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Voorwoord

Copyright
Copyright ©2021 BRM Sales B.V.. Alle rechten wereldwijd voorbehouden. U
heeft schriftelijke toestemming van BRM nodig voordat u deze publicatie en
software of delen hiervan in welke vorm dan ook kopieert, distribueert,
verzendt of vertaalt.

Alle informatie, schema's en technische beschrijvingen die hierin worden
vermeld, blijven eigendom van BRM Sales B.V.. Deze mogen alleen worden
gebruikt om de machine te bedienen of te installeren.

Kennisgeving disclaimer
In dit document verwijst BRM naar BRM Sales B.V..

De bouw en/of configuratie van onze producten kunnen veranderen. BRM is
niet verplicht om eerder geleverde machines aan te passen.

De informatie in deze handleiding is correct en volledig voor het beoogde
gebruik van de machine. Wanneer u vragen heeft over het gebruik of de
procedures, kunt u contact opnemen met BRM voor nadere uitleg of om te
toestemming te krijgen.

De handleiding in de Engelse taal is de oorspronkelijke handleiding. Vertalingen
gebruiken de handleiding in de Engelse taal als brondocument.

BRM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verschillen tussen de
oorspronkelijke handleiding in het Engels en de vertaalde handleidingen.
Wanneer de inhoud en de nauwkeurigheid van een vertaalde handleiding niet
overeenkomt met het brondocument, is de handleiding in het Engels leidend.

Handelsmerken
Alle handelsmerken in deze handleiding zijn geregistreerde handelsmerken van
de betreffende leveranciers.

Garantie
De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn opgenomen in de algemene
voorwaarden.

De garantie op de machine vervalt indien:
• De instructies voor service en onderhoud niet worden nageleefd.
• Reparaties of aanpassingen niet worden uitgevoerd door onze

medewerkers of als deze worden uitgevoerd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming.

• Geen originele onderdelen van BRM worden gebruikt of wanneer niet
voorgeschreven smeermiddelen worden gebruikt.
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• De machine onjuist of voor een niet beoogd doel wordt gebruikt.
• Er materialen worden verwerkt die niet geschikt zijn voor werkzaamheden

met lasers. Hiermee bedoelen we onder andere corrosieve materialen of
materialen die corrosieve ingrediënten bevatten.

• De machine niet wordt geleverd door BRM.

Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage vallen buiten de garantie.

Productaansprakelijkheid
BRM of een onderaannemer is niet aansprakelijk voor claims van externe
partijen veroorzaakt door:
• Een onjuist gebruik van de machine, gebruik dat niet in deze handleiding

wordt beschreven of dat niet voldoet aan de algemene voorwaarden.
• Onvoldoende onderhoud.
• Verwijderde veiligheidsvoorzieningen.
• Aanpassingen van de machine uitgevoerd door een andere partij. Hieronder

vallen wijzigingen aan de software en het gebruik van vervangende
onderdelen die niet door BRM zijn geleverd.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Conformiteit
De machine is getest, gecertificeerd en voldoet aan de relevante richtlijnen en
geharmoniseerde normen. Zie Conformiteitsverklaring op pagina 84.

De machine voldoet ook aan alle relevante CE-richtlijnen en is daarom voorzien
van een plaat met inscriptie.

Opmerking
Medewerkers van BRM moeten de machine installeren, instellen en de eerste
keer starten. Deze opmerking vervangt de installatievoorwaarde vermeld in
richtlijn 2006/42/EG.

CE-markering

Bij de instructies in dit document is geen rekening gehouden met plaatselijke
regel- en wetgeving. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van alle
betreffende plaatselijke regel- en wetgeving.
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Opnieuw in gebruik nemen
Neem contact op met BRM wanneer u de machine opnieuw in gebruik wilt
nemen of wilt verkopen. BRM en de onderaannemer bespreken met u de
procedures, de voorwaarden, het onderhoudscontract enzovoort om er zeker
van te zijn dat de machine na het opnieuw in gebruik nemen veilig en juist
werkt.

Wanneer u geen contact opneemt met BRM, is BRM niet verantwoordelijk voor
enige claims voortkomend uit het opnieuw in gebruik nemen.
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Contactinformatie
De importeur/CE-houder van deze machine is:

BRM Sales B.V.

Adres: Ambachtsstraat 43

Postcode: 7102 DW

Stad: Winterswijk

Land: Nederland

Telefoon (algemeen): 0544 350 320

E-mail (algemeen): info@brmlasers.com

Telefoon (ondersteuning): 088 42 64 111

E-mail (ondersteuning): support@brmlasers.com

Website (algemeen): www.brmlasers.com

Website (ondersteuning op
afstand):

help.brmlasers.com

Website (ondersteuning): support.brmlasers.com

De lasersnijmachines van BRM worden geproduceerd door ZING CNC-laser en
geïmporteerd en gedistribueerd door BRM Sales B.V..
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1 Informatie over deze handleiding

1.1 Doelgroep van deze handleiding
Deze handleiding is bedoeld voor operators. Een operator gebruikt de machine
om objecten te snijden of te graveren. De operator voert ook
onderhoudswerkzaamheden uit die te maken hebben met de bediening van de
machine.

Wanneer de operator toestemming heeft om onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren of parameters te wijzigen, moet deze voor deze werkzaamheden zijn
opgeleid. Zie Trainingsniveaus op pagina 29.

1.2 Toepassingsgebied van deze handleiding
In deze handleiding krijgt de operator informatie die nodig is om de machine
veilig te bedienen en te onderhouden.

1.3 Typografische conventies

In de handleiding worden de volgende schrijfwijzen gebruikt.

Schrijfwijze Gebruikt voor: Voorbeeld:
Genummerde lijst Acties die een bepaalde volgorde

hebben, zoals bij procedures.
1. Druk op de aan-uitknop.

Niet genummerde lijst Lijsten met items. - Item 1
- Item 2

Vetgedrukte tekst (Onder)titels. Omgeving

Informatie die van belang is. Lees deze instructies.

Menunamen in de
gebruikersinterface.

- Selecteer het Hoofdmenu.

Cursieve tekst Titels van afbeeldingen Laserkop op X-as

Vraagtekens Meldingen in de
gebruikersinterface.

"Noodstop actief".

Vierkante haakjes Softwaretoetsen,
toetsenbordknoppen en
hardwareknoppen.

[Start], [Enter], [2].

Tekst in blauw (in pdf)

Tekst geschreven als ("....."
op pagina ...) (op papier)

Kruisverwijzingen naar paragrafen,
tabellen of afbeeldingen.

Doelgroep op pagina 11
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Zie Veiligheidsaanduidingen op de machine op pagina 23 voor informatie over
veiligheidssymbolen.

Deze stijlen en symbolen worden gebruikt voor situaties die gevaar voor
gebruikers, apparatuur of de omgeving kunnen opleveren, en voor informatie
die van belang is:

Opmerking
Geeft informatie die helpt bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Pas op
Waarschuwt voor een situatie die materiële schade kan veroorzaken wanneer u
de veiligheidsinstructies niet naleeft.

Waarschuwing
Waarschuwt voor een situatie die fysiek letsel en/of materiële schade kan
veroorzaken wanneer u de veiligheidsinstructies niet naleeft.

Gevaar
Waarschuwt voor een situatie die ernstig fysiek letsel en/of aanzienlijke
materiële schade kan veroorzaken wanneer u de veiligheidsinstructies niet
naleeft.

1.4 Meeteenheden

In deze handleiding worden SI-standaard eenheden gebruikt.

1.5 Beschikbaarheid van deze handleiding
De originele papieren versie moet in de buurt van de machine worden bewaard
zodat operators die eenvoudig kunnen raadplegen.

1.6 Gerelateerde documenten

Voor een lijst met relevante documenten: zie het BRM Support-portal.

Via portal Support (ondersteuning) zijn onder andere deze documenten
beschikbaar:
• Materiaalveiligheidsinformatiebladen (zoals voor koelvloeistoffen, optiek en
smeermiddelen)

• Handleidingen voor de bijbehorende apparatuur (BRM-afzuiginstallatie)

1.7 Assistentie vragen
Wanneer u fouten of ontbrekende informatie in deze handleiding vaststelt, kunt
u contact opnemen met BRM.

Ga naar de website Support of neem contact op met uw plaatselijke
verkooporganisatie wanneer u ondersteuning bij het bedienen of onderhouden
van de machine nodig heeft.

brmlasers.com
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2 Inleiding

2.1 Functionele beschrijving

Beoogd gebruik

De machine is bedoeld voor het snijden of graveren van materiaal met behulp
van een laser. Het is alleen toegestaan materialen te gebruiken die met een
laser kunnen worden bewerkt. Oneigenlijk gebruik van deze machine of
materialen is niet toegestaan.

Gevaar
BRM is niet verantwoordelijk voor schade en letsel veroorzaakt door oneigenlijk
gebruik.

Functionele beschrijving

De lasermachine gebruikt een geconcentreerde lichtbundel (laserstraal) om in
of door materialen te branden. Voor graveren wordt een laag vermogen
gebruikt en om door materiaal te snijden wordt een hoog vermogen gebruikt.

2.2 Opbouw van de machine
Een lasersysteem om te snijden bevat de volgende onderdelen:
• De verwerkingseenheid zelf (de lasermachine om te snijden)
• Externe koeler
• Externe rookafzuiginstallatie (een niet filterende rookafzuiginstallatie is

onderdeel van de standaardmachine)
• Externe luchtpomp (standaard) of compressor (optioneel)
• Bedieningssoftware (LightBurn) voor een externe pc

Een pc kan rechtstreeks via een usb of een netwerk met de machine worden
verbonden.

De bedieningssoftware bevat altijd updates voor bugs en beveiliging. BRM
biedt updates voor functies gedurende twee jaar. Na twee jaar kan de
gebruiker de periode voor updates van functies verlengen.

2.3 Interfaces voor de operator
De operator gebruikt het bedieningspaneel op de machine. Het
bedieningspaneel toont de instellingen voor elk productieproces.

Er is een noodstopknop voor noodgevallen.
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2.4 Bedieningsprincipes
De lasermachine gebruikt een laserstraal. Een laserstraal is een straal van
geconcentreerd licht met een enkelvoudige frequentie. De energie van de
laserstraal genereert hitte om materiaal te graveren of te snijden.

