsprocessen. MPS staat voor Modulaire Productie Systemen. 
De positioneersystemen kunnen met een bewerkingsmachine geleverd worden, of gekoppeld 
worden aan een bestaande bewerkingsmachine, eventueel met rollenbaan.  
 
Het verschil tussen een aanslag en een opduwsysteem is dat bij een aanslagsysteem het materiaal, 
dat bewerkt moet worden door de machine, handmatig tegen de positioneerwagen wordt 
‘aangeslagen’. De regeling die toegepast wordt bij de Powerstop is niet in staat om het materiaal 
op te duwen of door te voeren zodat er een geheel geautomatiseerde bewerkingscyclus zou 
kunnen ontstaan. Met een opduwsysteem is dit wel mogelijk. Hiermee kan het materiaal wel 
opgeduwd en doorgevoerd worden door de positioneerwagen zodat er een automatische 
bewerkingscyclus mee uitgevoerd kan worden. 
 

Het  Powerstop positioneersysteem is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Als de 
besturing toegepast wordt voor het aansturen van een aanslagsysteem of opduwsysteem wordt er 
voor het positioneren van de loopwagen gebruik gemaakt van een Servo aansturing.  
 

Daarnaast kan er gekozen worden om het   Powerstop positioneersysteem uit te breiden 
met een programma module. De programma module bevat een afloopprogramma waarin 99 
matenprogramma’s aangemaakt kunnen worden met elk 200 maten. Door het geven van een 
commando van de gebruiker positioneert de loopwagen naar de volgende maat van het gekozen 
matenprogramma.  
 
In de handleiding wordt allereerst stapsgewijs aangegeven hoe het positioneersysteem dient te 
worden geïnstalleerd en aan welke punten aandacht besteed moet worden. Voer de installatie-
handleiding stapsgewijs uit in de aangegeven volgorde. Vervolgens wordt de bediening van de 
besturingskast met en zonder programma module nader toegelicht.  
 
In de bijlage is een lijst 
geplaatst van 
vervangingsonderdelen 
(mechanisch en elektrisch). 
Daarnaast een parameterlijst 
met omschrijving en default-
waarde van de parameters. 
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2. Het Positioneersysteem 
 
2.1 Algemeen 

Het MPS positioneersysteem bestaat uit de volgende fysieke onderdelen: 
 
Besturingskast met ingebouwd toetsenbord, display, AAN/UIT-schakelaar, START-knop een 
NOODSTOP. Loopwagen met nastelbare looprollen, een DC servomotor bij aansturing door middel 
van een servoregelaar en een tweetal elektromagnetische remmen. De loopwagen is standaard 
uitgevoerd als een veergebufferde hand opklapbare aanslag. 
Aluminium rail met gehard stalen assen. De rail worden in eenheden van 7 meter lengte gezaagd 
en worden vervolgens aan elkaar gekoppeld. Een encoder of magneetband voor het meten van de 
positie op de baan. Bekabeling in de gewenste lengte vanaf de besturingskast met kabelgoot voor 
de kabelgeleiding lans de rail. 
 
2.2  opties 

 
Rollenbaan met instelbare poten in eenheden van 1,5 en/of 2 meter aan elkaar gekoppeld 
eventueel voorzien van een koppelstuk aan de machine. Een programma module voor het 
uitvoeren van een afloopprogramma   
 
Interface-bekabeling vanaf de besturingskast naar de elektrokast van de bewerkingsmachine, zoals 
een retractie-functie op de eindschakelaar boven of onder van de bewerkingsmachine. 
Onderbreking van het startsignaal van de bewerkingsmachine, zolang de loopwagen in 
vrijtrekpositie staat. Een speciale aanslag-of opduwplaat/klem gemonteerd op de loopwagen. 
Daarnaast de uitvoering van de loopwagen, zoals pneumatisch opklapbaar etc. 
 

 
 
Afb. 2.1: Rollenbaan met MPS Powerstop positioneerwagen
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2.2 Gespecificeerd 

 
Kenmerken onderdelen positioneersysteem: 
 
 De absolute positioneer nauwkeurigheid van de loopwagen is afhankelijk van de manier van 

meten van de positie op de baan. Deze bedraagt standaard bij: 

 Gebruik van een encoder: ± 0,25 mm (=  Powerstop). 

 Gebruik van een magneetband: 0,1 mm. + 0,03 mm./mtr. Lengte (=  Powerstop 0.1). 
 
 De loopwagen wordt op positie gehouden door twee elektromagnetische remmen met een 

totaalhoudkracht van 2000 N. 
 
 De loopwagen is standaard voorzien van een hand opklapbare aanslag. De kopplaat is voorzien 

van twee veergebufferde assen om stootbelasting op te kunnen vangen. De veren staan 
standaard onder een lichte voorspanning, zodat het materiaal altijd teruggedrukt wordt na een 
stoot. 

 
 De positioneersnelheid en opduwkracht kunnen afhankelijk van de gewenste toepassing 

variëren. Alle instellingen van de baan en van de motorregeling zijn vanaf het 
parameterscherm instelbaar. Een overzicht van de parameters is te vinden in de bijlage (I). 
Standaard gelden de volgende waardes: 
Aanslagsysteem : Max. verplaatsingsnelheid: ca. 35 mtr./min.  
   

 Het programma voor de besturing wordt geladen in een Flash geheugenkaart. Het wisselen 
van backup batterij is hierdoor niet nodig.  Indien het programma door bijvoorbeeld een 
piekspanning of kortsluiting toch wordt gewist, kan uw leverancier altijd een kopie van uw 
programma in uw besturingskast laden. Hiervoor kunt u uw leverancier, met opgave van het 
bouwjaar en serienummer, vragen om een nieuwe flash geheugenkaart met het programma 
op te sturen. De flash geheugenkaart bevindt zich aan de bovenzijde van het bedieningspaneel 
aan de binnenzijde van de kast(zie figuur 2.2). Monteurs van de fabrikant kunnen dit ook  op 
uw locatie voor u plaatsen en inregelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.2: Bedieningspaneel Powerstop positioneerwagen 
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3. Installeren 

 
LET OP ! Wanneer Machine reeds door een monteur is ingesteld en opgeleverd. Kan dit Hoofdstuk 
worden overgeslagen en gelijk naar Hoofdstuk 4 worden gesprongen.  
 
Installation overview 
1. Monteren van het positioneersysteem 

1.1. Plaatsen achtergeleiding 
1.2. Samenstellen delen van rollenbaan  
1.3. (Verplaats en) bevestig middelste steunpoot 
1.4. Uitlijnen van de rollenbaan 
1.5. Plaatsen van de tandheugel 
1.6. Plaatsen van de stalen as 
1.7. Plaatsen van de kabelgoot  
1.8. Controleer de uitlijning van de rollenbaan 

2. Instellen van het positioneersysteem  
2.1. bevestigen van de positioneerplaat 
2.2. instellen referentiepositie  

 
Monteren van het positioneersysteem 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het Powerstop positioneersysteem gemonteerd moet 
worden. Zorg voor een vlakke ondergrond voor het monteren.  
 
