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1) Algemene beschrijving van het PLC systeem 

1.1) Hardware 
De PLC stuurt met behulp van ingangen de uitgangen in een machine aan. Mobics besturingen 
worden geleverd in 2 uitvoeringen, een 5,7 inch (14,5 centimeter) touch screen en een 8,4 inch (21,3 
centimeter) touch screen. Deze afmetingen geven de diagonale schermgrootte van hoek tot hoek 
weer. Beide soorten besturingen werken op een voedingsspanning van 24VDC. De ingangen en 
uitgangen zijn ook 24VDC. De standaard uitvoering van de besturing is alleen geschikt voor sensoren 
van het type PNP. 
 
Behalve de afmetingen zitten er nog meer verschillen in de 2 uitvoeringen. De 8,4 inch uitvoering heeft 
meer zogenaamde communicatiepoorten om met de buitenwereld te communiceren en ook het 
overzichtsscherm is iets uitgebreider. 
 
In beide uitvoeringen is de PLC geïntegreerd in het touch screen. Vanuit de PLC gaat er een 
communicatiekabel naar de ingangskaarten en de uitgangskaarten. Schematisch gezien ziet het PLC 
systeem er uit volgens onderstaande tekening. 
 

 
Alle ingangsmodules en uitgangsmodules zitten sa`men met de CIV512 module op een zogenaamd 
‘backplane’. Dit is het frame waarin de kaarten gestoken zijn. De CIV512 module leest alle aanwezige 
ingangen die op het backplane aanwezig zijn in en stuurt alle uitgangen aan die op het backplane 
aanwezig zijn. 
 
De PLC in het touch screen communiceert met de CIV512 module via de Varan-bus. Deze Varan-bus 
is een bus op basis van ethernet. De kabel tussen het touch screen en de CIV512 is ook een 
standaard netwerkkabel van het type CAT5E. De CIV512 zorgt ervoor dat het touch screen alle 
ingangen in kan lezen en alle uitgangen aan kan sturen. 
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1.2) Communicatiepoorten 
Naast de al genoemde Varan-bus hebben de touch screens nog meer communicatiepoorten. Deze 
communicatiepoorten kunnen afhankelijk van de uitvoering van de machine voor verschillende 
doeleinden ingezet worden. 
 

 
 
In bovenstaand figuur staan alle aansluitingen die zich op de achterzijde van het touch screen 
bevinden. Op de voorzijde zit de USB poort die gebruikt wordt voor het maken van de backup op een 
USB stick (zie ook hoofdstuk 5.4.8 en 5.4.9) 
 
De nummers staan voor de volgende aansluitingen: 
 
1) 24VDC 
Deze aansluiting is voor de voeding van het touch screen. Het touch screen moet gevoed worden met 
24 Volt gelijkspanning. 
 
2) USB 
Dit is een extra USB-poort, die op dit moment niet gebruikt wordt, maar is gereserveerd voor 
toekomstige doeleinden. 
 
3) CAN 
Op deze aansluiting kan een CAN-bus worden aangesloten. Deze wordt gebruikt voor communicatie 
met andere machines of voor het aansluiten van een extra tekstdisplay. 
 
4) DIAS 
Poort om extra ingangskaarten en uitgangskaarten van het type Sigmatek DIAS aan te sluiten. 
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5) ETH 
Ethernetpoort. Deze poort wordt gebruikt als programmeerinterface, om te communiceren met andere 
machines en om de besturing op te nemen in een lokaal netwerk of op Internet. 
 
6) VARAN 1 
Met deze poort wordt gecommuniceerd met de CIV512 om de aanwezige ingangskaarten en 
uitgangskaarten aan te sturen (zie hoofdstuk 1.1) 
 
7) VARAN 2 
Een extra VARAN poort om eventueel extra ingangskaarten en uitgangskaarten aan te sluiten. 
 
8) ONLINE USB 
Een mini-usb aansluiting die als programmeerpoort gebruikt kan worden. 
 
9) MICRO SD CARD 
De geheugenkaart waarop alle software, tekstbestanden, parameters, etc. zijn opgeslagen. 
 
10) 8 DIGITAL I/O’s 
Extra ingangen en uitgangen, vrij te gebruiken door de programmeur. 

1.3) Batterij 
PLC uitvoeringen van het type ETV0501 en ETV0811 zijn voorzien van een batterij om gegevens te 
kunnen bewaren. Om het risico van gegevensverlies bij een lege batterij te beperken, worden alle 
parameters opgeslagen op een interne geheugenkaart, zodat deze gegevens niet verloren gaan bij 
een lege batterij. Als de batterij leeg is, zullen echter wel de tellergegevens en de alarmgeschiedenis 
verloren gaan. Tevens zullen de datum en de tijd opnieuw ingesteld moeten worden. 
 
Hoewel de capaciteit van de batterij die meegeleverd wordt, voldoende is om de gegevens voor 3 jaar 
vast te houden, wordt sterk geadviseerd om de batterij ieder jaar te vervangen. 
 
In onderstaande figuur is met de pijl aangegeven waar de batterij zich bevindt in beide systemen. 
 
 

 
Vervangen van de batterij moet gebeuren terwijl de PLC is ingeschakeld. Als de batterij wordt 
verwijderd terwijl de PLC is uitgeschakeld, zullen alle gegevens die door de batterij bewaard worden, 
verloren gaan. In de 8,4 inch versie is de batterij van het type CR2450N. In de 5,7 inch versie is de 
batterij van het type CR2032N. In de 8,4” versie moet de batterij geplaatst worden met de kleinste 
kant naar de kant van het scherm ( + pool aan achterzijde). In de 5,7” versie moet de + pool aan de 
schermzijde zitten. 
 
Bij sommige besturingen is het mogelijk om de status van de batterij te controleren. Als dit mogelijk is, 
wordt dit gedaan bij het opstarten van de PLC. Als de batterij bijna leeg is, zal dit vervolgens in het 
overzichtsscherm met een melding worden aangegeven. 
 
