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Ana sayfa makine özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Bu menüde, makine durumu ile ilgili 
birçok parametre ve gerekli mesajlar aynı anda görüntülenir. Otomatik çalışma sırasında 
veya 'MANUEL MOD' sırasında makine hareketleri de izlenebilir. Monitör ekranında bir çok 
parametrenin anlık gösterimi sağlanır. Bu liste farklı uygulamalarda değişiklik gösterebilir. 
 
- Son baskıya ait bazı zaman değerleri – son çevrim süresi… 
- Aktif cetvel mesafeleri... 
- Isıtıcı durumları – Açık, kapalı, düşük güç. 
- Tarih saat. 
- Gerçekleşen ve yapılacak baskı sayıları. 
- Aktif kalıp ismi. 
- Seçili çalışma modu. 
- Çalışma sırasında gerçekleşen alarm mesajları. 
- Hata mesajlarını temizlemek için Alarm Reset butonunu kullanınız. 
 

 
   1.1 MAKİNE ANLIK DURUM EKRANI 

 

 
 

 Her sayfada görüntülenebilen, makinenin çalışma durumu, alarmları ve sol-sağ grup 
hareketlerini gösteren bir monitör ekranı vardır. 

 Sol ve sağ ekstruder hızı ve yağ sıcaklığı ile pompa basınç değerleri ekranın alt 
tarafında 4 radyal bar ile gösterilir. 

 Aynı zamanda sol ve sağ grup hareketleri monitör ekranından anlık değişen 
parametreler olarak izlenebilir. 

 
1.2 KISAYOL BUTONLARI 

 

 
 
Ekranın altındaki butonlar sırasıyla; 

 Anasayfa – Monitor Sayfası ( Yeşil ) 

 Kullanıcı Seçenekleri ( Mavi ) 

 Makine Alarmları ( Kırmızı ) 

 Makine Kayıtlı Verileri ( Turuncu ) 

 HMI Ayarları ( Mor ) 
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Sayfanın üst kısmındaki durum çubuğunda KULLANICI GİRİŞ ve KALIP butonları ile en sağda 
tarih-saat alanları vardır. 
 
   1.3 HMI KULLANICI GİRİŞİ 
 

 

 
 

 Kullanıcı, ekranın üst kısmındaki durum çubuğunun sol tarafındaki oturum açma 
butonuna  tıkladığında, HMI'da oturum açma menüsünü görecektir. Buradan kullanıcı 
adı ve şifresi ile oturum açabilmektedir. 

 
   1.4. KALIP AYARLARI 
 

 

 
 

 Statu çubuğunun ortasında bulunan KALIP butonuna tıklayarak, KALIP İŞLEMLERİ 
menüsüne giriş yapabilirsiniz. 

 Yeni kalıp oluştur: veritabanına yeni kalıp bilgisi eklemek için kullanılır. 

 Kalıp Sil: kalıp silinebilir. 

 Kalıp Düzenle: kalıp açıklaması ve kodu düzenlenebilir. 

 Kalıp Listesini Gör: Tüm kalıplar detaylı olarak incelenebilir. 

 Aktif Kalıp Seç: Çalışılacak kalıp seçilir ve buna bağlı olarak tüm parametreler aktarılır. 

 Kalıp Bilgilerini Dışa Aktar: Tüm kalıp parametreleri csv dosyasına aktarılır. 

 Kalıp Bilgilerini Yükle: Tüm kalıp parametreleri csv dosyasına aktarılır. 
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 Farklı Kaydet: Kalıp farklı isim ve aynı parametrelerle kopyalanır. 
 
 
   1.5 SANAL KLAVYE 
 

 
 

 Büyük ve küçük harflere duyarlı sanal klavye mevcuttur. 
 
 
 
   1.6 KULLANICI SEÇENEKLERİ 
 

 

 
 

 Yeni kullanıcı eklemek için Ana Sayfa alt butonlarında bulunan Kullanıcı Seçenekleri 
butonuna tıklanarak yukarıda açılan pencerede kullanıcı tanımlaması veya kullanıcı 
yetkilendirme düzenlemeleri yapılabilir. 

 Aynı zamanda RFID ile giriş yapma imkanı olan bu ekranda "Hızlı Erişim Kartı" 
bulunmaktadır. 
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 2 – GRUP 
 
Bu sayfa için anlatılanlar tüm sayfalar için geçerlidir. Parametre seçimi, değer girilmesi hep 
aynı şekilde yapılır. Sayfa düzeni de hep aynı tarzda yapılmıştır: En üstte sayfa ismi, sol 
tarafta girilen parametrelere açıklama getiren sayfa mesajları, sağ tarafta parametreler, 
hemen onların altında varsa çalışma seçenekleri. Sayfanın bu şekilde düzenlenmesinin amacı 
daha kolay ve anlamlı ayar yapılabilmesidir.  
Sayfa incelendiğinde şunlar görülür: 
En üstte sayfaya genel olarak açıklama getiren bir başlık yazısı vardır – ‘GRUP’.  
Tüm sayfalarda istisnasız başlık yazısı mevcuttur. Mesajların hemen sağ tarafında ayarı 
yapılan ilgili parametreler görüntülenir – Mesafe, Hız, Basınç, Zaman... Ekranda görüntülenen 
ve/veya değeri değiştirilen tüm dataların açılan numerik klavye üst tarafında mutlaka bir 
açıklaması vardır. Ayrıca parametreler için renk ayrımı da yapılmıştır: mesafeler mavi, hızlar 
yeşil, basınçlar kırmızı, zamanlar sarı… 
Aktif olarak kullanılan sayfalarda ayarlanan parametrenin MAX değerii a.ılan numeric 
klavyenin üst tarafında görüntülenir. Örneğin ayarlanan parametre hız ise MAX değer %100, 
zaman ise 999.9 saniye olur. Girilen değer MAX değer’den daha düşük ise kayıt edilebilir. 
Çalışma seçeneklerin değerleri normalde 0..1 olur. 0 ‘işaretsiz-seçili olmayan’, ‘yok’, 
‘kullanılmıyor’, ‘devre dışı’ anlamında kullanılır. 1 ise ‘işaretli-Seçili’, ‘var’, ‘kullanılıyor’ anlamı 
taşır ve girildiği zaman çalışma seçeneğin sol tarafında yıldız işareti belirir.  
Sayfanın en altında GRUP MESAFE ve HIZ değerleri anlık olarak takip edilebilir. Bazı  
sayfalarda aynı yapı söz söz konusudur. 
Bu sayfada girilen datalar 4 sütun olarak görüntülenir. 
1'ci sütun - cetvel mesafeleri. 
2'ci sütun – hızlar. 
3'cü sütun - basınçlar. 
4'cü sütun - zaman röleleri. 
Bu kullanma kılavuzunda verilen mesafe, hız, basınç ve zaman değerleri sadece bir örnek 
olduğu unutulmamalı. Değişik uygulamalarda, makinenin gramaj, mekanik ve hidrolik 
özelliklerine bağımlı olarak bu değerler birbirinden çok farklı olabilir. Ayarlar bilinçli olarak 
yapılmalıdır! Cetvelin ‘0’ noktasının bulunduğu yere dikkat edilmelidir. Grup geri gelirken ‘0’ 
noktasına doğru gider, mengene açılırken ‘sıfıra’ yaklaşılır. Ayarlanan parametrelerinin sol 
tarafındaki açıklama girilmesi gereken değerlerin hakkında ipucu verir ve parametrenin 
nerede ve nasıl kullanılacağını özetler. Başlangıç mesafesinden son mesafeye doğru 
ilerlerken hız ve basınç değerleri her milimetre için hesaplanır, ‘rampalı’bir şekilde değiştirilir 
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ve uygulanır. Zaman rölelerine dikkat edilmelidir. Bazı uygulamalarda hassasiyet salise yerine 
10mS olabilir. 
Bu sayfalarda girilen değerler makinenin ne kadar verimli çalışacağını belirler. 
 