De machine heeft een CO2-bron die de laserstraal genereert. De golflengte van
de laserstraal is 10600 nm.

Niet alle materialen zijn geschikt om met laser te worden bewerkt. Het is niet
mogelijk om materialen met de volgende eigenschappen te snijden of te
graveren:
• Materialen die laserenergie kunnen overbrengen zonder dat het materiaal

zelf wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld, lucht en specifieke kristallijne
materialen.

• Materialen die laserenergie terugkaatsen. Deze materialen worden gebruikt
als optische lenzen of reflectoren.

Materialen kunnen tijdens het bewerken met laser ook gevaarlijk zijn. De hitte
van de laser kan giftige en dodelijke gassen veroorzaken. Hierbij gaat het onder
andere over materialen die chloride bevatten.

Voor een lijst met materialen en de geschiktheid daarvan: zie het BRM Support-
portal.

2.5 Taken van de operator
De operator bedient de machine.

De operator heeft de volgende taken:
• De machine starten en stoppen.
• Producten laden en verwijderen.
• Productiewerkzaamheden uitvoeren.
• Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
• Apparatuur wisselen om een ander product te bewerken.
• Problemen oplossen.

2.6 Opties
De machine kan worden voorzien van deze opties:
• Draaieenheid

Om meer delicate producten te bewerken. Een draaieenheid kan met rollers
of een klauw worden gebruikt.

• BRM-afzuiginstallatie (onafhankelijke luchtafzuig- en reinigingseenheid)
• Aventist-rooster

Een speciaal productierooster dat laserreflecties voorkomt en de kwaliteit
van het product kan verbeteren.

• CerMark-laserspray

brmlasers.com
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2.7 Specificaties

Elektrisch

Voeding: 230 V~ 50/60 Hz 1-fase geaard

Voedingsverbruik: 2,3 kW

Zekering: - Ingebouwde automaton 10 A netvoeding
- Ingebouwde automaton 10 A hulpvoeding

Extra stroomaansluiting: 3x 230 V~ 50/60 Hz 1-fase geaarde aansluiting 10 A
(gecombineerde aansluitingen)

Laserclassificaties

Machine: Product uit laserklasse 1

Primaire laserbron: Product uit laserklasse 4

Type laser: CW-DC-10600 nm

Uitgaand vermogen laser: 75-150 W

Rode laserpointer: Product uit laserklasse 2

Type laser: CW-DC-650 nm

Uitgaand vermogen laser: <5 mW

Mechanisch

600 900 1300 1600
Gewicht: 250 kg 350 kg 450 kg 550 kg

Afmetingen B
D
H:

1.570 x
970 x
1.320 mm

1.570 x
1.160 x
1.320 mm

1.960 x
1.460 x
1.320 mm

2.160 x
1.560 x
1.320 mm

Max. belasting lasertafel: 200 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur: 15- 38 °C

Solutions for creators and producers
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LightBurn-specificaties
Opmerking
Dit is een samenvatting en deze kunnen zijn gewijzigd. Zie de website
LightBurn voor de nieuwste systeemvereisten voor de bedieningssoftware.

Ondersteunde bestandsindelingen

Vectorindeling: dxf, ai, plt, dst, dsb, enz.

Bitmapindeling: bmp, jpg, gif, png, mng, enz.

Indeling om op te slaan: lbrn, rd

Indeling om te
exporteren:

ai, dxf, svg

Systeemvereisten

Besturingssysteem pc: - Windows 7 of later
- Mac OS 10.11 of later
- Linux (64-bits)

Pc-processor: - Minimaal: Pentium III of CPU586
- Aanbevolen: Pentium IV

Geheugen: - Minimaal: 1 GB

brmlasers.com
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3 Veiligheid

3.1 Inleiding

3.1.1 Het belang van veiligheid
Veiligheid tijdens het werk is belangrijk. De machine en de laser kunnen
gevaarlijk zijn. Operators en engineers moeten van de gevaren op de hoogte
zijn en moeten weten hoe werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

De organisatie moet voor een veilige werkomgeving zorgen en medewerkers
trainen op het gebied van veiligheid en veiligheidsmaatregelen.

3.2 Veiligheidsinstructies
Tijdens productie en onderhoud:
• Volg de instructies in deze handleiding.
• Neem plaatselijke wet- en regelgeving in acht.

Wellicht is het volgende verplicht:
- Een veiligheidsplan.
- Een werkomgeving die afgeschermd is of wordt aangegeven.
- Een EHBO-trommel.
- Een brandveiligheidsplan en brandblusapparatuur.

Waarschuwing
Lees, voordat u met de machine gaat werken, eerst de handleiding door. Lees
met name het hoofdstuk over veiligheid.

Waarschuwing
Gebruik de machine alleen waarvoor deze is bedoeld. Oneigenlijk gebruik is
gevaarlijk en is niet toegestaan.

Waarschuwing
Wijzig de instellingen of het bedieningsprogramma niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de leverancier.

Gevaar
Aanpassingen van machineonderdelen of het bedieningsprogramma kan
gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

Opmerking
De handleidingen moeten voor alle medewerkers beschikbaar zijn.

• Zorg ervoor dat medewerkers voldoende zijn getraind voor hun
werkzaamheden.

• Voer preventief onderhoud uit.
• Voer de dagelijkse inspectie uit.
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• Stop de machine meteen wanneer er gevaar dreigt of wanneer de machine
anders reageert dan normaal.

• Pas onderdelen van de machine niet aan, en dan vooral geen onderdelen
die met veiligheid te maken hebben.

3.3 Algemene gevaren

3.3.1 Mechanisch
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:
• Mensen kunnen vast komen te zitten in bewegende onderdelen.

- Draag tijdens werkzaamheden geen ringen, horloges, sieraden of
stropdassen en draag geen loszittende kleding.

- Bedek lang haar.
• Breng, indien nodig, met meerdere personen zware onderdelen omhoog.

Een persoon mag maximaal 25 kg tillen.
• Gebruik reserveonderdelen die door BRM worden aangeraden.

Pas op
Bedien de machine niet wanneer onderdelen ontbreken. De machine moet
compleet zijn.

3.3.2 Elektrisch
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:
• Alleen gecertificeerde elektromonteurs mogen het elektrisch systeem

onderhouden.
• Geef de sleutel van het elektriciteitspaneel niet aan een persoon die niet
gecertificeerd is.

• Voer bij werkzaamheden aan elektrische onderdelen de lock-out/tag-out-
procedure op pagina 69 uit.

• Houd uw kleding, handen en voeten droog.
• Draag geen ringen, horloges, brillen met een metalen montuur of sieraden.
• Zorg ervoor dat u geaard bent om te voorkomen dat statische elektriciteit

elektronische onderdelen kan beschadigen.

3.3.3 Laser
De risico's en de veiligheidsinformatie voor lasers en laserproducten zijn
onderverdeeld in laserklassen. Hoe hoger de laserklasse, hoe gevaarlijker het
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laserproduct. De laserklassen worden in de specificatie IEC 60825-1
gedefinieerd.

Laserclassificaties

Machine: Product uit laserklasse 1

Primaire laserbron: Product uit laserklasse 4

Type laser: CW-DC-10600 nm

Uitgaand vermogen laser: 75-150 W

Rode laserpointer: Product uit laserklasse 2

Type laser: CW-DC-650 nm

Uitgaand vermogen laser: <5 mW

Een lasermachine uit klasse 1 is onder alle normale bedrijfsomstandigheden en
bij uitgevoerd onderhoud veilig. De gevaarlijke laserbron van de laser uit klasse
4 en de rode laserpointer zijn veilig in de machine opgeborgen. Wanneer het
lasergedeelte of toegangspanelen worden geopend, worden deze
spanningsloos. Op deze manier is de machine een veilige lasermachine uit
klasse 1.

Waarschuwing
De classificatie Product uit laserklasse 1 voor de machine is alleen geldig
wanneer de machine en het bijbehorende beveiligingssysteem in de
oorspronkelijke staat verkeren. Bovendien mag het beveiligingsscherm niet
verkleurd of anderszins beschadigd zijn.

Waarschuwing
Als het beveiligingssysteem niet in de oorspronkelijke staat verkeerd, of het
beveiligingsscherm is verkleurd, wijzigt de classificatie voor de machine in de
classificatie Product uit laserklasse 4 van de laserbron.

Als het beveiligingsscherm is verkleurd, kan de bescherming tegen de laser
voor de operator niet worden gegarandeerd.

3.3.4 Chemische stoffen

3.3.4.1  Materiaalveiligheidsinformatiebladen

In de Materiaalveiligheidsinformatiebladen is meer en gedetailleerde informatie
over materialen beschikbaar. Voor materialen die door BRM worden geleverd
en in de machine of tijdens het onderhouden daarvan worden gebruikt: zie het
BRM Support-portal. Voor overige materialen die u gebruikt of verwerkt, dient u
de Materiaalveiligheidsinformatiebladen bij uw leverancier op te vragen.

3.3.4.2  Giftige materialen en gassen

De hitte van de laser brandt door materiaal waardoor gassen vrijkomen. De
hitte kan de chemische samenstelling van het oorspronkelijke materiaal
veranderen of afbreken. Hierdoor kunnen materialen en gassen giftig zijn.

De afvalbak vangt afval en materialen op die tijdens het werken met de laser
vrijkomen. Dit materiaal kan giftig zijn.
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De filters in het rookafzuigsysteem verzamelen gassen die tijdens het werken
met de laser vrijkomen. Het filter kan hoge concentraties geabsorbeerde
gassen en deeltjes bevatten. Deze kunnen kankerverwekkend zijn.

Waarschuwing
Draag ademhalingsbescherming, een veiligheidsbril en beschermende
handschoenen bij het legen van de afvalbak of wanneer u de filters van het
rookafzuigsysteem moet aanraken. Gebruik ademhalingsbescherming uit klasse
FFP2 of beter.
Afval en materialen kunnen giftig of kankerverwekkend zijn.

Waarschuwing
Neem contact op met de fabrikant/importeur om er zeker van te zijn dat het
materiaal dat u gebruikt veilig is om te bewerken met laser.

3.3.4.3  ZnSe-laserlenzen met een coating van thoriumfluoride

Waarschuwing
Draag beschermende handschoenen van latex of vinyl wanneer u een lens
aanraakt.
Handschoenen beschermen de huid en voorkomen vuil op de lens.
Gooi de handschoenen na gebruik weg.