Stap 1: Plaatsen achtergeleiding  

Neem de trespa achtergeleiding en controleer of elk gat is voorzien van een bout en glijmoer. 
Schuif de glijmoeren van de achtergeleiding in de aluminium rails. Draai de bouten nog niet vast.  

 
 
Stap 2: Samenstellen delen van rollenbaan 

Positioneer de twee delen van het positioneersysteem in een rechte lijn (1). Controleer of de T-
strip aanwezig is in de aluminium rail (2). Schuif de twee delen naar elkaar, controleer hierbij dat 
de glijmoeren van de trespa achtergeleiding in de andere zijde van de aluminium rails glijden. 
Verdeel de T-strip (2) over de twee delen van de aluminium rails. Controleer of de twee delen van 
de aluminium rail goed aansluiten en er geen opening te zien is tussen de twee delen van de rails. 
(3) Als er wel een opening zichtbaar is tussen twee delen van de rails, verhelp dit door de twee 
delen van het systeem beter uit te lijnen of in hoogte te verstellen. 

 

1 2 3

a
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Stap 3: (Verplaats en) bevestig middelste steunpoot 

Op het punt waar de twee delen van de rollenbaan samenkomen moet een steunpoot geplaatst 
worden. (1) Het kan zijn dat deze steunpoot tijdelijk op een andere plek onder de rollenbaan 
gemonteerd is.  Monteer deze steunpoot en bevestig de bouten aan de bovenzijde van de 
steunpoot (2) 

 
 
Stap 4: Uitlijnen van de rollenbaan 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het positioneersysteem uitgelijnd moet worden. Volg 
onderstaande methode: 
1. Span een stuk koord langs de achtergeleiding van de rollenbaan. Bevestig het koord aan het 
einde van de rollenbaan. Gebruik een afstandshouder om een kleine afstand te creeren tussen het 
koord en de achtergeleiding. (1A)  
2. Bevestig het koord aan de (vanaf de zijde van de rollenbaan gezien) aan de achterzijde van de 
machine. (1B) Gebruik een afstandshouder om een kleine afstand te creeeren tussen de 
achtergeleiding van de machine en het koord. Het is belangrijk dat de afstand tussen 
achtergeleiding en koord bij 1A en 1B exact gelijk zijn.  
3. Gebruik een schuifmaat om de afstand tussen de achtergeleiding en het koord op te meten. (2) 
4. Meet de afstand tussen de achtergeleiding en het koord aan de rollenbaan-zijde van de 
machine. Zorg dat deze afstand gelijk is aan de afstand gemeten bij stap 3.  
5. Meet de afstand tussen de achtergeleiding van de rollenbaan en het koord (zo dicht mogelijk bij 
de machine). Verplaats de rollenbaan zodat deze afstand gelijk is aan de afstand gemeten bij stap 
3. 
6. Als de rollenbaan uit meerdere delen bestaat, herhaal stap 5 voor alle koppelpunten van de 
rollenbanen.   

1 

2 
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Stap 5: Plaatsen van de tandheugel  

Controleer eerst of elk gat in de tandheugel is voorzien van een bout en glijmoer. Schuif de 
glijmoeren van de tandheugel in de aluminium rail. Schuif deze tandheugel zo ver mogelijk door.  
Gebruik het meegeleverde korte stuk tandheugel om de zojuist geplaatste tandheugel te klemmen 
aan de reeds bevestigde tandheugel. (1A). Gebruik een blokje hout om schade aan de aluminium 
rail te voorkomen. Controleer dat de twee tandheugels in de aluminium rail en het korte stuk 
tandheugel goed aansluiten (2).  
 
Bevestig de eerste bout van de tandheugel (2A). Maak de klemmen los en gebruik het korte stuk 
tandheugel om de twee tandheugels in de rails te klemmen op de plek van de volgende bout. 
Herhaal deze stappen voor alle bouten in de tandheugel, werk van links naar rechts. Controleer 
tenslotte de afstand tussen de laatst geplaatste tandheugel en de reeds bevestigde tandheugel 
aan de rechterzijde. Klem hiervoor het meegeleverde korte stuk tandheugel op de overgang 
tussen deze twee tandheugels. Als de tanden van de tandheugels niet perfect in elkaar vallen kan 
het nodig zijn de overige tandheugels (aan de rechterzijde) te verplaatsen zodat de twee 
tandheugels in de rails en het korte stuk tandheugel wel perfectin elkaar passen. 
 
Bevestig de twee bouten van de stalen T-strip van stap 2.  

 
 
  

1 

1A 1B 

2 

3 4 

1 

1A 2 

2A 

3 
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Stap 6: Plaatsen van de stalen as 

Maak voor het plaatsen van de geharde stalen as de aluminium rail schoon van spanen en ander 
vuil (1). Leg de gehard stalen as op de uitsparing in de aluminium rail (2). Draai de stalen as om te 
zorgen dat de rails aan de bovenzijde perfect aansluit met de reeds (af fabriek) geplaatste stalen 
as. (3). Gebruik nu een nylon hamer om de stalen as in de aluminium rail te slaan. Herhaal dit 
proces voor de andere gehard stalen assen. Het is erg belangrijk continue te controleren of er 
geen opening is tussen de verschillende gehard stalen assen.  
 

 
 
Stap 7: Plaatsen van de kabelgoot 

Verbind de twee delen van de onderzijde van de kabelgoot met twee inbusbouten. Beweeg de 
positioneerwagen handmatig naar de achterzijde van het positioneersysteem (2) om het plaatsen 
van het tweede deel van de kabelgoot gemakkelijker te maken. Plaats het bovenste gedeelte van 
de kabelgoot op de onderzijde van de kabelgoot (4).  
 

 

1 2 

4 

3 

1 

2 

3 

4 
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Stap 8: Controleer de uitlijning van de rollenbaan 

Controleer de uitlijning van het positioneersysteem. Gebruik hiervoor de methode beschreven in 
stap 4. Bevestig de poten van het positioneersysteem aan de vloer na uitlijnen van de machine.   

 
Instellen van het positioneersysteem 
Deelstap A:  bevestigen van de positioneerplaat 

Plaats de positioneerwagen op 1 cm afstand van de minimale positie van het positioneersysteem. 
(1). Maak de bouten aan de voor- en achterzijde van de positioneerwagen los (2). Plaats de 
positioneerplaat 1 cm verder dan de minimale positie van de positioneerwagen (3). Probeer 
afstand A zo smal mogelijk te maken om een zo groot mogelijk positioneerbereik te realiseren. 
Controleer of de boor- of zaagmachine de positioneerplaat niet kan raken. Maak de twee bouten 
aan de voorzijde van de positioneerwagen vast (4). Trek de positioneerplaat nu 1 cm in de richting 
van de positioneerwagen zodat de veren 1 cm samengedrukt zijn en bevestig de bouten aan de 
achterzijde van de positioneerwagen terwijl u de positioneerplaat in deze positie houdt (5).  