 
 
 
 

 
 

  3 – SOL MENGENE 
 
Bu sayfada girilen değerler sol mengene (tek mengene ise sol mengene diye adlandırılır ) 
çalışmasını etkiler. Mengene kapanırken cetvel pozisyonu küçülür ve sıfıra doğru yaklaşır. 
Cetvelli olan makinelerde mengene üç kademede açma ve kapama yapar. Son kitleme 
kademesinde cetvel pozisyonunu gördükten sonra mengene ilave olarak kitleme zamanı 
kadar basınçta kalır. Makinede basınç okuyucu varsa Mengene kitleme basınç değerini 
görene kadar basınçta kalmaya devam eder. 
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 4 – KALİBRE 
 
Kalibre hareketleri cetvel, siviç veya zamana bağımlı yapılabilir. Bu sayfanın yapısı makinenin 
özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.  
Üstteki parametrelerin anlamı şu şekildedir: 

 Kalibre hızlı ileri – grup geri geldiğinde girilen gecikmeden sonra kalibrenin ilk ileri 
hareketidir. 

 Kalibre ileride frenleme hızı – bir önceki hareket tamamlandıktan sonra kalibre hız 
oransaline uygulanan değer. 

 Kalibre az geri – mengene açmadan önce kalıba uygulanan basıncı azaltmak için 
kalibreye yaptırılan az geri hareket. 

 Kalibre ileri son – mengene açarken ve açtıktan sonra kalibreye yaptırılan son ileri 
hareket. 

 Kalibre hızlı geri – grup ileri gittikten sonra girilen mesafeye kadar kalibre geri 
hareketidir. 

 Kalibre geride frenleme - bir önceki harekette mesafeyi gördükten sonra kalibre 
geride sivicine basana kadar kalibreye uygulanan hız değeridir. 
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 5 – MAÇALAR 
 
Sol ve sağ hidrolik maça kapama ve açma hareketleri için bağımsız ve ayrı ayrı değer girilir. 
Hatasız maça çalışması için doğru seçenek seçilmeli ve değer girilmeli. Aşağıdaki satırlarda 
kısaca ekrandan girilen maça parametrelerinin açıklaması verilmiştir. 
- ‘MAÇA DEVREDE’ – ‘EVET’ girildiğinde maçanın kapama veya açma hareketine izin 
verilir, ‘HAYIR’ ise maçanın kapama veya açma hareketini engeller. 
- ‘MAÇA GECİKME ZAMANI’ – Maça hareketi başlamadan önce girilen süre kadar 
gecikme yapılır.  
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- ‘MAÇA HAREKET ZAMANI’ – Eğer maça zamana bağımlı çalışıyorsa girilen süre kadar 
hareket eder. 
- ‘MAÇA HIZI’ – Maça hareketi girilen hız ile yapılır. 
- ‘MAÇA BASINCI’ – Maça hareketi girilen basınç ile yapılır. 
- ‘MAÇALARIN ÇALIŞMA MESAFESİ’ – Bir maçanın çalışma konumu ‘MENGENE 
KAPANIRKEN MESAFEYE GÖRE’ seçilmiş ise mengene cetvelinin pozisyonu girilen mesafeden 
daha düşük olduğunda o maça kapanmaya başlar. Aynı şekilde bir maçanın çalışma konumu 
‘MENGENE AÇILIRKEN MESAFEYE GÖRE’ seçilmiş ise mengene cetvelinin pozisyonu girilen 
mesafeden daha büyük olduğunda o maça açmaya başlar. Fakat böyle bir çalışma her 
makinede mümkün olmaya bilir. Ancak ‘MENGENE AÇARKEN DURACAK, MESAFEYE GÖRE’ 
çalışma konumunda bu parametre kullanılabilir. 
- ‘KAPAMA AÇMA ÖNCELİĞİ’ – Aynı maça çalışma konumunda birden fazla maça 
çalışıyorsa buraya her biri için kapama veya açma sıralaması girilir – 1..4. 
- ‘MAÇA ÇALIŞMA KONUMU’ – Bu alana sayfanın alt tarafında verilen ‘MAÇALARIN 
ÇALIŞMA KONUMU SEÇENEKLERİ’ listesinden uygun değer seçilip girilmeli. Örneğin maça 
mengene kapanmadan önce kapanacak ise girilen değer 1 olmalı. 
- ‘MAÇA ZAMANA BAĞIMLI ÇALIŞACAK’ – ‘EVET’ girilirse maça ekrandan girilen ‘MAÇA 
HAREKET ZAMANI’ kadar hareket eder, ‘HAYIR’ girilse maça siviçlere göre kapanır veya açılır, 
girilen zaman dikkate alınmaz. 
- ‘HIZ VE BASINÇ KULLANILACAK’ – ‘EVET’ girilirse maça yön valfleri dışında hız ve 
basınç oransal valflere de enerji gönderilir. ‘HAYIR’ girilse sadece maça yön valfleri devreye 
girer. Bu seçenek sadece hava veya elektrik motoru ile çalışan (redüktörlü kalıp) kalıplarda 
faydalı olabilir. 
- ‘MAÇA KAPAMA YÖN VALFİ DEVREDE KALACAK’ – ‘EVET’ girilirse maça kapama 
hareketi tamamlandıktan sonra maça kapama yön valfi devrede kalır ve enerjisi maça açma 
hareketi başlarken kesilir. ‘HAYIR’ girilse maça kapama hareketi tamamlandıktan sonra maça 
kapama yön valfinin enerjisi kesilir. 
- ‘MAÇA KADEMELİ AÇACAK’ – Bu seçenek seçilirse maça açma hareketi iki kademede 
yapılacak ve sadece 1.kademe maça açma hareketine bağlı olan aşağıdaki parametrelerin 
değerleri de dikkate alınacak. 
- ‘1.KADEME MAÇA AÇMA GECİKME ZAMANI’ – 1.kademe maça açma hareketi 
başlamadan önce girilen süre kadar gecikme yapılır.  
- ‘1.KADEME MAÇA AÇMA ZAMANI’ – Eğer maça zamana bağımlı çalışıyorsa girilen süre 
kadar açma yapar. 
- ‘1.KADEME MAÇA AÇMA ÖNCELİĞİ’ – Aynı maça açma çalışma konumunda birden 
fazla maça açıyorsa buraya her biri için açma sıralaması girilir – 1..4. 
-  ‘1.KADEME MAÇA AÇMA KONUMU’ – Bu Alana sayfanın alt tarafında verilen 
‘MAÇALARIN ÇALIŞMA KONUMU SEÇENEKLERİ’ listesinden uygun değer seçilip girilmeli. 
Yalnız bu değer kademeli maça açmaya izin verilen seçeneklerden olmalı. 
- ‘MAÇA AÇMA ZAMANA BAĞIMLI ÇALIŞACAK’ – ‘EVET’ girilirse maça ekrandan girilen 
‘1.KADEME MAÇA AÇMA ZAMANI’ kadar açma yapar, ‘HAYIR’ girilse maça siviçlere göre açar, 
girilen zaman dikkate alınmaz. 
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 6 – ZAMAN AYARLARI 
 
