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2. TANÚSÍTVÁNY 
 

A gyártó, ELBO CONTROLLI S.r.l. felelőssége tudatában 

 

KIJELENTI, HOGY 

Az E346 típusú szerszámbemérő modell megfelel a következő közösségi direktívák vonatkozó részeinek:   

 

2006/42/EK  

 Harmonizált szabványok: EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 

2004/108/EK  

Harmonizált szabványok: EN61326-1, EN55011 ISM (1 csoport, A osztály), 

EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, 

EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11  

2006/95/EK   

 Harmonizált szabványok: EN60950-1, EN60204-1,  

 

Amint az a műszaki ismertetőhöz mellékelt mérési jegyzőkönyvekben olvasható.  

 

 

 

MEDA, 2014.07.01.       Massimiliano Tasca 

         Ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 
 

 

Az adott készülékre vonatkozó információk a gép hátára rögzített adattáblán találhatók, a fenti ábrának 

megfelelően.  
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3. FIGYELMEZTETÉSEK 

3.1 BEVEZETÉS 

Az E346 szerszámbemérőt bemutató üzemeltetési és karbantartási útmutatót a készülék szerves részének 

kell tekinteni, és a későbbi felhasználás miatt gondosan meg kell őrizni! 

A leírásban megadott adatok és lépések nem helyettesíthetik a végfelhasználó kezelőszemélyzet 

szerszámbemérési tapasztalatait, azonban a leírás tartalmaz minden, az E346 szerszámbemérő kezelésével 

kapcsolatos szükséges ismeretet. 

A nem megfelelő készülékhasználat, illetve a használati utasításban foglaltak be nem tartása olyan 

meghibásodáshoz vagy károkhoz vezethet, melyekért az ELBO CONTROLLI S.r.l. nem vállal semmilyen 

polgári vagy büntetőjogi felelősséget.  

ELBO CONTROLLI S.r.l. fenntartja a jogot a szerszámbemérő készülék, valamint a használati utasítás 

előzetes bejelentés nélküli módosítására a gép folyamatos technikai fejlesztése miatt, valamint azért, mert 

cégünk elkötelezett a szerszámbemérés technológiájának tökéletesítése iránt, hogy ezzel is a vevői 

elégedettséget szolgálja. 

A berendezéssel vagy a használati utasítással kapcsolatos bármilyen fejlesztési vagy jobbítási javaslatot 

szívesen fogadunk a központi irodánknak címzett faxon, vagy emailen keresztül.  

3.2 CÉL 

Jelen leírás célja, hogy az E346 szerszámbemérő készülék kezelőszemélyzete megismerhesse a készülék 

biztonságos üzemeltetéséhez, hétköznapi és speciális karbantartásához szükséges információkat, kezdve a 

készülék első bekapcsolásától, annak használatból történő kivonásáig. 

Csak az ELBO CONTROLLI S.r.l. által javasolt, illetve jóváhagyott műveleteket és konfigurációkat 

használja; az ettől eltérő felhasználás vagy konfiguráció nem javasolt, mert azzal a szerszám megfelelő és 

biztonságos működését befolyásolhatja. 

Jelen leírás útmutatónak tekintendő, és nem helyettesíti a szerszámbemérőt kezelő személyek 

tapasztalatát, szakmai hozzáértését.  

A használati útmutatót a fejezetek logikai sorrendjében kell olvasni, mivel a többször előforduló 

információk csak az első alkalommal kerülnek részletes kifejtésre; a későbbiekben már ismert 

tényként vannak kezelve. 

3.3 TIPOGRÁFIAI TUDNIVALÓK 

Jelen leírás témakörönként tartalmilag összefüggő fejezetekre oszlik; a fejezetek címe az alábbi 

tipográfiai formában jelenik meg:  

X. ELSŐ FEJEZET 

 

Minden fejezet bekezdésekre oszlik az alábbi formátumban: 

X.X ELSŐ BEKEZDÉS 

 

A különösen fontos megjegyzések vagy utasítások az alábbi formátumban jelennek meg:  

 Különösen fontos megjegyzés vagy utasítás.  
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4. BEVEZETŐ 
 

Először is szeretnénk megköszönni, hogy az ELBO CONTROLLI által gyártott E346 szerszámbemérő 

készüléket választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy elégedett lesz döntésével, és növelni tudja NC 

gépének termelékenységét. 

 

Az E346 szerszámbemérő gyártása az ergonómia és egyszerűség alapelveit figyelembe véve történt, 

melynek köszönhetően kiemelkedő technológiai megoldásokat nyújt. A mechanikai rendszerek, az 

elektronika és a szoftver a szerszámbemérést és az előzetes kalibrálást szolgálja. Az ELBO CONTROLLI 

által tervezett képérzékelő rendszer képes a mérési adatok automatikus felvételére.  

A kiváló ár/érték aránynak és a pontos mérésnek köszönhetően az E346 a saját kategóriájában 

egyedülálló. 

TECHNIKAI JELLEMZŐK 

 Mérési tartomány: max. 360 mm átmérő (180 mm sugár); magasság max. 460 mm.  

 A gép váza elektro-hegesztett és feszültségmentesített acél 

 A talpazat és az oszlop természetes gránitból készült: max. linearitási hiba 2 µm/Mt értéken belül 

található – a mérési jegyzőkönyv Taylor Hobson 1 μm/Mt felbontású elektronikus mérőgéppel mérve 

 ISO/BT/HSK/CAPTO... stb. cserélhető forgó orsótartók (típus/tartozékfüggő) max. futáspontosság < 

2 μm 

 Dupla prizmás megvezetés: 2 db X tengely irányú megvezetés, 1 db Z tengely irányú megvezetés 

 Dupla golyóscsapágyú megvezetések élettartamkenéssel ellátva (3) (előterhelt megvezetés: P/H 

osztály) 

 A cserélhető forgó orsótartók manuális mechanikus fékezése 

 Állandó terhelésű archimedesi spirálrugó (a tömegkiegyenlítéses rendszer helyett) 

 Vizuális érzékelő rendszer szerszámmérésre az alábbi specifikációkkal: 

 100 x 200 mm TFT színes képméret, 25x nagyítás 

 C-MOS szenzor – a kivetített kép területe 4,8 x 4,8 mm 

           Szerszámél vizsgálat (opcionális) 

 Munkagép kezelői interfész: 

         Színes 9” TFT érintőképernyő 

      ELBO CONTROLLI firmware 

     Adattárolás flash memóriában 

 Alap szoftver: 

     9 numerikus gépi nullpontkezelés 

       9 numerikus szerszámtábla kezelés, a szerszámtáblák 99 szerszámból állnak 

    Szerszámkorrekció menti az alábbiakat: T, Lx, Lz, sugár beszúrás 

TD346 (Tool Data 346) az adatmentés és a funkciók, gépi nullpontok valamint a táblák 

visszaállításának kezeléséhez.   

Csatlakozás PC-hez USB porton keresztül és elektronikus BIOS frissítés  

 Analóg komparátorok rögzített szálkereszttel való méréshez 

 Telecentrikus optika és LED megvilágítás 

 Tengelyek felbontása: X= 1 μm, Z= 1 μm. 
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Opciók 

 Cserélhető forgó orsó ISO / BT / HSK / CAPTO / VDI. 

 ISO/BT/CAT adapterek: HK/VDI/CAPTO/KM-nek. 

 Beállító etalonok 

 Mini címke nyomtató 

 

Méretek 

- Hossz: 598 mm  

- Magasság: 901 mm  

- Szélesség: 408 mm   

- Súly: 77 Kg 
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5. ELŐKÉSZÜLETEK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 

5.1 CSOMAGLISTA 

Mielőtt az előkészületeket és az üzembe helyezést megkezdené, ellenőrizze, hogy a szerszámbemérő 

csomagolása tartalmazza a következőket:  

 

Szerszámbemérő 

 

Modell    E346    Orsó   ……..........   …….....…… 

             E346I       ………......   …….....…… 

          ………......   …….....…… 

BEÁLLÍTÓ ETALONOK 

 

   ISO 40   ISO 50   

   …………   ….……. 

 

SZŰKÍTŐK 

 

   ISO ...........  ISO ..…........    egyéb .........…………………….………...... 

 ISO ...........  ISO ..…........    egyéb .........………….………….………..... 

 ISO ...........  HSK ..…........ 

 ISO ...........  HSK ..…........ 

 ISO ...........  VDI ..…........ 

 ISO ...........  VDI ..…........ 

 

NYOMTATÓ 

 

             S’PRINT-S 

             CÍMKE CSOMAG 

 

 

TÁPEGYSÉG 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS TD346 SZOFTVER 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

GARANCIA 

  

ELLENŐRIZTE.............................................. 
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5.2 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Az E346 szerszámbemérő készülék kezelőszemélyzetének nincs szüksége semmilyen védőfelszerelésre, 

azonban az alábbi lehetséges veszélyekről mindenképpen vegyék figyelembe:   

 A függőleges tengely mentén történő mérés bizonyos eseteiben előfordulhat, hogy a 

képérzékelő rendszer fejmagasságba kerül, így nem megfelelő figyelem esetén a kezelő 

beverheti a fejét. 

 A szerszámok kezelését, mozgatását minden esetben kellő körültekintéssel végezze; szükség 

esetén használjon védőfelszerelést a kézének védelmére, hiszen a szerszámok élesek, könnyen 

sérülést okozhatnak. 

 Az alkalmazottak biztonságáért felelős személynek figyelnie kell arra hogy a szerszámbemérő 

kezelőszemélyzete elolvassa és tudomásul vegye jelen leírást. (per l’Italia vedi D.Lgs. 81/2008 come 

modificato da D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009). 

5.3 A KÉSZÜLÉK JAVASOLT FELHASZNÁLÁSA 

Az E346 szerszámbemérő készülék a forgácsolószerszámok X, Z tengelyek menti méreteinek 

meghatározására és beállítására szolgál az ezen szerszámokat használó munkagép tengely definícióinak 

megfelelően. A mérendő szerszámoknak illeszkedniük kell a mérőgép orsójába; ha a szerszám orsókúpját 

nem az ELBO CONTROLLI S.r.l által szállított adapterrel próbálja használni, akkor a készüléket nem 

rendeltetésszerűen használja. 

A bemérendő szerszám súlya nem haladhatja meg a 30kg-ot. 

Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és veszélyeztetheti a gépkezelő 

biztonságát. 

  Az E346 szerszámbemérő készüléket egy kezelő működtetheti ellenőrzött és felügyelt körülmények 

között, a használati utasítás betartása mellett.  

5.4 CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 

A gépet saját karton dobozában kell szállítani, így megóvva a mechanikai ütközésektől. 

A csomagolás külsején fel vannak tüntetve a szállítási instrukciók, az összsúly, a szállítási pozíció, a 

kezelést jelző szimbólumok, a készülékre veszélyes légköri reagensek listája, valamint a figyelmes 

kezelésre vonatkozó felhívás. 

Tartsa meg az eredeti csomagolást a készülék későbbi szállításának céljából. 

A szerszámbemérő mozgatásához képzett szállítmányozó szükséges, aki biztosítani tudja a készülék 

megfelelő szállítását az alábbiak figyelembevételével:  
     Az emeléshez kizárólag raklapemelőt vagy targoncát használjon. 

 Ne koccintsa semminek, ne ejtse le, ne dobálja, ne görgesse, és ne vonszolja a dobozt. 

 Ne terhelje túl a csomagolást; ne helyezzen egymásra háromnál több dobozt. 

 Kerülje a légköri reagenseknek való kitettséget. 

 Tartsa be az előírt szállítási pozíciót. 

 

 

A tárolási környezetnek az alábbiaknak kell megfelelnie: 

 Reagensektől mentes légkör; 

 -10 és 50 °C közötti hőmérséklet; 

 20% és 95% közötti relatív páratartalom kondenzáció nélkül.  
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5.5 BEÜZEMELÉS 

Miután a gépet a beüzemelés helyszínére szállította, kövesse az alábbi kicsomagolási utasításokat. Az 

összecsomagoláshoz fordított sorrendben végezze el a műveleteket. 

 

 Beüzemelési művelet 

 Helyezze a szerszámbemérő dobozt egy megfelelően erős 

asztalra követve a kartondobozra nyomtatott 

szimbólumokat. 

 Nyissa ki a doboz jobb oldalát lefeszítve a tűzőkapcsokat 

(lásd  ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forgassa el úgy a dobozt, hogy az állítható aljzatot egyenes 

felszínre helyezi (lásd  ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emelje le a kartondobozt (lásd  ábra). 