 
 
 
Deelstap B: instellen referentiepositie 

Schakel het positioneersysteem in. Tijdens opstarten start de PLC en maakt connectie met de 
schermfolie, PLC etc. Dit duurt enkele seconden. Ondertussen wordt het volgende beeld getoond, 
tijdens het opstarten. 
 

 

1 

4 5 
2 

Positioneerwagen Zaagmachine 

Distance A 

 

3 
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kies de gewenste taal door te klikken op de knop aan de bovenzijde van het controlepaneel (1). 
Druk op 'start' om het positioneersysteem te laten refereren. Tijdens het referen zal de 
positioneerwagen langzaam naar zijn referentiepunt bewegen om het systeem te calibreren. 
Wacht tot het positioneersysteem klaar is met refereren en het scherm van afbeelding 1 toont. 
(1).  
 
Pak een stuk testmateriaal en plaats dit tegen de plaat van de positioneerwagen. Bewerk dit 
materiaal met de machine die gekoppeld staat aan het positioneersysteem en meet de positie van 
deze bewerking. (In het geval van een zaagmachine is dit de lengte van het gezaagde product). 
Deze afstand is de referentiepositie van het systeem. Druk op de instellingenknop van het 
positioneersysteem (2)   
 
 
 Voer code '1000' in en druk op Enter om het scherm met positioneerinstellingen te bereiken. Druk 
op de 'volgende' knop (>)  om het volgende scherm met instellingen te bereiken (3). Verander de 
waarde voor 'Referentie positie' naar de zojuist opgemeten waarde.  Druk op 'Enter' om de 
instelling op te slaan en schakel het systeem uit en weer in. Druk wederom op de groene START 
knop. Machine is nu gerefereerd en ge-eikt. Controleer de waarde, en voer bovenstaande 
eventueel opnieuw uit, ter verbetering van de referentiewaarde. 
 

                    
 

  

1 3 
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4. De bediening 
 

In dit hoofdstuk is de bediening van de   Powerstop besturing beschreven zonder programma 
module. De   Powerstop  besturing met programma module wordt in het volgende hoofdstuk 
aan de orde gesteld. 
 
In dit hoofdstuk worden de basis elementen beschreven van de bediening welke zijn: 
 Instellen systeem 
 Refereren loopwagen  
 Positioneren loopwagen 
 Activeren neuscorrectie 
 Retractie: loopwagen vrij rijden van materiaal bij zagen 
 Foutmeldingen 
 Testfuncties 
 
Controleer alvorens het systeem in gebruik te nemen het volgende: 
 Zitten alle stekkerverbindingen vast aan zowel de besturingskast als de loopwagen. 
 Komt de netspanning overeen met de spanningsvoorschriften zoals deze vermeld zijn in het 

meegeleverde specificatieblad (230 VAC; Eurostekker) 
 Liggen er geen obstakels op de baan of machinebed, staat de machineklem open en is de 

beplating correct tussen de rollenbaan gemonteerd. 
 
Veiligheid 
 

 
 
 

Op het moment dat de NOODSTOP paddestoel knop wordt ingeslagen (dan wel de beschermkap 
van een eventueel gekoppelde machine wordt geopend), valt de 24+ stuurspanning van de 
machine af. De stuurspanning is benodigd om de positioneermotor naar positie te sturen.  
 
Echter het scherm blijft actief; het wordt onmogelijk om een cyclus automatisch aan te sturen dan 
wel de loopwagen handmatig te positioneren. Controleer of de Noodstop weer vrij is (rechtsom 
draaien), dan wel de Afschermkap rondom de eventueel gekoppelde machine  is gesloten. 
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4.1 Instellen systeem 
 

Veel eigenschappen van het besturingssysteem worden vastgelegd met de machine parameters. 
Deze parameters zijn onderverdeeld in twee categorieën namelijk de Opstelling parameters (P100) 
en de Positioneer parameters (P200). Als het systeem uitgebreid is met een bluetooth module is er 
nog een 3e parameterlijst, de Bluetooth-module parameters (P400). Alle benodigde parameters 
zijn vooraf vanaf de fabriek reeds ingesteld. De parameters kunnen door de gebruiker zelf worden 
gewijzigd. Let wel op dat het wijzigen van de parameters door een ondeskundig persoon kan 
leiden tot het defect raken van het positioneersysteem! 
 
Naast de parameterinstellingen kunnen er nog andere specifieke functies ingesteld worden t.b.v. 
bijvoorbeeld een opduwsysteem, etc. Deze worden specifiek benoemd en geconfigureerd per 
systeem. Het wijzigen deze instellingen is opgenomen onder een menu. Dit menu kan worden 
geactiveerd door vanuit de handbediening mode(zie figuur 4.1) op de instellingentoets in de 
drukken: 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 4.1:   Powerstop hoofdmenu 
 
Als het menu is geactiveerd wordt in het display een code invulveld 
weergegeven.  

 
Hier dient een code ingevoerd te worden. Er zijn de volgende 
mogelijkheden: 
 1000: Wijzigen van de Opstelling parameters (P100) 
 1100: Tijden instellingen en posities  
 2300: Kopiëren van de Default parameters (let op alle huidige parameters worden gewist!) 
 3300: Wijzigen van de Positioneer parameters (P200) 
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Optioneel: 
 
 4300: Wijzigen van de Meetstok parameters (P400) 
Bevestig de ingevoerde code met enter. Bij het wijzigen van de P100 en P200 komt er op het 
display een scherm met parameters in het display.  Bij invullen van code 1000 komt het volgende 
scherm in beeld: 
 
Met de pijltjestoetsen:   

 
kan een parameter van de gekozen lijst geselecteerd worden. Het geselecteerde parameter 
is zichtbaar doordat deze zwart wordt. Toets de gewenste waarde in met het 
numerieke toetsenbord en bevestig de ingave met: 
  
Met de clear toets:  kan deze waarde gewist worden en kan er een nieuwe waarde 
ingevoerd worden. Als er direct een nieuwe waarde wordt ingevoerd wordt, 

wordt de oude waarde van de parameter overschreven. Bevestig de nieuwe waarde steeds met 
Enter. 
 
Op het display verschijnt na bevestiging van de ingevoerde waarde het nummer van de ingestelde 
parameter van de lijst. Op de boven beschreven manier kunnen alle parameters van de lijst 
aangepast worden. Om de parameterlijst te verlaten druk op één  van de volgende:   
 
Het programma springt dan uit het instellingenmenu en toont op het display de 
actuele positie of bij het opstarten van de besturingskast ‘rEF’. Om een andere parameterlijst in te 
stellen dient opnieuw het instellingenmenu geactiveerd te worden. Gebruik de pijtjestoetsen [>]  
in het scherm om naar een volgend dan wel vorig menu te springen [<].  
De ingevoerde waarde voor een parameter wordt gecontroleerd of dat deze binnen de bij de 
parameter behorende grenzen (range) valt. Bijvoorbeeld een parameter om iets uit of aan te 
zetten kan alleen 0 of 1 ingevoerd worden. Als de ingevoerde waarde incorrect is wordt deze niet 
getoond op het display en dient er opnieuw een waarde ingevoerd te worden. 
Hieronder het totaaloverzicht van de verschillende instellingen. 
 