PLC’s van het type ETV0551 en ETV0851 hebben een interne batterij die alleen gebruikt wordt om de 
datum en de tijd te onthouden. In deze PLC’s wordt de geheugenkaart gebruikt om alle andere data te 
bewaren. De geheugenkaart heeft namelijk geen batterij nodig om data te kunnen bewaren. De 
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capaciteit van de interne batterij is genoeg om de interne klok voor minimaal 10 jaar te kunnen laten 
draaien. 
 

1.4) Calibreren van het scherm 
Afhankelijk van de hoogte waarop het touch screen hangt en de lengte van het bedienende personeel, 
kan het zijn dat de plaats waarop op het scherm moet worden gedrukt, niet met de visuele 
verwachting overeen komt. In dit geval is er de mogelijkheid om het scherm opnieuw te calibreren. 
 
Als de besturing wordt opgestart, zal na verloop van tijd het opstartscherm met een logo te zien zijn. In 
dit opstartscherm verschijnen ook de klantnaam en andere gegevens van de machine. Om de 
calibratie te starten moet in dit scherm op het scherm worden gedrukt en moet dit vastgehouden 
worden. Zodra het scherm gedurende 20 seconden continu is ingedrukt, zal het calibratie programma 
starten. 
 
Het calibratie programma zal op verschillende plaatsen op het scherm kruisjes neerzetten. Vanuit de 
bedienpositie moet een aantal keren op deze kruisjes worden gedrukt. Dit moet net zolang gedaan 
worden tot het calibratie programma beëindigd wordt. Hierna kan de besturing opnieuw worden 
opgestart en zijn de nieuwe instellingen actief. 
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1.5) Ingangskaarten en uitgangskaarten 
In iedere machinebesturing zitten ingangskaarten en uitgangskaarten. Mobics gebruikt ingangskaarten 
van het type CDI163 en uitgangskaarten van het type CTO163. De CDI163 kaart is een ingangskaart 
met 16 ingangen. De CTO163 is een uitgangskaart met 16 uitgangen die kortsluitvast zijn en 
maximaal 2 Ampère per stuk kunnen leveren. 
 
Op de CDI163 zitten in totaal 20 lampjes. Alleen de lampjes met de nummers 1 t/m 16 worden 
gebruikt en komen overeen met de status van de ingang. Als bijvoorbeeld lampje nummer 8 brandt, 
wil dit zeggen dat er 24 Volt op de ingang staat. 
 
Op de CTO163 zitten ook 20 lampjes. De lampjes met de nummers 1 t/m 16 geven de status van de 
uitgang aan. Als bijvoorbeeld lampje nummer 8 brandt, wil dit zeggen dat uitgang 8 wordt 
aangestuurd. De lampjes G1 t/m G4 geven aan of er voedingsspanning op de uitgangen staat. Als 
lampje G1 uit is, wil dit zeggen dat uitgangen 1 t/m 4 voorzien zijn van voedingsspanning. Lampje G2 
geeft dit aan voor uitgangen 5 t/m 8, G3 voor uitgangen 9 t/m 12 en G4 voor uitgangen 13 t/m 16. 
 
In sommige machinetypes worden kaarten van een afwijkend type gebruikt. Dit kunnen zogenaamde 
mixmodules zijn, met zowel ingangen als uitgangen, of het zijn bijvoorbeeld snelle teller kaarten. 
Hoewel de interne hardware in deze modules anders is, is de functie van de LED’s en het 
basisprincipe gelijk aan dat van de CDI163 en de CTO163. 
 
Het komt vaak voor dat uit veiligheidsoverwegingen de voedingsspanning van de uitgangen wordt 
afgeschakeld in geval van een noodstop. Dit wil zeggen dat de uitgangen niet meer aangestuurd 
kunnen worden, ongeacht wat het PLC programma doet. 
 
Als een groep uitgangen geen voedingsspanning heeft (bijvoorbeeld in een noodstopsituatie) zal het 
corresponderende G lampje op de uitgangskaart rood gaan branden. 
 

1.6) Baannummering 
In de Mobics APM(L) besturing worden de banen genummerd vanuit de doorlooprichting van links 
naar rechts. Dit wil dus zeggen dat de meest linkse baan vanuit de mangel gezien, het laagste 
nummer heeft. Tevens is het zo dat de 1

e
 baan niet altijd baan nummer 1 hoeft te zijn. 
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2) Mogelijkheden van de besturing 
De Mobics APM(L) besturing is een universele besturing die nagenoeg op elk type vouwmachine 
ingezet kan worden zonder dat de software hiervoor aangepast moet worden. Tevens zijn er tal van 
mogelijkheden voor het testen van de machine en het opsporen en lokaliseren van storingen. Ook is 
het systeem zo opgezet dat er zo min mogelijk risico is op het verlies van gegevens in het geval van 
een lege batterij. Instellen van parameters, testen van ingangen en uitgangen en het bijhouden van de 
productiegegevens is zo gebruikersvriendelijk mogelijk gehouden. 
 

- Altijd dezelfde software, onafhankelijk van het type machine. 
- Door de gebruiker te wijzigen teksten.  
- De gebruiker heeft de mogelijkheid om zelf een taal bij te maken zonder dat andere talen 

verwijderd hoeven te worden. 
- Overzichtsscherm met alarmtekst waardoor in één oogopslag de status van de machine te 

zien is. 
- Sneltoetsen in het overzichtsscherm waardoor instellingen snel gemaakt kunnen worden. 
- Productiegrafiek in het overzichtsscherm die continu aangeeft wat de huidige productie 

per uur per operator is.* 
- USB back-up mogelijkheid. Het is mogelijk om alle gegevens in de PLC (inclusief 

parameters, teksten en machinesoftware) op een USB stick te zetten en weer terug te 
zetten indien dit nodig mocht zijn. 

- Standaard worden er back-up bestanden gemaakt van de parameters in de besturing. 
Indien er parameters worden veranderd, zal er een back-up bestand worden 
weggeschreven. In totaal worden er maximaal 10 back-up bestanden bewaard. Deze 
back-up bestanden geven de gebruiker de mogelijkheid om op ieder moment terug te 
kunnen gaan naar de instellingen van een bepaalde datum. 

- In het overzichtsscherm wordt continu aangegeven hoe de machine is ingesteld en hoe de 
vouwen worden gemaakt. 