 

 

 

 

 

 

 Távolítsa el a poliuretán habszivacs védőburkot a 

szerszámbemérő elejéről és hátuljáról (lásd  ábra). 
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 Őrizze meg a kartondobozt és benne található védőelemeket a műszer későbbi szállításához. 

A kartondoboz rajza 
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5.5.1 ELÖLNÉZET 

 

Vizuális rendszer 

megvilágító  

Fogó gyors 
mozgatáshoz a Z 
tengely zárására / 

feloldására 

Forgó orsó fék 

X tengely finommozgató 
kerék  

Z tengely finommozgató 

forgatógomb / kerék  

C-MOS képérzékelő 
lencse  

 LCD kijelző 

 Érintőképernyő  

X tengelyt záró / 
feloldó forgatógomb Forgó orsó 

Állítható lábak 

Állítható lábak 
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5.5.2 HÁTULNÉZET 

 

Tápvezeték csatlakozó 
24 Vdc  RS232 soros port 

Vizuális rendszer 

lencse 

Ellensúly spirálrugó 

X tengely optikai vonal 

Vezető tengely X 

Gép szériaszám tábla 

 USB port 

Földelő csatlakozó 

Z tengely optikai vonal  

X tengely finommozgató 
kerék  

Vizuális rendszer 

megvilágító ellenőrzés  

Forgó orsó 

Állítható lábak 
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5.6 MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 

Mivel az E346 szerszámbemérő készülék egy precíziós készülék, a gép működése szempontjából 

problémamentes környezetben helyezzük el (por, korrózió és/vagy légszennyezés-mentes helyen, túlzott 

vibrációtól és szélsőséges hőmérsékletingadozásoktól valamint ablakoktól, a napsugaraktól és a 

természetes fénytől távol). A gépet lehetőleg mesterséges szórt fénnyel megvilágított helységben kell 

elhelyezni, ahol a mérések elvégzéséhez elegendő hely áll rendelkezésre.  

A készülék nem bocsájt ki zajt. 

A javasolt környezeti feltételek a következők: 

 Reagensektől mentes légkör; 

 -10 és 40 °C közötti hőmérséklet; 

 20% és 95% közötti relatív páratartalom kondenzáció nélkül.  

A legjobb teljesítményt állandó hőmérséklettel rendelkező helyiség érhetjük el. 

5.7 TÁPEGYSÉG 

 

Egy külső tápforrás, ami a szabvány csomag része, szolgáltatja a 24 Voltos folyamatos áramot az E346 

szerszámbemérőnek, a tápkábelt az alábbi hálózathoz csatlakoztassa: 115/230V AC, 50/60Hz, 24W. 

 

 
 

A tápkábel számos cserélhető adapterrel rendelkezik, így a világ minden országában használható.A 

megfelelő adapter segítségével dugja be a tápkábelt az elektromos hálózatba, majd a másik végét dugja be 

a szerszámbemérő megfelelő csatlakozópontjába.  

 

A szerszámbemérő hátoldalán található az elektromos csatlakozó panel: 

 

 
  

5.5.2 Hátul nézet 

 USB port  RS232 soros port Betáp Földelő 
csatlakozó 
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 Csatlakoztatás 

 

 Földelje a szerszámbemérőt a megfelelő csatlakozópontnál (sárga / zöld min. 1,5 mm2 átm.). 

 Csatlakoztassa az s’Print-S címkenyomtatót az RS-232 soros porthoz (lásd 5.7.3 bekezdés). 

 Dugja be a tápkábelt az E346 betáp kábelnyílásába.  

 Rakja a megfelelő adaptert a tápkábelre és dugja be az elektromos hálózatba 115/230V AC, 50/60Hz. 

 

5.7.1  USB PORT 

 

A gép hátoldalán található USB porton keresztül csatlakoztathat Windowsos 

számítógépet; telepítse a szerszámbemérőhöz kapott TD346 szoftvert. 

 

5.7.2  SOROS PORT RS-232 

A gép hátoldalán található soros porton keresztül csatlakoztathatja az s’Print-S címkenyomtatót 

(opcionális). 

A csatlakozás szabvány D típusú 9 tűs apa csatlakozóval történik, az alábbi konfigurációval: 

 

 2. tű: Rx  

 3. tű: Tx 

 5. pin: 0 V 

 

A soros port kommunikáció paraméterei a következők:  

 19200 Baud 

 8 data bit 

 1 vagy 2 stop bit 

 nincs paritás 

 nincs kézfogás 

 

5.7.3 AZ S’PRINT-S CÍMKE NYOMTATÓ CSATLAKOZTATÁSA 

Az s’Print-S címkenyomtatót az E346 csatlakozópanelján található soros porton keresztül lehet 

csatlakoztatni az alábbiak figyelembevételével: 

 

 Az s’Print-S címkenyomtató csatlakoztatása és használata 

Az s’Print-S nyomtató a gyári beállítások szerint csak a mellékelt címkékkel működik.  

A két címke közötti osztás automatikusan történik, mert az optikus szenzor érzékeli a tekercsen lévő 

fekete osztásokat.   

Ezért nem lehet normál címketekercset vagy thermopapírt használni a gyári beállítások módosítása 

nélkül. 

Az s’Print-S nyomtatót közvetlenül a szerszámbemérő RS-232 soros kommunikációs portjába kell 

csatlakoztatni. 
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Csatlakoztassa az RJ11 telefon csatlakozót a printer alján található dugóba.  

A nyomtató áramellátásához dugja be a tápkábelt a D9 konnektor hátoldalába (lásd ábra), majd dugja be a 

tápkábelt az elektromos hálózatba. 

Nyissa fel a nyomtató fedelét, majd helyezze be a címketekercset, miután leszedte róla a záró ragasztót 

valamint az első szennyeződött címkét. 

 

    

 

 Az s’Print-S nyomtató beállításainak visszaállítása 

A nyomtató kiszállításkor készen áll, hogy az E346 szerszámbemérővel használja: nem kell módosítani a 

beállításokat a megfelelő használathoz. 

Az alábbi műveletet csak helytelen működés esetén végezze el. Amennyiben a nyomtató konfigurálását 

törölte, pl. az elektromos hálózatban fellépő probléma miatt, akkor a nyomtató beállításait módosítani 

kell, mert nem alkalmasak az E346 szerszámbemérővel való használatra.  

Ahhoz, hogy hozzáférjen a konfigurációhoz, húzza ki a tápkábelt a hálózatból, várjon néhány 

másodpercet, majd nyomja le folyamatosan a nyomógombot, dugja vissza a tápkábelt; majd amikor 

a nyomtató bekapcsol, kinyomtatja a beállításokat. Engedje el a gombot. 

 

E346 port RS-232  
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Időről időre nyomtassa ki a beállításokat és ellenőrizze, illetve szükség esetén módosítsa azokat.A 

beállítások módosításához tartsa lenyomva a  gombot, amíg a printer nem kezd nyomtatni 

(lenyomási idő > 1 mp.). 

A printer által kinyomtatott beállítás megváltoztatható. A  rövid megnyomásával módosíthatja, 

hosszabb megnyomásával jóváhagyhatja a beállítást. 

Amennyiben elrontja a beállítást, újra kell kezdeni az egész műveletet.  

Végül a nyomtató megjeleníti az aktuális beállítást: 

 

 

 

 

 

 

A nyomtató megőrzi ezt a beállítást, ezért nem szükséges többet 

módosítani.  

Ebben a dokumentumban nem ismertetett információkert olvassa el a 

nyomtató használati utasítását, amelyet letölthet az alábbi címről: 

www.custom.it. 

Amennyiben a nyomtató nem nyomtat címkéket vagy a nyomtatott betűk 

nem olvashatók, ellenőrizze a beállításokat a fentiekben ismertetett módon.

Szerkesztendő beállítás: 
Bekapcsol (Enable) 

Szerkesztendő beállítás: 
RTS/CTS 

Ha sötétíteni akarja a 

nyomtatás +1 vagy +2. 

Jóváhagyandó beállítás: 
CR kikapcsol (disabled) 

Szerkesztendő beállítás: 
19200 bps 

 

192 

http://www.custom.it/
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6. PARANCSOK LEÍRÁSA 

6.1  KIJELZŐ PANEL 

A gép összes funkciója elérhető az érintőképernyős LCD kijelzőn. 

Az elérhető funkciók a négy főmenün belül találhatók:  

 

 Gépi nullpontok   Képernyő beállítások  E346 Konfiguráció    

     Szerszám-összeállítás        Nyomtató 

 

Valamint a kamera mód elérhető a mindig kijelzett ikonon keresztül: 

 

 

   

 

 

A többi parancsot a megfelelő ikon megnyomásával lehet aktiválni: a kijelző megjeleníti a mérendő 

szerszám profilját, az X és Z tengely ráállási pontjainak (kollimálás) értékeit, vagy a rögzített célkereszt 

és a fókuszáltságot mutató ellenőrző skála értékeit, az alábbi ábra szerint:  
 

 
 

 

 

Figyelem: az X tengellyel kapcsolatos értékek piros, míg a Z tengellyel kapcsolatos értékek kék színnel 

kerülnek megjelenítésre.  

  

Parancsikonok 

 

Fókuszáltság mérőléc 
 X tengely 

X tengely ráállási pont  

A tengelyek mérési 
pontjainak (kollimálás) 

értékei 

Fókuszáltság kijelző 

 Z tengely 

 X tengely ráállási pont 

Szerszámprofil kép 

Gépi nullpont – M0/9 
sugár – átmérő 

mm – inch 

Gépi nullpontok 

aktiválás 

 Telekamera funkciók 
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6.2 TENGELY MOZGÁS 

A tengely irányú elmozdulások manuálisan történnek két különböző sebességgel: gyors és finom 

ráállással.    

Gyors ráállással hozzuk be a nézőmezőbe a mérendő szerszámélt, majd a mérés végeztével ezzel visszük 

ki onnan. Finom ráállással állunk rá a szerszámélre és kapjuk meg a mérendő értékeket. A finom illetve a 

gyors ráállás is úgy történik, hogy a megfelelő tengelyt rögzítjük vagy feloldjuk: feloldott tengely = gyors 

ráállás; rögzített tengely = finom ráállás. 

 

6.2.1 GYORS RÁÁLLÁS 

A tengelyek gyors mozgatásához forgassa el a megfelelő 

felengedő forgatógombot addig, amíg a fehér jelző pötty a 

gép eleje fele néz. 

Fogja meg a gyors ráálló kart (lásd ábra), majd mozgassa a 

kívánt irányba (X vagy Z). 

Ahogy az ábrán látható a Z tengelyt rögzítő/feloldó 

forgatógomb a tengelyt mozgató karba van építve. 

Természetesen, ha mindkét tengelyt feloldja, egyszerre is 

mozgathatja őket, így hamarabb a mérési zónába kerül a 

szerszám.  

 

 

 Ne tegyen kárt a szerszámbemérőben: kerülje a 

végállások elérésekor az ütközést a végállás-ütközőkkel. 

 

6.2.3 FINOM RÁÁLLÁS 

Miután megközelítette és behozta a mérendő élt gyors 

ráállással, a finom mozgatáshoz forgassa a két rögzítő 

tekerőkereket, amíg a fekete jelző pöttyök gép eleje felé 

állnak.  

Forgassa a megfelelő tengely finom mozgató 

tekerőkerekét addig, amíg a képernyőn a méréshez a 

legmegfelelőbb pozícióba nem kerül az él. 

 

 

 

 

 

 

 Finom ráállás 

tekerőkerék X tengely 

Finom ráállás 
tekerőkerék Z tengely 

Gyors ráálló kar 

Forgatógomb a Z tengely 
rögzítésére/feloldására; 
jelzi, hogy mikor van a 

tengely rögzítve   

Forgatógomb az X tengely 
rögzítésére/feloldására; jelzi, 
hogy mikor van a tengely 

rögzítve 

Forgatógomb a Z tengely 
rögzítésére/feloldására; 
jelzi, hogy mikor van a 
tengely rögzítve 

Forgatógomb az X tengely 
rögzítésére/feloldására; jelzi, 
hogy mikor van a tengely 
rögzítve 
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6.3 AZ ORSÓ 

Az E346 cserélhető forgó orsó rendszerrel van felszerelve, melyre különféle előre megadott méretű és 

formájú forgó orsókat lehet felhelyezni (ISO, BT, HSK, CAPTO). 

6.2.1 FORGÓ ORSÓ CSERÉJE 

Amennyiben különböző orsók állnak a rendelkezésére, azok cseréjéhez az alábbiak szerint járjon el: 

 Forgó orsó cseréjének művelete 

 Mozgassa az oszlopot olyan helyzetbe, ahol az orsó cseréjét könnyen végrehajthatja: X 

tengely teljesen balra, Z tengely teljesen fel. 