Na ingave van Code 1000: 
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Na ingave van Code 1100: 

 
 
Na ingave van Code 3300: 
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4.2 Refereren loopwagen 
 

      
 
Direct na het inschakelen van de besturing wordt in het display gevraagd om op de groene  startknop te 
drukken. Na het indrukken van de START knop zal de referentie procedure worden uitgevoerd waarbij de 
loopwagen in de richting van  de referentieplaat zal worden bewogen totdat de referentie-sensor een hoog 
signaal geeft (Let op! Richting  van bewegen is Parameter in het instelmenu, onder  Code 1000). Hierna 
wordt in tegenovergestelde richting bewogen totdat de indexpuls van de encoder gelezen is. Vervolgens 
wordt de opduwwagen op de indexpositie gepositioneerd en zal de referentie waarde op het display 
worden weergegeven. Het refereren kan ten allen tijde onderbroken worden met de C toets. Op het display 
verschijnt dan de foutmelding Err 8 (zie hoofdstuk 4.6). 
 
Tip: bepalen referentiemaat: 
 
De referentiemaat bepaalt u als volgt. Start het systeem op en refereer de loopwagen. Plaats vervolgens 
een product tegen de aanslag van de loopwagen en bewerk deze. Meet de maat van het bewerkte product 
met een schuifmaat en zet deze waarde (in mm) in parameter: Referentiepositie.  
 
TIP!  Bewaar (noteer/wijzig) daarnaast deze waarde als back-up, bij voorkeur op de meegeleverde 
parameterlijst. In geval van storing of beschadiging, kunt U deze lijst altijd opnieuw ingeven. Dit scheelt 
achteraf veel ongemak.  
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4.3 Positioneren loopwagen 
 

Bij het positioneren dient de gewenste eindpositie in mm. worden ingevoerd. Na het refereren van 
de loopwagen verschijnt het hoofdmenu, waarna gekozen kan worden voor Handbediening.  en 
een eerdere positioneeropdracht zal de actuele positie op de display worden weergeven met een 
decimaal na de komma.  
 

  
 
Om een nieuwe positie in te voeren kunnen de numerieke toetsen 0-9 gebruikt worden. Na het 
indrukken van de eerste numerieke toets, verschijnt het ingevoerde teken rechts in het display. 
Hierbij zullen de ingevoerde cijfers steeds een positie naar links opschuiven. Bij een foutieve 
invoer kan dit met de C toets worden gecorrigeerd. Er verschijnt dan weer 0.0 op het display. De 
gewenste positie wordt zonder decimale punt (welke ook niet op het toetsenbord aanwezig) 
ingevoerd. Na het indrukken van de E toets zal op het display de gewenste positie gaan knipperen. 
Met de C toets kan dit weer gecorrigeerd worden, op verschijnt het display verschijnt de actuele 
positie van de loopwagen. 
 
Druk voor uitvoeren ingevoerde positie op de  START knop. Tijdens het positioneren wordt op het 
display de actuele positie weergegeven. 
 
De loopwagen zal nu naar de gewenste positie worden bewogen volgens  met de parameters 
ingevoerde snelheid en versnelling. Indien er een fout tijdens het positioneren optreedt, zal dit 
met de rode tekst bovenin worden weergegeven. Na het indrukken van een toets zal de actuele 
positie weer verschijnen. Het positioneren kan te allen tijde onderbroken worden met de C toets. 
Op het display verschijnt dan de foutmelding bovenin. 
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4.4 Activeren neuscorrectie 
 

Wanneer de loopwagen niet volledig tot aan het hart/zijkant van de bewerkingsmachine kan 
komen, kan een neusstuk toegepast worden. Dit neusstuk wordt dan enkel gebruikt bij (extreem) 
kleinen maten. De lengte van het neusstuk wordt ingevoerd onder parameter neuscorrectie in het 
parameterscherm. Tevens dient de Neuscorrectie aangezet worden, middels waarde [1] (=Aan) in 
het parameterscherm. 
 
Tijdens normaal bedrijf is deze te activeren en weer te de-activeren met de F2 toets:   

 
 
 

Wanneer de neuscorrectie geactiveerd wordt, dan wordt de correctielengte bij de oorspronkelijke 
maat opgeteld. De loopwagen verplaatst vervolgens (na opnieuw de loopwagen te refereren) naar 
de gecorrigeerde waarde. De gecorrigeerde waarde wordt weergegeven op het display 
voorafgaand met een C. 
 
Voorbeeld: 
 
Neuscorrectiewaarde  = 210 mm. 
Actuele positie  = 600,9 mm.  Op display verschijnt: 600.9 
Gecorrigeerde waarde = 390.9 mm.  Op display verschijnt: C 390.9 
 
 

 
 

Afb. 4.1:    Neusstuk gemonteerd 
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4.5 Retractie 
 

Tijdens het bewerken van het materiaal (en geklemd in de machineklem) is het niet gewenst om 
het materiaal  opgesloten te hebben tussen de aanslagplaat van de loopwagen en het 
gereedschap. Door de loopwagen vrij te rijden van het materiaal bij bandzagen kan een zaagbreuk 
of onnodige materiaalbeschadiging worden voorkomen. Om deze functie actief te maken moet 
parameter Retractie op [1] (=aan) gezet worden (eenmalig). 
 
Druk, nadat de loopwagen op de ingegeven positie is aangekomen, op de F1 toets:  voor 
het vrij rijden van de loopwagen van het materiaal  
 
De loopwagen verplaatst zich nu naar de ingegeven positie + de standaard vrijloopmaat (bijv. 50 
mm.).  De  lengte van de standaard vrijloopmaat, wordt vast gelegd met parameter P107: retractie 
waarde. Om na de bewerking wederom, dezelfde lengtemaat te hebben kan op de START knop 
gedrukt worden. Deze procedure van drukken op de START knop en na het inklemmen van het 
materiaal op de F1 toets kan eindeloos herhaald worden en blijft dus de laatst ingegeven positie 
behouden. 
 
Ook is het mogelijk om de retractie automatisch uit te laten voeren zonder de F1 toets te hoeven 
indrukken. De besturing krijgt dan een signaal van de bewerkingsmachine dat hij gestart is met zijn 
bewerking. In de tijd die de machine nodig heeft om bij een zaagmachine de zaag te laten zakken, 
wordt de loopwagen vrij gereden van het materiaal. Om dit softwarematig actief te maken, moet 
parameter P103 op ‘1’ (=aan) gezet worden. Daarnaast is er bij toepassing van de automatische 
retractie een extra NC ingang in de besturing opgenomen (optioneel), die kan worden aangesloten 
op een 24V (DC of AC) hulprelais. Deze uitgang wordt verbroken enkel na uitvoer van de retractie 
(de bewerkingscyclus is dan al gestart). Wanneer nu de START knop van de machine doorgelust 
wordt via het hulprelais, kan de bewerking niet gestart worden, zolang de loopwagen nog in 
retractiepositie staat. Wordt er weer op de MPS startknop gedrukt, dan loopt de wagen naar de 
oorspronkelijke of volgende positie, waarna de bewerking weer gestart kan worden. 
 