- Dagtellers. Hierdoor hoeven er geen tellers meer op 0 te worden gezet op het einde van 
de dag. Iedere dag begint er een nieuwe teller. Omdat de tellers van de laatste 100 dagen 
worden bijgehouden, is het niet nodig om iedere dag de tellers op te schrijven. 

- Mogelijkheid tot het aansluiten van de PLC op het bedrijfsnetwerk en/of op Internet om 
management gegevens te kunnen bekijken.* 

- Parameters verschijnen in het scherm afhankelijk van de machineconfiguratie en de 
instellingen die op dat moment actief zijn. 

 
 
*) Alleen aanwezig op de 8,4 inch versie. Niet standaard aanwezig op de 5,7 inch versie. 
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3) Algemeen gebruikte toetsen 
De touch screen besturing maakt gebruik van bepaalde toetsen om bijvoorbeeld van scherm te 
wisselen of om door een menu te navigeren en keuzes te maken. 
 
De volgende toetsen worden gebruikt: 

3.1) Home toets 
  

 
 
De home toets wordt gebruikt om ineens naar het overzichtsscherm terug te springen. Indien er in een 
bepaald scherm op deze toets wordt gedrukt, wordt het overzichtsscherm geactiveerd. Tevens is het 
zo dat als het overzichtsscherm niet geactiveerd is, en het touch screen wordt gedurende een 
bepaalde tijd niet gebruikt, het overzichtsscherm automatisch weer geactiveerd wordt. Deze tijd is 
instelbaar en kan uitgeschakeld worden via de machineparameters (zie lijst met machineparameters). 

3.2) Back toets 
 

 
 
De back toets wordt gebruikt om één scherm terug te springen. Indien op deze toets gedrukt wordt, 
zal het vorige scherm weer geactiveerd worden. 

3.3) Omhoog-toets en Omlaag-toets 
 
 
 
 

 
 
Deze toetsen worden gebruikt om in een lijst naar boven en beneden te scrollen. De toetsen worden 
bijvoorbeeld gebruikt in menu’s, parameterlijsten en tellerlijsten. 

3.4) OK-/Enter toets 
 

 
 
Deze toets wordt gebruikt om een keuze te bevestigen. Als bijvoorbeeld een menu-item geselecteerd 
is, en deze toets wordt gedrukt, wordt dit item ook daadwerkelijk gekozen. Ook wordt deze toets in 
sommige schermen gebruikt om een actie te starten (bijvoorbeeld bij het kopiëren van en naar de 
USB-stick). 
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3.5) Links-toets en Rechts-toets 
 

 
 
 
 

 
 
Met deze toetsen kan in een scherm gebladerd worden door meerdere pagina’s. Deze toetsen worden 
bijvoorbeeld gebruikt in de ingangentest om naar de volgende of de vorige module te gaan of in het 
dagtellerscherm om naar de vorige of de volgende dag te springen. 
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4) Standaard schermen 
In de besturing wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van dezelfde schermopbouw. Dit is gedaan om 
het gebruik van het touch screen zo eenduidig en eenvoudig mogelijk te houden. Hieronder volgt een 
overzicht van de meest gebruikte standaard schermen in de besturing. In ieder scherm, behalve in het 
overzichtsscherm, is bovenin het scherm de titel van het huidige scherm te zien. 
 

4.1) Het overzichtsscherm 
Het overzichtsscherm is het scherm wat normaal gesproken actief zal zijn tijdens productie. In dit 
scherm is alle noodzakelijke informatie voor de gebruiker te zien. Indien een ander scherm dan het 
overzichtsscherm actief is, en het scherm wordt niet gebruikt, wordt na een instelbare vertraging het 
overzichtsscherm weer geactiveerd. Deze vertraging is instelbaar in de machineparameters (zie 
hoofdstuk machineparameters). 
 
In het geval van een systeem met klantenscheiding, waarbij aan de voorzijde van de mangel per baan 
een touch screen aanwezig is, om klant en artikel in te voeren, zal het overzichtsscherm er anders uit 
zien. In dit geval zullen item 2 en item 3 vervangen worden. Dit is uitgelegd in hoofdstuk 9. 
 
 

 
1) Setup toets 
Deze toets geeft toegang tot alle mogelijke instellingen van de machine (zie hoofdstuk 5) 
 
2) Programmanummer en programmanaam 
Hier staan de gegevens van het huidige actieve programma. Helemaal links staat het huidige 
programmanummer (kan variëren tussen 1 en 100), gevolgd door de naam of omschrijving van het 
programma. De naam van het programma kan gewijzigd worden via de setup toets hoofdmenu (zie 
hoofdstuk 5.2.2). Indien van programma gewisseld moet worden kan dit door op dit paneel te drukken. 
 
3) Vouwmethode paneel 
In dit paneel wordt weergegeven hoe de stukken worden gevouwen in het huidige programma. Het 
paneel bestaat uit 4 subpanelen. Het bovenste subpaneel geeft het aantal langsvouwen aan, het 2

e
 

subpaneel het aantal dwarsvouwen, het 3
e
 subpaneel de stapelhoogte en het onderste subpaneel de 



Manual Mobics APM(L) V0300 NL  Page 13 of 47  

teller van het huidige programma. Het vernieuwen van de icoontjes wordt gedaan zodra er een stuk 
door de machine is gegaan. 
Het aantal icoontjes wat in een paneel weergegeven wordt, is afhankelijk van het aantal banen in de 
machine en welke banen gekoppeld zijn. In bovenstaand scherm is een 1-baans programma actief. 
Het laatste stuk wat door de machine is gegaan is 2 keer langs gevouwen en 3 keer dwars gevouwen. 
De stapelhoogte staat ingesteld op 5 en in dit programma zijn 50 stuks gedaan. 
 
Dit paneel kan ook worden gebruikt als snelkoppeling tot de instellingen in dit programma. Als in 
bovenstaand scherm op het bovenste subpaneel gedrukt wordt, wordt ineens naar het scherm voor de 
langsvouw instellingen van baan 2 in programma 50 gesprongen. 
Wanneer op het 2

e
 subpaneel gedrukt wordt, wordt ineens naar de dwarsvouw instellingen van baan 2 

in programma 50 gesprongen. Dit werkt echter alleen maar als de machine is voorzien van een 
dwarsvouw gedeelte voor lakens en als de laken dwarsvouw geactiveerd is. Het 3

e
 subpaneel is de 

knop voor het afschuiven van de aanwezige stapelaars. Wanneer op het onderste subpaneel wordt 
gedrukt, wordt het tellermenu geactiveerd (zie hoofdstuk 6). 
 
