Montage handleiding Magneet encoder DM-A
Onderdelen:

-

Aluminium profiel

-

Leeskop

-

Leeskop behuizing

-

Verbindingsplaat

-

Montage plaat

-

Eindkapjes

Maten DM-A magneet encoder
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Montage van de liniaal:
Monteer eerst de bevestigingsplaten aan de liniaal. Bevestig ook de eindkapjes.
Controleer met een (lange) rij of het bed or support recht is. Is dit niet volledig recht controller de afwijkingen
dan en zorg voor vulringen en/of bussen.
Monteer nu profiel(en) middels de bevestigingsplaten en eventueel verbindingsplaten (verbind twee profielen)
op het bed of support en controleer de uitlijning zowel horizontaal als verticaal (maximale afwijking 0,5 mm).
Als de profielen zijn gemonteerd plakt u de magneetstrip op het profiel over de volledige lengte.

Voor u de magneetstrip aanbrengt op het profiel: Maak het aluminium profiel goed vet
en stofvrij!
De leeskop kan zowel aan het bewegende deel als het vast deel van de machine worden gemonteerd middels een
plaat of 90° beugel (u moet dit zelf op maat maken).

Lengtes < 1 meter:
Bij lengtes < dan 1 meter kan het profiel rechtstreeks worden gemonteerd op het bed of support. In dit geval
monteert u het profiel direct door de bouten door de eindkapjes te monteren.
Zorg ervoor dat het profiel niet meer dan 0.5 mm in hoogte of afstand van het bed of support wordt gemonteerd.
Lijn dit uit met een meetklok of poepietaster.

De leeskop moet tussen de 0,5 en maximaal 1,2 mm afstand houden van de magneet
strip!
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Lengtes > 1 meter:
Bij lengtes > dan 1 meter moet het profiel bevestigd worden met de meegeleverde bevestigingsplaten en
verbindingsplaat/platen op het bed of support.
Zorg ervoor dat het profiel niet meer dan 0.5 mm in hoogte of afstand van het bed of support wordt gemonteerd.
Lijn dit uit met een meetklok of poepietaster.

De leeskop moet tussen de 0,5 en maximaal 1,2 mm afstand houden van de magneet
strip!
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