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Mx= 200 Nm (dynamiczne)

Momenty podpierające 300 Nm
(statyczne)

My= 130 Nm (dynamiczne)

Momenty podpierające 200 Nm
(statyczne)

Wskazówka techniczna dotycząca kolumn podnoszonych aluminiowych, 
z regulacją elektryczną 85300

Wskazówka: wszystkie dane odnoszą się do standardowych wielkości konstrukcyjnych. Wszystkie dane sił ściskających i rozciągających odnoszą się do posz-
czególnych kolumn podnoszących, przy zastosowaniu w połączeniu należy uwzględnić współczynnik bezpieczeństwa wynoszący do 0,6. Oprócz tego w zasto-
sowaniach medycznych nie może dojść do przekroczenia maksymalnej siły pociągającej wynoszącej 500 N, a w przypadku wersji z prędkością skoku 8 mm/s 
— maksymalnej siły ściskającej 2500 N.

Wskazówka:
Dostępne są elektrycznie zasilane kolumny podnoszone z czterema różnymi wymiarami skoku do 500 mm, które mogą być mostkowane z prędkością do 
8 mm/s. Kolumny podnoszone mają na całym obwodzie zintegrowane elementy techniczne, które nie wymagają konserwacji podczas użytkowania.

Zastosowanie:
Kolumny podnoszone są stosowane wszędzie tam, gdzie stanowiska pracy są projektowane ergonomicznie, następuje przemieszczanie maszyn lub w obs-
zarze techniki mediów, gdzie konieczne jest precyzyjne pozycjonowanie urządzeń mocujących. Zasada Plug & Work zapewnia łatwą obsługę i uruchomienie.

Cechy:
Kolumny podnoszone są wyposażone w płytę podstawową, odpowiednią zarówno do obciążeń rozciągających i ściskających. W obszarach, w których może 
dochodzić do gromadzenia się zanieczyszczeń lub występuje niebezpieczeństwo zmiażdżenia, na kolumnach podnoszonych znajdują się osłony maskujące.

Dane ogólne:

Dane obciążenia kolumn podnoszonych:

Typy Kolumny podnoszone
Budowa konstrukcyjna Wąskie kolumny podnoszone

Prowadnica Prowadnice ślizgowe z POM

Położenie montażowe Dowolne

Maks. siła ściskająca 3000 N

Maks. siła rozciągająca 3000 N

Samohamowanie Tak

Maks. prędkość 8 mm/s

Maks. skok 500 mm

Wysokość montażu Skok + 203 mm

Napięcie 24 V DC

Pobór prądu 4 A

Stopień ochrony IP 30

Temperatura otoczenia +5°C do +40°C

Przemieszczenie przy trybie synchronicznym 0-2 mm

Czas włączenia (tryb pracy S 3) Poniżej obciążenia znamionowego 10% (2 min czasu pracy, 18 min spoczynku)
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Sterownik 85300-10

Wskazówka:
Sterownik umożliwia wysterowanie i przemieszczanie maksymalnie dwóch kolumn podnoszących (85300). Do obsługi sterownika może służyć jedynie 
przełącznik ręczny 85300-15-1. Dwa sterowniki można połączyć kablem połączeniowym 85300-10-91X1000. W ten sposób możliwe jest synchroniczne 
przemieszczanie nawet 4 kolumn podnoszonych za pomocą jednego przełącznika ręcznego.

Przy układaniu przewodów elektrycznych należy zwracać uwagę na to, aby przewody nie były zakleszczone, nie były narażone na obciążenie oraz, aby 
przewody nie stwarzały ryzyka potknięcia dla osób.

Cechy:
- Dynamiczne obliczanie czasu włączenia.

- Seryjne monitorowanie czasu włączenia, przetężenia i temperatury jako zabezpieczenie przed przeciążeniem.

- Przełącznik ręczny z ekranem LCD (85300-15-1) umożliwia zapisywanie pozycji i zmienianie ich między użytkownikami.

- Synchroniczne sterowanie dwóch napędów, możliwość rozszerzenia do maksymalnie 16 napędów.

- Wydajny i energooszczędny zasilacz sieciowy.

- Wizualne sygnalizowanie stanu przez diody LED.

- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki wielozakresowemu wejściu.

- SPP – Smart Product Protection (zintegrowane wykrywanie kolizji)

Dane ogólne:
Typy Sterowanie
Zgodność Kolumny podnoszone (85300)

Napięcie wejściowe 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Napięcie wyjściowe 28 V DC

Oddawanie prądu maks. 10 A

moc 285 W

Wydajność w stanie czuwania ≤ 0,5 W

Temperatura otoczenia podczas pracy +5°C do +40°C

Wilgotność powietrza (podczas składowania) 30% do 75%

Klasa ochrony (z przyłączem uziemienia) I

Stopień ochrony IP 20

Ciężar 880 g

Czas włączenia (tryb pracy S 3) Poniżej obciążenia znamionowego 20% (4 min czasu pracy, 16 min spoczynku)
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Przełącznik ręczny 85300-15

Wskazówka:
Dostępny jest przełącznik ręczny z sześcioma przyciskami funkcyjnymi i wyświetlaczem LED. Przełącznik ręczny umożliwia obsługę sterownika i przemiesz-
czanie kolumn podnoszących.

Zastosowanie:
Przełącznik ręczny z sześcioma przyciskami funkcyjnymi i wyświetlaczem LED.
Przyciski funkcyjne umożliwiają nie tylko ręczne przemieszczanie kolumn podnoszonych, 
ale także ustawianie ich we wstępnie określonym położeniu przez naciśnięcie przycisku. 
Możliwe jest zapisanie kilku pozycji i użytkowników.