 Távolítsa el a szerszámot az orsóból, és győződjön meg arról, hogy nincs lefékezve (lásd 

6.2.2); 

 Emelje fel a forgó orsót, párhuzamosan tartva az oszloppal; 

 Tisztítsa le a kivett orsót, és kenje be a megfelelő részeket antioxidáns folyadékkal (pl. 

Chesterton 775) mielőtt biztonságba helyezné; 

 Tisztítsa meg a csereorsót és illessze be a szerszámbemérőbe; 

 Illessze a szerszámbemérő orsótartójába az új orsót ügyelve arra, hogy párhuzamosan tartja 

az oszloppal. 

 Amennyiben csak csökkentő-hüvelyekkel rendelkezik, és különálló cserélhető  orsókkal 

nem, akkor a következőkben leírtak szerint járjon el. 

 

 Csökkentő hüvelyek cseréje 

 Távolítsa el a csökkentő hüvelyt (ha van), majd tisztítsa meg és kenje be a megfelelő 

részeket antioxidáns folyadékkal (pl. Chesterton 775) mielőtt biztonságba helyezné; 

 Tisztítsa meg az orsót és az új hüvelyt; 

 Helyezze az új hüvelyt az orsóba. 

 

6.2.2 MANUÁLIS ORSÓ FÉK 

Az orsó fék a szerszámbemérő orsójának forgását bármikor le 

tudja állítani. 

Ezután lehetséges az orsó rögzítése a szerszám pontos mérési 

pontjánál (lásd 7.2 pont) a nélkül, hogy az orsóval véletlenül 

elmozdulnánk. Ekkor lehetővé válik a mikrometrikus finom 

ráállás, és nem következik be mérési hiba az orsó bemozgása 

miatt. 

A forgó orsó fék aktiválásához forgassa a kereket óramutató 

járásával megegyező irányban; az óramutató járásával ellentétes 

irányban történő forgatás felengedi a féket, és az orsó ismét 

szabadon mozoghat.  

 

 

 Ne lépje túl az 5 Nm forgatónyomatékot, hogy ne okozzon kárt 

a készülék orsójában.  

 

 

  Orsófék forgatókereke 
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6.4 ALAPVETŐ FUNKCIÓK 

6.4.1 BEKAPCSOLÁS 

Dugja be a 24V dugót a szerszámbemérő csatlakozó panelján található 

dugaljba, majd dugja be a tápkábelt az elektromos hálózatba (115-230V).  

Amennyiben már be van kapcsolva a gép, csak érintse meg az 

érintőképernyőt, és kilép a készenléti üzemmódból. 

Miközben a szoftver betölt, az LCD kijelzőn a „LOADING” (tölt) felirat 

jelenik meg a szoftver verziószámával – ami fontos lehet esetleges 

probléma jelentésénél, vagy frissítéskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány másodperc múlva az E346 szerszámbemérő üzemre kész, és a 

mérési értékek villogása jelzi a nullpont felvételének szükségességét (piros: 

X tengely / kék: Z tengely). 

Bekapcsoláskor mindig a rögzített szálkeresztes üzemmód van bekapcsolva.  

Amint az ábrán látható, a gépi nullpont és a Szerszámkészlet funkciók ki 

vannak kapcsolva, amíg mindkét referenciapontot fel nem vesszük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozgassa a készülék tengelyeit gyors mozgatással, amíg a mérési értékek 

abbahagyják a villogást és normálisan jelennek meg.  

Amint áthaladt a referencia pontokon a gépi nullpont és a szerszámkészlet 

funkciók bekapcsolnak. 

 

 

 

 

 

 Mechanikai karbantartás esetén illetve az érzékelő rendszer 

karbantartásakor a referencia nullpont elmozdulhat. Ezért fontos az 

abszolút nullpont ellenőrzése és beállítása beállító etalonnal. 

 

  

Kikapcsolt funkciók 

Bekapcsolt funkciók 
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6.4.2 KIKAPCSOLÁS 

Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, húzza ki a tápkábelt a gép hátoldalán található panelból vagy az 

elektromos hálózatból.  

Használhatja a készenléti funkciót is, azonban ebben az állapotban 

számolnia kell egy kis áramfogyasztással (kb. 2W). 

A készenléti funkció használatához nyomja meg az  ikont, a kijelző a 

gép kalibrálását mutatja, 

 

majd nyomja meg a kikapcsoló ikont:  
 

Amennyiben újra akarja indítani a gépet, nyomja meg a képernyő bármely 

részét. 

A rendszer a referencia pontok felvételét fogja kérni: a tengely értékek 

villognak (lásd 6.4.1). 

 

 

6.4.3 NYELV KIVÁLASZTÁSA 

A kívánt nyelv kiválasztását grafikus ikonok segítségével végezheti. 

A szöveges üzenetek, figyelmeztetések és hibaüzenetek nyelvét 

kiválaszthatja az  ikon, majd az  ikon megnyomásával. 

Ezután kiválaszthatja a képernyőn megjelenő listáról a kívánt nyelvet. 

 

A 10 választható nyelv a mellékelt képen látható. 
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7. RÁÁLLÁS 

7.1 BEVEZETÉS 

A szerszámélre történő ráállás az a művelet, amely megkeresi a mérendő pontot a szerszámélen. Az E346 

készülék rendelkezik egy olyan ipari kamerarendszerrel, amely kifejezetten érintésmentes vizsgálatra lett 

kifejlesztve.  

A működési elve hasonlít az optikai profil-projektoros mérőgépekéhez: egy speciális fókuszálló lencse 

segítségével egy koncentrált fénynyaláb a két lencse között található szerszámprofilt egy megfelelő 

optikán keresztül leképezi a C-MOS képérzékelőre. A képi szenzor által felvett szerszámprofil valós 

időben megjelenik a színes 110 x 220 mm-es LCD kijelzőn; a megjelenített mező nagyjából 4,8 x 4,8 

mm-es, ami körülbelül 25-szörös nagyítást jelent.  

Továbbá a képernyőn található két fókuszáltságot jelző skála is: az egyik a mérési pont X tengelyen 

történő fókuszáltságot jelzi, a másik pedig a Z tengely mentit. Így a gépkezelő könnyen megtalálhatja a 

szerszámél maximális kiállását. 

  

A rendszer legnagyobb előnye az optikai profil-projektoros mérőgépekkel szemben az, hogy kizárja a 

mérés szubjektivitását, így a mérés objektív és ismételhető lesz. Sőt, az E346 készülék képes a 

szerszámélek mérésére és a mérési pontok 1 m pontossággal való meghatározására. A gépkezelő 

feladata eldönteni, hogy rögzített szálkereszttel végzi el a mérést az elektromos komparátorok 

segítségével, vagy a képernyő egyéb részein kíván mérni. Az E346 a mért értékeket valós időben 

kiszámítja a szálkereszt középpontja és a kép helyzetéből. 

A mérések folyamatosan megjelennek a kijelzőn, így minden szükséges információ egy helyen látható. 
 

7.2 A KÉP FÓKUSZÁLÁSA 

Az E346 készülékkel a mérés a profilprojektoros 

készülékekhez hasonlóan történik; manuálisan gyors 

ráállással a szerszámél mérendő profilját fénynyalábhoz kell 

hozni, hogy megjelenjen a képernyőn. Mielőtt elkezdené a 

mérést, forgassa az orsót a legjobban fókuszált szöghelyzet 

megtalálásáig. 

A kijelzőn mindig megjelenik két fókuszálást segítő kijelző 

(tengelyenként egy); a legjobb fókuszáláshoz forgassa a 

szerszámélet, amíg el nem éri a lehető legmagasabb értéket 

az adott tengelyhez tartozó skálán. 

 

 

 

 

 

 

 

 A fókuszáltság szempontjából vizsgált pontok mindig az X és Z tengelyre megadott mérési pontok. 
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A fókuszáltságot kijelző skála információt nyújt a képen meghatározott mérési pontok élességéről, ezért 

különböző szerszámok vagy ugyanazon szerszám különböző szerszáméleihez lehetséges különféle 

információt kapni. Például ez függ a kopástól vagy a hátszögtől. 

Azonban a megfelelően pontos mérés érdekében szükséges az indikátor maximális állását megkeresni a 

tengelyek mentén, amit a mérőlécek mutatnak. 

Nem szabad azonban elfeledni, hogy a mérési pont minden esetben a szerszám maximális kiállásának a 

pontja, és a fókuszálás csak arra szolgál, hogy ezt a pontot könnyebben megtaláljuk. Ez azt jelenti, hogy a 

maximális kiállás (érintkezés) mindig a legnagyobb fókuszáltsági érték mellett található meg. Ez azt 

is jelenti, hogy a maximális fókuszáltságnál maradék mérési pontatlanság (reziduum) is előfordul, 

ami a mérendő szerszám rádiuszától függ. 

A következő ábra bemutatja a fókuszáltsági érték (a szerszámél lencsétől való távolságának a 

jelzőszáma), és a szerszám maximális kiállásának (a szerszám szögállásának a viszonya az orsó forgási 

tengelyéhez) az összefüggését. 

 

 

Fénynyaláb 

Szerszámél 

LENCSE 

OPTIMÁLIS 
FÓKUSZÁLT
SÁGI HOSSZ    

ORSÓ 
FORGÁS 
TENGELY   

MAXIMUM 
FÓKUSZÁLTSÁGI 
ÉRTÉK 
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Ahogy látható, a mérési pontatlansági érték (reziduum) (S1, S2, S3, S4) a mért szerszám rádiuszától függ, 

ami 20mm rádiuszú szerszámoknál kb. 0,01mm, míg 80mm-t meghaladó rádiuszú szerszámok esetén 

0,001 mm-nél kevesebb.  

Ezek miatt javasoljuk, hogy miután megkereste a szerszámél maximális fókuszáltságának a pontját, 

keresse meg a maximális kiállás pontját, azaz a legnagyobb mért érték kijelzését. 

 

7.3 RÁÁLLÁSI ÜZEMMÓD 

Az E346 bemérő két ráállási móddal képes a szerszámok mérésére: az egyik rögzített szálkereszttel a 

képernyő középpontjában, a másik automatikus a képernyő bármely részén.  

Az E346I modellnek vannak további vágóél vizsgálati funkciói a rendellenességek vizsgálatára, illetve 

rögzített szálkereszttel (sima és körös) grafikus mérések végzésére.  

Bizonyos esetekben, amikor az E346 nem tudja meghatározni a mérési pontot, lehetséges a „kézi” mérés 

elvégzése a képernyőn.  

A ráállási üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a kamera funkciógombot, , a fő menü az alábbi 

ikonokból áll:  

Átvált a rögzített szálkeresztes, a körös szálkeresztes és az 

automatikus ráállás üzemmódjai között; az utóbbi üzemmód 

nem elérhető amikor a szerszámvizsgálat be van kapcsolva 

(csak a E346I). 

 

Csökkenti a fényerőt egészen addig, amíg a 

szerszámvizsgálatot el lehet végezni a megfelelő kontraszt 

mellett – ez különösen fényvisszaverő szerszámoknál 

hasznos. 

 

  

Visszaállítja alapbeállításra a fényerőt. 

 

Növeli a fényerőt egészen addig, amíg a szerszámvizsgálatot 

el lehet végezni a megfelelő kontraszt mellett – ez különösen 

homályos felületű szerszámoknál hasznos.  

 

 

Aktiválja a szerszámvizsgálat funkciót (csak E346I) 

 

 

Visszakapcsol szerszámmérés funkcióba a szerszámvizsgálati funkcióból (csak E346I) 

 

 

7.3.1 MÉRÉS RÖGZÍTETT SZÁLKERESZTTEL  

A bemérő bekapcsolásakor automatikusan ez a funkció fut: a képernyő középpontjában egy rögzített 

szálkereszt található. 

A kijelzett értékek a szálkereszt középpontjára vonatkoznak: a méréshez a készülék tengelyeit addig 

mozgassa, amíg a szerszámprofil mérési pontja nem érintkezik a szálkereszttel. A művelet könnyítése 

érdekében, amikor a profil a szálkereszt közelébe ér tengelyenként egy elektronikus komparátor jelenik 

meg a kijelzőn:  
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Forgassa az orsót és a komparátor skála segítségével határozza meg a legnagyobb kiállási pontot, majd 

ismét mozgassa a tengelyeket amíg a komparátorokon a kijelzés középre kerül: a komparátorokon 

található nyilak zöldre váltanak amikor a profil teljesen rááll a szálkeresztre.  