De machine heeft een lens van zinkselenide (ZnSe). ZnSe-lenzen bevatten een
coating van thoriumfluoride die iets radioactief is. Wanneer deze branden, geeft
de coating van thoriumfluoride gevaarlijke en giftige gassen af.

Wanneer een ZnSe-lens breekt of brandt, komt ZnSe vrij. ZnSe is giftig bij
inslikken of inademen. ZnSe is ook giftig voor waterleven en heeft langdurige
effecten.

3.3.4.4  Spiegels

De spiegels in de machine zijn gemaakt van germanium.

Stof of rook van germanium kan irritatie van de huid of slijmvliezen
veroorzaken. De spiegels geven echter geen stof of gassen van germanium af
en zijn daarom veilig.

3.3.5 Brand
De hitte van de laser brandt door materiaal en kan gassen verbranden.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:
• Zorg dat er in de buurt van de machine CO2-brandblussers aanwezig zijn.

• Maak de machine regelmatig schoon. Afvalmateriaal kan in de brand
vliegen.

• Houd papier en andere brandbare materialen uit de buurt van het pad van
de laser.

• Gebruik de machine niet wanneer het onweert. Schakel de stroom naar de
machine uit.

• Zorg ervoor dat de rookafzuiginstallatie is ingeschakeld. Deze zorgt ervoor
dat brandbare gassen worden opgezogen.
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3.4 Veiligheidsapparatuur
Waarschuwing
De classificatie Product uit laserklasse 1 voor de machine is alleen geldig
wanneer de machine en het bijbehorende beveiligingssysteem in de
oorspronkelijke staat verkeren. Bovendien mag het beveiligingsscherm niet
verkleurd of anderszins beschadigd zijn.

Waarschuwing
Als het beveiligingssysteem niet in de oorspronkelijke staat verkeerd, of het
beveiligingsscherm is verkleurd, wijzigt de classificatie voor de machine in de
classificatie Product uit laserklasse 4 van de laserbron.

Waarschuwing
Als het beveiligingsscherm is verkleurd, kan de bescherming tegen de laser
voor de operator niet worden gegarandeerd.

3.4.1 Noodstopsysteem
De machine is voorzien van een noodstopknop. Wanneer u op de
noodstopknop drukt, stopt de machine meteen en schakelt naar een veilige
status. De laserbron en de aandrijfmotoren worden spanningsloos en
uitgeschakeld. De indicatielampjes op het bedieningspaneel blijven branden
omdat de elektriciteit naar de elektriciteitskast niet wordt afgesloten.

Voorbeeld van een noodstopknop
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Druk op de noodstopknop wanneer er zich een mogelijke onveilige situatie
voordoet. Dit kan een gevaarlijke situatie voor een persoon zijn, brand of
onverwacht gedrag van de machine.

3.4.2 Netschakelaar
De machine heeft een netschakelaar om de machine volledig spanningsloos te
maken. U kunt de netschakelaar vergrendelen om te voorkomen dat de
machine van spanning wordt voorzien.

Voorbeeld van een netschakelaar
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3.4.3 Beveiligingsscherm
De beschermkap heeft een transparant beveiligingsscherm. Tijdens
werkzaamheden beschermt het beveiligingsscherm de operator tegen de
laserstraal. Tijdens werkzaamheden moet de beschermkap zijn gesloten. De
laser wordt door een veiligheidssensor spanningsloos gemaakt wanneer de
beschermkap wordt geopend.

Voorbeeld van een beveiligingsscherm

1 Beveiligingsscherm

2 Machineframe

3.4.4 Veiligheidscontacten
De beschermkap en het toegangspaneel tot de laser zijn voorzien van
magnetische schakelaars. De machine stopt wanneer u de beschermkap of het
paneel opent.

Voorbeeld van een veiligheidsschakelaar
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3.4.5 Sleutels
Sleutels voorkomen niet toegestaan gebruik of toegang.

Pas op
Alleen geautoriseerde en opgeleide medewerkers mogen over een sleutel
beschikken.

Voor de machine zijn de volgende sleutels beschikbaar:
• Een sleutel om de elektriciteitskast te openen.
• Een sleutel om de laser van spanning te voorzien.

3.4.6 Signaallamp
De machine heeft een lasersignaallamp die de status van de laser aangeeft.

Voorbeeld van een lasersignaallamp

Kleur Beschrijving

Rood De machine wordt niet van spanning voorzien. De beschermkap
is bijvoorbeeld open of de noodstop is gebruikt.

Groen De machine wordt van spanning voorzien. De laser is UIT.

Oranje De machine wordt van spanning voorzien. De laser is AAN.

3.4.7 Veiligheidssignaal voor de koeler
De externe koeler zendt een besturingssignaal naar de machine. Als de koeler
niet goed werkt, wordt het besturingssignaal onderbroken en stopt de laser.

3.4.8 Veiligheidsaanduidingen op de machine
Opmerking
Controleer de veiligheidsaanduidingen regelmatig. Vervang aanduidingen die
ontbreken of beschadigd zijn.

De machine is van de volgende veiligheidsaanduidingen voorzien. Zie Plaats
van de veiligheidsaanduidingen op de machine op pagina 25
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Pictogram Beschrijving van
risico's

Plaats

Elektrische spanning.

Gevaar wanneer u aan de
machine werkt terwijl de
machine is
INGESCHAKELD.

- Secundair aansluitpaneel
- achter.

- Toegang tot
elektriciteitskast -
rechtsvoor.

Hoogspanning Levensgevaar

Hochspannung Lebensgefahr

Caution - High voltage

Hoogspanning (30.000 -
55.000 V).

Gevaar in
laserbroncompartiment
en
laservoedingcompartime
nt tijdens service en
onderhoud wanneer de
machine is
INGESCHAKELD.

- Elektriciteitskast - achter.
- Laserbroncompartiment -

achter.

Bewegende
machineonderdelen.

Tijdens werkzaamheden
gevaar bij de
eindstoppen van de
assen.

- Spindels van de X-as en
Z-as - lasergedeelte,
rechts.

- Spindels van de X-as en
Z-as - lasergedeelte,
links.

Bewegende
machineonderdelen.

Tijdens werkzaamheden,
service en onderhoud
gevaar bij de aandrijfriem
van de X-as en Y-as aan
beide zijden.

- Bij
koelvloeistofaansluitingen
- achter.

Laserstraling.

Tijdens werkzaamheden,
service en onderhoud
gevaar in het
lasergedeelte.

Tijdens service en
onderhoud gevaar in het
laserbroncompartiment.

- Onder het
bedieningspaneel.

- Laserbroncompartiment -
achter.

- Laserkop.
- Lasergedeelte - achter.

Algemene gevaren.

Gevaar tijdens
werkzaamheden, service
en onderhoud.

- Onder de signaallamp.
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Pictogram Beschrijving van
risico's

Plaats

LASERKLASSE 1
naar DIN EN60825-1: 2014

Blijf bij de machine wanneer die in bedrijf is i.v.m. mogelijk brandgevaar. 

Schakel de machine uit wanneer u deze onbeheerd achterlaat.

Niet openen tijdens gebruik.

LASER KLASSE 1
nach DIN EN60825-1: 2014

Wegen möglicher Brandgefahr Maschine während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Raum verlassen.

Während des Betriebs nicht öffnen.

CLASS 1 LASER PRODUCT
according to DIN EN60825-1: 2014

Stay with the machine when in operation to prevent possible fire hazard. 

Turn the machine off when leaving the machine unattended.

Do not open when in use.

- Laserstraling.
- Brand.
- Niet openen tijdens

werkzaamheden.

- Onder het
bedieningspaneel.

3.4.8.1  Plaats van de veiligheidsaanduidingen op de machine

Deze afbeeldingen tonen de plaatsen van de veiligheidsaanduidingen.

Veiligheidsstickers - voorzijde 1
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Veiligheidsstickers - voorzijde 2

Veiligheidsstickers - achterzijde 1
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Veiligheidsstickers - achterzijde 2
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3.5 Afvalmateriaal
Opmerking
Neem de plaatselijke wet- en regelgeving in acht wanneer u afval weggooit.

De machine produceert de volgende afvalmaterialen:
• Stof en deeltjes door het productieproces.

Deze materialen worden door het rookafzuigsysteem verwijderd. Reinig het
lasergedeelte en het rookafzuigsysteem. Zie Schema preventief onderhoud
op pagina 67.

• Filters van een onafhankelijke luchtafzuiging en filtereenheid (bijvoorbeeld
een BRM-afzuiginstallatie).
De filters vangen stof en gassen op die tijdens het laserproces vrijkomen.
Vervang deze filters en gooi deze weg zoals beschreven in de
documentatie van de fabrikant van de eenheid.

• Aventist-rooster.
Wanneer een rooster is vervangen, gooit u het oude rooster weg als
chemisch afval.

3.6 Omgevingsaspecten

3.6.1 Uitstoot van gassen
Tijdens het verwerken van materialen kunnen giftige gassen ontstaan.

Gebruik de standaard rookafzuiginstallatie om gassen van de machine naar
buiten af te voeren.

Gebruik een onafhankelijke rookafzuiginstallatie en filtereenheid (bijvoorbeeld
een BRM-afzuiginstallatie) als het niet mogelijk is om de gassen naar buiten af
te voeren. Een onafhankelijke rookafzuiginstallatie en filtereenheid verwijdert
giftige gassen en geeft daarna schone lucht af.

3.6.2 Afvoeren
Wanneer de machine het einde van de gebruiksduur heeft bereikt, is de
eigenaar verantwoordelijk voor het veilig demonteren en afvoeren ervan. Neem
bij het afvoeren de plaatselijke wet- en regelgeving in acht.

3.6.3 Reach-verklaring
De REACH-verordening is een verordening over de productie van en handel in
chemicaliën in de EU om de gezondheid van mensen en het milieu te
beschermen. De REACH-verordening is met ingang van 1 juni 2007 van kracht
gegaan.

Rekening houdende met de voorschriften van de verordening, produceert BRM
artikelen en is een downstreamgebruiker van chemische substanties.

BRM heeft de intentie om volledig aan de REACH-verordening te voldoen. Wij
controleren onze leveranciers om er zeker van te zijn dat deze voldoen aan de
REACH-vereisten wat betreft alle materialen en substanties die in onze
producten worden gebruikt.
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Op verzoek zal BRM relevante informatie verstrekken, zoals
Veiligheidsinformatiebladen.