1. Wyświetlacz LCD

2. Przycisk funkcyjny 1

3. Przycisk funkcyjny 2

4. Przycisk W GÓRĘ

5. Przycisk W DÓŁ

6. Przycisk M -> menu

7. Przycisk F -> menu skrócone

Wybór użytkownika:
Możliwe jest zmienianie między dwoma różnymi użytkownikami.

- Naciśnięcie przycisku „F” powoduje otwarcie skróconego menu.

- Przycisk funkcyjny 2 umożliwia przejście do wyboru użytkownika.

- Użytkownika można wybrać przyciskiem W GÓRĘ oraz W DÓŁ.

- Naciśnięcie przycisku funkcyjnego 1 potwierdza wybór.

- Naciśnięcie przycisku funkcyjnego 2 powoduje przerwanie procesu.

Zapisywanie pozycji
Pozycję zdefiniowaną przez użytkownika można zapisać w niżej opisany sposób.

- Naciśnięcie przycisku „F” powoduje otwarcie skróconego menu.

- Nacisnąć przycisk funkcyjny 1, aby przejść do wyboru pozycji przeznaczonej do zapisania.

- Naciśnięcie przycisku funkcyjnego 1 lub 2 zapisuje pozycję jako I lub II.

- Aby ustawić kolumnę w jednej z zapisanych pozycji, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny.

Menu główne przełącznika ręcznego:
Naciśnięcie przycisku „M” powoduje przejście do menu głównego przełącznika ręcznego. W menu główny można wybrać jeden z trzech punktów.

- Przełącznik ręczny

- Sterowanie

- Info

Przyciski funkcyjne oraz przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ umożliwiają skonfigurowanie ustawień. Przycisku funkcje służą do potwierdzania, a przyciski W górę oraz 
W dół do nawigowania.



5

Przełącznik ręczny:
W podmenu „Przełącznik ręczny” można skonfigurować ustawienia wyświetlacza.

- Funkcje premium

- Kontrast

- Jasność

- Czas podświetlenia

- Język

Sterownik:
Zmiany w sterowaniu można konfigurować jedynie po wprowadzeniu hasła „13121”.

Informacje:
W punkcie menu „Info” można wyświetlić informacje o urządzeniach i producencie.
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Uruchomienie kolumn podnoszonych

Krok 1:

- Sprawdzenie zakresu dostawy:

Przy pierwszym uruchomieniu muszą być dostępne poniższe artykuły:

 - Kolumny podnoszone aluminiowe, regulowane elektrycznie (85300)

 - Sterowniki do kolumn podnoszonych (85300-10-90)

 - Kabel sieciowy (85300-10-92X1800)

 - Przełącznik ręczny do kolumn podnoszonych (85300-15-1)

Opcjonalnie:

 - Przewód przyłączeniowy (85300-10-91X1000)

 - Płytka montażowa (85300-930040)
Krok 2:

- Wetknąć przełącznik ręczny i kolumny podnoszone do sterowania.

Krok 3:

- Wetknąć kabel sieciowy do sterownika i go podłączyć.

Krok 4:

- Wybrać i potwierdzić język w przełączniku ręcznym.

Krok 5:

- Rozpocząć przejazd inicjalizujący, naciskając przycisk funkcyjny 1.

Krok 6:

- Kontrola podłączonych komponentów systemu (liczba sterowników, liczba kolumn podnoszonych).

Krok 7:

- Postępować zgodnie z instrukcjami inicjalizacji w menu.

Przejazd inicjalizujący należy przeprowadzić w następujących przypadkach:

 - Pierwsze uruchomienie

 - Po zmianie liczby sterowników

 - Po przywróceniu ustawień fabrycznych sterowania

 - Po zażądaniu tego przez sterownik wskutek kodu błędu
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Łączenie kilku sterowników:
Za pomocą kabla łączącego 85300-10-91X1000 możliwe jest połączenie ze sobą dwóch sterowników i synchroniczne przemieszczanie nawet czterech 
kolumn podnoszonych.
Krok 1:

- Sprawdzenie zakresu dostawy.

Przy pierwszym uruchomieniu muszą być dostępne poniższe artykuły:

 - Kolumny podnoszone aluminiowe, regulowane elektrycznie (85300)

 - Sterowniki do kolumn podnoszonych (85300-10-90)

 - Kabel sieciowy (85300-10-92X1800)

 - Przełącznik ręczny do kolumn podnoszonych (85300-15-1)

 - Kabel łączący (85300-10-91X1000)

Opcjonalnie:

 - Płytka montażowa (85300-930040)
Krok 2:

- Wetknąć przełącznik ręczny i kolumny podnoszone do sterowania.

- Połączyć sterowniki kablem łączącym (85300-10-91X1000).

Krok 3:

- Wetknąć oba kable sieciowe do sterowników i je podłączyć.

Krok 4:

- Wybrać i potwierdzić język w przełączniku ręcznym.

Krok 5:

- Rozpocząć przejazd inicjalizujący, naciskając przycisk funkcyjny 1.

Krok 6:

- Kontrola podłączonych komponentów systemu (liczba sterowników, liczba kolumn podnoszonych).

Krok 7:

- Postępować zgodnie z instrukcjami inicjalizacji w menu.

Ładowanie ustawień fabrycznych:
Ta funkcja umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych.

 - Otworzyć pozycję menu „Sterowanie”.

 - Wybrać podpunkt „Ładowanie ustawień fabrycznych”.-›› Zostają załadowane ustawienia fabryczne. 

 - Następnie pojawia się wezwanie do wykonania przejazdu inicjalizującego.


