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Prasa PneuPress ù¹czy doœwidczenie, tradycjê i jakoœã w jeden sprawnie dziaùaj¹cy system moduùowy.
U¿ytkowanie urz¹dzeñ sterowanych pneumatycznie jest niezywkle proste – wystarczy postawiã je na stole
obok wypeùniacza i s¹ od razu gotowe do u¿ytku.
Porêczna i ùatwa w obsùudze prasa pneumatyczna, dostosowana do przymocowania na stole, zostaùa
wykonana z wysokiej jakoœci aluminium i galwanizowanej stali.
PneuPress jest perfekcyjnie skonstruowan¹ miniaturow¹ pras¹, która dziêki mo¿liwoœci zmiany matrycy
podczas tùoczenia oczek nadaje siê do stosowania z ró¿nymi materiaùami.
Najlepsze rezultaty w u¿ytkowaniu PneuPress osi¹ga siê przy zastosowaniu oczek marki Penta.
Prasa PneuPress pozwala wykonaã 3000 tùoczeñ dziennie.
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Zasady bezpieczeñstwa

1.1 Podstawowe zasady bezpieczeñstwa
Zawsze stosuj siê do poni¿szych zasad bezpieczeñstwa podczas monta¿u, u¿ytkowania i transportu
urz¹dzenia, naprawy usterek lub przeprowadzania prac konserwacyjnych.
Osoba obsùuguj¹ca urz¹dzenie powinna zapoznaã siê z instrukcj¹ obsùugi sprzêtu. Nale¿y przeczytaã
instrukcjê u¿ytkowania i stosowaã siê do zawartych w niej zasad. Nale¿y zawsze byã œwiadomym
zagro¿eñ, które mog¹ wyst¹piã podczas u¿ytkowania sprzêtu.
Urz¹dzenie zostaùo skonstruowane z wykorzystaniem najnowszych rozwi¹zañ technicznych i zgodnie z
powszechnie obowi¹zuj¹cymi standardami bezpieczeñstwa. Nale¿y jednak pamiêtaã, ¿e mimo to
urz¹dzenie mo¿e byã niebezpieczne dla u¿ytkownika. Dlatego te¿ pod ¿adnym pozorem nie nale¿y
trzymaã rêki w pobli¿u obszaru tùoczenia podczas naciskania czerwonego przycisku. Mo¿e to groziã
uszkodzeniem ciaùa.

Urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaã do celów innych ni¿ okreœlone w rozdziale 2 niniejszej instrukcji. Producent
nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane niewùaœciwym u¿ytkowaniem sprzêtu.
Nale¿y u¿ywaã sprzêtu jedynie jeœli jest on w dobrym stanie technicznym. Usterki, które mog¹ zagroziã
bezpieczeñstwu u¿ytkowania powinny byã natychmiast usuwane.
Bez uprzedniej zgody producenta nie nale¿y wprowadzaã ¿adnych zmian, instalowaã dodatkowych
elementów ani rekonstruowaã urz¹dzenia.
Nale¿y u¿ywaã jedynie oryginalnych czêœci zamiennych.
Przed przyst¹pieniem do konserwacji urz¹dzenia, naprawy usterek lub przed transportem urz¹dzenia w
nowe miejsce, nale¿y bezwglêdnie przeprowadziã dekompresjê sprê¿onego powietrza we wszystkich
przewodach.
W razie korzystania z oleju nale¿y wzi¹ã po uwagê obowi¹zuj¹ce specyfikacje w zakresie bezpieczeñstwa
i usuwania odpadów.
1.2 Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
PneuPress firmy Penta jest rêcznie sterowanym urz¹dzeniem. Napêd pneumatyczny jest uruchamiany
jedynie przez wciœniêcie czerwonego przycisku na zaworze pneumatycznym. W trakcie wykonywania tej
czynnoœci nie nale¿y umieszczaã jakichkolwiek przedmiotów w obrêbie powierzchni tùoczenia.
PneuPress jest pnuematycznie sterowanym urz¹dzeniem, dostosowanym do zamocowania na stole.
Prasa PneuPress jest przeznaczona wyù¹cznie do tùoczenia oczek na banerach, powierzchniach
winylowych i innych. W razie koniecznoœci tùoczenia otworów w innych rodzajach materiaùów, nale¿y
skontaktowaã siê z producentem.
Tùoczenie otworów w nieznanych materiaùach mo¿e spowodowaã uszkodzenie urz¹dzenia i stanowiã
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika. Dlatego te¿ zaleca siê kontakt z producentem w przypadku
stosowania tego rodzaju materiaùów.
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Budowa i przeznaczenie