Sol ve sağ mengene gruplarının zaman ayarları aynı sayfada yapılır. Zamana bağımlı çalışan 
birçok hareketin önce gecikmesi devreye girer, sonra çalışma zamanı. 
Çalışma seçenekleri, makinede mevcut olan kimi özellikleri devreye alır veya iptal eder ve bu 
şekilde onun çalışmasını değiştirir. Seçeneklerin makine hareket etmezken değiştirilmesi 
önerilir. Kısaca girilen değerlerin açıklaması şöyledir: 
- EKSTRUDER HIZI – Mal alma motoru çalışırken bu hız ile döner. Girilen değer hemen 
çıkışa uygulanır. 
- ÇİFT BICAK – Seçildiği zaman bıçak çift vuruş yapar – sol/ sağ veya ileri geri. 
- GİYOTIN – Her zaman çift hareket yapar ve bıçaktan bağımsız çalışır. 
- KOVAN – seçildiği zaman kovan yukarı/aşağı hareket eder. 
- ÖN ŞİŞİRME – Seçildiği zaman mal akarken hortumun içerisine hava verilir. 
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 7 – ÇAPAK ALMA 
 
Aynı kalibrede olduğu gibi çapak alma hareketleri de cetvel, siviç veya zamana bağımlı 
yapılabilir. Bu sayfanın da yapısı makinenin özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.  
Üstteki parametrelerin anlamı şu şekildedir: 

 Çapak alma vuruş sayısı – girilen sayı kadar çapak alma harekeketleri yapılır. Sıfır 
çapak alma vuruş sayısı, çapak alma iptal anlamına gelir. 

 Üsta çapak alma ileri gecikme – hareketlerde senkronizasyon sağlamak için verilen 
gecikme süresi. 

 Üst çapak alma ileri 1.kademe – gecikmeden sonra girilen mesafeye kadar yapılan ilk 
hareket. 

 Üst çapak alma ileri 1.kademe bekleme – 1.kademden sonra bekleme süresi. Bu sure 
içerisinde çapak alma soğutma yapılır.  

 Üst çapak alma ileri 2.kademe – çapak almanın ileri gitmesi gereken son mesafedir. 
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 Kulp içi hareket zamanı – kulp içi hareketi üst çapak alma ileri pozisyonda iken yapılır. 
Kulp içi ileri ve geri harektlerini tamamlayıp kulp içi geride sivicini gördükten sonra üst 
çapak alma geri hareket eder. Aynı şekilde üst çapak alma geride sivicini gördükten 
sonra hareket tamamlanmış olur. 

 Alt çapak alma ileri – alt çapak alma hareketi üst çapak alma ve kulp içi 
hareketlerinden bağımsız yapılır. Gecikmeden sonra alt çapak alma ileri girilen sure 
kadar aktif olur. Süre sonunda enerjisi kesilir ve alt çapak alma geride sivicini 
gördükten sonra hareket tamamlanmış olur. 
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8 – ISILAR 1..45 
 