Nadat de retractie is uitgevoerd zal de Actuele positie op het display anders zijn dan de Gewenste 
positie. Door op de START knop te drukken zal de loopwagen weer positioneren op de Gewenste 
positie.  
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4.6 Foutmeldingen 
 

De computer bewaakt continu de status van de motioncontroller. Indien er storingen of fouten 
optreden wordt dit met een foutmelding in rode tekst  weergegeven, in de bovenste regel. 
 
Het systeem kent de volgende foutcodes : 

Stuurstroom niet aanwezig 
  Assensstroom niet aanwezig 
  Safety weggevallen tijdens productie 
  Fout wagen: bewerking niet retour 
  Fout loopwagen: bewerking niet retour 
  Ctrl Bewerking: timeout 
  Ctrl Bewerking: safety weggevallen 
  Ctrl Bewerking: motor uitgevallen 
  Ascontrol 
  Ascontrol: time-out 
  Ascontrol: sleepfout 
  Ascontrol: geen vrijgave 
  Ascontrol: noodstop 
  Ascontrol: hardware-error 
  Ascontrol: gewenste pos. te klein 
  Ascontrol: gewenste pos. te groot 
  Ascontrol: fout refereren 
  Ascontrol: sleepfout 
  As: sleepfout, as kan niet vrij bewegen 
  As: time-out 
  As: sleepfout 
  As: geen stuurstroom 
  As: noodstop 
  As: hardware-fout 
  As: positie te klein 
  As: positie te groot 
  As: referentiefout 
  As: sleepfout, as kan niet vrij bewegen 
  As: sleepfout, as kan niet vrij bewegen 
  Producten passsen niet in lengte 
  Reken: Producten passen niet 
  Reken: te veel acties voor prog 
  Uitvoer: aantal todo bereikt 
  Aantal te doen bereikt 
  Starten bewerking niet mogelijk 
  Klem LW niet dicht 
  Control bewerking 
  Reken: Bewerk buiten mat. 
 

Gat buiten materiaal geplaatst 

As: mag niet bewegen 
 

As mag niet bewegen van bewerking 
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5. Het afloopprogramma 
 

Met het optionele afloopprogramma wordt het lengtesysteem automatisch gepositioneerd naar 
de positie die ingegeven is in het matenprogramma. In de programma module kunnen namelijk 99 
programma’s opgenomen worden met elk 200 maten. De besturing leest dan een maat uit het 
gekozen matenprogramma.  
Nadat er op de START knop gedrukt is, positioneert de loopwagen naar de ingelezen positie. De 
besturing leest weer de volgende maat in van het programma en wacht op het startsignaal. Deze 
procedure kan dus maximaal 200 keer herhaald worden. Nadat de laatste maat van het 
programma is uitgevoerd, wordt er uit het afloopprogramma gesprongen. Voor ondersteuning en 
informatievoorziening tijdens het uitvoeren van het programma wordt er gebruik gemaakt van 
hetzelfde display als bij de standaard uitvoering van het MPS powerstop positioneersysteem,. 
 
Het afloopprogramma kan gezien worden als een extra functionaliteit van de besturing. Alle 
andere functies van het positioneersysteem die beschreven zijn in hoofdstuk 4 zijn nog steeds van 
kracht en worden op dezelfde wijze bediend. Deze functies zijn onder andere het instellen van het 
systeem, het refereren en positioneren van de loopwagen, de eventuele foutmeldingen en de 
testfuncties. 
 
Het afloopprogramma bestaat uit drie onderdelen: 
 Het invoeren van de maten in een matenprogramma 
 Het uitvoeren van een matenprogramma 
 Het wissen van een matenprogramma 
 
Deze drie onderdelen zullen in dit hoofdstuk beschreven worden. 
 
Een afloopprogramma is optioneel en in diverse varianten verkrijgbaar. Als u een 
programmamodule bij het systeem hebt aangeschaft kan deze handmatig worden ingevoerd bij 
programma ingave. Als u de programmamodule met USB invoer heeft gekozen kunt u de 
afloopprogramma’s op de computer voorbereiden en middels een USB stick laden in de MPS 
Powerstop besturingskast. Verder behoren het inlezen van maten via een barcodescanner of 
meetstok tot de mogelijkheden. 
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5.1 Invoeren 
 

Het afloopprogramma heeft een lijst met maten nodig om zo een afloop van posities uit te kunnen 
voeren. Deze maten worden opgeslagen in een matenprogramma waarvan er 200 beschikbaar 
zijn. Per maatprogramma kunnen er 200 maten ingevoerd worden die absoluut maten moeten 
zijn. De maat is dan de afstand tussen de kopplaat van de loopwagen en het hart van de 
bewerkingsmachine. 
 
Druk op in het hoofdmenu op programma invoer om in het menu te komen voor invoeren van 
matenprogramma’s. Op het display verschijnt nu: 
 

 
 
5.1.1 Programma invoer 

Als er wordt gekozen voor het handmatig invoeren van programma’s verschijnt eerst in het display 
 

Voer hier het nummer in van het programma welke aangemaakt of gewijzigd dient te worden. De 
ingevoerde waarde moet tussen de 1 en 99 liggen. Druk op de C toets om het invoermenu te 
verlaten. Om de invoer te bevestigen, druk op Enter.  Nadat het programmanummer is gekozen 
Op het display wordt dit weergegeven met het kleur veld in geel.  
 
Er verschijnt nu op het display: 
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Met de pijltjestoetsen kan nu een positienummer van het programma geselecteerd worden. Op 
het display wordt dit weergegeven met het nummer na het streepje. Bevestig het geselecteerde 
maatnummer met enter. Op het display verschijnt nu de waarde van de geselecteerde maat. Bij 
eerste keer instellen is deze waarde 0.0 anders de laatst ingestelde waarde. Deze waarde kan 
gewist worden door het drukken op de C toets of direct overschrijven door het invoeren van de 
nieuwe waarde. Bevestig de ingevoerde waarde met enter.  
 
5.1.2 USB invoer(optioneel) 
Als er wordt gekozen voor het invoeren van programma’s vanaf de USB stick dient u voorafgaande 
aan uw keuze eerst de USB stick te vullen met een programma of meerdere programma’s. De 
programma’s kunnen in uw eigen computer worden voorbereid en opgeslagen als .txt bestand. 
Data welke de besturingskast kan uitlezen dient te worden ingevuld op de volgende wijze: 
 
Type bestand 
Het bestand moet opgeslagen worden als .txt bestand. Het formaat moet ingesteld staan op ASCII.  
 