 

Ennél a fázisnál nagyon fontos, hogy a szálkeresztre történő ráállás 

mindig ugyanabból az irányból történjen, és figyeljünk arra, hogy ne 

mozduljanak el a tengelyek. Így garantált a nagyobb pontosság és a 

mérés ismételhetősége. 

A rögzített szálkereszttel történő mérés funkciója akkor ajánlott, amikor 

nagy pontossággal szeretne mérni, például a gépi nullpontok 

beállításánál (lásd 9. fejezet). 

A rögzített szálkereszt funkció bekapcsolásához, válassza a kamera 

beállítást az  ikon megnyomásával, majd nyomja meg a 

szálkereszt ikont . 

 

 

 

 A rögzített szálkereszttel történő mérés esetén a pontos eredmény 

érdekében ne változtassa meg a ráállás közben a mozgatás irányát. 

 

 

A  gomb minden további megnyomásával vált a rögzített 

szálkeresztes, a teljes képernyőn történő automatikus és a körös 

szálkeresztes mérési módok között. 

 

Az ábrán látható esetben a körös szálkereszt segítségével gyorsan meg 

lehet határozni a szerszámbetétek sugarát 0,4 és 0,2 mm között. 

A mérési skála mindig a koncentrikus körök sugarára utal; a sugár 

értéke mm a metrikus rendszerben és imp az angolszász 

mértékegységrendszerben.  

 

 

A kamera beállítási funkcióból való kilépéshez ismét nyomja meg a 

 gombot. 
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7.3.2 AUTOMATIKUS MÉRÉS 

Az automatikus mérés jelentősen csökkenti a szerszámok mérésének idejét (automatikus ráállás); 

elegendő, ha behozza a kijelzőre a mérendő részt és az E346 felveszi az értékeket. 

Természetesen a helyes mérési eredményekhez szükséges a fókuszálás, valamint a maximális kiállási 

pont megkeresése, annak ellenére, hogy a képernyő teljes területén lehetséges mérést végezni.  

Automata mérés esetén a mért érték a mérési hely kijelzőn való helyzetének valamint az X és Z tengelyek 

elmozdulásának összegeként jelentkezik. 
 

                                          
Előfordulhat, hogy ha a képernyő különböző pontjain méri ugyanazon pontot a mért értékek közötti apró 

eltérések jelentkeznek. Ez a lencserendszer és a projektor tűrésének, valamint egyéb elektronikus, 

mechanikus és optikai hibaforrásoknak köszönhető. Ennek köszönhetően, 

ha a képernyő teljes részén végez méréseket, számítson kb. 10μm mérési 

hibahatár növekedésre.  

Ez a felső hibahatár, ha a képernyő teljes területén végez méréseket. 

Ezzel a funkcióval egyfelől gyorsabban és egyszerűbben végez 

méréseket, másfelől magasabb tűréssel kell dolgoznia, mintha csak a 

képernyő egy kis területét használná. Kérjük, a fentieket vegye 

figyelembe a mérendő szerszám típusától és a szükséges pontossági 

osztálytól függően. 

Az automatikus mérés bekapcsolásához válassza ki a kamera beállítás 

menüpontot az  ikon megnyomásával, majd nyomja meg a 

szálkereszt ikont .  

A menüből történő kilépéshez ismét nyomja meg a  gombot. 

 A kívánt tengelyben fókuszáljon a képre, majd forgassa ismét az orsót és ellenőrizze számszerűen, hogy 

a mérés a maximális szerszámkiállás mellett történik. 

Ellenőrizze, hogy a szerszámélen nincs por, forgács vagy egyéb szennyeződés, amely befolyásolhatná a 

mérés eredményét (lásd ábra).  

 X és Z automatikus 
ráállás 

Ráállás 
(kollimálás) helye 
      

X tengelyen mért 
értékek rögzített 

szálkereszttel 

X tengely komparátor 
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7.4 A RÁÁLLÁS (KOLLIMÁLÁS) KÜLÖNLEGES ESETEI 

Az E346 képes arra, hogy a szerszám elhelyezkedését automatikusan felismerje, és ennek megfelelően 

balról vagy jobbról mérje az X tengely értékét, ill. fentről vagy lentről mérje a Z tengely értékét. A 

gépkezelőnek semmit sem kell tennie, miután a szerszám a képernyőre került, a rendszer megvizsgálja a 

képet, és beállítja a megfelelő kollimációs (ráállási) irányt. Az X tengely tekintetében a balról, míg a Z 

tengely tekintetében a fentről történő mérésnek van prioritása: ez azt jelenti hogy pl. X tengely 

tekintetében két érvényes mérés közül a balról történt mérés eredményét veszi figyelembe.  
 

                                

A fókuszálás kijelző elhelyezkedése alapján tudhatja a ráállás irányát. A kijelző mindig az aktuális mérési 

irány alapján jelenik meg. 

 

7.4.1 OPTIKAI MÉRÉS 

Annak ellenére, hogy az E346 bármelyik irányból képes szerszámprofilok felismerésére és mérésére, 

vannak bizonyos esetek, amikor nem lehet automatikus, vagy elektronikus komparátorok segítségével 

mérést végezni. Ez akkor történhet, amikor a mérendő pont a szerszám kontúrján belül található (lásd 

ábra). 

       
                     

 

 

Jobbról mért 
szerszámprofil. 

Optikai ráállás 
  

X érték felismerés 

A mérőlécek helyzete 
mutatja a ráállás 

irányát 

Jobbról és lentről mért 
szerszámprofil. 
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Ezekben az esetekben a mérést manuálisan kell végezni, mintha a készülék egyszerű profil projektor 

lenne.  

Javasolt a rögzített szálkeresztes üzemmód bekapcsolása (7.3.1 pont). Majd forgassa az orsót a mérés 

fókuszálásához és a legnagyobb kiállás megtalálásához (figyelem: a fókuszáltság jelzők nem helyes 

értéket mutatnak, mert azok a felismert mérési pontokra vonatkoznak). Végül szemrevételezés alapján 

manuálisan álljon rá a mérési pontra a szálkereszttel a tengelyek finommozgató tekerőkerekeinek a 

segítségével.  

 

7.5 SZERSZÁMVIZSGÁLAT 

Az E346I modell esetében a mérési üzemmódon túl lehetséges a szerszámél felszínét megjeleníteni az 

esetleges sérülések vizsgálatához vagy a megjelenített rész optikai méréséhez a rögzített vagy a körkörös 

szálkereszt segítségével.  

Ebben az esetben az automatikus mérés, és a fókuszáltság jelző nem működik, mert ezek a funkciók csak 

a szerszámél legnagyobb kontraszttal történő megjelenítésénél (diaszkópos) érhetők el. 

A fényerő állítható, hogy az adott kép a legtökéletesebb kontraszttal rendelkezzen. Sőt, a szerszámok 

sokszor igen tükröződő felületűek, ezért fontos a fényerő mérése valamint az orsó finom forgatása a 

felület vizsgálatához. 

A vizsgálati üzemmód használatához nyomja meg a  gombot a kamera beállítás megnyitásához, 

majd a  gombot a frontális lámpa bekapcsolásához, hogy a felület vizsgálható legyen.  

Amennyiben a rendszer automatikus ráállás üzemmódban van, akkor ez a mód automatikusan kikapcsol, 

és megjelenik a rögzített szálkereszt ikonja a képernyőn. Mérési üzemmódba történő visszatéréskor a 

korábban beállított üzemmód kapcsol vissza. 

A szerszám megfelelő fókuszálásához forgassa az orsót, amíg a vizsgálandó vágóélről éles képet nem 

kap. 

Szükség esetén állítson a fényerőn, ezzel szabályozva a szerszámél visszatükröződését: 
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Átválthat a rögzített és a körös szálkereszt üzemmódok között, azonban ez befolyásolhatja az 

X és Z tengelyen mért értékeket, vagy a grafikus mérés értékeit a sugártól függően. 

 

                        
 

A szerszámfelszín vizsgálat befejezéséhez nyomja meg a  gombot, majd lépjen ki a menüből a 

 kamera beállítás gomb megnyomásával.
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8. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

8.1 GÉPI NULLPONT VÁLASZTÁS 

Mielőtt elkezdené használni a készüléket szerszámok bemérésére be kell 

állítani egy pontos referenciapontot: egy nullpontot. 

A gép bekapcsolásakor alapértelmezettként az M0 gépi nullpontot ajánlja 

azokkal a beállításokkal, amelyek a kikapcsoláskor voltak érvényesek: 

sugár/átmérő, mm/inch, abszolút/inkrementális.  

Az M0 gépi nullponthoz nem lehetséges szerszámkészlet rendelése, csak az 

adott szerszám mérése és címke nyomtatása lehetséges, a mért értékek 

tárolása nem. 

Egy érvényes zéró M0 referencia felvételéhez, szükséges egy ismert X és Z 

méretekkel rendelkező szerszám. 

Helyezzen az orsóra egy mintaszerszámot, forgassa el és keresse meg a 

maximális kiállását, majd a rögzített szálkereszttel álljon rá az élére (lásd 

7.3.1). Most már lehetséges a minta szerszám mérése, csak érintse meg a 

képernyőt az értékeknél. 

Gépelje be a megjelent számjegyes billentyűzeten a mintaszerszám rádiuszát 

(pl. ), majd nyomja meg a  

billentyűt. 

Ismét érintse meg a képernyőt a mért értékeknél. 

Most adja meg a mintaszerszám hosszát (pl. 

), majd nyomja meg a  gombot. 

 

 

A gépelési hibákat a  töröl gomb segítségével lehet javítani. 

 

A tengelyek új nullpontjai ezzel automatikusan el lettek mentve és 

aktiválódnak a következő bekapcsoláskor, miután mindkét tengelyen felvette 

a referenciapontokat (6.4.1 pont). 

 

A gépi nullpontok tárolásáról lásd 9. fejezet. 

 

  Az értékek beállítása csak az „abszolút” mérésekre vonatkozik, ami a 

műveltek végén kapcsol be.  

 A mérések beállítását automatikus ráállás üzemmódban is elvégezheti. Ebben 

az esetben hozza a képernyőre a szerszámot, és a tengely forgatásával találja 

meg a legnagyobb kiállást. A betáplált értékek az automatikusan mért pontra 

fog vonatkozni.  

 

 

Érintse meg azt a részt 
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8.2 SUGÁR / ÁTMÉRŐ VÁLASZTÁS 

  
 

Nyomja meg a   képernyőbeállítások menü ikonját, majd majd 

nyomja meg a Sugár / Átmérő választó gombot, és látja, hogy az X érték 

hogyan változik. 

 

Az értékek a mért szerszám sugarában jelennek meg. 

 

 

Az értékek a mért szerszám átmérőjében jelennek meg. 

 

 

A képernyő jobb felső sarkában látható, hogy milyen mód van 

bekapcsolva. 

 

A beállítási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a  gombot. 

 

 A sugár vagy átmérő beállítás automatikusan mentésre kerül, és  

következő bekapcsoláskor aktiválódik.  

 

8.3 MM / INCH VÁLASZTÁS  

  
 

Nyomja meg a képernyőbeállítások menü ikonját, majd nyomja 

meg a mm / inch választó gombot, és látja, hogy az értékek hogyan 

változnak. 

 

 

 Az érték milliméterben van megadva, három tizedesjegyig. 

 

 

 

Az érték inchben van megadva, öt tizedesjegyig. 

 

sugár 

átmérő 

mm. 

A piros csík mutatja, hogy a gépi nullpont 

nem felel meg a választott üzemmódnak 
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A képernyő jobb felső sarkában látható a használt mértékegység. 

 

A beállítási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a  gombot. 

 

 A mm vagy inch beállítás automatikusan mentésre kerül, és következő 

bekapcsoláskor aktiválódik. 

 

8.4 ABSZOLÚT / INKREMENTÁLIS VÁLASZTÁS 

  
 

A készülék használata közben szükséges lehet a mérési értékek nullázása, ez hasznos lehet rész-mérések 

elvégzésére, például több vágóéllel rendelkező betétek közötti eltérések ellenőrzésére. Ebben az esetben 

nem szükséges a tengelyek abszolút nullpontjának a törlése, egyszerűen „inkrementális” azaz 

növekményes mérési módba válthat, ami a könnyebbség kedvéért automatikus mérési módban van 

(automatikus ráállás). 

Nyomja meg a  képernyőbeállítások menü ikonját, majd majd nyomja meg az Abszolút / 

Inkrementális választó gombot (látja, hogy az értékek hogyan változik) vagy 0-ra is állíthatja az értéket.  

 

A növekményes módban az érték minden esetben nullára vált. 

 

Az érték a szerszám valódi mérete.  