4) Stop toets 
Met deze toets kan de machine gestopt worden als deze in bedrijf is. Deze toets zet de besturing, in 
tegenstelling tot de noodstop, in een gecontroleerde stop. Dit wil zeggen dat alle onderdelen van de 
machine hun cyclus af zullen maken en dat hierna de machine gestopt wordt. Als de machine gestopt 
moet worden, heeft het gebruiken van deze toets de voorkeur boven het gebruiken van de noodstop. 
 
5) Start toets 
Met deze toets kan de machine gestart worden, mits deze klaar is om te starten. Dit wil zeggen dat er 
geen noodstoppen en andere beveiligingen actief mogen zijn. Tevens wordt deze toets gebruikt om 
alarmen en waarschuwingen te resetten. 
 
6) Snelheidsindicator 
Dit paneel geeft met een grafiekje aan hoe snel de machine draait. De huidige snelheid van de 
machine (zie 7) wordt vergeleken met de ingestelde maximum snelheid van de machine (zie 
hoofdstuk machineparameters). 
 
7) Snelheidsweergave 
In dit paneel wordt de snelheid van de machine weergegeven in meters per minuut. 
 
8) Weergave van de status van de machine 
Hier wordt de huidige status van de machine weergegeven. In geval van een daadwerkelijk alarm zal 
de alarmtekst in het rood worden weergegeven. Bij een waarschuwing wordt de tekst in het geel 
weergegeven. Indien er een melding is die geen alarm of waarschuwing is (als de machine 
bijvoorbeeld klaar is om te starten) zal de achtergrond groen worden weergegeven. 
 
In het geval van een 8,4 inch besturing wordt dit paneel ook gebruikt om de productiegrafiek weer te 
geven. Indien de machine in bedrijf is, zal niet de melding ‘in bedrijf’ worden weergegeven, maar wordt 
de productiegrafiek weergegeven. Wanneer er een alarm, waarschuwing of een melding anders dan 
‘in bedrijf’ actief is, wordt in principe deze weergegeven. Het is echter wel mogelijk om de 
productiegrafiek te zien door op de melding te drukken. Als dit wordt gedaan, wordt de grafiek 
gedurende 20 seconden weergegeven. 
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4.2) De productiegrafiek 
Zoals in hoofdstuk 4.1, punt 8 al is beschreven, wordt in een 8,4 inch besturing in het 
overzichtsscherm een grafiek weergegeven. Het overzichtsscherm met grafiek ziet er als volgt uit: 
 

 
 
In dit scherm is op de plaats waar normaal gesproken de status van de machine staat, nu een grafiek 
te zien met de productie. Op de X-as staan in dit voorbeeld de cijfers 8 t/m 16. Deze staan voor de tijd. 
In bovenstaand scherm is de machine om ongeveer 8:30 aangezet, want hier begint de grafiek met de 
productie. In totaal is er in de grafiek ruimte om de productie over de laatste 8 uur weer te geven. 
Indien de machine langer draait dan 8 uur, wordt alles automatisch opgeschoven en verdwijnen de 
oudste gegevens. 
Op de Y-as staan de cijfers 0 t/m 100. Deze cijfers geven de productie per uur aan. De machine meet 
iedere minuut de gemiddelde productie over de laatste 5 minuten. Als de gemiddelde productie over 
de laatste 5 minuten berekend is, wordt deze omgezet naar een gemiddelde productie per uur. En dit 
is het gegeven wat in de grafiek weergegeven wordt. Met andere woorden: een waarde in deze 
grafiek is de gemiddelde productie per uur gemeten over 5 minuten. 
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4.3) Programma wisselen 
Om van programma te wisselen moet in het overzichtsscherm op het paneel met hierin het 
programmanummer en de programmanaam worden gedrukt (zie hoofdstuk 4.1, punt 2). Indien op dit 
paneel gedrukt wordt, verschijnt een scherm met een numeriek toetsenbord en een lijst met 
programma’s. 
 

 
 
 
In dit scherm kan met behulp van de pijltjestoets omhoog en de pijltjestoets omlaag door de lijst 
worden genavigeerd. Als in bovenstaand scherm op het geselecteerde programma wordt gedrukt (in 
dit geval programma 4), zal programma 4 gekozen worden. Als op een ander programma in de lijst 
wordt gedrukt, zal de lijst verschuiven. Het is ook mogelijk een programmanummer te selecteren met 
behulp van het numerieke toetsenbord aan de rechterkant. 
 
Om een programma definitief te kiezen, zijn er 3 mogelijkheden. Zoals gezegd kan in de 
programmalijst op het geselecteerde programma worden gedrukt. Tevens kan de ‘OK’-toets (de meest 
rechtse van de 5 onderste toetsen) gedrukt worden. Het programma ook gekozen worden met de ‘E’-
toets op het numerieke toetsenbord. 
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4.4) Gebruiken van een menu 
Om instellingen te doen en om tellers uit te kunnen lezen, wordt gebruik gemaakt van keuze menu’s. 
Deze menu’s hebben allemaal dezelfde opbouw. 
 

 
 
 
In een menu staan onderin altijd 5 toetsen. De home-toets en de back-toets hebben de normale 
functie, dit wil zeggen respectievelijk naar het hoofdscherm springen en een scherm terug springen. 
Met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag kan een ander item geselecteerd worden. Een ander item 
selecteren kan ook door op dit item te drukken. Als in bovenstaand scherm bijvoorbeeld op ‘Systeem 
Setup’ gedrukt wordt, zal de balk verspringen naar dit item. 
 