Bestandsnaam 
Gebruik het volgende formaat voor de naam van het bestand MPS_PXX.TXT 
Vervang XX voor een waarde tussen de 01 en 99. Het powerstop systeem zal later MPS_P01.TXT 
inlezen als programma 1, MPS_02.TXT als programma 2, etcetera. 
 
Inhoud bestand 
Plaats elke afstand waar het systeem moet positioneren op een nieuwe regel. Zie bijlage IV voor 
een voorbeeld. 
 
Inlezen bestand  
Als u de gewenste programma’s hebt voorbereid en opgeslagen op de USB stick steekt u deze in 
het front van de MPS Powerstop besturingskast in het hiervoor gemonteerde USB slot. Hierna 
kiest u voor “USB invoer” in het menu programma invoer. Na het indrukken verschijnt in het 
display: 
 

 
 

De besturing laad nu geheel automatisch de programma’s van USB stick in de MPS Powerstop 
besturing. 
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5.1.3 Meetstok invoer(optioneel) 

 

Het lengtesysteem is eveneens uit te breiden met een meetstokmodule. Met de draadloze 
meetstok kunnen bijvoorbeeld glaslatten van kozijnen worden ingemeten en rechtstreeks of 
middels een speciale memory stick naar de MPS Powerstop besturingskast worden gezonden. Er 
zijn verschillende types meetstokken verkrijgbaar, afhankelijk van uw toepassing. Als u in het 
hoofdmenu van programma invoer kiest voor meestok invoer verschijnt in het display: 
 

 
 
 

Kies hier het type meetstok welke u wilt gebruiken om programma’s in te lezen. 
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Werkmethoden 
DE gemeten waarden worden op verschillende wijzen gesorteerd en gecorrigeerd. The 
afbeeldingen bij de werkmethoden geven aan in welke volgorde de zijden van de kozijnen 
gemeten worden. The nummers in de rode glaslatten geven de meetvolgorde aan. De blauwe 
glaslatten worden gemeten nadat de rode glaslatten geplaatst zijn 
 
Werkmethode 1  
Meten van de glaslatten zonder correctie. De medewerker loopt langs de kozijnen en meet eerst 
de bovenzijde van alle kozijnen. Op de terugweg meet de medewerker alle onderzijden van de 
kozijnen. Deze glaslatten worden gezaagd en in de kozijnen geplaatst. Vervolgens loopt de 
medewerker langs de kozijnen om de linker glaslatten te meten. Op de terugweg meet hij de 
rechterglaslatten. De glaslatten worden gezaagd op exact de gemeten lengte.    
 
Meetvolgorde         Resultaat 

 
 
Werkmethode 2  
The medewerker meet eerst de bovenste zijde van de kozijnen. Op de terugweg meet hij de 
linkerzijden van de kozijnen. Het MPS Powerstop systeem zal automatisch the onderzijde glaslat 
(even lang als de bovenste zijde) en de rechter zijde (even lang als de linker zijde) toevoegen. 
De linker- en rechterzijde worden gecorrigeerd met twee maal de correctieweaarde. 
 
Meetvolgorde         Resultaat 

 
 
  

1 2 

3 4 

5 6 7 8 

1 2 

4 3  
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1 2 

4 3  

5 6 

1 2 

4 3  

5 6 

 

 

  

Werkmethode 3 
De medewerker meet eerst alle bovenzijden van de kozijnen, op de weg terug alle linkerzijden van 
de kozijnen. Vervolgens loopt de medewerker nogmaals langs de kozijnen om de onderzijden van 
het kozijn te meten. Het programma voegt automatisch de rechterzijde. De linker- en rechterzijde 
worden gecorrigeerd met twee keer de correctiewaarde. 
 
Meetvolgorde         Resultaat 
 

 
 
 
 
 
 

 
Werkmethode 4 
De medewerker meet eerst alle bovenzijden van de kozijnen, op de weg terug alle linkerzijden van 
de kozijnen. Vervolgens loopt de medewerker nogmaals langs de kozijnen om de onderzijden van 
het kozijn te meten. Het programma voegt automatisch de rechterzijde van het kozijn toe. De 
linker- en rechterzijde van het kozijn worden gecorrigeerd met een maal de correctiewaarde. De 
onderzijde wordt gecorrigeerd met twee maal de correctiewaarde. 
 
Meetvolgorde         Resultaat 
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1 5 

2
4 

6 4 

3 7 
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1 5 

2
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6 4 

3 7 

8 

 

 

  

1 5 

2
4 

6 4 

3 7 

8 

Werkmethode 5 
De medewerker meet eerst alle zijden van het eerste kozijn (tegen de klok in), vervolgens alle 
zijden van het tweede kozijn (tegen de klok in).  De bovenste glaslat is de volledige breedte van 
het kozijn. De linker- en onderste glaslat worden gecorrigeerd met een keer de correctiewaarde. 
De rechter glaslat wordt gecorrigeerd met twee keer de correctiewaarde. 
 
Meetvolgorde         Resultaat 

 
 
 
 
 
 

 
Werkmethode 6 
De medewerker meet eerst alle zijden van het eerste kozijn (tegen de klok in), vervolgens alle 
zijden van het tweede kozijn (tegen de klok in).  Alle glaslatten worden gecorrigeerd met een keer 
de correctiewaarde.  
 
Meetvolgorde         Resultaat 

Werkmethode 7 
De medewerker meet eerst alle zijden van het eerste kozijn (tegen de klok in), vervolgens alle 
zijden van het tweede kozijn (tegen de klok in).  De linker- en rechter glaslat worden gecorrigeerd 
met twee keer de correctiewaarde. 
 
Meetvolgorde         Resultaat 
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Inlezen meetwaarden 
 
Na het intoetsen van de gewenste meetstok wordt afhankelijk van het type meetstok de volgende 
beelden weergegeven: 
 
Elgo meetstok invoer. In het programma invoer menu verschijnt in het display: 

 
 
Nedo meetstok invoer. In het programma invoer menu verschijnt in het display:  

 
 
Druk op “Power on” om de meetstok te activeren. De meetwaarden worden nu automatisch 
ingelezen via de aanwezige draadloze verbinding. Druk op “power off” om de verbinding weer te 
verbreken. De meetwaarden worden in programma 200 ingelezen. 
 
Wanneer er wordt ingelezen vanaf de externe interfacekast (optie), worden de ingelezen waarden 
tijdens het inlezen getoond.  
 
Als men met een nieuwe meetcyclus wil beginnen dient de “power on” ingevoerd te worden. 
Hierna wordt automatisch de draadloze module ingeschakeld en zal deze trachten een verbinding 
op te bouwen met de gekozen meetstok. De meetstok dient helemaal ingeschoven te zijn voordat 
deze aangezet wordt, anders zal er een ERROR melding op het display van de meetstok 
verschijnen. Controleer altijd eerst of de meetstok  in de juiste mode staat voordat u op “power 
on” drukt. 
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Als de meetstok gevonden is, zal de blauwe LED op de meetstok branden. Als erop de MEMORY 
knop op de nedomeetstok wordt gedrukt, danwel de ? button op de Elgo meetstok zal de 
meetwaarde worden overgestuurd. Deze wordt dan 0,5 sec op de display weergegeven. Hierbij zal 
de blauwe lamp op de besturingskast ook even aangaan ten teken dat de data goed is ontvangen. 
De gebruiker dient erop te letten, dat hij pas weer op de MEMORY/? knop mag drukken als de 
blauwe lamp aan is. Drukt hij te snel, dan kan de data verminkt overkomen en wordt er een 
alarmmelding op het display weergegeven.  
 