3.7 Ontmanteling
Wanneer de machine ontmanteld wordt, moeten deze toevoeren en
aansluitingen worden ontkoppeld:
• Vermogen
• Koeler
• Luchtpomp of compressor
• Rookafzuiginstallatie

3.8 Trainingsniveaus
BRM raadt deze trainingsniveaus aan:
• Operator:

Lager of middelbaar beroepsonderwijs. Getraind door de supervisor.
• Supervisor:

Middelbaar beroepsonderwijs. Getraind door installatiemedewerkers na het
installeren van de machine.

• Onderhoudsmonteur:
Middelbaar beroepsonderwijs.

Neem contact op met BRM voor meer informatie over training.
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4 Beschrijving

4.1 Functionele beschrijving

4.1.1 Overzicht van de machine
De lasermachine is voorzien van deze belangrijke onderdelen.

Overzicht van de machine (veiligheidsafdekking gesloten en geopend)

1 Beschermkap 3 Lasergedeelte

2 Machineframe 4 X-Y-assen met laserkop

5 Bedieningspaneel en noodstopknop
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Overzicht van de machine (rechterzijde)

1 Primair aansluitpaneel

2 Elektriciteitskast

Overzicht van de machine (achterzijde)

1 Laserbroncompartiment 3 Secundair aansluitpaneel

2 Koelvloeistofaansluitingen 4 Aansluitingen voor
rookafzuiginstallatie
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4.1.2 Lasergedeelte
Dit is het gedeelte waar de laserstraal het materiaal snijdt of graveert. Tijdens
bewerkingen wordt het lasergedeelte afgesloten door de beschermkap.

Lasergedeelte met geopende veiligheidsafdekking

De beschermkap heeft een transparant beveiligingsscherm. Tijdens
werkzaamheden beschermt het beveiligingsscherm de operator tegen de
laserstraal. Tijdens werkzaamheden moet de beschermkap zijn gesloten. De
laser wordt door een veiligheidssensor spanningsloos gemaakt wanneer de
beschermkap wordt geopend.

Voorbeeld van een beveiligingsscherm

1 Beveiligingsscherm

2 Machineframe
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4.1.3 Mechanische assen en laserkop
De laserkop beweegt langs een mechanische X-as. De X-as beweegt langs een
Y-as. Het product is op de lasertafel geplaatst die via de spindels omhoog of
omlaag beweegt (Z-as). De beweging van de assen wordt via het
bedieningspaneel geregeld.

Laserkop op X-as
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4.1.4 Optisch systeem
De machine heeft drie spiegels die de laserstraal vanaf de laserbron naar de
lens reflecteren. De lens in de laserkop centreert de laserstraal.

Configuratie van de laser en spiegels

A Eerste spiegel 1 Laserbron

B Tweede spiegel

C Derde spiegel

De eerste spiegel (A) weerkaatst de laserstraal op de tweede spiegel (B) op de
X-as. Deze tweede spiegel weerkaatst de lichtbundel op de derde spiegel (C)
op de laserkop. Deze derde spiegel weerkaatst de lichtbundel op de lens die de
laserstraal centreert op het product.

4.1.5 Bedieningspaneel
De operator gebruikt het bedieningspaneel om de productie uit te voeren en te
monitoren.

Het programma voor de productie wordt op een computer voorbereid en
vervolgens in de machine geladen. Indien nodig kan de operator kleine
correcties rechtstreeks via het bedieningspaneel doorvoeren.
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4.1.6 Koeler
Een koeler (een extern koelsysteem) houdt de laser koel.

De koeler is een gesloten systeem met koelvloeistof. De koelvloeistof stroomt
via een slang naar de laserbron. De koelvloeistof absorbeert de hitte van de
laserbron en houdt deze koel. De warme koelvloeistof stroomt vervolgens via
een retourslang terug naar de koeler.

Er loopt een alarmkabel van de koeler naar de machine om een signaal te geven
dat de koeler goed werkt. Wanneer de waterstroom stopt of wanneer de koeler
onvoldoende koelt, stopt het signaal en stopt ook de werking van de laser.

Voorbeeld van een koeler
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4.1.7 Luchtpomp
Een luchtpomp blaast voortdurend frisse lucht langs de snijlijn van de laser. Een
luchtpomp wordt standaard bij de machine geleverd. De luchtpomp is
aangesloten op een extra stopcontact en een luchttoevoerslang.

Voorbeeld van een luchtpomp

De luchtstroom is om deze redenen van belang:
• De luchtstroom verwijdert lasergassen van de laserkop. Hierdoor wordt het
risico dat deze lasergassen ontbranden verkleind.

• De luchtstroom blaast afval weg en zorgt voor koeling.
• De luchtstroom houdt het lasergedeelte schoon. Hierdoor worden

afwijkingen van de laser voorkomen en wordt de kwaliteit van het product
verbeterd.

4.1.8 Rookafzuiginstallatie
De rookafzuiginstallatie voert gassen af naar buiten. De rookafzuiginstallatie
filtert de gassen niet.

Het lasergedeelte heeft twee afzuigopeningen. Een aan de achterzijde en een
aan de onderzijde van het lasergedeelte. De gassen stromen via deze
openingen naar de twee afvoeren aan de achterzijde van de machine.
Afzuigslangen verbinden de twee afvoeren met een T-aansluiting en van de T-
aansluiting naar de rookafzuiginstallatie.
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Voorbeeld van een rookafzuiginstallatie

Gebruik een onafhankelijke luchtafzuig- en reinigingseenheid (bijvoorbeeld een
BRM -afzuiginstallatie) wanneer rook niet naar buiten kan worden afgevoerd.
Zie Beschikbare BRM-afzuiginstallaties op pagina 83 voor de BRM-
afzuiginstallatie voor uw lasermachine.
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4.1.9 Primair aansluitpaneel
Primair aansluitpaneel

1 Reset (reset van de noodstop) 5 UTP (ethernet-poort voor netwerk)

2 Extra (stopcontacten AAN/UIT) 6 Netschakelaar

3 Laservoeding (sleutelschakelaar AAN/
UIT)

7 Drukindicatie (lucht)

4 Usb (voor aansluiting van een pc) 8 Drukregeling (lucht)

Gebruik de usb-poort om een pc rechtstreeks aan te sluiten. Gebruik de UTP-
poort om een netwerk-pc aan te sluiten.
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4.1.10 Secundair aansluitpaneel
Secundair aansluitpaneel

1 Extra stopcontacten, 230 V~ Type F
(3x)

4 Netspanning in - Machine (10 A-
zekering)

2 Perslucht (8 mm aansluiting) 5 Netspanning in - Hulpvoeding (10 A-
zekering)

3 Alarmkabel - koeler

4.2 Plaat met inscriptie
De plaat met inscriptie bevindt zich op de achterzijde van de machine. De plaat
met inscriptie beschrijft de belangrijkste kenmerken van de machine.
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5 Installatie

5.1 Ontkoppelen en voorbereiden op transport
De laserbron wordt door koelvloeistof gekoeld. Om de machine te
transporteren, moet alle koelvloeistof uit de laserbron worden verwijderd om te
voorkomen dat de laserbron defect raakt door het gewicht van de
koelvloeistof.

Pas op
Volg deze procedure om (onherstelbare) schade aan de machine te
voorkomen. Door beschadiging vervalt alle garantie.
Het is onvoldoende om koelvloeistof alleen uit de koeler te verwijderen.

Pas op
Koelvloeistof is schadelijk voor de gezondheid.

Voer deze stappen uit:
1. Verwijder alle koelvloeistof uit de machine.

a) Ontkoppel de twee koelvloeistofslangen van de koeler.
b) Plaats de inlaatkoelvloeistofslang van de machine in een bak.
c) Sluit de uitgaande koelvloeistofslang van de machine aan op de

luchtpomp.
d) Schakel indien nodig de luchtpomp in.
e) De luchtpomp pompt de overtollige koelvloeistof uit de laserbron.
f) Wacht tot alle koelvloeistof uit de laserbron is gepompt.

2. Ontkoppel de kabels en slangen:
- Voedingskabel
- Alarmkabel van de koeler
- Extra voedingskabels
- Luchtslang
- Ingaande en uitgaande koelvloeistofslang

3. Draai alle poten omhoog.
4. Haal de remmen van de wielen.

Pas op
Neem de plaatselijke wet- en regelgeving in acht wanneer u koelvloeistof
afvoert.

De machine is gereed voor transport.
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6 Bediening

6.1 Bedieningsonderdelen

6.1.1 Bedieningspaneel
De operator gebruikt het bedieningspaneel om de productie uit te voeren en te
monitoren.

Het programma voor de productie wordt op een computer voorbereid en
vervolgens in de machine geladen. Indien nodig kan de operator kleine
correcties rechtstreeks via het bedieningspaneel doorvoeren.
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6.1.2 Paneelknoppen en functies
Dit zijn de knoppen en de bijbehorende functies:

Knop Functie

Functietoetsen
Reset Reset het hele systeem en start de referentie.

Pulse Vuur een laserpuls af.

Focus Centreer de lens.

Frame Volg het buitenste kader van het geselecteerde
programma om te controleren of het goed is
gepositioneerd.

Origin Stel de huidige locatie in als het werknulpunt.

Shift Typ een hoofdletter.

Esc Stop het werk of sluit een geopend menu.

RUN / PAUSE Start of onderbreek het programma.

STOP Stop het programma.

Menu Open het scherm Menu.

File Open het programmascherm.

Power Stel het vermogen van de knop [Pulse] en het maximale
vermogen van de huidig geselecteerde laag in.

Speed Stel de snelheid voor de bewegingsknoppen of de huidig
geselecteerde laag in.

Enter Sla een wijziging of waarde op.

Navigatieknoppen
Z ↑

Z ↓

Beweeg de lasertafel omhoog of omlaag.

◄ - ► - Beweeg de X-as.
- Links in een menu.

▲ - ▼ - Beweeg de Y-as.
- Omhoog-omlaag in een menu.

Pulse / Continuous Schakel de lasermodus tussen Pulse en Continuous (puls
en ononderbroken).

U+

U-

Draai de U-as van de draaiklauw rechtsom of linksom.