Een item kiezen kan op 2 manieren. Wanneer op het geselecteerde item wordt gedrukt, wordt dit item 
gekozen. Als in bovenstaand scherm bijvoorbeeld op het item ‘Programma parameters’ wordt gedrukt, 
wil dit zeggen dat dit item definitief wordt gekozen. De 2

e
 manier om een item te kiezen is met de OK-

toets (de meest rechtse toets van de onderste 5 toetsen). Als in bovenstaand scherm op de OK-toets 
wordt gedrukt, wordt het item ‘Programma parameters’ gekozen. 
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4.5) Invoeren van een wachtwoord 
Met Mobics besturingen is het mogelijk om alle instellingen te bekijken zonder dat hier een 
wachtwoord voor nodig is. De besturing vraagt pas om een wachtwoord als dit echt nodig is. Dit wil 
zeggen als er daadwerkelijk iets ingesteld of veranderd moet worden. Alle parameters, tellers en 
overige instellingen zijn te bekijken zonder wachtwoord. Zodra om een wachtwoord gevraagd wordt, 
verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 
Met behulp van het numerieke toetsenbord kan een wachtwoord ingevoerd worden. Nadat de code is 
ingevoerd, kan deze bevestigd worden met de ‘E’-toets. Als op de ‘C’-toets wordt gedrukt, wordt het 
invoerveld gewist en kan opnieuw begonnen worden met het invoeren van een code. De ingevoerde 
code zal niet als zodanig te zien zijn in het invoerveld, maar karakters worden weergegeven met een 
‘*’. 
 
Mobics besturingen hebben standaard 3 wachtwoorden en hiermee dus ook 3 wachtwoordniveau’s. 
Zonder wachtwoord is geen enkele parameter te veranderen. Met wachtwoordniveau 1 kunnen tellers 
per programma op 0 worden gezet en kunnen programmaparameters worden veranderd. Tevens is 
het met dit niveau mogelijk om uitgebreidere testprogramma’s te gebruiken. Het standaard 
wachtwoord voor niveau 1 is “1234”. 
 
Met wachtwoordniveau 2 kunnen machineparameters veranderd worden en kunnen de totaaltellers op 
0 worden gezet. Het standaard wachtwoord voor niveau 2 kan op verzoek verstrekt worden. 
 
Het hoogste wachtwoordniveau is niveau 3. Er is geen verschil in mogelijkheden tussen niveau 2 en 3. 
Dit wachtwoord is alleen bekend bij Mobics en kan gebruikt worden door Mobics om in alle gevallen 
toegang te hebben tot de instellingen, zelfs als de gebruiker het wachtwoord voor niveau 1 en niveau 
2 veranderd heeft. 
 
Wanneer een wachtwoord is ingevoerd, maar er worden geen handelingen meer gedaan waarvoor 
een wachtwoord nodig is, zal het wachtwoordniveau teruggezet worden op 0 na 15 minuten. Zodra 
alle benodigde instellingen gemaakt zijn, en er is geen wachtwoord meer nodig, is het ook mogelijk 
om het niveau direct op 0 te zetten via het item ‘Reset wachtwoord’ in het ‘Systeem Setup’ menu. 
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4.6) Instellen/wijzigen van parameters 
Via de setup-toets in het overzichtsscherm (zie hoofdstuk 4.1, punt 1) of via de sneltoetsen in het 
overzichtsscherm (zie hoofdstuk 4.1, punt 3) kan er toegang worden verkregen tot de parameters van 
de machine. Om parameters te kunnen wijzigen, moet er een wachtwoord worden ingevoerd. Dit 
wachtwoord hoeft pas ingevoerd te worden op het moment dat dit nodig is (zie hoofdstuk 4.5). De 
parameterlijsten kunnen bekeken worden zonder het invoeren van een wachtwoord. Een 
parameterlijst kan er als volgt uitzien: 
 

 
 
Bovenstaand voorbeeld geeft de parameterlijst voor de instellingen van de langsvouwen van baan 2 in 
programma 75. Indien de lijst met parameters groter is dan in het scherm past, is er aan de 
rechterzijde van de parameterlijst een balk te zien die aangeeft waar men zich bevindt in de lijst. 
 
Met de home-toets en de back-toets (de linker 2 toetsen) kan het scherm verlaten worden. Om een 
parameter te selecteren kunnen de pijltjestoetsen omhoog en omlaag gebruikt worden, of kan er op de 
tekst van de parameter gedrukt worden. Als bijvoorbeeld in bovenstaand scherm op ’11 Blaastijd 1

e
 

langsvouw’ wordt gedrukt, zal de blauwe balk naar deze parameter verplaatst worden. 
 
Om een parameter daadwerkelijk te wijzigen, moet de keuze van de geselecteerde parameter 
bevestigd worden door op de geselecteerde parameter te drukken of door op de OK-toets te drukken 
(de meest rechtse toets). 
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Zodra een parameter gekozen is, en er is nog geen wachtwoord ingevoerd, wordt hierom gevraagd. 
Nadat het goede wachtwoord is ingevoerd, verschijnt het scherm om de parameter te kunnen 
wijzigen. Dit scherm ziet er bijvoorbeeld zo uit: 
 

 
 
In bovenstaand scherm kan de overlap van de 2

e
 langsvouw gewijzigd worden. Helemaal bovenin 

staat het type parameter wat gewijzigd wordt. Hieronder staat een korte omschrijving van de 
parameter. In het 3

e
 paneel van boven staat de maximale, de minimale en de huidige waarde van de 

parameter. Tevens is in dit scherm een helptekst te zien die wat uitgebreider de functie van de 
parameter uitlegt. 
 
Met het numerieke toetsenbord kan een nieuwe waarde voor de parameter worden ingevoerd. Zodra 
een nieuwe waarde is ingetoetst op het toetsenbord, moet deze bevestigd worden met de ‘E’-toets op 
het numerieke toetsenbord. Indien er een waarde wordt ingetoetst die minder is dan de minimale 
waarde, of meer is dan de maximale waarde, wordt de waarde automatisch aangepast. Met de C-
toets wordt de waarde in het invoerveld op 0 gezet en kan opnieuw worden begonnen met het 
invoeren van een waarde. 
 
Als de nieuwe waarde bevestigd wordt met de ‘E’-toets, wordt de waarde van de parameter veranderd 
en wordt het vorige scherm weer geactiveerd. 
 