Er kunnen maximaal 99 meetwaarden worden opgeslagen. Als dit maximum wordt bereikt 
verschijnt een alarmmelding op het display. Er kunnen dan geen meetwaarden meer worden 
opgeslagen.  
 
Als tijdens het meten de batterij van de meetstok leeg is, zal de besturing na verloop van tijd 
ontdekken dat de stok niet meet in de lucht is en automatisch trachten de verbinding weer op te 
bouwen.  
 
 
 
Uitvoeren programma. 
 

 De meetwaarden staan opgeslagen in programma 200. Als de 
parameter P400 = 1, zullen de opgeslagen meetwaarden volgens de 
methode op parameter P401 gecorrigeerd worden met een waarde 
opgeslagen onder parameter P402: waarde 0.0 – 999.9 mm 

Zodra programma uitvoer is geselecteerd en programma 200 is ingevoerd, zullen de gemeten 
posities gecorrigeerd worden en opgeslagen in een andere lijst. Deze wordt dan tijdens de afloop 
afgespeeld. Per raam zijn er steeds 4 posities voor de 4 profielen, waarbij geldt : 1 = boven zijde, 2 
= linker zijde , 3 = onder zijde en 4 = rechter zijde . 
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5.1.4 barcode invoer(optioneel) 
 
Het is mogelijk om het systeem uit te breiden met een barcodescanner. Deze scanner dient te 
worden aangesloten op de RS232 poort bovenop de besturingskast(optioneel). 
Om programma’s te genereren met behulp van een barcodescanner kiest u in het hoofdmenu 
voor “programma invoer.” Vervolgens dient de keuze te worden gemaakt voor “barcode invoer” 
hierna verschijnt: 
 

 
Voer hier het gewenste programmanummer in die uitgevoerd dient te worden. De ingevoerde 
waarde dient tussen de 1 en 200 te liggen. Druk op de C toets om het uitvoermenu te verlaten. 
Om het ingevoerde programmanummer te bevestigen druk op enter. Op het display verschijnt nu 
het gewenste programma: 

 
door met de barcode te scannen vult het programma zich automatisch met de maten die met de 
barcodes corresponderen. 
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5.2 Uitvoeren 

Druk in het hoofdmenu op programma uitvoer om in het menu te komen voor uitvoeren 
matenprogramma. Op het display verschijnt nu: 
 

    
Figuur 5.3 programma uitvoer 
 

Voer hier het gewenste programmanummer in die uitgevoerd dient te worden. De ingevoerde 
waarde dient tussen de 1 en 200 te liggen. Druk op de C toets om het uitvoermenu te verlaten. 
Om het ingevoerde programmanummer te bevestigen druk op Enter. Op het display verschijnt nu 
het gewenste programma(zie figuur 5.2). De geel gearceerde maat is de maat waar de loopwagen 
na het indrukken van START op positioneert. Door steeds op “volgende/volgende” [pijltjes 
toetsen] te drukken gaat u naar de opvolgende dan wel vorige maat.  
 

 
Figuur 5.4 programma uitvoerscherm 
 

Met de  [F2]   toets kan nog steeds een retractie uitgevoerd worden, voor het vrij rijden van de 
loopwagen van het materiaal. Verstandiger is echter om bij een aanslagsysteem, waarbij de 
posities op de baan bij het uitvoeren van het programma steeds groter worden, geen retractie uit 
te voeren maar direct naar de volgende maat van het programma te stappen.  
Het einde van het programma wordt door de besturing ‘gezien’, wanneer de laatste maat van het 
programma gelijk is aan 0.0.  Er wordt dan gestopt met uitvoeren van het programma en er kan 
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opnieuw een programma worden gestart. Ook wordt er door de besturing gestopt met uitvoeren 
als de maat (positie) kleiner is dan de minimale afstand (Parameter 104) of groter dan de 
maximale afstand (Parameter 105). De uitvoer van het programma kan ten allen tijd worden 
onderbroken, gestopt door het drukken op de C toets. 
 
5.3 Programma wissen  
 

Druk in het hoofdmenu op de “programma wissen” om in het menu te komen voor het wissen van 
een matenprogramma. Op het display verschijnt nu: 
 

 
 

Voer hier het gewenste programmanummer in welke gewist dient te worden en bevestig de 
ingevoerde waarde met enter. Het ingevoerde programmanummer zal niet op het display worden 
getoond. Alle maten van het gekozen programma worden op 0.0 gezet.  Dit scherm verlaten kan met 
de menu knop rechts onder het scherm, dan wel  de menu-knop.  
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In  geval van vragen, verzoeken wij U contact op te nemen met Technisch Support: 
  
MPS Techniek / Electrotool BV 
Van Utrechtweg 18 
2921 LN Krimpen aan den IJssel 
Tel: +31180-519188 
info@mpstechniek.nl 
 
 
Elk positioneersysteem is voorzien van een CE machine plaat met een uniek 4 cijferig MPS 
serienummer. Wij verzoeken om bij Support Aanvraag naar dit serienummer te verwijzen 
i.c.m. bouwjaar en Dealernaam.  
 

 
 
Tevens treft U een specificatieblad bij elk systeem met de (default) instellingen, zoals 
opgeleverd en getest in onze fabriek. Wij verzoeken om dit specificatieblad bij de hand te 
houden.  
 
 
6. Bijlagen 
 

De volgende documenten zijn in de bijlage opgenomen: 
 
I Beschrijving parameters   
II Vervangingsonderdelen MPS Powerstop  
III IO lijst en electrisch schema     
IV          Voorbeeld inleesbestand USB    

 

mailto:info@mpstechniek.nl
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 Bijlage I: Beschrijving parameters 
 

P100: Opstelling parameters (Code=1000) 
 
P100 Omschrijving Lengtesysteem aan de linker of rechter zijde van de bewerkingsmachine 

  Invoer 0 = links 

    1 = rechts 

  Default waarde 1 = rechts 

  
Tekening 
situatie 

 

  
 

      

      

      

      

P101 Omschrijving Refereerrichting loopwagen links/rechts 

  Invoer 0 = links 

    1 = rechts 

  Default waarde 0 = links 

  
Tekening 
situatie 

 

  
 

      

      

      

      

P102 Omschrijving Minimale maat waarnaar de loopwagen kan positioneren 

  Invoer …[mm] 

  Default waarde 

 

200.0 mm 
 

  
Tekening 
situatie   

      

      

      

      

      