Numerieke toetsen
Nummers 0 - 9 Voer de waarde in.

• Voer een punt in.

← Wis een waarde.
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6.1.3 Hoofdscherm
Wanneer u de machine start, wordt het hoofdscherm weergegeven. Het
hoofdscherm is in deze schermgedeeltes ingedeeld.

Hoofdscherm

1. Bestandsnaam
De bestandsnaam in het bestandsbeheer.

2. Werksnelheid
De ingestelde snelheid voor handmatige bediening wordt weergegeven in
de stand 'idle' (stationair). Hier wordt in de stand uitvoeren/pauzeren de
huidige laag getoond.

3. Maximaal vermogen laser
De knop voor het vermogen van de laser wordt hier in de stand 'idle'
(stationair) getoond. Hier wordt in de stand uitvoeren/pauzeren het
vermogen van de huidige laag getoond.

4. X-, Y-, Z-coördinaten
Toont de huidige locatie van de laserkop met een nauwkeurigheid van 0,1
mm.

5. Voorbeeldoppervlak
Dit is het gedeelte waarin een visueel voorbeeld van het geladen
programma wordt getoond.

6. Teller
Het aantal keer dat het huidige programma is uitgevoerd.

7. Systeemstatus
De huidige status van het systeem.

8. Informatie over tijd en datum
Toont de huidige tijd en datum.

9. Foutstatus systeem
De huidige foutstatus van het systeem.

10. Laaginformatie
Weergave van de volgorde van de lagen. Dubbelklik op [Enter] om de
instellingen van de laag op te halen en stel de snelheid en het vermogen in.
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11. Lasermodus
De modus voor de laser.

12. Netwerkstatus
Toont de status van de internetverbinding.
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7 Bedieningsprocedures

Waarschuwing
Alleen opgeleide medewerkers mogen de machine bedienen.

Waarschuwing
Lees en begrijp het gedeelte Veiligheid op pagina 17 voordat u werkzaamheden
aan de machine uitvoert.

7.1 De productie starten

7.1.1 Controles vóór opstarten
Voer deze controles uit voordat u de machine start:
• De netschakelaar is niet vergrendeld.
• De machine heeft geen labels met "NIET INSCHAKELEN – ONDERHOUD IN

UITVOERING".
• Er zijn geen personen in de buurt van de machine aanwezig.
• Er is geen vuil en/of er zijn geen vreemde objecten in of op de machine

aanwezig.
• De noodstopknop is vrijgegeven.
• Alle deuren en panelen van de machine zijn gesloten.
• De koeler is aangesloten op (hulp)voeding.
• De luchtpomp is aangesloten op (hulp)voeding.
• De rookafzuiginstallatie is aangesloten op (hulp)voeding.

7.1.2 De machine starten
De machine starten:
1. Zet de netschakelaar op AAN.

De machine start in de status noodstop.
2. Druk op de resetknop van de noodstop.

De machine staat in de operationele staat. Aan het begin van de
operationele staat, start de machine de referentieprocedure. Het is nu al
mogelijk om een productieprogramma naar de machine te verzenden, of
een demobediening (zonder laser) uit te voeren.
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3. Zet de lasersleutelschakelaar op AAN. Het lasersysteem wordt van
spanning voorzien.

4. Zet de hulpvoedingschakelaar op AAN.

De extra stopcontacten en de apparatuur die daarop is aangesloten worden
nu van spanning voorzien.

5. Voor sommige graveerwerkzaamheden moet de machine eerst 30 minuten
warmdraaien.

7.1.3 Start de BRM-afzuiginstallatie

Waarschuwing
Gebruik de machine nooit wanneer de BRM-afzuiginstallatie niet werkt.

Waarschuwing
Controleer of de uitlaatopening aan de achterzijde van de BRM-afzuiginstallatie
niet is geblokkeerd.

1. Zorg ervoor dat de BRM-afzuiginstallatie op voeding is aangesloten.
2. Zet de aan-uitschakelaar aan de achterzijde van de BRM-afzuiginstallatieop

AAN.
3. Druk aan de voorzijde van het bedieningspaneel op de knop AAN.
4. Controleer of er geen alarmen zijn.

7.1.4 De machine starten na een noodstop
Na een noodstop staat de machine in een veilige status. De motoren zijn
gestopt en de aandrijvingen staan in een veilige status.

De machine starten na een noodstop:
1. Verhelp het probleem dat de noodstop veroorzaakte.
2. Draai de knop [Emergency stop] een kwartslag rechtsom. De knop
[Emergency stop] wordt hierdoor vrijgegeven.

3. Druk op de resetknop van de noodstop.

4. Druk op het bedieningspaneel op de knop [Enter] om de foutmelding te
verwijderen.

5. Als de assen zijn verplaatst, moet u de referentie starten op pagina 52
weer uitvoeren.

6. Wanneer de referentie is voltooid, kunt u de productie starten.
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7.2 De productie stoppen

7.2.1 Uitschakelen onder normale omstandigheden
De machine aan het einde van de dag stoppen:
1. Zet de hulpvoedingschakelaar op UIT.

De extra stopcontacten en de apparatuur die daarop is aangesloten worden
nu niet meer van spanning voorzien.

2. Zet de lasersleutelschakelaar op UIT. Het lasersysteem wordt niet meer van
spanning voorzien.

3. Zet de netschakelaar op UIT.

7.2.2 De machine stoppen in een noodsituatie
Opmerking
Gebruik de noodstopknop niet om de machine onder normale omstandigheden
te stoppen.

1. Druk op de noodstopknop.
- De bewegingen van de machine stoppen direct.
- De machine schakelt naar een veilige status.
- Op het bedieningspaneel wordt een alarmmelding weergegeven.
- De laser en de aandrijfmotoren worden spanningsloos.

Indien nodig kunt u de assen met de hand verplaatsen.

7.2.3 De machine stoppen voor onderhoud
Zie Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert op pagina 65 voor
informatie over het stoppen van de machine voor onderhoud.

Solutions for creators and producers

49



7.3 Standaard bedieningsprocedures

7.3.1 Voorbereidingen op de productie
Tref deze voorbereidingen op een externe pc voor een normaal
productieproces:
1. Maak een productietekening.
Gebruik externe software of LightBurn.

2. Importeer de tekening in LightBurn wanneer u externe software heeft
gebruikt.

3. Pas indien nodig de productietekening aan in LightBurn.
4. Zet de tekening in de juiste positie.

Kopieer, indien nodig, de tekening om het volledige werkgedeelte van het
materiaal te vullen.

5. Geef de lagen van de tekening voor uw productieproces op, zoals graveren
of snijden.

6. Definieer de productieparameters voor elke laag:
- Procestype
- Snelheid
- Vermogen
- Graveerresolutie (interval)

7. Wijzig, indien nodig, de volgorde van de objecten en de lagen om het
proces efficiënter te maken.

8. Test het productieproces.
Gebruik de demofunctie of voer het proces in de productiemodus uit.

9. Pas, indien nodig, het productieproces aan.
10. Gebruik, indien nodig, de matrixfunctie wanneer meerdere gelijke

producten moeten worden verwerkt.
11. Stuur het productieprogramma naar de machine.

7.3.2 Basisnavigatie

Naar menu's of parameters gaan

Druk op de knoppen Omhoog, Omlaag, Links, Rechts op het bedieningspaneel
om naar menu's, parameters en velden te gaan.

Een geselecteerd menu of parameter wordt in blauw aangegeven. Druk op
[Enter] om het geselecteerde menu of de parameter te openen.

Waarden voor een parameter invoeren
1. Druk op [Enter] om de geselecteerde (in blauw) parameter of veld te

openen.
2. Voer een waarde in.

- Druk op [◄ - ►] om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.
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- Druk op [←] om de oude waarde te wissen.
- Druk op [0] ... [9].

3. Druk op [Enter] om de wijziging op te slaan.
Druk op [Esc] om de wijziging ongedaan te maken.

7.3.3 De productie starten
De productie starten:
1. Open de beschermkap.
2. Plaats het materiaal in de machine.
3. Sluit de beschermkap.
4. Gebruik de navigatieknoppen [◄ - ►], [▲ - ▼] en [Z ↑ - Z ↓] om de

laserkop en de lasertafel in de juiste positie te zetten.
5. Ga naar het menu File (Bestand) en selecteer het productieprogramma.
6. Gebruik de knoppen [Origin] en [Frame] om het productieprogramma op

de juiste plaats te zetten.
7. Druk op de knop [RUN/PAUSE] om de productie te starten.
8. Indien nodig kunt u tijdens de productie correcties doorvoeren.

Wanneer het productieprogramma is voltooid, is het product gereed. Start de
productie opnieuw voor het volgende product.

7.3.4 De snelheid aanpassen
Voer deze stappen uit:
1. Druk op het display op [Speed].

2. Druk op [Enter] om de geselecteerde (in blauw) parameter of veld te
openen.

3. Voer een waarde in.
- Druk op [◄ - ►] om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.
- Druk op [←] om de oude waarde te wissen.
- Druk op [0] ... [9].

4. Druk op [Enter] om de wijziging op te slaan.
Druk op [Esc] om de wijziging ongedaan te maken.
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7.3.5 Laservermogen wijzigen
Voer deze stappen uit:
1. Druk op het display op [Power].
2. Selecteer de vermogensinstelling die u wilt resetten.

MaxPower2 en MinPower2 worden niet gebruikt. Dit is een machine met
één laser. De rode laserpointer kan niet worden ingesteld.

3. Druk op [Enter] om de geselecteerde (in blauw) parameter of veld te
openen.

4. Voer een waarde in.
- Druk op [◄ - ►] om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.
- Druk op [←] om de oude waarde te wissen.
- Druk op [0] ... [9].

5. Druk op [Enter] om de wijziging op te slaan.
Druk op [Esc] om de wijziging ongedaan te maken.

7.3.6 De referentie starten
Voer deze stappen uit:
1. Druk op het display op [Menu].
2. Selecteer [Function+] > [Axes Reset+].

3. Druk op [Enter].
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4. Selecteer de as die u wilt resetten.

5. Druk op [Enter] om de asreferentie te starten.
Het statusgedeelte toont dat de referentie wordt uitgevoerd.

7.3.7 De laaginstellingen aanpassen
Voer deze stappen uit:
1. Druk op het display op [File] (Bestand).
2. Selecteer een programma.
3. Druk op [Enter] om de eerste laag te selecteren.

