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PROGRAM AYARLARI

• Start verildi¤inde ç›kar.
Robot çal›fl›yor.

• Strok afla¤› iniyor iflareti

• Strok yukar› ç›k›yor iflareti

Power buton ON
konumuna getirildi¤inde
ekranda yukar›daki
iflaret ç›kar, robot
afla¤›daki do¤ru sabit
ve düflük h›zda hareket
eder. S›f›rlama swicine
dokundu¤u anda durur,
ve afla¤›daki iflaret ç›kar

GÖSTERGE

POWER BUTON

HIZ

-  1 4 0

ÜST DÖNÜfi

P 1 - 0 1 0

ALT DÖNÜfi

MOD HAFIZA MOD HAFIZA MOD

MOD HAFIZA

PROGRAM NO

P1’den P7’ye
kadar seçilir.

• Afla¤› dönüfl iflareti 
ç›kar.

•Afla¤› ve yukar› tufllar›
  ile tesbit edilen de¤er
  girilir.

Robot ayarl› programda
çal›flmaya bafllar

START

• h = H›z iflareti ç›kar
• Afla¤› ve Yukar› tufllar›
  ile de¤er girilir.
Min  = 2
Max = 20

0 0 0

Stop konumunda
robot çal›flm›yor

GÖSTERGE

GÖSTERGE

I . 000

• Üst dönüfl iflareti
ç›kar.
• Afla¤› ve yukar› tufllar›
  ile tesbit edilen de¤er
  girilir.

PROGRAM



NOT: Tabanca ve ba¤lant› borular› strok
çal›fl›rken kabin penceresi en alt
seviyeye vurmayacak flekilde ba¤lant›
yap›l›r.

• Tabanca ba¤lant›lar› yap›ld›ktan sonra, kabin üst seviyesini ölçmek için,
       yukar› butonu ile, strok gözetlenerek yukar›ya al›n›r.

• Strok kabinin üst seviyesine yaklafl›rken dikkat ederek ad›m ad›m butona 
dokunarak ayar yap›l›r. Bu arada ekranda ç›kan de¤er ölçü olarak

kullan›l›r.
• Ç›kan de¤er not edilir ve o de¤erin üzerine ç›k›lmaz. Buradaki amaç tabanca

ba¤lant› ve kollar›n›n çal›flaca¤› mesafe kabine çarpmayacak flekilde 
ayarlanabilmesi için gerekli de¤erlerin tesbit edilmesidir.

• Robot strok ayarlar› programlan›rken bu de¤erler dikkate al›n›r.
• Ayarlar yap›l›rken afla¤›dan yukar›ya iki ayr› de¤er girmek gerekir. Bunlar alt

dönüfl ve üst dönüfl olarak tabir edilecektir.

• Boyanacak parçan›n, boyuna göre afla¤›dan ve yukar›dan 10 cm boflluk vermek
gerekir.

• Strok durduktan sonra, robota boya tabancalar›n›n ba¤lant›lar›, kabinin alt 
seviyesine göre uygun olarak yap›l›r.

Robot Kabin

Tabanca

Kabin alt
seviye
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Örnek

NOT : Boyama tabancalar›n›n
çal›flma penceresi kabine göre
de¤iflir.

Robot Kabin
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Boflluk

Boyanacak
Parça

10
0 

cm

Ask›

Filtre

0

B
oy

a 
ça

l›fl
m

a 
pe

nc
er

es
i

10 cm Boflluk

Ü
st

 D
ön

üfl
 1

40
 c

m

A
lt 

D
ön

üfl
20

 c
m



• Robot, boya tabancalar›n›n çal›flaca¤› kabin önüne getirilir.
(zemin düzgün ve gönyesinde olmal›d›r.)

NOT : Boya tabancalar› ve
ba¤lant› kollar› ilk etapta ba¤lanmaz.

• Robot ile kontrol ünitesi ba¤lant›s›, ara kablo ile yap›l›r.
• Kontrol ünitesi, flebeke voltaj kablosu ile topraklama kablosu, itina ile tak›l›r.
• Kontrol ünitesi üzerindeki mandal ON konumuna getirilir ve robot çal›flmaya

bafllar ve göstergede afla¤›daki iflaret ç›kar.

I  _ _ _

• Strok afla¤› do¤ru sabit ve düflük h›zda hareket eder.
• S›f›rlama swicine dokundu¤u anda durur ve afla¤›daki iflaret ç›kar.