Met de Home-toets en de Back-toets wordt respectievelijk naar het overzichtsscherm en naar het 
vorige scherm gesprongen. De meest rechtse toets van de onderste 3 toetsen kan worden gebruikt 
om een bepaalde waarde in alle programma’s te veranderen. Deze toets verschijnt alleen bij 
parameters die per programma instelbaar zijn. 
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5) Menustructuur 
Om de besturing eenduidig en gebruikersvriendelijk te houden, kan vanuit het overzichtsscherm met 1 
toets naar het hoofdmenu worden gesprongen. Via dit hoofdmenu kunnen alle mogelijke instellingen 
van de machine worden gedaan. 

5.1) Toegang tot het hoofdmenu 
Vanuit het overzichtsscherm is het mogelijk om naar het hoofdmenu te gaan. Dit kan door op de 
‘setup’-toets te drukken: 
 
 

 
 
 
Met deze toets wordt het hoofdmenu geactiveerd. Vanuit dit menu kunnen alle mogelijke instellingen 
en analyses van de besturing worden gedaan. De structuur is als volgt: 
 
Hoofdmenu -> Programma parameters  -> Wijzig parameters 
       -> Wijzig programmanaam 
       -> Kopieer programma 
 
  -> Machine parameters 
 
  -> Systeem setup   -> Datum/tijd instellen 
       -> Reset wachtwoord 
       -> Wijzig wachtwoord 
       -> Wijzig taal 
       -> Ophalen parameters 
       -> Fabrieksinstellingen 
       -> Decodeer wachtwoord 
       -> Maak backup op USB-stick 
       -> Ophalen backup van USB-stick 
 

-> Alarmgeschiedenis 
 
-> Installatie & test   -> Bekijken ingangen 
      -> Bekijken uitgangen 
      -> Testen uitgangen 
      -> Test telwielen 
      -> Gegevens laatste doek 
      -> Mangellengte meting 
      -> Snelheidscalibratie 

 
-> Configuratie bekijken 
 
-> PLC informatie 
 
-> Klanten/artikelen wijzigen 
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5.2) Programma parameters 
In het programma parameters menu zijn er 3 mogelijkheden, nl: 

- Wijzig parameters 
- Wijzig programmanaam 
- Kopieer programma 

 

5.2.1) Wijzig parameters 

Als in het programma parameters menu voor de optie wijzig parameters wordt gekozen, moet eerst 
het programma wat moet worden gewijzigd, gekozen worden. Standaard wordt de lijst geopend met 
het huidige actieve programma. Het is echter mogelijk om de parameters van een ander programma 
dan het huidige actieve programma te wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de werking van de 
machine. Dus het programma wat hier gekozen wordt, heeft geen invloed op het actieve programma. 
Het kiezen van een programma kan zoals uitgelegd in hoofdstuk 4.3. 
 
Nadat een programma is gekozen, verschijnt een ander menu waarin kan worden gekozen wat er 
veranderd moet worden. De items die hier verschijnen zijn afhankelijk van de opties die in de machine 
aanwezig zijn en de instellingen die gedaan zijn. Als bijvoorbeeld geen dwarsvouw aanwezig is, zal 
het menu-item om de dwarsvouw parameters te wijzigen, niet verschijnen. 
 
Als een parametergroep is gekozen, verschijnt een parameterlijst waaruit een parameter gekozen kan 
worden. Het instellen van parameters is uitgelegd in hoofdstuk 4.6. Om een parameter per programma 
daadwerkelijk te wijzigen, is een wachtwoord nodig. Hier wordt om gevraagd als dit nodig is (zie 
hoofdstuk 4.5). Om een programmaparameter te wijzigen, moet het wachtwoord voor niveau 1 of 
hoger worden ingevoerd. 
 
Een uitgebreide uitleg van de functie van de parameter en welke parameters allemaal beschikbaar zijn 
per programma is te vinden in de bijlage. 
 
Tevens is het mogelijk om via sneltoetsen in het overzichtsscherm snel toegang te krijgen tot 
bepaalde instellingen van het huidige actieve programma. Zie hiervoor hoofdstuk 4.1, punt 3. 
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5.2.2) Wijzig programmanaam 
Ook als voor de optie ‘Wijzig programmanaam’ wordt gekozen, moet eerst het programma waarvan de 
naam gewijzigd moet worden, geselecteerd worden (zie hoofdstuk 4.3). 
 
Zodra een programma gekozen is, verschijnt een alfanumeriek toetsenbord. Indien er geen 
wachtwoord actief is, moet dit eerst worden ingevoerd (zie hoofdstuk 4.5). Om een programmanaam 
te wijzigen is minimaal wachtwoordniveau 1 nodig. 
 

 
 
Met de 2 onderste toetsen, de home-toets en de back-toets kan het scherm verlaten worden. Op het 
toetsenbord zijn bijna alle toetsen gewone toetsen om een karakter in te voegen. De 5 toetsen rechts 
onderin hebben echter een speciale functie. 
 

Deze toets wordt gebruikt om karakters te wissen. Als op deze toets wordt gedrukt, wordt 
het karakter waar op dat moment de cursor op staat, gewist. 
 
 

 
Deze toets wisselt het toetsenbord tussen hoofdletters en kleine letters. Tevens zullen ander 
speciale karakters getoond worden. 
 
 

    
  
Met deze toetsen kan de cursor verplaatst worden. 
 
 

 
Deze toets is de ‘enter’ toets. Als op deze toets wordt gedrukt, wordt de nieuwe naam 
bevestigd en daadwerkelijk overgenomen. Als een programmanaam gewijzigd moet 
worden, moet de nieuwe naam altijd bevestigd worden met deze toets. 
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5.2.3) Kopieer programma 
Zoals de naam al zegt, kunnen hier alle instellingen van een programma gekopieerd worden naar een 
ander programma. In dit scherm zijn 2 invoervelden te zien. Het bovenste invoerveld is het 
programma wat gekopieerd moet worden, dus het zogenaamde bronprogramma. Het onderste 
invoerveld is het programma waar naar toe gekopieerd moet worden, dus het zogenaamde 
doelprogramma. Zodra via het numerieke toetsenbord een nummer is ingevoerd en er op de ‘E’-toets 
gedrukt wordt, wordt het ingevoerde nummer in het invoerveld gezet en wordt naar het andere 
invoerveld gesprongen. Er kan ook tussen de invoervelden gewisseld worden met de pijltjestoetsen 
omhoog en omlaag. 
 