Isı kanalları, her biri diğerlerinden bağımsız farklı çalışma modlarında isi kontrolü yapabilir: 
ORANSAL ÇALIŞMA,  PID, ısı farkına göre ORANTILI ON / OFF ÇALIŞAN TERMOSTAT, FUZZY 
LOGIC... Her ısı kanalın çalışma şekli ‘ŞİFRELİ MENÜLERDE’ tek tek seçilebilir. Farklı 
programlarda bu yöntemlerden sadece biri veya birden fazlası uygulanmış olabilir. 
- ‘SET DERECE’ – Buraya istenilen derece girilir. Oransal çalışmada girilen değer en fazla 
%100 dür. Isı kanalları 400 derecelik termostat olarak çalışır. Ölçülen değer 400°C üstüne 
çıktığında çıkış hemen kapatılır. Yani thermocouple’ı bağlı olmayan ısı kanalının çıkışı her 
zaman kapalı olur. 
- ‘AKTİF DERECE’ – Bu alan seçilemez ve ısı kanalın aktif derecesi görüntülenir.  
- ‘ISITICI DURUMU’ – Hesaplanmış ve o anda uygulanan güç oranı görüntülenir. 
- ‘HAFTALIK ISITICILARI AÇMA SAATİ’ – Haftanın her günü ısıtıcılar istenilen bir saat’te 
otomatik olarak devreye alınabilir. Eğer ‘ISITICILAR OTOMATİK DEVREYE ALINSIN’ çalışma 
seçeneği devrede ise, ısıtıcıları devre alma programı aktif olur ve aşağıdaki gibi çalışır: 
Girilen saat 00:00 ise iptal olur. 
24 saat içerisinde sadece bir kere çalışır ve gece 00:00 olduğunda kendini tekrar kurar. 
Açma saati 07:30 olduğunu kabul edelim. Akşam saat 18:00’da mesai saati bitiminde ısıtıcılar 
‘KAPALI’ konuma getirilmeli. Gece 00:00’da program kendini kurar ve saati takip etmeye 
başlar. Sabah 07:30’da ısıtıcıları açar ve kendini kapatır. Elektrik besleme kesilip tekrar 
verildiğinde program kendini tekrar kurar. 
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- ‘ISITICILAR’ – Sol extruder ve Sağ extruder - bu seçenekler ile ısıtıcılar açıp kapatılır. 
Cihaza ilk elektrik verildiğinde bu seçeneğe göre ısıtıcıların konumu belirlenir. ‘ISITICILARI 
AÇMA KAPAMA BUTONU’ ile ısıtıcılar alternatif olarak açılıp kapatılır, fakat bu durumda 
konum kalıcı değildir. 
-  ‘ISITICILAR OTOMATİK DEVREYE ALINSIN’ – daha önce anlatıldığı gibi ısıtıcıları belirli 
bir saat’te açmak için kullanılır. 
Set ve aktif dereceler arasındaki fark 35°C’ in üstünde ise ısıların düşük olduğu kabul edilir. 
Herhangi bir ısı bölgesi kullanılmıyorsa onun set derece alanına ekranda görülen aktif 
dereceye yakın bir değer girilmeli, çünkü uyarı mesajı olarak ‘ISILAR DÜŞÜK’ geldiğinde 
enjeksiyon,  mal alma  ve  geri emiş yapılması engellenmiş olur. 
 
3.Isılar sayfasında Sol Isı Bölgeleri SET ve Sağ Isı Bölgeleri SET parametreleri ile sol – sağ 
olarak gruplandırılmış tüm ısı bölgelerine tek seferde aynı değer atanması mümkündür. 
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 9 - SOL PARİZON 
 
- Master Noktsı Ekle: Grafik çizimine başlamak için Master noktası eklenmelidir. Master 
noktası eklemek için butona basılır. İstenen sayıda master nokta eklenebilir. 
 
- Master Noktası Düzenle: Eklenmiş master noktaları düzenlemek / konumları değiştirmek 
için mutlaka bu buton seçilmiş / aktif edilmiş olmalıdır. 
 
- Master Noktası Seç: Grafik üzerinden itenilen master noktası kolaylıkla seçilebilir. İsteğe 
gore bu buton yardımı ile de seçim uygulanır. 
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- Master Noktalar Görünür: Bu butonun aktif edilmesi ile birlikte grafik ekranında master 
noktalar görüntülenir. Seçim kaldırıldığında master noktalar gizlenir sadece grafik 
görüntülenir. 
 
- Grafik Türünü Değiştir: Bu butonun aktif edilmesiyle birlikte iki master noktasının 
arasındaki grafik parçasına her dokunduğumuzda çeşitli grafik seçenekleri izlenebilir (sinus, 
lineer vb. ) 
 
- Değerleri Sıfırla: Bu buton ile tüm grafik sıfırlanır. 
 
- Grafiği Sağ Parizona Kopyala: Bu buton ile sol parizon için çizilmiş grafik birebir olarak her 
şeyi ile sağ parizon grafiğine kopyalanır. 
 
- Kayıtlı Son Grafiği Göster: En son kayıt edilmiş grafiği ekrana getirir. 
 
- Kaydet: Çizilen grafiği kaydeder. 
 
- Senkronize Et: Kayıt edilmiş grafik değerlerini cihaza gönderimi sağlanır. 
 
- Parizon Kontrol Aktif: Parizon control aktif edilir. 
 
- Çevrim: Çizilen grafiğin ne kadar bir sürede uygulanacağını belirler. 
 
- Başlama Adım No: Bir sonraki çevrim girilen adım No’dan başlatılıyor. 
 
- Profil: Girilen değer kadar çizilen grafik kalınlaştırılıyor veya inceltiliyor. 
 
- Ağırlık: Girilen değer kadar akan mala sabit ilave kalınlık verilir. 
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 10 - SAĞ PARİZON 
 
Çalışma sistemi birebir Sol Parizon ile aynıdır. Görsel olarak grafik arkaplan rengi farklıdır. 
Aynı şekilde anasayfada da Sol ve Sağ Parizon grafikleri arasında geçiş yapabileceğimiz buton 
bulunmaktdır. 
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 11  - SAYICILAR 
 
 
- ‘YAPILACAK BASKI SAYISI’ – bu alana yapılacak baskı sayısı girilir. 
- ‘YAPILAN BASKI SAYISI’ – yapılmış olan baskı sayısı. Reset butonu ile yapılan baskı 
sayısı sıfırlanabilir. ‘BASKI DEĞERLERİN KONTROLÜ’ aktif hale getirildiği zaman üstteki iki 
sayıcının farkı programsal takip edilir. İki sayıcının değerleri eşitlendiğinde baskı engellenmiş 
olup ekrana ‘BASKI SAYISI TAMAMLANDI’ uyarı mesajı gelir. Eğer ‘YAPILACAK BASKI SAYISI’ 
sayıcının değeri ‘0’ girilirse baskı sayısı kontrolü iptal olur. 
- ‘TOPLAM YAPILAN BASKI SAYISI’ – bu sayıcı sıfırlanamaz. 
- ‘CİHAZ ÇALIŞMA SÜRESİ’ – bu sayıcı sıfırlanamaz. 
- ‘OTOMATİK KONUMU ÇALIŞMA SÜRESİ’ – bu sayıcı sıfırlanamaz. 
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 12 – GİRİŞ – ÇIKIŞLARIN DURUMU 
 