 

A tengelyek értéke nullára vált, és a mérési mód inkrementális. 

Az érték sárga színű, jelezve, hogy a szerszám tényleges értéke 

nem jelenik meg. 

 

A beállítási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a  gombot. 

A szerszám profilja tökéletesen illeszkedik a szálkereszt vonalára. 

8.5 GEOMETRIAI MÉRÉSEK ÉS CÍMKENYOMTATÁS 

Az speciális s’Print-S címkenyomtató (opcionális) csatlakoztatásával lehetséges a szerszám és egyes 

részeinek méreteit, illetve egy kis sematikus ábráját öntapadós hőpapírra nyomtatni. 

A nyomtatási menü eléréséhez nyomja meg a  gombot.  

inch 

Inkrementális 
érték 
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A nyomtatási menü az alábbi parancsikonokat tartalmazza:  

 

 Parancsgomb az X tengely menti méretek eltárolására, 

nyomtatáshoz; 

 Parancsgomb az Z tengely menti méretek eltárolására, 

nyomtatáshoz; 

 

Parancsgomb a szerszámél elemzésére, lapkacsúcsszög és rádiusz 

automatikus felismerésére;  

 

 

  Címkenyomtatás. 

 

A címkenyomtatáshoz a három adat közül legalább az egyiknek meg lennie (X, Z érték vagy lapka 

szög/átmérő). 

 

Nyomja meg a  és/vagy  gombot a szerszám méreteinek az 

eltárolásához.  

Az eltárolt értékek a két ikon fölött láthatók.   

Mérési hiba vagy pontatlanság esetén nyomja meg többször a gombokat, amíg 

a mentett értékek helyesek. 

 

Nyomja meg a  billentyűt a szerszámprofil geometriai vizsgálatához: 

ezzel a profilon található összes szöget és sugarat meg fogja keresni. A 

kinyomtatható eredmény az első megtalált sugarat és szöget tartalmazza vagy, 

találat esetén, a bezárt szöget. 

Az eredmények minőségellenőrzése miatt a képernyőn kirajzolódnak az 

érzékelt geometriai alakzatok. 

Amikor kettő vagy több szög látható, a készülék egy körrel jelzi, hogy melyik 

bezárt szögekkel számol, ahogy az a geometriai ikonon is látható.  

 Figyelem: minden elérhető mérési üzemmódot használhat az X és Z értékek 

nyomtatáshoz való mentéséhez, egyedül arra kell figyelni, hogy a geometriai mérések előtt tegyük meg 

ezt, máskülönben a geometriai rajz nem eshet egybe a szerszám profiljával. 

 

Ebben az esetben többször is elvégezheti a geometriai mérést egészen addig, amíg az E346 az összes 

felismerhető alakzat méreteit meg nem adja. Ehhez finom mozgatással csak a azon területeit hozza be a 

profilnak, amelyek fontosak.  
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Ehhez az analízishez a szerszámél tisztasága és jó állapota kiemelten fontos: a töredezett vagy 

elhasználódott szerszámélek nem felismerhetők. A 0,5 mm-nél kisebb profilú körök vagy vonalak szintén 

nem felismerhetők. 

Amikor az összes szükséges mérést elvégezte, nyomja meg a  billentyűt a nyomtatáshoz: 

 

 
 

 

A nyomtatási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a  gombot. 

 

 Amennyiben az eredmény nem kielégítő, ellenőrizze a szerszám tisztaságát, illetve próbálja enyhén 

elforgatni az orsót, vagy megigazítani a szerszámot. 

 A címke nyomtatása közben az E346 készülék néhány másodpercig nem reagál a parancsokra.  

 

8.7 RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK 

Az utolsó elérhető menüpont a rendszer beállításaihoz ad hozzáférést. 

 

A készülék beállításai közvetlenül befolyásolják a mérési eredmények 

pontosságát, ezért ezeket jelszó védi, nehogy véletlenül vagy 

jogosulatlanul valaki hozzáférjen.  

A beállítások menüpont eléréséhez nyomja meg a  gombot.  

 

 

 

 

 

 

A menü az alábbi parancsikonokat tartalmazza: 

 

 a kamerarendszer és az érintőképernyő kalibrálása; 

 

Szerszámprofil kép 

Aktív gépi nullpont 

 X tengely érték 

 Z tengely érték 

Sugár 

Szög  
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 lineáris kompenzáció az X és Z tengelyen; 

 

 nyelvválasztás (lásd 6.4.3); 

 

 készenléti üzemmód (lásd 6.4.2). 

 

8.7.1 A KAMERARENDSZER KALIBRÁLÁSA 

A kalibrációval lehetővé válik a képek optikai nagyítása a tengelyek mentén.  A képernyő pozíciót 

„pixelben” mérjük, a szenzor 480x480 pixelt használ, míg a megfigyelt terület kb. 5x5 mm nagyságú. 

Következésképpen a szenzor minden pixele 0,01 mm-t érzékel.  Ahhoz, hogy az E346 bemérő precíz 

mérést tegyen lehetővé, pontosan tudnia kell a szenzor által mért terület méreteit (mm-ben). 

A kalibrációs ciklusnak köszönhetően az E346 kiszámolja magának a lencse nagyítási együtthatóját és 

megbecsüli, hogy 1 pixel hány mm2 megfigyelt területnek felel meg. A mérés pontossága ezeken az 

értékeken múlik. 

A kalibráció a gyárban megtörténik, és csak a kamera rendszer cseréjekor, illetve a készülék memóriának 

teljes törlése után (8.8 pont) szükséges elvégezni. 

 

Az automatikus kalibrálási ciklus beindításához nyomja meg a  

gombot. 

Adja meg a  jelszót, majd hagyja jóvá a  

gomb megnyomásával. 

 

Ezután az E346 készülék arra kéri, hogy álljon rá bármely szerszám négy 

pontjára a kijelzőn: hozza képbe a szerszámot, majd fókuszálja a Z tengely 

irányában. Mozgassa el a tengelyeket, és hozza a képet az X tengelyen 

középre. Először álljon rá a szerszámra fönt, majd lent a képernyőn lévő zöld 

négyszögön belül az utasításokat követve, és hagyja jóvá az összes kalibrálási 

pontot a  billentyűvel.  

Ismételje meg a műveletet az X tengelyen: hozza a Z tengelyt középső pozícióba, fókuszálja az X 

tengelyt, először álljon rá ballról, majd jobbról a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően; végül 

minden pontot hagyjon jóvá az  billentyűvel. 
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 Fontos, hogy a pozícionáló ablakban ugyanabba az irányba mozgassa a tengelyeket: pl. lentről fölfele 

a Z tengelyen és jobbról ballra az X tengelyen.  

 

A művelet során lehetőség van egyes pontokra újból ráállni, amennyiben véletlenül hagyta jóvá az 

értéket; ilyenkor nyomja meg a  gombot. 

 

A méretek amelyeket a készülék az X (D) illetve Z (E) irányban kijelez, a képernyő közepére 

vonatkoznak, ami hasznos lehet, ha a kalibrációs terület mozgatását csökkenteni akarja: nem szükséges a 

zöld téglalapban kijelölt legtávolabbi helyzetet elérni, dönthet úgy is, hogy csak a központi részen 

kalibrál. 

A művelet végén megjelennek az értékek, önnek pedig vagy mentenie vagy törölnie kell a frissen szerzett 

értékeket.  
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8.7.2 AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ KALIBRÁLÁSA 

 

A kalibrálás összehangolja a megérintett pontokat az LCD kijelző 

koordinátáival.  

Az érintőkijelző gyárilag kalibrálva lett, de amennyiben úgy tapasztalja, 

hogy érintéssel nem sikerül az ikonokra kattintania illetve, ha visszaállítja 

az alapbeállításokat (8.8 pont), akkor megismételheti a kalibrálást. 

A konfigurációs menürendszer megnyitásához nyomja meg a  

gombot, majd az érintőképernyő kalibrálásához a  gombot. 

Adja meg a  jelszót, majd hagyja jóvá a 

gomb megnyomásával. 

 

 

Az E346 kalibrációs ciklusa arra fogja kérni, hogy érintsen meg három pontot a kijelzőn: a rendszer 

felveszi a pontok koordinátáit és kiszámolja az érintőképernyő kompenzációs mátrixát. 

 

Használhat golyóstollat a kalibráláshoz: egymás után nyomja meg a kért pontokat. 

 

Végezetül ellenőrizze a kalibrálást: nyomja meg a képernyő különböző pontjait, különösképpen az LCD 

kijelző alsó felénél. 

 

Amennyiben elégedett az eredménnyel, mentse el a  megnyomásával. Az új kalibrálási értékek 

azonnal élnek és mentésre kerülnek a gép későbbi használatához. 

 



8. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA                                                                                                ELBO CONTROLLI srl 
E346szerszámbemérő 

 39 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törléshez vagy a művelet megismétléséhez nyomja meg a  gombot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben szeretné megismételni a kalibrálást nyomja meg a  gombot, a mentés nélküli 

kilépéshez nyomja meg a  gombot. 
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8.7.3 TENGELYEK MENTI MÉRÉSEK LINEÁRIS KOMPENZÁCIÓJA 

A 20°C-tól eltérő hőmérsékleten végzett mérés esetén, szükséges lehet az észlelt mérési 

értékek kompenzációjára a helyes eredményhez. 

Ehhez lehetőség van az X és Z tengelyekre vonatkozó kompenzációs paraméterek 

módosítására; ami a mért értékeket szorozza fel ezzel kijavítva az érzékelt hibát. 

 

Az értékek kompenzálásának művelete igen egyszerű:  

álljon rá egy ismert méretű szerszámra, mérőhasábra, és táplálja be a helyes méreteket.  

Az itt látható példában 30.000 mm az X tengelyen mért érték, míg a tényleges méret 

30.150 mm. 

nyomja meg a kompenzálandó tengelynek megfelelő gombot , majd adja meg 

a jelszót: , hagyja jóvá a  gombbal, majd adja meg a 

tényleges méretezést , majd hagyja jóvá a  

tengely megnyomásával. 

 

 

A rendszer ezután kiszámolja a kompenzációs viszonyszámot, amellyel a kijelzett érték 

módosul; ez az érték mentésre kerül és aktiválódik. 

Az aktív tengely érték előtt látható  ikon mutatja, hogy a kompenzációs funkció be 

van kapcsolva. 

 

A beállítások menüpontból való kilépéshez nyomja meg a  gombot. 

 

A lineáris kompenzáció kikapcsolásához, ismételje meg a műveletet és adja meg a 

 valós értékként, majd hagyja jóvá a  vagy  tengely megnyomásával. 

 

 

  A legnagyobb megengedett kompenzáció +/- 1%; magasabb érték megadása esetén 

a kompenzáció kikapcsol. 
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8.8 A GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA 

Az E346 készülék minden beállítást (kijelző beállítások, nullpontok, rendszerbeállítások, optikai rendszer  

kalibrációk, mérési kompenzációs adatok) egy EEPROM memóriamodulban tárol. 

Ezen adatokat a készülék két különböző memória egységben tárolja, és az adatok sértetlenségét 

folyamatosan ellenőrzi egy CRC vezérlő. Azonban előfordulhat, hogy a tárolt információk eltérnek, vagy 

sérülnek pl. áramkimaradás vagy külső elektromágneses behatás, pl. villámlás miatt. 

Az E346 készülék bekapcsolásakor, ellenőrzi az adatok sértetlenségét, és eltérés esetén formatálja az 

adott memóriaterületet.  

Ezért az indító képernyő után, amely a szoftver számát kijelzi, lehetséges, hogy az alábbi tájékoztatást 

látja: 

 

 

 

 

 

Ez az alábbiak automatikus törlését jelenti: tengely nullpontok, megjelenítési beállítások, beállítási 

adatok. 

Az utóbbi esetben végezze el a kamerarendszer kalibrálását (lásd 8.7.1) a mérési pontatlanság elkerülése 

érdekében.  

Amennyiben a készülék szokatlanul működik, visszaállíthatja a gyári alapbeállításokat:  

Kapcsolja ki a készüléket a tápáramforrás leválasztásával, csatlakoztassa újra a készüléket, majd nyomja 

meg és tartsa lenyomva a kijelző közepét, amíg a kezdő felirat megjelenik. Ilyenkor a teljes memória 

törlődik, és visszaállítódik a gyári alapbeállítás. 

Az első üzenet azt jelzi, hogy helyreállítási folyamat zajlik. 