Het invoeren van programmanummers in de invoervelden start de kopieeractie nog niet. Om de 
kopieeractie te starten moet op de kopieertoets gedrukt worden: 
 

 
 
Als op deze toets wordt gedrukt, worden alle instellingen, inclusief de programmanaam, van het 
programmanummer in het bovenste invoerveld, naar het programmanummer in het onderste 
invoerveld gekopieerd. Hierna wordt het nummer van het onderste invoerveld met 1 verhoogd, wat het 
simpeler maakt om meerdere kopieeracties te doen. 

5.3) Machineparameters 
Machineparameters zijn algemene parameters die gelden voor alle programma’s. Dit wil dus zeggen 
dat het wijzigen van een machineparameter de werking van de machine in alle programma’s 
beïnvloedt, en dat dus het verkeerd instellen van een machineparameter tot gevolg kan hebben dat de 
machine in alle programma’s niet goed meer werkt. Noteer dus voor het wijzigen van een 
machineparameter altijd de oude waarde en wijzig een machineparameter alleen maar als het zeker is 
dat dit de goede parameter is. 
 
Een lijst met alle beschikbare machineparameters met uitleg is te vinden in de bijlage Net zoals bij 
andere parameters geldt ook voor machineparameters dat alleen de gebruikte parameters 
verschijnen. Als de machine dus maar 1 stapelaar heeft, zullen de parameters met betrekking tot de 2

e
 

stapelaar niet verschijnen en dus niet in te stellen zijn. 
 
Omdat het wijzigen van machineparameters een risico met zich mee brengt, is voor het wijzigen van 
deze parameters minimaal wachtwoordniveau 2 nodig (zie hoofdstuk 4.5). Het wijzigen van de 
parameter gaat zoals beschreven in hoofdstuk 4.6. 
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5.4) Systeem Setup 
In het ‘Systeem Setup’ menu zijn alle zaken ondergebracht die niet direct van invloed zijn op de 
werking van de machine. Hierin staan dus alle extra mogelijkheden van de besturing, behalve het 
instellen van de parameters, de tellers en de testprogramma’s. Hoe er door het menu genavigeerd 
moet worden en hoe een item gekozen moet worden, is uitgelegd in hoofdstuk 4.4. 

5.4.1) Datum/tijd instellen 

De datum en de tijd worden door de besturing voor verschillende doeleinden gebruikt. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de dagtellers, de productiegrafiek en de alarmgeschiedenis. Om deze zaken goed te 
laten werken, is het noodzakelijk dat de datum en de tijd goed zijn ingesteld. Het is bijna nooit nodig 
om de datum en de tijd in te stellen, behalve als de batterij leeg is geweest of in het geval van het 
ingaan van de zomertijd en de wintertijd. 
 
Om de datum en de tijd in te stellen is een wachtwoordniveau 1 of hoger nodig (zie hoofdstuk 4.5). Als 
het wachtwoord is ingevoerd, verschijnt een scherm met 6 invoervelden en een numeriek toetsenbord. 
De bovenste 3 invoervelden zijn, van links naar rechts, de dag van de maand, de maand en het jaar. 
De onderste 3 invoervelden zijn, van links naar rechts, het uur, de minuten en de seconden. Er kan 
van invoerveld gewisseld worden met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met het numerieke 
toetsenbord kan een waarde worden ingevoerd. Als deze nieuwe waarde wordt bevestigd met de ‘E’ 
toets, wordt de waarde in het huidige invoerveld vervangen door de nieuwe waarde. 
 
Het scherm kan verlaten worden met de 2 meest linkse toetsen onderin, de home-toets en de back-
toets. 

5.4.2) Reset wachtwoord 

Wanneer een wachtwoord is ingevoerd, blijft dit wachtwoord niveau gedurende een bepaalde tijd 
actief. Als er gedurende deze tijd geen acties worden gedaan waarvoor een wachtwoord nodig is, 
wordt het niveau weer op 0 gezet (zie ook hoofdstuk 4.5). 
 
Indien echter alle benodigde instellingen zijn gedaan, en er is geen wachtwoord meer nodig, is er de 
mogelijkheid om het niveau direct op 0 te zetten. Dit beperkt het risico van het wijzigen van 
instellingen door niet bevoegden. 
 
Als de optie ‘Reset wachtwoord’ wordt gekozen, wordt het wachtwoordniveau op 0 gezet en wordt het 
overzichtsscherm geactiveerd. Het is vanaf dat moment dus niet meer mogelijk om instellingen te 
doen zonder dat opnieuw een wachtwoord wordt ingevoerd. 
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5.4.3) Wijzig wachtwoord 
Voor (technisch) personeel in een wasserij is het makkelijker om hetzelfde wachtwoord te hebben 
voor alle machines. Omdat wachtwoorden per fabrikant anders zijn, moeten er vaak veel 
wachtwoorden onthouden worden. In de Mobics besturing is het mogelijk om de wachtwoorden te 
veranderen. 
 
Zodra voor de optie ‘Wijzig wachtwoord’ wordt gekozen, verschijnt onderstaand scherm: 
 

 
 
Om een wachtwoord te wijzigen, moet in het 1

e
 invoerveld het wachtwoord worden ingevoerd wat 

gewijzigd moet worden. Dit kan met het numerieke toetsenbord. Zodra het huidige wachtwoord is 
ingevoerd, moet dit bevestigd worden met de ‘E’-toets. Hierna wordt naar het volgende invoerveld 
gesprongen, waar het nieuwe wachtwoord moet worden ingevoerd. Als dit is ingevoerd met het 
numerieke toetsenbord en bevestigd met de ‘E’-toets, wordt naar het volgende invoerveld 
gesprongen. In dit veld moet het nieuwe wachtwoord nog een keer worden ingevoerd. Dit wordt 
gedaan om vergissingen in het nieuwe wachtwoord te voorkomen. 
 