Bu sayfada giriş ve çıkışlarının durumu ekranda LED ile belirtilmiştir. Her LED’in yanında giriş 
veya çıkışın numarası ve açıklamaları bulunur. Örneğin 105 No’lu giriş ‘MOTOR DEVREDE’ 
girişidir. Giriş çıkışların ayrıntılı açıklaması makinenin projesinde de verilir. Ekranda görüntü 
biraz daha geniş bir cihaz konfigürasyonu için verilmiş olabilir. Örneğin ekranda 6’lı bir 
cihazın görüntüsü olup, cihaz 4’lü olabilir. Var olmayan veya aktif olmayan girişlerin rengi 
beyazdır. Aktif olan giriş ve çıkışların LED’leri kırmızı yanar. Aktif konuma gelen fakat arızalı 
veya var olmayan çıkışların LED’leri ise yarım yanar. Çıkışların LED’leri alt ve üst bölüm olarak 
çalışır : üst bölüm programın o çıkışı aktif ettiğini ifade eder, alt bölüm ise kart’tan çıkışla ilgili 
gelen bilgiyi yansıtır. Kırmızı ise çıkış çalışıyor. Arıza LED’i yanıyor ve çıkış LED’i yanmıyorsa 
çıkış korumaya geçmiştir – aşırı akım veya kısa devre sebeplerinden dolayı. Arıza ve çıkış 
LED’leri yanmıyorsa kart mevcut değil demektir.  
-   ‘TEST KONUMU’ – bu seçenek aktif edildiği zaman cihaz test konumuna geçer. 
-   ‘TEST ÇIKIŞ NO’ – aktif edilecek çıkış No girilir. 
Her çıkış kartı için 1..24. Normalde ilk 16 çıkış kullanılır, 17..24 No’lu çıkışlar farklı 24 çıkışlı 
kartlar için saklıdır. 
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1..8 No’lar kartın üst bölümünde, 9..16 No’lar ise kartın alt bölümünde bulunur. Çıkış No şu 
şekilde hesaplanır: 
1.kart üst bölüm 2.çıkış 152 – 2 No’lu çıkış 
1.kart alt bölüm 15.çıkış 167 – 15 No’lu çıkış 
2.kart üst bölüm 2.çıkış 252 – 24 + 2 = 26 No’lu çıkış 
2.kart alt bölüm 15.çıkış 267 – 24 +15 = 39 No’lu çıkış 
6 x 24 = 144. İlk 144 N0’lar 6 ad. çıkış kartı adresler 
Bundan sonra giriş çıkış kartlarının çıkışları adreslenir. Her giriş çıkış kartı için 1..16. Normalde 
ilk 8 çıkış kullanılır. 
1.giriş çıkış kartı  2.çıkış 662 – 144 + 2 = 146 No’lu çıkış v.s. 
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 13 – PARİZON MAÇA VE KOMPARATÖR AYARLARI 
 

 Parizon komparatör çıkışların çalışma adımları – bu sayfada opsiyonlu olan parizon 
kafadan ön şişirme kademeleri ayarlanır. Mikrostar programlarında parizon grafiği en 
fazla 200 master nokta üzerinden çizilmektedir. Bu nedenle her iki ön şişirme çıkışları 
için başlama ve bitiş nokta değerleri de en fazla 200 olabilir. Girilen değerlere dikkat 
edilmeli. Bir öceki kademe tamamlanmadan bir sonraki ön şişirme hareketine 
geçilmez. 

 Ön hava üfleme 1.komparatör çıkışı – devreye alır veya devre dışı bırakır. 

 Ön hava üfleme 2.komparatör çıkışı – devreye alır veya devre dışı bırakır. 

 DIE GAP (Parizon maça kapatma çalışma konumu) – özellikle akümülatör kafa 
enjeksiyonlu makinelerde tercih edilen bir çalışma seçeneğidir. Ejkesiyondan sonra 
mal alma süresince kafa kapatılır. 

 Parizon maça çalışma seçenkleri – iki seçenek mevcuttur: 0 = ters maça, iç bükey ve 1 
= düz maça dış bükey. 

 Parizon kafa test konumu – devreye alındığında parizon kafa üç farklı şekilde 
konumlandırılabilir: 0 = girilen parizon kafa pozisyonlama değerine göre, 1= MIN, 
parizon kafa tam kapalı ve 2= MAX, parizon kafa tam açık. 
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 14 – CETVEL VE BASINÇ OKUYUCULARIN AYARLARI 
 
Bu sayfada mengene, enjeksiyon, grup ve itici cetvellerin uzunlukları ve ‘0’ noktaları girilir. 
Makine üzerinde basınç okuyucular varsa onların MAX basınç ve kalibrasyon ayarları da 
yapılır. Normalde cetvelleri ‘0’ pozisyona getirip bağlamak biraz zordur. Bu nedenle cetveller 
‘sıfırlanır’. Sıfırlama işlemi çok basittir. Aşağıda sol grup cetveli için anlatılan diğer cetveller 
için de geçerlidir. Örneğin: 
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Sol grup ‘EL KONUMUNDA’ geri alınır. Ekranda bir değer okunur. Örneğin 27 mm. Okunan 
değerden 1 mm çıkartılıp hafızaya alınır – 26 mm. Gerçek (fiziksel) sol grup cetveli 
pozisyonunu görmek için cetvelin ‘0’ noktasına 0 girilir. Grup ve mengene cetvelleri geride 
sıfırlanır. 
- ‘CETVELİN UZUNLUĞU’ – cetvel uzunluğu girilir. 
- ‘CETVELİN 0 NOKTASI’ – cetveli sıfırlamak için bir değer girilir. 
- ‘AKTİF DEĞER’ – cetvelin o andaki pozisyonu. 
 
 
Bu sayfada aynı zamanda parizon ayarları da mevcuttur. Parizon cetvel uzunlukları, MIN-MAX 
noktaların girişleri yapılır. Parizon katsayıları da bu sayfada set edilir. 
 
 
 

 

 
 

 