 

 
 

Miután az alapbeállításokat visszaállította, kérdés jelenik meg a kamera kalibrációs adatainak törléséről: 

 

 
 

 Majd a kamera kalibrálás elvégzéséről (8.7.1). 
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9. GÉPI NULLPONTOK 

9.1 NC GÉPI NULLPONTOK  

A szerszámbemérési műveletek esetében nincs különösebb probléma az X tengely menti értékek 

mérésével, de szükség van egy elfogadott referencia pontra a hosszmérésekhez (Z tengely irányában). 

Amikor egy szerszám átmérőjét, illetve sugarát mérjük, a nullpont mindig a szerszámon helyezkedik el, 

ugyanakkor hosszmérések esetében más a helyzet. Ezért a szerszámbemérő Z tengely-irányú nullpontját 

úgy kell felvenni, hogy egybeessen az NC gép nullpontjával (abszolút gépi nullpont, orsóvég stb.).  

A legegyszerűbb eljárás a szerszámgép kalibrálására szolgáló mérőtüske vagy etalon közvetlen bemérése 

az NC gépen. Ezt az értéket továbbítjuk a szerszámbemérőre. Ezek után a gépen elvégzett rádiusz és 

hosszmérés értékei jelennek meg a képernyőn.  

 

Hatékonyabb a beállító etalonon megjelölt nullpontot használni minden olyan gépnél, melynél azonos az 

orsó átmérő. 

Az E346 elektromos készülékével szabadon döntheti el, hogy milyen mértékegységben akarja megkapni a 

Z tengely irányú hosszt, illetve az egység képes megtanulni az egyes gépekhez vagy gépcsoportokhoz 

tartozó nullpontokat. 

Az egyes gépekhez rendelhetjük a rádiusz / átmérő beállítást, illetve a mértékegységet. Az egyes 

gépekhez tartozó beállítások a nullpont váltással együtt aktiválódnak, így elkerülve az esetleges hibákat.  

 
 

 

9.2 ALAPÉRTELMEZETT GÉP 

A 8.1 fejezetben leírtaknak megfelelően a gép bekapcsolása, majd a X és Z irányú referenciapontok 

felvétele után egy fiktív „M0” alapértelmezett gépre vált. 

Ehhez a géphez tartozó paramétereket a felhasználó állítja be a 8.1, 8.2 és 8.3 pontokban ismertetett 

lépések során, és ezzel lehetővé teszi, hogy úgy mérjünk, hogy gépi nullpontot nem tárolunk el.  

 

 Figyelmeztetés: Az „M0” gép mindig látható a listán, és nem szerkeszthető, nem törölhető.  

Beállító etalon 

 E346 
szerszámbemérő 

Beállító etalon 

NC orsó vége 
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9.3 NC GÉPI NULLPONT LÉTREHOZÁSA 

Az E346 bemérő gép az alapértelmezett M0-n kívül 9 különböző gépi nullpont 

kezelését teszi lehetővé (M1 – M9). 

Egy új gépi nullpont létrehozásakor automatikusan az első szabad számot  

kapja meg 1-től 9-ig. 

Helyezzen be egy ismert hosszú és átmérőjű beállító etalont az orsóba, majd 

lépjen be a gépi nullpont kezelő menübe a  megnyomásával.   

 

A már megadott gépek listája jelenik meg, valamint az elérhető ikonok listája 

(létrehozás, szerkesztés, aktiválás). 

  

 Új gépi nullpont létrehozása 

 A kiválasztott nullpont paramétereinek a szerkesztése (M0 

esetében nem elérhető)  

 Tengely értékek kézi beállítása (az M0 esetében automatikus) 

 A kiválasztott gépi nullpont aktiválása 

 Kilépés a gépi nullpont menüből  

Ha megnyomja az új gépi nullpont létrehozását , felugrik a jelszót 

kérő ablak. 

Adja meg a jelszót: , majd hagyja jóvá a  

megnyomásával. 

A képernyőn a különböző lehetőségek jelennek meg az új gépi nullpont 

beállításához. Az első beállítás esetén az M1 látható, mert ez lesz az első 

szabad pozíció az M0 után. 

A jobb felső sarokban a gépi nullpont 

száma jelenik meg, valamint sugár 

(radius) vagy átmérő (diameter) és 

milliméter vagy inch. 
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 X tengely érték rádiuszban vagy átmérőben kifejezve 

 Mértékegység, milliméter vagy inch 

  Gépi nullpont törlése 

  Kilépés a gépi nullpont menüből  

 

Válasszuk ki a „mm/Inch" és a „Rad/Dia" beállítások közül a megfelelőt, 

majd folytassuk a nullpont mérésével. 

Nyomja meg a  billentyűt, majd adja meg a beállító etalon átmérőjét 

a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével. 

 

Pl.  

 

Hagyja jóvá a megadott értéket a  billentyűvel. 

 

Nyomja meg a  billentyűt, majd adja meg a beállító etalon hosszát 

 

Pl.  

 

Hagyja jóvá a megadott értéket a  billentyűvel. 

 

A beállított értékek a megfelelő ikonok mellett láthatók. 

Az E346 bemérővel a gépi nullpontokat automatikus üzemmódban vagy 

rögzített szálkereszttel is fel lehet venni. A 7.3 pontban leírtaknak 

megfelelően a pontos mérés miatt javasoljuk, hogy a gépi nullpontokat 

rögzített szálkereszttel a képernyő középső részén vegye fel. 
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Illessze a szerszámot vagy a beállító etalont, álljon rá (legjobb fókusz + legnagyobb kiállás: lásd 7.2), 

majd nyomja meg a  vagy  gombot.  

 

Az értékek felvétele. 

Amint az értékeket elmentette, az offszet (eltolási értékek) aktiválódnak, és 

megjelennek az X és Z mezőben.  A tengely értékeknek meg kell egyeznie a 

beállító etalon méreteivel. Amennyiben az értékek nem egyeznek, 

megismételheti a műveletet. 

 

Végezetül nyomja meg a  gombot, a gép arra kéri, hogy mentse a 

változtatott adatot:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomja meg a  gombot, az új nullpont mentésre kerül, és a kijelzőn 

aktívként jelenik meg a most létrehozott gépi nullpont.Ha a tengelyeket még 

nem mozgattuk el a kalibrálás után, akkor a mért értékek is ugyanazok 

lesznek. 

 

A kép közepén az elérhető gépi nullpontok új listája lesz látható.  

 

Lépjen ki a gépi nullpontok menüből a  gomb megnyomásával a mérés elkezdéséhez vagy 

nyomja meg a  gombot és ismételje meg a fenti műveletet egy új gépi nullpont felvételéhez. 

 

Ahogy a képen is látszik a szám mellett (M1 –M9) a „no name” elnevezés látható. 

Ezt később meg lehet változtatni a TD346 szoftver segítségével (lásd 11 fejezet). 

 

 Figyelmeztetés: A gépi nullpont elmentéséhez nem szükséges minkét tengely bemérése.  
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9.4 NC GÉPI NULLPONTOK AKTIVÁLÁSA 

Az előző eljárással az összes olyan gép (max. 9) nullpontját rögzítsük, amelyen a szerszámokat használni 

fogjuk. 

A szerszámok megfelelő beméréséhez szükséges az adott gépi nullpont kiválasztása és aktiválása. 

A következőképpen járjon el:  

Lépjen be a gépi nullpont menübe:  

Nyomja meg a kör alakú gombot és válassza ki a listáról az aktiválandó 

nullpontot: a rendszer automatikusan megjeleníti a választott gép 

beállításait. 

 

 
 

Nyomja meg a  gombot és hagyja jóvá a választott nullpontot.  

 

A képernyő visszatér a főképernyőre; a kijelzett méret értékeket a rendszer 

frissíti a beállított gépi nullpontnak megfelelően, amelyet a jobb felső 

sarokban láthat. Ettől kezdve minden mérés kizárólag a kiválasztott gépi 

nullponthoz érvényes. 

 Amennyiben a választott gépi nullponthoz szükséges sugárról átmérőre 

kapcsolni (lásd 8.2), ezt két piros csík jelzi a fő menü fölötti címkén. 

A mértékegységet (mm/inch) nem lehet változtatni: ezt a gépi nullpont 

létrehozásakor kell beállítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 alapértelmezett sugár – kapcsoljon 
átmérőre 

Itt nyomja meg! 
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9.5 NC GÉPI NULLPONT SZERKESZTÉSE VAGY TÖRLÉSE 

Nyomja meg a  billentyűt a gépi nullpont menü megnyitásához. 

 

Válassza a gépi nullpontot a szerkesztéshez vagy törléshez. 

 

 

Nyomja meg a  billentyűt, és adja meg a  

jelszót. A 9.3 pontban bemutatott menürendszer nyílik meg, amelyben ismét 

bemérheti a nullpontot, illetve átválthat sugár/átmérő vagy MM/Ich között. 

 

 

 
 

A gépi nullpont törléséhez nyomja meg a  gombot, a rendszer megerősítést kér a művelet 

elvégzéséhez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha a  gombot nyomja meg, törli a gépi nullpontot, ha a  választja, visszalép az előző 

ablakhoz. 

Amennyiben a gépi nullponthoz szerszám-összeállítások tartoznak, egy második kérdés is megjelenik: 
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 Figyelmeztetés:A gépi nullpont törlésével a hozzá tartozó szerszám-összeállításokat is törli. 
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10. SZERSZÁM-ÖSSZEÁLLÍTÁSOK 

10.1 BEVEZETÉS 

Az E346 szerszámbemérővel végzett méréseket 9 listába csoportosíthatjuk: „toolset” (szerszámkészlet) 

S1 – S9, amelyek mindegyike egy gépi nullponthoz van rendelve és maximum 99 szerszám tartozhat 

hozzá. 

Egy szerszámkészlet alatt szerszámok egy csoportját értjük, amely egy adott gépen egy meghatározott 

munkadarabhoz vagy megmunkálási feladathoz tartozik.  

Például ha a DWR0123 munkadarab megmunkálásához szükség van egy nagyoló és egy simító maróra, 

egy fúróra valamint egy dörzsárra, akkor ez a négy szerszám egy „szerszámkészletet” (tool set) alkot az 

E346 memóriájában – pl. drw0123 néven. Így az NC gép rész-programjával megegyező korrekciós szám 

használható, maximálisan összehangolva az adatokat, és kiküszöbölve a lehetséges hibákat.  

10.2 SZERSZÁMKÉSZLET LÉTREHOZÁSA ÉS MÉRÉSE 

Nem szükséges, hogy a szerszámkészletek létrehozása és a mérések egyszerre történjenek: egy korábban 

létrehozott készlethez hozzárendelhetünk egy később mért szerszámot is. Ebben az esetben a következő 

fejezetet is tanulmányozza át. 

Az viszont mindenképpen szükséges, hogy legalább egy gépi nullpontot létrehozzunk az alapértelmezett 

M0 mellett, amelyhez a készletet rendelhetjük: az M0 nullponthoz nem 

rendelhető szerszámkészlet. 

Egy szerszámkészlet létrehozásához és méréséhez kövesse az alábbi 

lépéseket: 

A fő menüben nyomja meg a  billentyűt, ha nincs szerszámkészlet a 

memóriában, a következő figyelmeztetés jelenik meg:  

 

Nyomja meg az -t a folytatáshoz. 

Ha már létrehoztunk szerszámkészleteket, akkor ezek listája jelenik meg a jobb oldali képernyőképnek 

megfelelően.  

Új szerszámkészlet létrehozásához nyomja meg a  gombot; a 

rendszer az új készletnek az „S” betűjel mellé az 1–9 közötti első szabad 

számot adja, és automatikusan az aktív gépi nullponthoz rendeli; az 

elnevezése pedig „no name” lesz. 

Amennyiben éppen az M0 aktív, megjelenik az összes nullpont listája, 

amelyik közül az egyikhez az új szerszám-összeállítást rendelni kell. 
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Amint az egyik gépi nullpontot kiválasztottuk, új szerszám-összeállítást hozhatunk létre; ha azonban 

megnyomjuk a  gombot, megszakítjuk a műveletet. 

Miután létrehozta a szerszám-összeállítást, ellenőrizheti a tulajdonságait a 

képernyő jobb felső sarkában: 

              

Eközben a képernyő alsó részén megjelennek a készlethez tartozó első 

szerszám adatai: 

 

Minden egyes szerszámhoz az alábbiak menthetők el: a „T” a gép számjegyes 

vezérlése által használt korrekció (1–9999), „X” és „Z” értékek és a „r” sugár. 
A számjegyes mezőket méréssel, vagy közvetlenül billentyűzettel történő 

betáplálással is meg lehet adni. 
Az első megadandó adat a szerszámkorrekció száma: nyomja meg a 

 gombot, és adja meg a szerszámhoz rendelt számot pl. , 

majd nyomja meg a jóváhagyás gombot. 