4. Druk op [Z ↑ - Z ↓] om nog een laag te selecteren.
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5. Druk op [Enter] om het scherm voor de geselecteerde laag te openen.

6. Druk op [Z ↑ - Z ↓] om naar een parameter te gaan.
7. Druk op [Enter] om de geselecteerde (in blauw) parameter of veld te

openen.
8. Voer een waarde in.

- Druk op [◄ - ►] om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.
- Druk op [←] om de oude waarde te wissen.
- Druk op [0] ... [9].

9. Druk op [Enter] om de wijziging op te slaan.
Druk op [Esc] om de wijziging ongedaan te maken.

Opmerking
Tijdens het selecteren van de juiste laag, kan de Z-as niet worden verplaatst.
Gebruik eerst de knop [←] om de Z-as te verplaatsen.

7.3.8 Een draaieenheid gebruiken
Voer deze stappen uit:
1. Open de beschermkap.
2. Druk op [Z ↓] om de Z-as omlaag te brengen.
3. Verwijder het rooster van de lasertafel.
4. Zet de draaieenheid op zijn plaats met de motoreenheid aan de linkerzijde.
5. Steek de stekker in het stopcontact.

De machine neemt automatisch waar dat de draaieenheid is aangesloten.
De aandrijfmotor van de Y-as wordt uitgeschakeld. De X-as met de
laserkop kan met de hand worden verplaatst.

6. Plaats het product.
7. Plaats de laserkop boven de draaieenheid.

Dit moet u met de hand doen omdat bij de draaieenheid het programma de
draaibeweging regelt en niet de verplaatsing in de Y-richting.

8. Sluit de beschermkap.
9. Plaats met behulp van de knoppen [◄ - ►] op het bedieningspaneel de

laserkop in de X-richting boven het product.
10. Laad het programma voor uw product.
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De machine is klaar om de productie te starten.

7.3.9 Na het gebruik van een draaieenheid
Voer altijd een reset uit wanneer u een draaieenheid heeft verwijderd en
gebruik de machine een keer zonder een draaieenheid.

De reset zorgt ervoor dat de referentieprocedure wordt uitgevoerd.
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8 Aanpassingen

8.1 De laserstraal uitlijnen
De laserstraal moet correct worden uitgelijnd voor de beste snij- of
graveerresultaten. Lijn de laserstraal uit nadat de machine is geïnstalleerd of
tijdens onderhoud.

De laserstraal uitlijnen:
1. Stel de pulstijd van de laser in.
2. Stel de tweede spiegel af.
3. Stel de derde spiegel af.
4. Stel de lens af.
5. Centreer de lens.

Opmerking
De laserbron, rode laserpointer en de eerste spiegel worden afgesteld door
BRM. Neem contact op met BRM wanneer u denkt dat deze moeten worden
uitgelijnd.
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Configuratie van de laser en spiegels

A Eerste spiegel 1 Laserbron

B Tweede spiegel

C Derde spiegel

8.1.1 De pulstijd van de laser controleren
Voor alle instellingen van de laserstraal is een laserpulstijd van 50 ms nodig.

Voer deze stappen uit:

Pas op
Het bereik moet tussen 1 en 100 ms liggen om de pulsknop veilig te kunnen
gebruiken.

1. Druk op [Menu] om het menu-overzicht te openen.
2. Ga naar het tabblad [Userpara].

brmlasers.com

58



3. Druk op [Enter] om het scherm met gebruikersparameters te openen.
4. Ga naar het tabblad [Other].
5. Druk op [Enter] om het scherm met overige parameters te openen.
6. Selecteer [Read].
7. Druk op [Enter] om parameters weer te geven.
8. Selecteer [Laser mode].
9. Druk op [Enter].
10. Selecteer [Laser].
11. Druk op [Enter].
12. Selecteer [Laser time].
13. Druk op [Enter].
14. Stel indien nodig de lasertijd in op 50 milliseconden.
15. Selecteer [Write].
16. Druk op [Enter] om de gewijzigde parameters op te slaan.
17. Druk op [Esc] tot u weer in het Hoofdmenu bent.

8.1.2 De tweede spiegel afstellen
De tweede spiegel bevindt zich aan de linkerzijde op de X-as.

Stelschroeven - tweede spiegel

1 Niet gebruiken!

2 Stelschroef 2: Omlaag - Omhoog

3 Stelschroef 3: Rechts - Links

Schroef Richting (schroef) Richting (laserstraal)
2 Rechtsom Omlaag

Linksom Omhoog

3 Rechtsom Rechts

Linksom Links

Voer deze stappen uit:
1. Open de beschermkap.
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2. Bevestig twee stukken plakband op de laseropening van de laserkop.

3. Sluit de beschermkap.
4. Verplaats de laserkop naar de linker achterhoek van het lasergedeelte.

5. Druk op [Pulse] om een stip op het plakband aan te brengen.
6. Verplaats de laserkop naar de rechter achterhoek van het lasergedeelte.

7. Open de beschermkap.
8. Breng nog een stuk plakband aan op de twee andere stukken plakband.
9. Sluit de beschermkap.
10. Druk op [Pulse] om een stip op het plakband aan te brengen.
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11. Open de beschermkap.
12. Bekijk de twee stippen. Wanneer deze op dezelfde plaats zitten, is de

laserstraal goed uitgelijnd.

13. Gebruik, indien nodig, de stelschroeven om de laserstraal te verplaatsen.
14. Voer de procedure net zo lang uit totdat de markeringen van de twee

pulsen op dezelfde plaats zitten.
15. Als de tweede spiegel goed is uitgelijnd, volgt u de procedure De derde

spiegel afstellen op pagina 61.

8.1.3 De derde spiegel afstellen
De derde spiegel bevindt zich op de laserkop.

Stelschroeven - derde spiegel

1 Stelschroef 1: Links - Rechts

2 Niet gebruiken

3 Stelschroef 3: Omlaag - Omhoog

Schroef Richting (schroef) Richting (laserstraal)
1 Rechtsom Links

Linksom Rechts

3 Rechtsom Omlaag

Linksom Omhoog
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Voer deze stappen uit:
1. Open de beschermkap.
2. Verwijder de as van de lens.
3. Sluit de beschermkap.
4. Verplaats de laserkop naar het midden van het lasergedeelte.
5. Zet de lasertafel in de hoogste stand.
6. Open de beschermkap.
7. Bevestig twee stukken plakband op de tafel direct onder de laserkop.
8. Sluit de beschermkap.
9. Druk op [Pulse] om een stip op het plakband aan te brengen.
10. Open de beschermkap.
11. Breng nog een stuk plakband aan op de twee andere stukken plakband.
12. Sluit de beschermkap.
13. Zet de lasertafel in de laagste stand.
14. Druk op [Pulse] om een stip op het plakband aan te brengen.
15. Open de beschermkap.
16. Bekijk de twee stippen. Wanneer deze op dezelfde plaats zitten, is de

laserstraal goed uitgelijnd.

17. Gebruik, indien nodig, de stelschroeven om de laserstraal te verplaatsen.
18. Voer de procedure net zo lang uit totdat de markeringen van de twee

pulsen op dezelfde plaats zitten.
19. Wanneer de derde spiegel goed is afgesteld, installeert u de as van de lens

weer en voert u de procedure De lens centreren op pagina 62 uit.

8.1.4 De lens centreren
Het focuspunt van de lens moet zijn afgesteld in verhouding tot de lasertafel (of
tot het product dat moet worden verwerkt). Elke lens heeft een verschillend
focuspunt en dit punt kan ook verplaatsen naar mate de lens slijt.

Voer deze stappen uit:
1. Sluit de beschermkap.
2. Breng de laserkop naar het midden van de tafel.
3. Open de beschermkap.
4. Bevestig twee stukken plakband op de lasertafel onder de laserkop.
5. Plaats het Z-afstelgereedschap (1) onder de laserkop.
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6. Stel de hoogte van de as van de lens in op de laagste stap van het
afstelgereedschap. Gebruik de stelknoppen (2) aan de rechterzijde van de
as van de lens.

7. Verwijder het Z-afstelgereedschap.
8. Sluit de beschermkap.
9. Druk op [Pulse] om een stip op het plakband aan te brengen.
10. Beweeg de laserkop ongeveer een centimeter naar links.
11. Open de beschermkap.
12. Plaats het Z-afstelgereedschap opnieuw onder de laserkop.
13. Stel de hoogte van de as van de lens in op de volgende stap van het

afstelgereedschap. Gebruik de stelknop aan de rechterzijde van de as van
de lens.

14. Verwijder het afstelgereedschap.
15. Sluit de beschermkap.
16. Druk op [Pulse] om een stip op het plakband aan te brengen.
17. Herhaal deze procedure voor alle niveaus van het afstelgereedschap.
18. Bekijk de gaten in het plakband. Het kleinste gat is de hoogte van de lens

met het juiste focuspunt.

Opmerking
Wanneer u geen gaten ziet, of gaten die ovaal of maanvormig zijn, voert u de
procedure de tweede spiegel afstellen op pagina 59 opnieuw uit.

19. Stel de as van de lens af op het niveau met het juiste focuspunt (het
kleinste gat).
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9 Preventief onderhoud

9.1 Onderhoud door de operator
• Neem de veiligheidsinstructies in acht. Zie Veiligheid op pagina 17.
• Schakel de hulp van uw supervisor in wanneer u niet weet hoe een taak

moet uitvoeren en wanneer u niet zeker weet of u bevoegd bent om een
taak uit te voeren.

• Indien nodig kan uw supervisor contact opnemen met BRM.
• Doe de eindcontroles na onderhoudswerkzaamheden. Zie Na onderhoud op

pagina 77.

9.1.1 Doel van onderhoud
De machine wordt onderhouden om deze goed te laten werken met zo min
mogelijk uitvaltijd.

Gebruik indien nodig documentatie van derde partijen (onderleveranciers).
Deze kan door BRM worden geleverd.

U kunt ook contact opnemen met BRM over procedures die u wilt uitvoeren,
maar die niet zijn beschreven.

Type onderhoud Kenmerken
Preventief onderhoud - Gepland onderhoud.

- Gebaseerd op tijd of bedrijfsuren.
- Voorkomt storingen.
- Houdt de machine in goede staat.