 15 – RAMPA AYARLARI 
 
Oransal valflere gönderilen enerjiyi kademeli olarak değiştirmek için kullanılan parametrelere 
bu kullanma kılavuzunda kısaca ‘RAMPA’ denilir. Gönderilen voltajı kademeli olarak 
yükseltmek için girilen değere ‘KALKIŞ RAMPASI’, düşürmek için ise ‘DÜŞÜŞ RAMPASI’ olarak 
isim verilir. 
Bu sayfada girilen rampalar makinenin performansını direkt olarak etkiler. Normalde bir 
oransal valfi çalıştırmak için sürücü kartı kullanılır. Kalkış ve düşüş rampaları bu kart üzerinde 
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bir kere ayarlanır ve sabit kalır. Eğer makinede tüm hareketler tek P-Q bloğu üzerinden 
verilirse, ki bu çok sık görülen bir çözüm, sabit rampalardan dolayı makine MAX performans 
ile çalışamaz. Yüksek hız ve hassasiyetle çalışan POWERSTAR® kontrol sistemlerinde 
‘PROGRAMSAL RAMPA’ kullandığı için her hidrolik bölümün hız ve basınç için ayrı ayrı kalkış 
ve düşüş rampası tanımlanabilir. Ayrıca hareket tamamlandığında yön valfine de bırakmadan 
önce bir gecikme verilir. Böylece makine MAX hızda MIN sarsıntı ile çalışacak şekilde 
ayarlanabilir. Sürücü kartı mutlaka kullanılacaksa, kart üzerindeki rampaların MAX konuma 
alınması önerilir. Bu durumda kart hemen tepki vereceği için programsal rampa başarı ile 
kullanılabilir. 
POWERSTAR® kontrol sistemlerinde ‘PROGRAMSAL RAMPA’ şöyle çalışır: 
Rampa olarak girilen her ‘1’ değer 100 mikrosaniye’ye (0.0001 saniye) eşdeğerdir. Örnek 
olarak ‘MENGENE KALKIŞ RAMPASI’ hız için 30 olduğunu kabul edersek, hız değeri her 3 
milisaniyede %1 ile arttırılacak. Hedeflenen hız %20 ise, voltaj sıfırdan %20’ye 60 
milisaniyede ulaşacak. Yön valfinın enerjisi, hız ve basınç değerleri programsal olarak 
sıfırlandıktan sonra girilen ‘YÖN VALFİ GECİKME ZAMANI’nın ardından kesilir. 
Bu sayfada, rampalarla pek ilgisi olmayan, fakat makine özelliklerine uygun olarak girilmesi 
gereken önemli tanımlamalar bulunur : 
- ‘SİSTEM HIZI (Q) VE SİSTEM BASINCI (P) KULLANAN HİDROLİK MAKİNE BÖLÜMLERİ’ – 
Her hidrolik makine bölümünde, hız ve basınç için tek tek tanımlama yapılmalı. İşaretli ise 
sistem hız ve veya basıncı kullanılacak. Seçili değil ise sadece yön valfi ve o hidrolik bölüme 
özgü oransal basınç ve oransal hız valfleri çekecek. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



www.mikrostar.com 
POWERSTAR® 

27 

 

 
 

 
 

 16 – ORANSAL VALF VE ANALOG ÇIKIŞLARIN AYARLARI 
 
POWERSTAR®kontrol sistemlerin programları mümkün olduğunca en geniş yelpaze plastik 
şişirme makineleri çalıştırabilecek şekilde yazılmıştır – en basit, oransal valf olmayan 
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makineden, tüm yön valfleri oransal olan makinelere kadar. Bunu yapabilmek için program 
içerisinde her aşamada işlem gören birçok sayıda analog değişkenler (AD) tanımlanmıştır. 
Listesi ‘MAKİNENİN ÖZELLİKLERİ’ sayfasında verilmiştir. Eğer makinenin üstünde listede 
verilen herhangi bir analog değişken olarak tanımlanmış bir oransal valf çıkışı varsa, sadece 
numarasını yazarak o analog değişkeni kullanmak mümkündür. Bir oransal valfin seçme ve 
ayarlama yöntemi aşağıda anlatılmıştır: 
‘AD NO = Analog Değişken Numarası’ – Listede verilen bir analog değişken’in değerini bir 
fiziksel PWM veya 0..10V analog çıkışa bu değer ile yapılır. Önce cihaz üzerinde bulunan 
PWM veya 0..10V analog çıkışlar tespit edilir. Mevcut olan herhangi birine sadece numarasını 
girerek herhangi bir AD yönlendirilir. Örneğin : Sistem hız ve basınç oransal valfleri sürücü 
kartı olmadan çalıştırılacaksa PWM çıkışlar kullanılmalı. 1.ÇIKIŞ KARTI 1.PWM ÇIKIŞI sistem 
basınç oransal valfi sürmek için ‘AD NO’ = 2 (sistem basınç No), 2.ÇIKIŞ KARTI 1.PWM ÇIKIŞI 
sistem hız oransal valfi sürmek için ‘AD NO’ = 1 (sistem hız No) girilmeli. Sürücü kartı olan 
mengene kapama ve açma oransal yön valflerini çalıştırmak için CPU KARTI 1.ANALOG ÇIKIŞA 
= 4 (mengene kapama hızı No), CPU KARTI 2.ANALOG ÇIKIŞA = 5 (mengene açma hızı No) 
girilmesi yeterlidir... Örnekler bir birinden çok farklı olabilir. Bu yönlendirmenin çok önemli 
bir artısı daha var – herhangi bir AD aynı anda birden fazla fiziksel çıkışa yönlendirilebilir. ‘AD 
NO’= 0 ise o çıkışa ‘BEKLEME DEĞER’ uygulanır. 
‘MIN DEĞER’ – Oransal valf bağlandıktan sonra bu değer ile onun en alt çalışma bölgesi 
ayarlanır. Hız için ‘0’ hız, basınç için ‘0’ bar olacak şekilde. PWM veya analog çıkış önemli 
değil. Girilen değerler PWM için 0..BESLEME VOLTAJI, analog çıkış için ise 0..24000 arası 
olabilir. 
‘MAX DEĞER’ – Bu değer ile valfin üst çalışma bölgesi ayarlanır. Hız için 100%, basınç için 
MAX SISTEM BASINCI olacak şekilde girilir. 
‘BEKLEME DEĞER’ – Farklı uygulamalarda oransal valflerin ‘0’ değerleri girildikten sonra 
hidrolik sistemde bir basınç kalır veya ‘0’ hız’la hareket görülebilir. Bunu önlemek için 
‘BEKLEME DEĞER’ girilir. Makineye hareket verilmediği zaman girilen değer oransal valflere 
voltaj olarak uygulanır. Bu şekilde valf daha az ısınır ve ömrü uzar.  
 