 

Miután a lehető legjobban ráállt a szerszámra (legjobb fókusz + legnagyobb 

kiállás), elmentheti az értékeket a  és  billentyűkkel. 
 

A szerszám méretei azonnal megjelennek a 

mentés gombok melletti mezőkben, és 

automatikusan mentésre kerülnek a szerszám-

összeállítás menüből való kilépéskor vagy új 

szerszám hozzáadásakor.  
 

Amennyiben rögzített szálkereszttel szeretné a 

mérést végezni, akkor a mérés elvégzése előtt álljon rá a szálkereszttel a 

tengelyekre.  

 

Szerszámkészlet 
száma 

Szerszám 
száma 1 – 10 

Gépi nullpont száma és beállítása 
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 X tengely rögzítése,  Z tengely rögzítése. 
 

 

A  gomb megnyomásával a rendszer megvizsgálja a szerszám profilját, 

és amennyiben felismer sugarat, berajzolja a képernyőre és beírja az értéket a 

megfelelő mezőbe:   
 

. 

 

Többször is megismételhetjük a geometriai méréseket, mivel az E346 több 

geometriai alakot is képes felismerni. Szükség esetén finommozgatással a 

szerszámprofil bizonyos részeit kizárhatja a képből, hogy ne zavarják a mérést. 

Ilyen típusú vizsgálatoknál kiemelten fontos a szerszám megtisztítása, hogy a 

szerszámprofil árnyéka egyértelmű legyen: sérült vagy kopott szerszámélek 

nem ismerhetők fel. 0,5 mm-nél kisebb átmérőjű szerszámok nem ismerhetők 

fel. 

 

Miután az első szerszám adatait elmentette, újat hozhat létre, ha megnyomja a  billentyűt és 

megismétli a fenti műveletet.  

 

Lehetséges új szerszám létrehozása anélkül, hogy lemérnénk; elég csak néhány méretet felvenni vagy 

elméleti értékeket megadni a tengely értékeket és a sugárt kijelző szürke mező megnyomásával: így a 

billentyűzet segítségével betáplálhatja a kívánt értékeket.  

A szerszám-összeállítás egyéb funkcióihoz tanulmányozza az alábbiakat.  

A művelet befejezéséhez szerszám-összeállítás menübe való visszalépéshez nyomja meg a  

gombot. 
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10.3 SZERSZÁM-ÖSSZEÁLLÍTÁS SZERKESZTÉSE 

Megnyithatja a szerszám-összeállítás menüt a szerszámok eltávolításához, 

méréséhez, vagy címkenyomtatáshoz.  

A főmenüben nyomja meg a  gombot az elmentett szerszám-

készletek megnyitásához.  

Ahogy a képen is látszik, az egyes szerszám-összeállítások neve mentéskor 

„no name”. 

Ezt később megváltoztathatja a TD346 szoftver segítségével (lásd 11 fejezet). 

A szerszám-összeállítás választásával megjelenik a vonatkozó információ is: a 

hozzá tartozó nullpont és szerszámok száma.  

A szerkesztéshez válassza ki a készletet és nyomja meg a  gombot. 

 

Megjelenik a készlet első szerszáma, és az előző fejezetben bemutatottaknak 

megfelelően hozzá lehet rendelni értékeket.  

 

A nyilakkal előző és a következő szerszámot lehet kivá-

lasztani a szerszámkészletben. 

 

A nagyító ikon segítségével rákereshet a készleten belül egy 

bizonyos számú szerszámra a billentyűzet segítségével. 

Amennyiben nem létezik a megadott számú szerszám, a szoftver a 

megelőző számú szerszámot hozza be.  

 

A törlés gomb segítségével az éppen aktív összeállításból törölheti 

a megnyitott szerszámot. Miután a nagyító vagy a nyíl ikonok 

segítségével kiválasztotta a kívánt szerszámot, a törlés gomb 

megnyomása után a rendszer megerősítést kér.  

 

ha a  gombot nyomja meg, törli a szerszámot, ha a  választja, visszalép az előző ablakhoz. 

 

A szürke offset gomb megnyomásával megváltoztathatja szerszám számát a mentett 

értékek változtatása nélkül. 
 A szerszámszámok átrendezésekor a rendszer automatikusan frissíti az aktuális szerszám 

indexét.  
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Amennyiben már egy létező számú szerszámot akar létrehozni, az alábbi üzenet jelenik meg: 
 

 
 

A művelet befejezéséhez szerszám-összeállítás menübe való visszalépéshez nyomja meg a  

gombot. 

 

10.4 SZERSZÁM-ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS SZERSZÁMOK TÖRLÉSE  

Törölhet már létező szerszám-összeállításokat, ha helyet szeretne nyerni egy 

új készletnek. 

A főmenüben nyomja meg a  gombot az elmentett szerszám-

készletek megnyitásához. 

Válassza ki a törölni kívánt készletet és nyomja meg a  gombot; a 

rendszer megerősítést kér a művelet elvégzéséhez. 

Az  megnyomásával a teljes készletet törli; ha a  választja, a 

művelet megszakad. 

 

 

Természetesen a szerszámkészlet törlésével a benne lévő összes szerszámot is 

törli. 

 

 

 Amennyiben véletlenül töröl egy szerszám-összeállítást a TD346 szoftver 

biztonsági mentésének segítségével lehet helyreállítani. 
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10.5 CÍMKENYOMTATÁS 

Amennyiben a szerszámbemérőhöz csatlakoztatva van az s’Print-S címkenyomtató, akkor a szerszám-

készletben tárolt mérési eredményeket címkére lehet nyomtatni. 

A főmenüben nyomja meg a  gombot az elmentett szerszámkészletek megnyitásához.  

Válassza ki a nyomtatandó szerszám-összeállítást és nyomja meg a  gombot. 

A címke nyomtatásához először végezze el a méréseket, mentse el az értékeket, majd nyomja meg a 

 gombot. 

 Az információkat az alábbi formátumban fogja megkapni:  

 

 

   

 

 

 Csak a szerszám adatlapon elmentett értékek kerülnek nyomtatásra; az ábra pedig a képernyőn 

megjelenő kép lesz. 

Szerszámkészlet száma Gépi nullpont száma 

Szerszámprofil kép 

Offset száma és Sorszám a 
készleten belül 

X tengely érték Sugár vagy átmérő 

 Z tengely érték 

Mért sugár 
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11. TD346 SZOFTVER 
 

A TD346 szoftver, melyet Microsoft Windows® operációs rendszerrel felszerelt PC-re lehet telepíteni, a 

géphez a felhasználási és karbantartási útmutatóval együtt mellékelt CD-n található.  

A TD346 segítségével az alábbi funkciók érhetők el: 

 BIOS frissítése  

 Gépek és szerszám-összeállítások elnevezése  

 A szerszám elnevezések mozgatása egyik gépről a másikra (az offszet automatikus korrekciójával) 

 Kód és irány megadása a készleten lévő összes szerszámhoz  

 Poszt-processzor szerszámtáblázat a legjobb CNC kommunikációs formátum  

 Printer szerszám táblázat 

 Szerszámbemérő biztonsági mentés helyreállítás 

 

A TD346 szoftver csak akkor működik, ha a PC össze van kapcsolva az E346 szerszámbemérővel, mert 

az összes adat (gépek, szerszámkészletek) az E346-on van elmentve.  

 

11.1 CSATLAKOZTATÁS 

Az E346-ot csatlakoztatni kell a PC-hez az alapfelszerelésben kapott A vagy B típusú USB kábellel:  

 
FIGYELEM: Amennyiben az E346 nem megfelelőképpen lett csatlakoztatva, az alábbi képernyő jelenik 

meg:  

 



11. TD346 SZOFTVER                                                                                                             ELBO CONTROLLI srl 
E346szerszámbemérő 

 56 

Csak észlelt csatlakoztatás után tudja a TD346 funkcióit használni. 

 

 

Csatlakoztassa a szerszámbemérő USB portjához azt a PC-t, amelyikre telepítette a TD346-ot. Amint 

megtörtént a csatlakoztatás, a PC automatikusan feltelepíti a meghajtóra a szükséges funkciókat. 

11.2 SZOFTVER REGISZTRÁCIÓ 

A TD346 licensze ingyenes, azonban arra kérjük, hogy az E346 gyártási számával együtt regisztrálja a 

terméket, így megkapja a frissítéseket és a híreket.A szolgáltatás és a kiegészítő fájlok ingyenesek és azok 

is maradnak.  

A megnyitáskor és minden utasítás teljesítése előtt megjelenik egy regisztrációra való felhívás: 

 

Amennyiben a PC rendelkezik internetkapcsolattal, kattintson a „Go to the registration site” (Menj a 

regisztrációs oldalra) linkre, máskülönben használjon egy internetkapcsolattal rendelkező gépet és menjen 

a „http://www.elbocontrolli.it/registration” oldalra.  
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Töltse ki a regisztrációs adatlapot: pontosan adja meg a szerszámbemérő modelljét, gyártási számát, 

valamint egy érvényes email címét, majd hagyja jóvá az adatokat, és küldje el őket. 

 

Egy alfanumerikus 14 karakterből álló regisztrációs kódot kap a megadott email címre; másolja le majd 

illessze be a megfelelő mezőbe, figyelembe véve a kis és nagybetűk közti különbséget, majd nyomja meg 

a  billentyűt.  

 

Addig nem tudja a szoftvert korlátlanul használni, amíg nem adta meg a regisztrációs kódot, és csak a 

 gombot nyomja meg minden kérésnél. 

 Amennyiben több gépe is van, mindegyiket külön kell regisztrálni.  

11.3 A SZOFTVER HASZNÁLATA 

Bekapcsoláskor a TD346 kapcsolódik a szerszámbemérőhöz, majd automatikusan letölt minden 

információt és biztonsági mentést hoz létre. Miután letöltötte az adatokat, megjelenik a gép könyvtára: 

egy faszerkezetben olvashatók a szerszám-összeállítások. 

 

Gép 

Szerszámkészlet 
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 A TD346 kizárólag akkor működik, ha a szerszámbemérő megfelelően lett csatlakoztatva, illetve a 

meghajtó sikeresen telepítésre került.  

Bármikor lehetséges az adatok importálása/exportálása az alábbi billentyűk megnyomásával:  

          

 

A gép választásával megjelenik a konfigurációja:  

 

Ezen a felületen elnevezheti a gépet, választhat a lehetséges posztprocesszor formátumok közül, 

megadhatja a számjegyvezérlés korrekciós táblázatában a szerszámok maximum számát, valamint 

megadhatja az offset szerszámok mentésének helyét.  

A program első használatakor be kell állítani minden egyes géphez a konfigurációt, különösképpen az 

adatok exportálásának a formátumát (posztprocesszor), a használt számvezérléses modellnek 

megfelelően. 

 

 A TD346 automatikusan elmenti a gép konfigurációjának adatait.  

 

A szerszámkészlet választásakor a tartalom táblázat formájában jelenik meg: 

Adat exportálása 
Adat importálása 



11. TD346 SZOFTVER                                                                                                             ELBO CONTROLLI srl 
E346szerszámbemérő 

 59 

 
 

A szerszámtáblázat beállításai alatt látható a CN fájl előnézete.  

Nevet adhat, vagy megváltoztathatja a nevét a szerszámtáblázatnak; a sárga hátterű mezőben a kód 

található, ami fontos lehet a szerszámkorrekciós fájl exportálásakor.  

A többi mezőt, az elnevezéseket és a szerszám méreteit könnyen tudja módosítani az E346 géppel (lásd 

10.3). 

A bal oldalt található jelölőnégyzetek segítségével tudja a korrekciós fájlba belerakni (ha kiválasztja) 

vagy kivenni (ha nem választja ki) az egyes szerszámokat.  

 

A táblázattól jobbra található ikonokkal az alábbi funkciók érhetők el:  

Szerszámtáblázat nyomtatása 

 

 

 

 

 

A szerszámtáblázat nyomtatása gombbal az 

éppen megnyitott táblázatot nyomtatja 

papírra:  

 

Fájl korrektor a megadott 
CNC formátumban 

A megjelölt négyzetek 
melletti szerszámok 

bekerülnek a korrekciós 

fájlba 
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A szerszámtáblázat másik géphez való rendelése 

Ezzel a funkcióval megváltoztatható a kiválasztott szerszámtáblázathoz tartozó gép. A 

szerszámkorrekciós értékek megváltoznak az eredeti és az új gép közötti nullpont különbségének 

megfelelően.  