2.1 Gùówne czêœci urz¹dzenia
1 Korpus
2 Siùownik pneumatyczny
3 Dwudro¿ny zawór pneumatyczny
4 Wù¹cznik
5 Przewód doprowadzaj¹cy powietrze
6 Zawór szybkiego spustu sprê¿onego powietrza
7 Wskaênik laserowy
8 Uchwyt na wskaênik laserowy
9 Zasilacz

2.2 Opis i monta¿ prasy PneuPress
Prasê PneuPress mo¿na u¿ywaã na pùaskiej powierzchni bez mocowania lub poprzez przymocowanie do
stoùu za pomoc¹ œrub.
Przy mocowaniu urz¹dzenia do stoùu mo¿na zdj¹ã podpórki i zast¹piã je œrubami.
Do zaworu pneumatycznego nale¿y przyù¹czyã przewód o œrednicy 8 mm reguluj¹cy dopùyw sprê¿onego
powietrza o ciœnieniu w granicach 8 barów. Miejsce ù¹czenia znajduje siê z tyùu zaworu. Powietrze
doprowadzane do prasy powinno byã czyste, suche i oleiste.
Siùa nacisku prasy PneuPress wynosi 500 kg przy ciœnieniu wynosz¹cym 6 barów.
Do tùoczenia wymagane jest u¿ycie zestawów dolnych i górnych matryc. Oba zestawy matryc powinny byã
tak ustawione, aby stykaùy siê ze sob¹ na œrodku. W tym celu nale¿y wyosiowaã dolny wspornik matrycy
przy u¿yciu klucza imbusowego. Wykonuj¹c tê czynnoœã rêcznie mo¿na wysun¹ã tùoczysko siùownika, aby
dokùadniej wyosiowaã matrycê (W przypadku nowego urz¹dzenia, matryce s¹ standardowo wyosiowane
przez producenta).
Górn¹ matrycê (matryce do oczek firmy Penta) nale¿y wkrêciã w gù¹b tùoka, a¿ po gùówkê œruby. W celu
lepszego umowocania mo¿na równie¿ u¿yã klucza.
Doln¹ matrycê nale¿y wcisn¹ã w gù¹b wspornika. Dolna matryca marki Penta jest wyposa¿ona w o-ring
umo¿liwiaj¹cy umocowanie matrycy na œrodku, dlatego nale¿y dokùadnie docisn¹ã matrycê do wspornika.
Aby zamontowaã wskaênik laserowy, nale¿y podù¹czyã zasilacz znajduj¹cy siê w zestawie. Po
podù¹czeniu zasilacza do êródùa zasilania (100-220V) i wù¹czeniu wskaênika, nale¿y wyosiowaã wskaênik
za pomoc¹ klucza, tak aby wskazywaù na œrodek powierzchni tùocz¹cej. Nastêpnie nale¿y umieœciã
materiaù przeznaczony do tùoczenia pod wskaênikem. Úwiatùo wskaênika wska¿e dokùadny punkt, w
którym zostanie wytùoczony otwór.
•ródùem haùasu emitowanego przez prasê PneuPress jest przede wszystkim powietrze odprowadzane
przez elementy systemu pnuematycznego. Urz¹dzenie jest wyposa¿one w specjalny tùumik redukuj¹cy
poziom haùasu.
2.3 Obsùuga
Po rozpakowaniu urz¹dzenia, nale¿y jedynie zaopatrzyã siê w sprê¿one powietrze, umocowaã matryce i
podù¹czyã urz¹dzenie do êródùa zasilania o odpowiedniej mocy (w przypadku korzystania ze wskaênika
laserowego). Urz¹dzenie nie musi byã przymocowane do powierzchni – wystarczy ustawiã je na
jakiejkolwiek twardej, pùaskiej powierzchni takiej jak blat stoùu.