P103 Omschrijving Maximale maat waarnaar de loopwagen kan positioneren 

  Invoer …[mm] 

  Default waarde 

 

3000.0 mm 
 

  
Tekening 
situatie   

      

      

      

      

      

P104 Omschrijving Referentie maat van de loopwagen 

  Invoer …[mm] 

  Default waarde 300.0 mm 

  
Tekening 
situatie 

 

Na het refereren v. d. loopwagen deze maat (eenmalig) invoeren in P106 
 

  
 

  

      

      

Lengtesysteem Lengtesysteem 

links rechts 

links rechts links rechts 

 

minimale maat 

Machine 

Bewerkingspunt 

 

maximale maat 

Machine 

Bewerkingspunt 

 

referentie maat 

Machine 

Bewerkingspunt 

Machine 

Machine 
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P105 Omschrijving Rem Aan/Uit: Bij Rem uit houdt de motor de loopwagen op positie 

  Invoer 0 = uit 

    1 = aan 

  Default waarde 0 = aan 

P108 Omschrijving Retractie uitvoeren aan/uit. Zowel voor intern als extern retractie signaal 

  Invoer 0 = uit 

    1 = aan 

  Default waarde 0 = uit 

P109 Omschrijving Retractie maat bij vrijrijden materiaal 

  Invoer …[mm] 

  Default waarde 

 

50.0 mm 
 

  
Tekening 
situatie   

  
 

  

      

      

      

      

P110 Omschrijving |Neusstuk uitvoeren aan/uit, middels [F2] 

  Invoer 0 = uit 

    1 = aan 

  Default waarde 0 = uit 

P111 Omschrijving Maat hulpstukje voor uitvoeren neuscorrectie 

  Invoer …[mm] 

  Default waarde 0.0 mm 

  
Tekening 
situatie 

 

  
 

      

      

      

      

      

      

P113 Omschrijving Autom. doorstap v. h. progr. bij gebruik v. h. afloopprogr. (prog1 => prog2 etc) 

  Invoer 0 = uit 

    1 = aan 

  Default waarde 0 = uit 

P114 Omschrijving Automatisch herhalen v. h. programma bij gebruik v. h. afloopprogramma 

  Invoer 0 = uit 

    1 = aan 

  Default waarde 0 = uit 

   

   

    

 

 

 

 

  

neuscor. maat 

 

retractie maat 

Machine 

Bewerkingslijn 

materiaal 

neusstuk 

loopwagen 
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P200: Positioneer parameters (Code=3300) 

P200 Omschrijving Verplaatsing van de loopwagen  in verh. met interne units 

  Invoer (Micrometers) 

  Default waarde 8493295 

P201 Omschrijving Interne pulsen gemeten,  in verh. met externe units 

  Invoer (puls) 

  Default waarde -1790718 

P202 Omschrijving Maximale snelheid 

  Invoer …[mm/s] 

  Default waarde 380.0 mm/s 

P203 Omschrijving Maximale versnelling 

  Invoer …[mm/s^2] 

  Default waarde 500.0 mm/s^2 

P204 Omschrijving Sleepfout genswaarde standaard verplaatsing. Bepaalt de overschrijvings-  

    waarde van de sleepfout waarop de freq.regelaar wordt uitgezet. Indirect  

    kan hiermee de max. verplaatsingskracht mee ingesteld worden en dus  

    ook de klemkracht waarop de loopwagen wordt stilgezet bij beknelling. 

  Invoer ...[rel.waarde] 

  Default waarde 500 (rel.waarde) 

P205 Omschrijving Inpos Band; aantal pulsen waarbinnn de loopwagen zijn pos. accepteert  

  Invoer …[rel. waarde] 

  Default waarde 10 

P206 Omschrijving KV-waarde voor PID-regelaar tijdens  (versterker) 

  Invoer …[factor] 

  Default waarde 15000 

P207 Omschrijving V SFF; Speed Forward Feed-waarde  tijdens positioneren 

  Invoer …[percentage] 

  Default waarde 90.0 (%) 

P208 Omschrijving P TFF; Torque Forward Feed-waarde  tijdens positioneren 

  Invoer …[percentage] 

  Default waarde 10.0 (%) 

P209 Omschrijving V KP; snelheidsregeling instelwaarde 

  Invoer …[factor] 

  Default waarde 5000 

P210 Omschrijving Feedback Offset  (encode4r hoekwaarde van de resolver) 

  Invoer …[rel. waarde] 

  Default waarde 269 

P211 Omschrijving Maximale snelheid referenen heengaande beweging 

  Invoer …[mm/s] 

  Default waarde 20.0 mm/s 

P212 Omschrijving Maximale snelheid referenen teruggaande beweging 

  Invoer …[mm/s] 

  Default waarde 20.0 mm/s 

P213 Omschrijving Maximale versnelling 

  Invoer …[mm/s^2] 

  Default waarde 50.0 mm/s^2 
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Bijlage II: Vervangingsonderdelen MPS Powerstop 
 
De loopwagen 
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124 
 

122 

123 

Motor met resolver (+- 0,25 mm) of magneetband (+- 0,15 mm): 
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127 

128 

129 

130 

132 

131 

133 

134 

125 
 

126 

138 
 

 
 
 
 

 
 
De besturingskast. 
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128 

12
7 

127 

129 130 126 132 
/ 
134 

138 134 
 / 
134 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Onderdeel omschrijving 
  

122 Referentie schakelaar (NC 24 VDC) 
  

123 Reductor I=7,5 (10/15)(afhankelijk van  
 Toepassing) 

124 AC Servomotor 
125 Leeskop magneetband 
126 Frontfolie met doordruk knoppen 
127 Aan/uit schakelaar 
128 MPS  Powerstop Touch besturing  
129 Start knop compleet 
130 Noodstop compleet 
131 Kaststeun met intern afgeschermde EMC kast 
132 Servosturingskaart Assenkaart (DC061) 
133 Gestabiliseerde 24 volt voeding 

134 a/b Powerstop PLC (CP102) / I-O kaart (DM161)  
  

138 Hulprelais aansturing (2x) 
139 kabelgootsteun 
140 Kabelrubs/1mtr 
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Bijlage III. IO configuratie en electrisch schema’s aanslagsysteem en opduwsysteem 
 
 
 
 
 

141 Deelbare flexibele slang 
142 Deelbare aansluitwartel 
143 Tegenmoer tbv flexibele slang 
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Bijlage  IV: Voorbeeldbestand inlezen USB 
 
Om het mogelijk te maken bestanden in te lezen van een USB stick moet voor deze bestanden een bepaald formaat aangehouden worden. 

- De lengtes moeten gegeven worden in tienden van millimeters 
- Gebruik een punt (.) om het getal en de decimaal te scheiden. 
- Het bestand moet opgeslagen worden als ascii .txt bestand 
- Voor de naam van het bestand moet het volgende formaat aangehouden worden 

 
Voorbeeld bestand 
400.0 
500.0 
600.0 
700.0 
800.0 
900.0 
1000.0 
1200.0 
  
 