Corrigerend onderhoud - Niet gepland onderhoud.
- Gebaseerd op storingen.
- Zorgt ervoor dat de machine weer in goede

staat verkeerd.

Periodiek onderhoud - Hiervoor is speciaal gereedschap of
gedetailleerde kennis nodig.

- Wordt uitgevoerd door specialisten
(medewerkers van BRM of van een technisch
onderhoudsbedrijf).

9.1.2 Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert
Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert:
1. Stop de machine. Zie Uitschakelen onder normale omstandigheden op

pagina 49.
2. Breng medewerkers ervan op de hoogte dat onderhoudswerkzaamheden

worden uitgevoerd.
3. Vergrendeld de netschakelaar met een hangslot in de stand UIT. Houd de

sleutels bij u.
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4. Breng labels "NIET INSCHAKELEN – ONDERHOUD IN UITVOERING" aan op
de netschakelaar en het bedieningspaneel.

5. Voorkom dat niet geautoriseerde medewerkers in de buurt van de machine
kunnen komen. Markeer bijvoorbeeld het werkgebied met tape.

6. Zorg ervoor dat er voldoende werkruimte rondom de machine is en dat
deze schoon is.

9.1.3 Aanbevelingen voor onderhoud
Tijdens werkzaamheden aan de machine:
• Neem alle veiligheidsinstructies in acht.
• Houd de machine schoon.
• Bedien geen defecte apparatuur.
• Repareer beschadigde of versleten onderdelen direct.
• Gebruik originele reserveonderdelen van BRM of reserveonderdelen die

worden aanbevolen door externe leveranciers van apparatuur.
• Voer alleen werkzaamheden uit waarvoor u bent gekwalificeerd en

getraind.
• Neem contact op met BRM wanneer er ongebruikelijke en plotselinge
storingen zijn.

9.1.4 Administratie
Noteer het uitgevoerde onderhoud in een onderhoudslogboek.

Noteer minimaal het volgende:
• De naam van de persoon die het onderhoud heeft uitgevoerd.
• De datum en de tijd.
• De waarde van de urenteller.
• Het onderhoud dat is uitgevoerd.

9.1.5 Onderhoudsgereedschappen
In de set met onderhoudsgereedschappen die bij de machine is geleverd, zitten
alle gereedschappen die nodig zijn voor het uitvoeren van preventief
onderhoud en afstellen.
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9.2 Schema preventief onderhoud
De tabel toont de onderhoudstaken en de bijbehorende interval. De intervallen
kunnen eventueel worden gewijzigd op basis van de belasting van de machine
of de omgevingsomstandigheden.

Onderhoud door de operator

Interval Taak
Tijdens
bediening

Op ongebruikelijke geluiden en trillingen letten.

Dagelijks De beschermkap inspecteren op pagina 72.

De lens en spiegels inspecteren en reinigen op pagina 69.

Wekelijks Het mondstuk inspecteren en reinigen op pagina 74.

Het lasertafelgebied en de rookafzuiginstallatie reinigen op
pagina 74.

Maandelijks De laserstraal uitlijnen op pagina 57.

De geleiders smeren op pagina 75.

Het vulpeil van de koeler inspecteren op pagina 75.

Koelvloeistof inspecteren en verversen op pagina 76.

De veiligheidsstickers inspecteren op pagina 73.

De mondstukeenheid reinigen op pagina 74.

De spanning van de aandrijfriemen controleren.

Controleren of de tafel waterpas staat.

9.3 Onderhoud door de onderhoudsafdeling
Onderhoud dat niet in deze handleiding wordt beschreven, kan alleen worden
uitgevoerd door BRM of door personen die zijn getraind en geautoriseerd door
BRM.
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10 Procedures preventief onderhoud

10.1 Veiligheid tijdens onderhoud
Voordat u onderhoud uitvoert, dient u op de hoogte te zijn van de
veiligheidsaanbevelingen, de apparatuur en de procedures. Zie Veiligheid op
pagina 17.

10.2 Lock-out/tag-out-procedure
Een lock-out/tag-out-procedure bestaat uit de volgende stappen:
1. Inlichten:

Breng alle medewerkers ervan op de hoogte dat
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat de machine wordt
uitgeschakeld.

2. Voorbereiding op uitschakeling:
Wees u bewust van het effect van het uitschakelen van de machine. U dient
op de hoogte te zijn van het type en de kracht van de energie, de gevaren
van energie en hoe de energie geregeld moet worden.

3. De machine uitschakelen:
Stop de machine, indien nodig. Zie Uitschakelen onder normale
omstandigheden op pagina 49.

4. De machine isoleren:
Zorg dat de machine is geïsoleerd van de energiebron(nen). Schakel de
wisselstroom naar de machine uit.

5. Lock-out (of tag-out) van apparatuur:
Vergrendel de netschakelaar met het aan u toegewezen hangslot. Breng
een waarschuwingslabel aan op de netschakelaar.

6. Opgeslagen energie:
Opgeslagen of restenergie (zoals in condensators) moet worden afgevoerd
of worden bedwongen (bijvoorbeeld door aarden).

7. Isolatie controleren:
Controleer of de machine is afgesloten van energiebronnen, is geïsoleerd
en of er geen medewerkers kunnen worden blootgesteld aan energie.
Controleer of de machine goed is geïsoleerd door te testen of deze niet kan
worden bediend (de machine kan niet worden ingeschakeld).

De machine is nu uitgeschakeld en vergrendeld.

10.3 De lens inspecteren en reinigen
Inspecteer de lens en reinig de oppervlakken ervan. Vuile lenzen hebben een
negatief effect op de laserstraal en verminderen het bruikbare vermogen.
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Hierdoor wordt de kwaliteit van het eindproduct negatief beïnvloed en nemen
de prestaties af.

Voer deze stappen uit:
1. Ontkoppel de luchtslang (3).
2. Draai de stelknop (2) aan de rechterzijde van de lenshouder los.

3. Verwijder de as van de lens (1).
4. Verwijder het mondstuk van de as van de lens.
5. Trek latex handschoenen aan.
6. Houd de as van de lens met de lenseenheid aan de onderzijde vast.
7. Draai de bevestigingsring van de onderzijde van de lenseenheid los en
verwijder deze.
Wees hierbij voorzichtig. Verwijder ook de lens en een teflonring.
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8. Demonteer de lenseenheid. Vanaf de onderzijde naar boven:
bevestigingsring, teflonring, lens.

9. Controleer het oppervlak van de lens op krassen of andere beschadigingen.
Vervang, indien nodig, de lens.

10. Houd de lens vast en blaas het stof van de lens. Gebruik hiervoor een
handluchtpomp. Houd de handluchtpomp in een hoek van minimaal 45
graden.

Pas op
Gebruik geen andere reinigingsmiddelen. De oppervlakken van de spiegels en
van de lens zijn erg gevoelig voor beschadigingen en kunnen dus snel worden
beschadigd.

11. Plaats de lens op een stuk papier.
12. Plaats een stuk lenspapier op de lens.
13. Breng 2 of 3 druppels alcohol van 70% aan op het lenspapier. De alcohol

moet de lens volledig bedekken.
14. Verwijder het lenspapier.
15. Voer dezelfde handelingen aan de andere zijde van de lens uit.
16. Monteer de lenseenheid. Vanaf de onderzijde naar boven: bevestigingsring,
teflonring, lens. De bolle zijde van de lens moet naar boven wijzen.

17. Houd de as van de lens vast en installeer de lenseenheid vanaf de
onderzijde.

18. Gooi de handschoenen weg.
19. Installeer de as van de lens in de laserkop.
20. Bevestig de luchtslang aan de as van de lens.
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10.4 De beschermkap inspecteren
De beschermkap heeft een beveiligingsscherm en gasveren die u moet
inspecteren. Het beveiligingsscherm beschermt de operator tegen de laser. De
gasveren houden de beschermkap op zijn plaats wanneer deze wordt geopend.

Waarschuwing
De classificatie Product uit laserklasse 1 voor de machine is alleen geldig
wanneer de machine en het bijbehorende beveiligingssysteem in de
oorspronkelijke staat verkeren. Bovendien mag het beveiligingsscherm niet
verkleurd of anderszins beschadigd zijn.

Waarschuwing
Als het beveiligingssysteem niet in de oorspronkelijke staat verkeerd, of het
beveiligingsscherm is verkleurd, wijzigt de classificatie voor de machine in de
classificatie Product uit laserklasse 4 van de laserbron.

Als het beveiligingsscherm is verkleurd, kan de bescherming tegen de laser
voor de operator niet worden gegarandeerd.

Beschermkap

1 Beveiligingsscherm

2 Gasveer

3 Zelfborgende moer
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Voer deze stappen uit:
1. Controleer het beveiligingsscherm op beschadigingen en veranderingen in

kleur.
Het beveiligingsscherm mag geen donkere gedeeltes, barsten of andere
beschadigingen hebben.

2. Als het beveiligingsscherm beschadigd is, vervang het dan voordat u
werkzaamheden gaat uitvoeren.

3. Open de beschermkap.
4. Controleer of de zelfborgende moeren op de gasveren goed zijn

aangehaald.

Opmerking
Wanneer u een zelfborgende moer verwijdert, moet u deze vervangen door een
nieuw exemplaar. Gebruik nooit de verwijderde zelfborgende moer opnieuw.

10.5 Veiligheidsstickers inspecteren en vervangen
Alle stickers moeten leesbaar en onbeschadigd zijn en moeten correct zijn
aangebracht. Vervang de stickers, indien nodig. Zie Veiligheidsaanduidingen op
de machine op pagina 23 voor de plaats van de stickers.

Benodigde gereedschappen en verbruiksartikelen
• Reinigingsmiddel
• Niet-corrosief ontvettingsmiddel (bijvoorbeeld methanol)
• Schraper
• Vervangende sticker

Voer deze stappen uit:
1. Verwijder de oude sticker.
2. Reinig het oppervlak voor de nieuwe sticker.
Gebruik hiervoor een reinigingsmiddel en een niet-corrosief
ontvettingsmiddel.

3. Verwijder het beschermend papier aan de achterzijde van de sticker.
4. Breng de sticker op het oppervlak aan.
5. Gebruik een schraper om luchtbellen te verwijderen en plak de sticker goed

vast.
6. Houd de nieuwe sticker minimaal 24 uur droog.
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10.6 Het mondstuk inspecteren en reinigen
Het mondstuk is het laagste punt van de laserkop. Dit onderdeel zit achter de
lens. Op dit moment is de laserstraal al gecentreerd. Via het mondstuk stroomt
de lucht in en uit de kop. De laserstraal en de luchtstroom gaan door de
opening van het mondstuk.