Elementy wymagaj¹ce tùoczenia (takie jak oczka) mo¿na umieszczaã rêcznie na dolnym i górnym
zestawie matryc.
Po umieszczeniu materiaùu poddawanego tùoczeniu nale¿y zdjaã rêkê i inne materiaùy z
powierzchni tùoczenia.
Aby rozpocz¹ã tùoczenie nale¿y umieœciã materiaù na matrycy, wcisn¹ã czerwony przycisk, zaczekã na
zakoñczenie procesu tùoczenia, a nastêpnie zwolniã przycisk. Procedura tùoczenia rozpoczyna siê przez
wciœniêcie, a koñczy przez zwolnienie czerwonego przycisku.
2.4 Przerwa w u¿ytkowaniu
Jeœli u¿ytkownik nie zamierza korzystaã z prasy PneuPress przez dùu¿szy okres czasu (na przyklad w
nocy), nale¿y odù¹czyã dopùyw sprê¿onego powietrza. W tym celu nale¿y odci¹ã dopùyw powietrza, a
nastêpnie uruchomiã prasê i pozwoliã jej dziaùaã dopóki reszta powietrza nie zostanie zu¿yta lub otworzyã
zawór szybkiego spustu umieszczony z tyùu zaworu pneumatycznego, w wyniku czego powietrze zostanie
automatycznie wypuszczone.
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Naprawa i konserwacja
Prasa PneuPress marki Penta nie wymaga konserwacji, ale nale¿y zadbaã o to, aby przy dùugotrwaùym
u¿ytkowaniu siùownika i zaworu pneumatycznego, sprê¿one powietrze dostarczane do tych czêœci byùo
czyste, suche i oleiste.
Naprawa prasy PneuPress jest bardzo prosta – jedyne elementy podlegaj¹ce uszkodzeniu to siùownik i
zawór pneumatyczny z czerwonym przyciskiem. W razie uszkodzenia oba elementy nale¿y zast¹piã
nowymi. W razie uszkodzenia przewodów lub zù¹czy nale¿y je zdj¹ã i wymieniã na nowe.
Podczas naprawy i konserwacji nale¿y odci¹ã dopùyw sprê¿onego powietrza i opró¿niã siùownik poprzez
kilkakrotne wciœniêcie czerwonego przycisku.
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Tabela usterek
USTERKA
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PRZYCZYNA

NAPRAWA

Stempel porusza siê zbyt
wolno w ustawieniu
koñcowym.

Tùumik w miejscu ù¹czenia z
zaworem jest zabrudzony, zbyt
ciasny lub powietrze nie jest oleiste.

Wymiana tùumika.
Poluzowanie tùumika.
Sprawdzenie poziomu
napeùnienia smarownicy.

Operacja tùoczenia nie
zostaje zainicjowana.

Brak ciœnienia w systemie
pneumatycznym lub zabrudzony
zawór pneumatyczny.

Wykonanie pomiaru ciœnienia.
Wymiana zaworu.

Materiaù nie zostaù wytùoczony
prawidùowo lub zostaù krzywo
wytùoczony.

Zestaw matryc nie zostaù
wyosiowany.

Wyosiowanie zestawu matryc ku
œrodkowi.

Otwory nie s¹ do koñca
wyciête.

Dolna i górna matryca nie domykaj¹
siê podczas tùoczenia przez co siùa
nacisku jest zbyt maùa.

Sprawdzenie wysokoœci
poùo¿enia matryc lub
ewentualnie podùo¿enie
podpórki pod wspornik dolnej
matrycy.

Tùoczenie nie jest
wykonywane z wystarczaj¹c¹
siù¹.

Siùa prasy jest niewystarczaj¹ca dla
materiaùu poddanego tùoczeniu.

Wymagany jest inny rodzaj
prasy.

Serwis
W razie jakichkolwiek problemów z urz¹dzeniem lub w razie koniecznoœci zakupu czêœci zamiennych lub
dokonania niezbêdnej naprawy prosimy o kontakt na poni¿szy adres.
PENTA TEKSTÝL SAN VE TÝC.LTD.
Org. San. Blg. G115 Sk. No:5
Dudullu/Stambuù/ TURCJA
Tel : +90 216 4206674
Fax : +90 216 4206675
E-mail : infos@pentateks.com
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Dane techniczne
Materiaùy

Korpus, zawór, siùownik i zù¹cza wykonane z aluminium; œruby z
galwanizowanje stali.
Wymiary urz¹dzenia
14 x 17 x 31h cm
Waga
ok. 6,5 kg
Maks. ciœnienie powietrza
6 barów
Zu¿ycie powietrza podczas pracy 1 litr
Napiêcie dla wskaênika laserowego 100- 220 woltów
Poziom haùasu
Maks.: 76 dbA
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Zawartoœã zamawianego zestawu
W standardowym zestawie znajduj¹ siê nastêpuj¹ce elementy :
1 prasa PneuPress
1 zestaw zamontowanych matryc do oczek o wymiarach 3/8”
10 zestawów oczek o wymiarach 3/8” wraz z podkùadkami
1 Instrukcja obsùugi

8 Zamawianie czêœci
Zamawiaj¹c czêœci zamienne nale¿y podaã nazwê firmy, numer zamówienia i liczbê zamawianych czêœci.
Numery zamówieñ:
Nr
zamówienia

151-05-001
151-05-002
151-05-003
151-05-004
151-05-005

Nazwa czêœci

Korpus
Siùownik
Zawór pneumatyczny
Przewód
Zù¹cze

Nr
zamówienia

151-05-006
151-05-007
151-05-008
151-05-009
151-05-010

Nazwa czêœci

Tùumik
Wskaênik laserowy
Uchwyt na wskaênik laserowy
Zasilacz
Wspornik matrycy dolnej