 

 

Miután kiválasztotta az új gépet, a szoftver kiszámolja a két 

nullpont közötti különbséget, majd jóvá kell hagyni a 

műveletet: 

 

 Mentés 

A szerszám offset mentése a számjegyvezérlés megadott nyelvén. Utána ezt a fájlt a számjegyvezérlésre 

kell áthelyezni a korrekciós értékek frissítése miatt. 

El kell nevezni a fájlt, és az éppen használt gép mentési útvonalától eltérőt kell választani. 

 

11.4 KONFIGURÁLÁS ÉS ADAT HELYREÁLLÍTÁS  

 Konfigurálás 

A konfigurációs menü segítségével szerkesztheti a szoftver interfészének a nyelvét. Válassza ki a felkínált 

nyelvek közül az önnek megfelelőt.  

 

 

  A beállítások a szoftver következő megnyitásakor lépnek életbe. 

 

 

A konfigurációs gomb segítségével a korábban elmentett adatokat helyre tudja álltani (gépi nullpont és 

szerszám-összeállítás). 
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A TD346 automatikusan biztonsági másolatot készít minden egyes importálásról / exportálásról, mindig 

felülírva a korábbi mentéseket.  Ilyen módon mindig csak az aznapi utolsó biztonsági mentés érhető el, 

azonban az elmúlt 15 nap biztonsági mentései elérhetők az archívumban.  

 

 

Az adatok helyreállításához nyissa meg a konfigurációs menüt: a „Restore data” (adatok helyreállítása) 

menüpontban megtekintheti az elérhető mentett másolatokat kezdve a legrégebbitől a legfrissebbig (év, 

hónap, nap). 

Válassza ki a másolatot és hagyja jóvá a műveletet: 

 

Ezután az adatot lehet szerkeszteni, nyomtatni, „posztprocesszálni”, azonban megmaradnak a TD346 

szoftverben.  

Amennyiben az E346 szerszámbemérő memóriájában szeretné helyreállítani az adatokat, használja az 

„Exportation” (exportálás) gombot. 
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 FIGYELEM: a szerszámbemérő memóriájában lévő adatok felülírásra kerülnek, és nem lehet törölni a 

műveletet. A helyreállított másolat minden később létrehozott gépe, szerszámkészlete és mérése elvész!   

 

11.5 BIOS FRISSÍTÉSE 

A TD346 szoftverbe beépített funkció a szerszámbemérő BIOS-ának frissítése, melynek köszönhetően a 

legfrissebb elérhető verzió telepíthető az Elbo Controlli honlapjának (www.elbocontrolli.it) „Download” 

menüjéből. 

A TD346 szoftver regisztrálása után automatikusan értesítést kap a szerszámbemérőhöz elérhető 

frissítésekről, valamint megkapja a letöltés linkjét. Máskülönben meg kell keresnie az adott modellhez és 

gyártási számhoz tartozó fájlt az Elbo Controlli honlapjának „downloads” (letöltések) menüjében.  

 

Miután letöltötte az „e346_fw_v***.bios” fájlt, nyomja meg a „BIOS” ikont és kezdje meg a 

frissítést. 

 

 

 

 

A program megerősítést kér a frissítés megkezdése előtt:  

 

A folytatáshoz nyomja meg a „Yes” (igen) gombot. 

Keresse meg a fájlt, majd kattintson duplán a fájlra, hogy átmásolja az E346-ra. 

 

http://www.elbocontrolli.it/
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Elkezdődik a fájl átmásolása a PC-ről a szerszámbemérőre. Várja meg amíg a másolás befejeződik. 

Eközben az E346 képernyőjén is követheti az adatátvitel állapotát. 

 

Miután megtörtént az adatátvitel, nyomja meg a TD346 ablakán az OK gombot. 

 

Az adatátvitel végeztével az E346 ellenőrzi a fájl épségét, majd felajánlja az új szoftver telepítését. 

              

A  gomb megnyomásával a szerszámbemérő elkezdi az új BIOS telepítését, mely közben a 

következő üzeneteket olvashatja:  

 

  

 

A TD346-tól kapott fájl beolvasása 
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A belső flash memória ellenőrzése  

 

 

  

A korábbi BIOS törlése. 

 

FIGYELEM: Ha ilyenkor, akár véletlenül, kikapcsolja a gépet, 

akkor használhatatlan lesz. 

 

 

 

   

Az új BIOS írása 

 

FIGYELEM: Ha ilyenkor, akár véletlenül, kikapcsolja a gépet, 

akkor használhatatlan lesz.  

  

 

 

Az új BIOS ellenőrzése 

   

 

 

 

 

A hardver programozása befejeződött: nyomja meg a 

gombot 
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Az E346 elektronikája újraindul: BIOS új verziója illetve a frissített 

adatok láthatók. 
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12. KARBANTARTÁS 

12.1 RENDSZERES KARBANTARTÁS 

A készülék nem igényel rendszeres karbantartást. Amennyiben szükséges, végezze el az alábbi 

műveleteket: 

12.1.1 BEÁLLÍTÓ ETALONOK, SZŰKÍTŐK ÉS ORSÓK KENÉSE 

Ahhoz hogy a szerszámbemérő fent említett alkatrészei hatékonyan és pontosan működjenek, minden 

csere alkalmával tisztítsa meg és kenje be, majd száraz helyen tárolja őket.  

Az orsónak csak a látható és köszörült részeit kell tisztítani és kenni megelőzve az oxidációt legalább a 

munkanapok végén egyszer. 

A kenéshez használjon antioxidáns kenőanyagot, mint pl. a Chesterton 775 folyadékot, vagy hasonló 

termékeket. 

12.1.2 A KIJELZŐ TISZTÍTÁSA 

A kijelző háza polisztirol, míg maga az érintőképernyő poliészterből készül. A tisztításához használjon 

tiszta textíliát zsíroldó hatású tisztítószerrel (ne használjon oldószert vagy érdes anyagot).  Ne fújjon 

semmilyen anyagot közvetlenül a képernyőre. 

12.1.3 AZ OPTIKAI RENDSZER TISZTÍTÁSA 

Az optikai részekhez (lencse és lámpa) használjon antisztatikus törlőkendőt; nedvesítse be optikai 

rendszerek tisztítására való szerrel. 
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13. HIBAKERESÉS 

13.1 BEVEZETÉS 

Ez a fejezet segítséget nyújt a szerszámbemérő használata közben előforduló leggyakoribb problémák 

megoldásában. Minden problémához tartozik néhány ellenőrzési művelet, valamint lehetséges megoldás. 

Természetesen az alábbi lista nem teljes, amennyiben további segítségre van  szüksége kérjük, forduljon a 

helyi viszonteladóhoz.  

 

13.2 PROBLÉMÁK, OKOK ÉS MEGOLDÁSOK 

PROBLÉMA: A szerszámbemérő nem kapcsol be. 

OK: Nincs központi áramellátás. 

MEGOLDÁS: Ellenőrizze a csatlakozást a tápfeszültség hálózathoz; 

Ellenőrizze a lehetséges külső biztosítékokat és/vagy kapcsolókat; amennyiben hibás, 

cserélje le őket. 

OK: A szerszámbemérő áramellátása hiányzik. 

MEGOLDÁS: Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a készülék hátoldalán (Lásd. 5.7 

pont); 

Ellenőrizze a tápegység kimenetelén megvan-e a 12V tápfeszültség. Ismételje meg az 

ellenőrzést, amikor a szerszámbemérő be van kapcsolva. Amennyiben van 12 V, lépjen 

kapcsolatba szervizzel. 

PROBLÉMA: Nehéz elmozdítani a Z tengelyt felfele. 

OK: A kiegyensúlyozó rugó sérült. 

MEGOLDÁS: Távolítsa el az oszlop felső borítását és ellenőrizze, hogy a kiegyensúlyozó rugó sérült-e, 

majd lépjen kapcsolatba a technikai ügyfélszolgálattal az alkatrész cseréjével 

kapcsolatban.  

PROBLÉMA: A mérés pontatlan, de ismételhető. 

OK: A gép lineáris kompenzációs paraméterei rosszak. 

MEGOLDÁS:  Állítsa vissza az eredeti beállításokat (lásd 8.7.3). 

PROBLÉMA: Számítási értékek nem pontosak, és nem megismételhetők. 

OK: A kamera rendszer szálkeresztje ütődés miatt nem párhuzamos a gép tengelyeivel 

MEGOLDÁS:   Lásd a vonatkozó pontot a későbbiekben. 

OK: Az E346 elektronikája vagy érzékelő rendszere hibás. 

MEGOLDÁS: Lásd a következő hibát.   

PROBLÉMA: A tengelyirányú mérés nem történik meg. 

OK: Az E346 elektronikája vagy érzékelő rendszere hibás. 

MEGOLDÁS:  Amennyiben a hiba mindkét tengely esetében jelentkezik, a hibát valószínűleg az E346 

elektronikája okozza; máskülönben a mérőrendszerben vagy a kábelekben keresendő a 

hiba. Lépjen kapcsolatba a technikai osztállyal az alkatrész cseréjéhez. 



OK:  Adatmentés közben történt áramkimaradás miatt a memóriában tárolt adatok 

módosultak. 

MEGOLDÁS:  Lásd a következő hiba megoldását.  

PROBLÉMA: Szabálytalan működés az eszköz használata közben. 

OK:  Adatmentés közben történt áramkimaradás miatt a memóriában tárolt adatok módosultak 

(nullpontok, beállítások). 

MEGOLDÁS:  Állítsa vissza az eredeti beállításokat (lásd 8.8).  

PROBLÉMA:  A megjelenítő szoftver frissítése. 

OK:  Új, frissített funkciók és/vagy opciók telepítése. 

MEGOLDÁS: Ehhez a művelethez szükséges egy személyi számítógép, melyet az USB porton keresztül 

az E346 elektronikájára kell csatlakoztatni. 

A www.elbocontrolli.it oldal letöltési menüjében (DOWNLOAD) töltse le a megfelelő 

frissítő szoftvert, majd futtassa a szerszámbemérőhöz csatlakoztatott PC-ről a TD346 

programot és kövesse a 12.5 pont utasításait.   

PROBLÉMA: Az automatikus ráállás különböző mérési értékeket ad a képernyő különböző 

részein. 

OK: A kamerarendszer kalibrálása nem megfelelő. 

MEGOLDÁS:  Végezze el a 8.7.1 pontban bemutatott kalibrálási műveletet.  

OK: A kamerarendszer rögzített szálkeresztje nem párhuzamos a szerszámbemérő 

tengelyeivel. 

MEGOLDÁS:  Lásd a következő pontot.  

OK: A kamerarendszer rögzített szálkeresztje nem párhuzamos a szerszámbemérő tengelyeivel 

és/vagy a kép fókusza többé nem a szerszám legnagyobb kiállásánál van. 

OK: Ütközés miatt a tartórendszer vagy az optikai rendszer pozíciója elfordult és/vagy 

elmozdult. 

MEGOLDÁS: Ellenőrizze, hogy a tartórendszer és az optikai elemek rögzítése megfelelő-e, majd vegye 

fel a kapcsolatot a technikai ügyfélszolgálattal. 

PROBLÉMA:  Az S’PRINT-s címkenyomtató nem működik. 

OK:  A printer nincs vagy nem megfelelően van az áramforráshoz csatlakoztatva. 

MEGOLDÁS:  Ellenőrizze, hogy az áramforráshoz való csatlakoztatás az 5.7.3 pontnak megfelelő-e. 

OK:  A nyomtató elvesztette a konfigurációs beállításokat. 

MEGOLDÁS:  Az 5.7.3 pontban leírtaknak megfelelően állítsa be az E346 konfigurációját. 

PROBLÉMA: A címkék távolsága nem megfelelő. 

OK:  A címkéknek nem megfelelő a formátuma és/vagy nincs rajtuk osztás. 

MEGOLDÁS:   Használjon eredeti címkéket 

OK:  A címkék csúsznak, vagy nem megfelelően jönnek ki, mert különböző vastagságúak. 

MEGOLDÁS:   Használjon eredeti címkéket 

OK:  A nyomtató elvesztette a címkék igazításának a beállításait. 

MEGOLDÁS:  Az 5.7.3 pontban leírtaknak megfelelően állítsa be az E346 konfigurációját. 
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Jelen kézikönyvben szereplő bármely információ vagy adat előzetes bejelentés nélkül változhat. 

Jelen kézikönyv sem részben, sem egészben a gyártó írásos engedélye nélkül nem sokszorosítható: 

 
 

ELBO CONTROLLI s.r.l.  

Via S Giorgio, 21 

20821 Meda (MB) ITALIA 

info@elbocontrolli.it 
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