Vuil in het mondstuk kan de luchtstroom of de laserstraal blokkeren.

Voorbeeld van een mondstuk

Voer deze stappen uit:
1. Inspecteer de opening van het mondstuk en reinig deze indien nodig.
2. Het mondstuk reinigen:

a) Verwijder het mondstuk.
b) Reinig het mondstuk met een reinigingsmiddel en een borstel of een

staalwolspons.

10.7 Het lasertafelgebied en de rookafzuiginstallatie
reinigen
Door de hitte van de laser kan snijmateriaal ontbranden. De
rookafzuiginstallatie verwijdert het meeste van het gesneden materiaal.

1. Open de beschermkap.
2. Open indien nodig het voorpaneel en verwijder de lasertafel.
3. Verwijder het rooster.
4. Verwijder het snijmateriaal uit het lasertafelgebied.
5. Reinig de afzuigopening in het lasertafelgebied.
6. Reinig aan de achterzijde van de machine de T-aansluitingen en de slangen

van de rookafzuiginstallatie.
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10.8 De geleiders smeren
Het portaal en de laserkop verplaatsen zich over de geleiders. Een soepele
verplaatsing vermindert de slijtage van de aandrijvingen en de geleiders en
verbetert de kwaliteit van het product. Vuil veroorzaakt corrosie. Verroeste en
beschadigde geleiders moeten worden vervangen. Een vervuilde geleider
veroorzaakt tijdens het verplaatsen een schurend geluid in plaats van een
zoemend geluid.

Geleiders in de machine

Voer deze stappen uit:
1. Trek voorzichtig aan de riem en houd deze vast zodat u bij de geleider kunt

komen.
2. Verwijder met een zachte doek al het smeermiddel.
3. Smeer de geleiders. Gebruik Carsinus U 68-smeermiddel.

10.9 Het vulpeil van de koeler inspecteren
Het is belangrijk dat de koeler voldoende is gevuld. Zonder voldoende
koelvloeistof wordt de laserbron niet goed gekoeld. Wanneer de laserbron te
heet wordt, kan deze exploderen of worden beschadigd.

De koelvloeistof bestaat uit gedemineraliseerd water en antivries.
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Voer deze stappen uit:
1. Controleer het vulpeil.
2. Vul koelvloeistof bij wanneer het peil bij of in het ALARM-bereik staat.

Koelvloeistof bijvullen

Voer deze stappen uit:
1. Bereid koelvloeistof voor.

Meng 1 deel antivries met 50 delen gedemineraliseerd water.

Opmerking
Een volle tank bevat ongeveer 7 liter.

2. Verwijder de vuldop.
3. Vul de tank totdat het peil van de koelvloeistof in het bereik FULL staat.
4. Sluit de vuldop.

10.10 Koelvloeistof inspecteren en verversen
De kleur van de koelvloeistof is helderblauw, maar verandert van kleur wanneer
deze na verloop van tijd vervuild raakt.

Voer deze stappen uit:
1. Open het toegangspaneel naar het laserbroncompartiment.
2. Bekijk de kleur van de koelvloeistof in de laserbron.
3. Vervang de koelvloeistof wanneer deze niet transparant blauw maar

groenachtig is.

Koelvloeistof verversen

Voer deze stappen uit:
1. Plaats een bak onder de koeler.
2. Open de vuldop van de koeler.
3. Open de aftapdop van de koeler.
4. Tap alle koelvloeistof af.
5. Sluit de aftapdop.
6. Bereid koelvloeistof voor.
7. Meng 1 deel antivries met 50 delen gedemineraliseerd water.

Opmerking
Een volle tank bevat ongeveer 7 liter.

8. Vul de tank totdat het peil van de koelvloeistof in het bereik FULL staat.
9. Sluit de vuldop.

Pas op
Neem de plaatselijke wet- en regelgeving in acht wanneer u koelvloeistof
afvoert.
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10.11 Voorbereiding op normale werking na onderhoud
Wanneer het onderhoud heeft plaatsgevonden, bereid u de machine voor op
normale werking.

Voer deze stappen uit:
1. Installeer veiligheidsvoorzieningen indien deze zijn verwijderd.
2. Controleer of bevestigingsmiddelen goed zijn aangehaald.
3. Controleer of de machine compleet is.
4. Ruim het werkgedeelte op.
5. Verwijder alle gereedschappen, materialen en apparatuur uit het

werkgedeelte.
6. Controleer of alle voedingsschakelaars in de stand OFF staan.
7. Verwijder het hangslot van de netschakelaar.
8. Start de machine.
9. Test de bediening met de standaardinstellingen.
10. Als de machine goed werkt, stopt u deze.
11. Noteer de werkzaamheden in het onderhoudslogboek.
12. Laat andere medewerkers weten dat de machine weer kan worden
gebruikt.
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11 Problemen oplossen

11.1 Inleiding
Als de machine een storing aangeeft, moet het probleem worden opgelost.
1. Stel met behulp van de meldingen op het bedieningspaneel vast om welke
storing het gaat.

2. Observeer het product en het gedrag van de machine.
3. Achterhaal de oorzaak van de storing.
4. Verhelp de storing.

Opmerking
Leef altijd de veiligheidsvoorschriften na. Zie Veiligheid op pagina 17.

11.2 Meldingen
Als er een storing is, toont het systeem een melding op het bedieningspaneel.

Als er alarmmeldingen zijn, stopt de machine. U moet een alarm verhelpen om
te kunnen doorgaan. Waarschuwingsmeldingen zorgen er niet voor dat de
machine stopt. De machine gaat dan door met het bewerken. Het is echter wel
mogelijk dat de kwaliteit van het product minder is.

11.2.1 Storingsmeldingen en oplossingen
Dit zijn de meest voorkomende meldingen.

Opmerking
Indien de machine andere meldingen geeft, neem dan contact op met uw
technische dienst.
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Melding Uitleg Controles

Info
Resetting De machine voert een

reset of een referentie uit.
-

System resetting De machine start. -

Failure

Water error De machine ontvangt
geen OK-signaal van de
koeler.

Controleer of:
- De koeler is

ingeschakeld en goed
werkt.

- De koeler voldoende
water bevat.

- De koeler is
aangesloten op de
machine (waterslangen
en alarmkabel).

- Koelvloeistof stroomt.

Machine protected Het beveiligingssysteem
is ingeschakeld.

- Sluit de beschermkap
en de panelen.

- Geef de noodstopknop
vrij.

- Druk op de knop Reset
op het primair
aansluitpaneel.

11.3 Problemen en oplossingen
Voor een volledige lijst met bekende storingen en oplossingen: zie het BRM
Support-portal.

Deze handleiding bevat alleen storingen die de veilige werking kunnen
bedreigen.

BRM-afzuiginstallatie - rode lamp knippert

Bekijk het display van de BRM-afzuiginstallatie. Het display toont de oorzaak
van het alarm.

Mogelijke alarmen en oorzaken daarvan zijn:
• De filters zijn vol.

Installeer nieuwe filters. Schaf, indien nodig, nieuwe filters van BRM.

Waarschuwing
Gebruik de machine niet wanneer de filters vol zijn.
Als deze vol zijn, worden giftige gassen niet verwijderd. Dit is gevaarlijk voor de
gezondheid.

• Er is een motorstoring.
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11.4 Technische ondersteuning
Neem contact op met de ondersteuning van BRM wanneer u een probleem niet
kunt verhelpen of wanneer u een vraag heeft.

BRM Sales B.V.

Adres: Ambachtsstraat 43

Postcode: 7102 DW

Stad: Winterswijk

Land: Nederland

Telefoon (algemeen): 0544 350 320

E-mail (algemeen): info@brmlasers.com

Telefoon (ondersteuning): 088 42 64 111

E-mail (ondersteuning): support@brmlasers.com

Website (algemeen): www.brmlasers.com

Website (ondersteuning op
afstand):

help.brmlasers.com

Website (ondersteuning): support.brmlasers.com

11.4.1 Plaatselijke dealers
Neem contact op met BRM voor een lijst met distributeurs en agenten.
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Bijlagen

Beschikbare BRM-afzuiginstallaties
BRM kan een BRM-afzuiginstallatie leveren. Een BRM-afzuiginstallatie is een
onafhankelijke luchtafzuig- en filtereenheid. Een BRM-afzuiginstallatie wordt
altijd geleverd met filters en aansluitslangen.

Voor elke lasermachine kan BRM een BRM -afzuiginstallatie leveren die het
meest geschikt is voor die lasermachine of voor het gebruik van de
lasermachine.

Model BRM-afzuiginstallatie

Machinemodel M L XL
600 X

900 X

1300 X

1600 X
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Conformiteitsverklaring

(Conform appendix II, onder A, Richtlijn 2006/42/EG)

Importeur/fabrikant: BRM Sales B.V.
Ambachtsstraat 43
7102 DW Winterswijk
Nederland

verklaart dat:

Machine: Lasersnijmachine

Type: Pro-serie

Serienummer:

Installatiedatum:

• Voldoet aan de bepaling van de machinerichtlijn (richtlijn 2006/42/EG, zoals
laatst aangepast inclusief de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU) en de
landelijke wetgeving die deze richtlijn implementeert.

• Waar van toepassing ook voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen:
EMC-richtlijn 2014/30/EU

De volgende geharmoniseerde standaards (of delen daarvan) zijn toegepast:
• NEN-EN-ISO 12100:2010
• NEN-EN-IEC 60204-1:2018
• NEN-EN-IEC 60825-1:2014
• NEN-EN-IEC 61000-6-1:2019
• NEN-EN-IEC 61000-6-3:2007
• NEN-EN-ISO 13849-1:2016

Technische documentatie kan worden aangevraagd via de
managementafdeling op het bovenstaande adres.

BRM Sales B.V.

E. Slotboom
Technisch directeur
Datum: 01-03-2021
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Veiligheidsinformatieblad over materiaal
Voor de Materiaalveiligheidsinformatiebladen die BRM levert: zie het BRM
Support-portal.
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Pro-serie
Handleiding voor de operator
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