 
16.1 -  ÖRNEK – ORANSAL VALFLERİN MİN VE MAX DEĞER AYARLARI 

 
Makine üzerinde bulunan oransal hız ve basınç valflerin ayarları aşağıda  yazılı olduğu gibi 
yapılabilir. ‘EL KONUMUNUNDA’ çalışılır. 
1. Basınç valfi PWM yöntemi ile 1.ÇIKIŞ KARTI 1.PWM ÇIKIŞINDAN sürülür. Besleme 24V = 
24000mV.  
2. Hız valfi PWM yöntemi ile 2.ÇIKIŞ KARTI 1.PWM ÇIKIŞINDAN sürülür. Besleme 24V = 
24000mV.  
3. İlk olarak valflerin tüm ‘BEKLEME’ voltajları 0 girin. 
4. MAX hız ve basınç elde etmek için üretici firma tarafından belirtilen akımlar, yani  voltajlar 
uygulanır. Veya tahmin edilen voltajlar – örneğin hız valfine 24000 mV, basınç valfine 10000 
mV. Çıkış değerleri ölçülürse 0.5V .. 1V daha düşük olur 
3. ‘SOL GRUP AYARLARI’ sayfasına girin. Grubu geri dayayıp ve ‘EN YÜKSEK SİSTEM 
BASINCINI’ uygulayın, örneğin 120 BAR. Bu ‘GRUP GERİ FRENLEME’ basıncı olmalı. Daha önce 
bu basınç sistemde mekaniksel olarak sınırlanmış olmalı. Bu basınç sınırlanırken ‘EN YÜKSEK 
SİSTEM BASINCI’ + 5 BAR’ olmalı, yani 125 BAR! Böylece daha sonra ayar yapıldığında basınç 
oransal valfin en üst bölgede çalışması lineer olur. Hızı da örneğin %80 girin. Hız, 
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manometrede görülen sistem basıncını etkilemez (en azından öyle olmalı). Grup geri 
butonu’na basın. Örnek olarak manometrede sınırlanan basınç görüldüğünü kabul edelim. Bu 
oransal valfe daha yüksek voltaj uygulandığını göstermektedir. Voltajı düşürün – girilen değer 
9000mV olsun. Manometrede ibreyi izleyin. Basınç, ‘EN YÜKSEK SİSTEM BASINCI’ ile 
eşitlendiğinde ( örnek olarak 120 BAR’ı bulduğunda) max basınç voltaj ayarı bitmiş olur. 
Örneğin 8700mV = 8.7Volt. 
4. ‘GRUP GERİ FRENLEME’ basıncını 40 BAR girin. Büyük ihtimal daha düşük bir basınç 
göreceksiniz, örneğin 15 BAR. 
5. Basınç valfine bir ‘MIN DEĞER’ voltajı uygulayın - örneğin değeri 2000mV olsun. Tekrar 
‘GRUP GERİ’ butonuna basın. Basınç örneğin 35 BAR oldu. ‘MIN DEĞER’ voltajını yükseltin, 
örneğin 2350mV. 40 BAR’ı bulduğunuzda basınç ayarı tamamlanmış olur. 
6. Hız valfin MAX ve MIN çalışma voltaj ayarlarını yine grup ile yapılabilir. MAX hız ve basınç 
ile mal alma yapın. Hız valfin ‘MAX DEĞER’ini kullanılan oransal valfin  – 15000mV. Örneğin 
hidro motorun hızı da düştü. Voltajı yükseltin – 18000mV. Hidro motor MAX hızını bulduğu 
an hız valfin MAX hız ayarı yapılmış olur. Örneğin 18500 Volt. 
7. Mal alma hızını (veya grup frenleme hızını) örneğin %3 girin. Bu değerle o anda hidro 
motor dönmez. 
8. Hız valfin ‘MIN DEĞER’ voltajını yükseltin – örneğin 2000mV. Hidro motor hafiften kararlı 
bir şekilde hareket ettiği an oransal valflerin ayarları tamamlanmış demektir – 3800mV. 
Bundan sonra ekrandan girdiğiniz hız ve basınç değerleri gerçek olanları yansıtır. Oransal 
valflerin ‘BEKLEME DEĞER’ine ise uygun görülen daha düşük bir değer girin. 
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 17 – ISI KANALLARIN AYARLARI 
 
Daha önce anlatıldığı gibi ısı kanalları, her biri diğerlerinden bağımsız farklı çalışma 
modlarında isi kontrolü yapabilir: ORANSAL ÇALIŞMA,  PİD, ısı farkına göre ORANTILI ON / 
OFF ÇALIŞAN TERMOSTAT, FUZZY LOGIC... Her ısı kanalın çalışma şekli bu sayfada tek tek 
seçilebilir. Farklı programlarda bu yöntemlerden sadece biri veya birden fazlası uygulanmış 
olabilir. Bunların çalışma şekli kısaca şöyledir. 
0 – PİD ÇALIŞMA - doğru katsayı girildiğinde + / - 1 derece hassasiyet elde edilebilir. 
Rezistansları çalıştırmak için kontaktör yerine muhakkak solid state röle SSR (triyak) 
kullanılmalıdır. 
1 – ORANSAL ÇALIŞMA - rezistanslar sabit bir güç oranı ile çalışır, örneğin 65% 
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Bu çalışma şekli genellikle meme rezistansı için uygundur. Yani ‘FEEDBACK’ olmayan ısı 
bölgelerinde kullanılır. Rezistans belirli bir zaman içinde girilen % değeri kadar çalışır (6.5 
saniye), diliminin geri kalan kısmında ise çalışmaz (3.5 saniye). 
2 – TERMOSTAT GİBİ - ON / OFF. Termostatın açma kapama süreleri ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ 
değerine göre belirlenir. 
3 – FUZZY LOGIC – programın bu versiyonunda dahil edilmemiştir. 
‘ISI KANALLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ’ – girilen parametre ilgili ısı bölgesinin çalışmasını belirler. 
Meme sadece oransal çalıştığı için ayarı yoktur. 
‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ - bu konumun çalışan ısı kanalların ısı yaklaşma aralıkları 0 – 25 arası 
girilebilir. Çalışma prensibi şöyledir : en yüksek güç oranı,  yani 100% girilen değer + 1’ e 
bölünüyor ve bu katsayı ‘SET DERECE’ ve ‘AKTİF DERECE’ farkı ile çarpıldıktan sonra o andaki 
rezistansın çalışma güç oranı elde ediliyor. Bunu iki örnek ile açıklayalım: 
1. ISI YAKLAŞMA ARALIĞI = 4°C 
SET DERECE - AKTİF DERECE = 2°C 
Her bir derece ısı farkı için artan çıkış gücü 100% / (4 + 1) = 20%  dir. 
2°C ısı farkı için rezistansın çalışma güç oranı 2 x 20 = 40%  
2. ISI YAKLAŞMA ARALIĞI = 7°C 
SET DERECE - AKTİF DERECE = 2°C 
Her bir derece ısı farkı için artan çıkış gücü 100% / (7 + 1) = 12.5% dir. 
2°C ısı farkı için rezistansın çalışma güç oranı 2 x 12.5 = 25% 
Fazla ısı kaybı olan rezistanslar için ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ düşük olmalı -  örneğin 4, 6 (arka 
bölgeler). Az ısı kaybı olan rezistanslar için ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ yüksek olmalı -  örneğin 
10, 18 (ön bölgeler). Kullanılan rezistansın tipine göre de aralık farklı olmalı. Örneğin seramik 
ısıtıcıların ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ daha yüksek tutulmalı, çünkü onların ısı kaybı daha az 
olur. Bununla birlikte bazen fazla yüksek ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ ısı dalgalanmalarına da 
neden olabilir. 0 aralık seçilir ise SET DERECE = AKTİF DERECE olduğu zaman rezistans devre 
dışı olur, SET DERECE > AKTİF DERECE ise rezistans tam güç ile çalışır. 
‘FAN ÇALIŞMA DERECESİ’ – eğer rezistanslar fanlı ve cihazın fan çıkışları mevcut ise bu 
parametre ile fanların devreye girme derecesi ayarlanır. AKTİF DERECE, SET DERECE’nin 
üstüne çıktığında rezistansların çıkış gücü sıfırlanır. Daha verimli çalışma elde etmek için 
fanlar gecikmeli devreye girer. AKTİF ve SET DERECE’nin farkı girilen FAN ÇALIŞMA DERECESİ’ 
ne ulaştığında fanlar çalışmaya başlar. 
‘OKUNAN DEĞERİ ÇARPAN KATSAYI’ – kovanın ısısını ölçmek için farklı thermokupul’lar 
kullanılabilir, örneğin J, K… Ayrıca kullanılan alışıma göre çıkış voltajı da farklı olabil, örneğin 
Fe-Const, Ni-Cr-Ni … Bu katsayı ile kullanılan thermokupul’ların farklılıkları giderilir. Doğru 
katsayı ile hatasız ısı ölçümü yapılır.  
‘ISI FARKI +/- °C’ – İmalat aşamasında ısı kanalların kalibrasyonu MİKROSTAR’da yapılır. 
Gerekiyorsa ortam ısısına göre bu alana bir değer girilir. 
‘OKUNAN DEĞER’ – Bu değer derece değildir! Isı kanalından gelen 0..65535 arası bir değerdir. 
‘AKTİF DFERECE °C’ – ‘OKUNAN DEĞER’, ‘OKUNAN DEĞERİ ÇARPAN KATSAYI’ ile çarpıldıktan 
ve ‘ISI FARKI +/- °C’ ile toplandıktan sonra gerçek ısı değeri elde edilir. 
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 18 – MAKİNENİN ÖZELLİKLERİ 
 