  000

Bu nokta robotun en alt seviyesidir ve robot s›f›r noktas› olarak buray› kabul eder.
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De¤erli Müflterimiz;

Micron PRC 100 Boyama Robotu, ileri teknoloji ile üretilip, ayr›nt›l› bir kalite
kontrolden geçirildikten sonra kullan›m›n›za sunulmufltur.

Üretiminde, rahat kullan›m ve dayan›kl› malzeme seçimi esas al›nan PRC 100,
verimlilik yönünden de kullan›c›y› tatmin edecek özelliklere sahiptir.

Cihaz›n rahat ve do¤ru kullan›m› için, lütfen bu kitapç›¤› dikkatle okuyup, bir
baflvuru kayna¤› olarak saklay›n›z.

Yetkili Sat›fl Bayimiz, do¤abilecek sorunlara h›zla müdahale edip, sisteminizin
devaml›l›¤›n› sa¤lamakla sorumludur.

Firmam›z› ve markam›z› tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.

                 Sayg›lar›m›zla

                 ELARS ELEKTRON‹K LTD. fiT‹.

Robot Kabin

Strok

KURULUM SUNUfi



Micron PRC 100 Boyama Robotu ekonomik dizayni ile kolay bak›m ve çal›flma imkan›
sunar.

Boyama robotlar›nran kolay bak›m ve kullan›m istenir. Micron PRC 100 boyama robotu
bu amaçla üretilmifltir.

PRC 100 boyama robotu çok fonksiyonla beraber güçlü bir performans sergiler.
Dijital operatör sayesinde kolay kullan›m ve uygulama yap›l›r.

• Dijital Öperatörler Paneli 4 Dijit display, 7 Fonksiyon tufl.
• Hafiza ayarlar› her farkl› ürün için haf›zaya al›nabilir (max. 7 haf›za)
• Robot Çal›flma Aral›klar› ve h›z› farkl› olarak ayarlan›r.
• Robot çal›flma esnas›nda çal›flma aral›¤›, h›z ve çal›fl›lan program ekrandan

izlenebilmektedir. Bu özellik daha sonraki uygulamalarda ayar ve kullan›m
kolayl›¤› sa¤lamaktad›r.

• Robot çal›flma esnas›nda program ayarlar›n› de¤ifltirme ve program atama.

C . 0 0 0

C . 0 0 0

• Program numaralar›n› ve parametre
de¤erlerini artt›r›r.

• Program d›fl›nda ve stop konumunda iken
strok manuel yukar› tafl›n›r.

GÖRÜNÜM ‹S‹ FONKS‹YON

C . 0 0 0

Power Buton

Gösterge Ekran›

Program Tuflu (SARI)

Mod Tuflu (MAV‹)

Yukar› Tuflu (YEfi‹L)

Afla¤› Tuflu (YEfi‹L)

Haf›za Tuflu (BEYAZ)

Start Tuflu (YEfi‹L)

Stop Tuflu (KIRMIZI)

Program Listesi

• Sisteme gelen flebeke voltaj›n› aç›p, kapat›r.

• Program parametrelerini ve de¤erlerini
buradan izlemek mümkündür.

• P1 ile P7 aras› programlar bu tufla 
bas›larak izlenir.

• Programlar içerisinde dolaflma tufludur.
• Parametre de¤erleri bu tufl ile görülür.

• Parametre de¤erlerini haf›zaya almak için 
bu tufla bas›l›r.

• Program numaralar›n› ve parametre
de¤erlerini azalt›r.

• Program d›fl›nda ve stop konumunda iken
strok manuel afla¤› tafl›n›r.

• Robot operatör panelinden bu tufl ile çal›fl›r.
• Seçilen program bu tufl ile atan›r.

• Robot operatör panelinden bu tufl ile
durdurulur.

• Ayarlanan programlara verilen isim veya 
kodlar buraya CD kalemi ile not al›n›r.
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ÖZELL‹KLER D‹J‹TAL OPERATÖR

Teknik Özellikler
‹flletme Gerilimi : 220 V / 50 Hz.
Güç : 0.55 kw
Strok (standart) : 30 cm - 150 cm
Kademesiz H›z Ayar› : 5 - 40 m / dak.
Strok Kontrol : Enkoder
Tafl›ma Kapasitesi : 30 kg. (max.)
G / D / Y : 61 cm x 61 cm x 261 cm (tekerlek dahil)
A¤›rl›k : 150 kg.