Farklı özelliklere sahip olan makineler çalıştırabilmek için ilk olarak bu sayfada bulunan ve 
makinenin özelliklerini yansıtan parametreler doğru girilmeli. Farklı uygulamalarda sayfadaki 
seçeneklerinin sayısı farklı olabilir. Makine özellikleri imalatçı firma tarafından belirlenir. 
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 19 – GENEL PARAMETRE AYARLARI 
 
Ekranda  görülen parametreler imalatçı firma tarafından girilir. 
 
Bazı hareketlerde farklı koruma zamanları tanımlanmış olabilir. Örneğin kalıp koruma. 
‘ŞOK ALMA ZAMANI’ – Mengene açılmadan önce basınç düşürme süresi. 
‘EKRAN KORUMA ZAMANI’ – Ekran koruma seçilmişse, herhangi bir tuşa basılmazsa, bu 
sürenin sonunda ekranın aydınlatması kapatılır. 
‘EN YÜKSEK SİSTEM BASINCI’ – Makinenin en yüksek çalışma basıncı girilir. 
‘1.ÇIKIŞ KARTI PWM BESLEME VOLTAJI’ – 2.ÇIKIŞ KARTI hariç tüm PWM çıkışların besleme 
voltajıdır. Normalde 24V olmalı. Girilen değer milivolt cinsindendir. Yani 24000 aslında 24V 
ifade eder. 
‘2.ÇIKIŞ KARTI PWM BESLEME VOLTAJI’ – İhtiyaç duyulduğunda 2.ÇIKIŞ KARTI’n beslemesi 
24V’tan farklı olabilir. Buraya farklı değer girilebilir. 
‘PARIZON ÇALIŞMA MODU’ – Parizon çalışma modu alttaki seçeneklerle sınırlıdır. 
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 20 – GRUP FRENLEME AYARLARI 
 
Grup hareketlerinin ayarları üretici firmanın yetkili teknik personeli tarafından yapılmaktadır. 
Makineye özeldir ve kullanıcı tarafından değiştirilmemeli.   
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   21 – RAPOR SAYFALARI 
21.1. Parametre Değişimleri – Kayıtlı Veriler  

 

 
 
İki tarih-saat arasındaki veriler raporlanabilir ve csv dosyasına aktarılabilir. Bu rapor 
ekranında değiştirilen parametrelerin açıklamaları ve girilen yeni değer ile birlikte eski 
değerleri kullanıcıya gösterilir. 
 

21.2. Hata Mesajları – Makine Alarmları 
 

 
 
İki tarih-saat arasındaki veriler raporlanabilir ve csv dosyasına aktarılabilir. Bu rapor 
ekranında makinenin çalışması sırasında otomasyon sisteminin verdiği alarm-uyarı mesajları 
yer almaktadır. Aynı zamanda bu alarm-hata mesajlarının hangi kullanıcı çalışırken 
gerçekleştiğine dair açıklama da mevcuttur. 
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22 – HMI KLAVYE BUTONARININ AÇIKLAMALARI 
 

 Mengene Kapama 
 

 Mengene Açma 
 

 Grup İleri 
 

 Grup Geri  
 

 Kalibre Yukarı 
 

 Kalibre Aşağı 
 

 Kovan Yukarı 
 

 Kovan Aşağı 
 

 Maça Kapama 
 

 Maça Açma 
 

 Bıçak Sağa 
 



www.mikrostar.com 
POWERSTAR® 

37 

 

 Bıçak Sola 
 

 Çapak Alma İleri 
 

 Çapak Alma Geri 
 

 Platform Yukarı 
 

 Platform Aşağı 
 

 Robot İleri 
 

 Robot Geri 
 

 Hava Üfleme 
 

 Ön Şişirme 
 

 El Konumu 
 

 Tam Otomatik 
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 Sol Mengene 
 

 Sağ Mengene 
 

 Çift Mengene 
 

 Isılar Aç – Kapat – Dışık Güç 
 

 Extruder Motor Aç - Kapat 
 

 Parizon Motor Aç - Kapat 
 

 Parizon Kafa Aç - Kapat 
 

 Kırıcı Soğutma Aç - Kapat 
 

 Alarm Reset 
 

 Motor Start 
 

 Motor Stop 