Er kan ook van invoerveld gewisseld worden met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Iedere keer 
als er in het 3

e
 invoerveld een nieuwe waarde wordt gezet, controleert de besturing of het wachtwoord 

in het 1
e
 invoerveld een geldig wachtwoord is en of de wachtwoorden in het 2

e
 en 3

e
 invoerveld gelijk 

zijn. Als dit het geval is, wordt het wachtwoord wat is ingevoerd in het 1
e
 invoerveld vervangen door 

het wachtwoord wat is ingevoerd in het 2
e
 en 3

e
 invoerveld en wordt het scherm verlaten. 

 
Wanneer in het 3

e
 invoerveld een nieuwe waarde wordt gezet, en het scherm wordt niet verlaten, wil 

dit zeggen dat er een fout in één van de invoervelden zit. Dit wil zeggen dat het 1
e
 invoerveld geen 

geldig wachtwoord is, of dat de wachtwoorden in het 2
e
 en 3

e
 invoerveld niet gelijk zijn. 
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5.4.4) Wijzig taal 
In de Mobics besturing is het mogelijk om verschillende talen onder te brengen. Deze talen zijn tevens 
door de gebruiker zelf aan te maken. Omdat het wijzigen van teksten en het maken van een nieuwe 
taal behoorlijk wat kennis van de besturing vergen, wordt hier in dit handboek niet verder op in 
gegaan. 
 
Indien in het ‘Systeem Setup’ menu voor de optie ‘Wijzig taal’ wordt gekozen, verschijnt een lijst met 
beschikbare talen. Indien nodig, kan het zijn dat om een wachtwoord wordt gevraagd. Om de taal te 
kunnen wijzigen, is minimaal wachtwoordniveau 2 nodig. 
 
Het kiezen van een andere taal wordt op dezelfde manier gedaan als een menu-item kiezen (zie 
hoofdstuk 4.4). Zodra een andere taal is gekozen, wordt het hoofdscherm weer geactiveerd. De 
gekozen taal is op dat moment nog niet omgeschakeld. Om de gekozen taal actief te maken, moet de 
besturing een keer opnieuw worden opgestart. 

5.4.5) Ophalen parameters 

Wanneer een parameter of programmanaam gewijzigd wordt, zal de besturing dit onthouden. Zodra 
de besturing hierna een keer opnieuw opgestart wordt, zullen alle parameters in een bestand op de 
interne geheugenkaart worden weggeschreven. Dit bestand krijgt de naam van de datum die op dat 
moment is ingesteld. Als er al een bestand van deze datum bestaat, wordt dit bestand overschreven. 
Er worden maximaal 10 van dergelijke bestanden bewaard. Wanneer er al 10 bestanden op de kaart 
staan, en er moet een nieuwe worden opgeslagen, wordt het bestand met de oudste datum 
verwijderd. 
 
Het kan gebeuren dat er parameters worden ingesteld, maar dat dit na een tijdje niet het gewenste 
resultaat oplevert. In dit geval kan het zo zijn dat er zoveel parameters zijn gewijzigd dat het niet 
eenvoudig is om naar de oude situatie terug te gaan. Daarom is er de optie ‘Ophalen parameters’. 
 
Zodra voor deze optie wordt gekozen, kan het zijn dat er een wachtwoord moet worden ingevoerd. 
Wachtwoordniveau 1 is toereikend om een parameterbestand in te lezen. In het scherm voor het 
ophalen van de parameters verschijnt een lijst met beschikbare parameterbestanden. Deze bestanden 
bestaan uit 8 cijfers, waarbij de eerste 4 cijfers het jaartal zijn, cijfer 5 en 6 de maand en cijfer 7 en 8 
de dag van de datum waarop dit bestand is opgeslagen.  
 
In deze lijst kan een parameterbestand worden gekozen op de manier zoals ook een menu item wordt 
gekozen (zie hoofdstuk 4.4). Als een parameterbestand is gekozen, worden alle instellingen van dit 
parameterbestand in het geheugen ingelezen en zijn dus de parameters zoals die op dat moment 
ingesteld waren, weer actief. 
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5.4.6) Fabrieksinstellingen 
In de besturingssoftware zijn ook fabrieksinstellingen opgenomen. Als voor deze optie wordt gekozen, 
worden alle parameters teruggezet op de fabriekswaarde. Vanwege de veelzijdigheid van de 
besturing, zullen dit geen waardes zijn waarbij de machine goed zal draaien. De fabriekswaardes zijn 
vooral zo gekozen dat de machine in principe opstart, en waarbij alle parameters hierna door de 
gebruiker nog goed moeten worden gezet. 
 
Ga dus nooit zomaar terug naar de fabrieksinstellingen. Doe dit alleen maar als het absoluut zeker is 
dat de huidige parameter instellingen weg zijn en dat er geen enkel back-up parameterbestand meer 
beschikbaar is (zie hoofdstuk 5.4.5). 
 
Om de fabrieksinstellingen op te kunnen halen, is wachtwoordniveau 1 toereikend. Zodra voor deze 
optie is gekozen en het juiste wachtwoordniveau is actief, verschijnt een scherm met hierin nog een 
extra waarschuwing. Dit scherm kan verlaten worden zonder de fabrieksinstellingen op te halen met 
de home-toets of de back-toets (de 2 toetsen links onderin). Om daadwerkelijk terug te gaan naar de 
fabrieksinstellingen moet op de OK-toets worden gedrukt (in het midden van het scherm, onder de 
waarschuwingstekst). 
 
Zodra de OK-toets is gedrukt, zullen alle parameters worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen 
en wordt het overzichtsscherm weer geactiveerd. De machine zal in dit geval in principe weer draaien, 
maar alle instellingen moeten opnieuw worden gedaan. 

5.4.7) Decodeer wachtwoord 
Omdat de besturing niet met vaste wachtwoorden werkt, en de wachtwoorden dus door de gebruiker 
te wijzigen zijn (zie hoofdstuk 5.4.3), is er altijd het risico dat het wachtwoord niet meer bekend is. 
 
Om deze reden kan de besturing de wachtwoorden decoderen. Dit wil zeggen dat de huidige actieve 
wachtwoorden versleuteld worden. Als voor de optie ‘Decodeer wachtwoord’ wordt gekozen, 
Verschijnt een scherm met de codes voor alledrie de wachtwoordniveau’s. 
 
Met deze codes is het voor Mobics mogelijk het originele wachtwoord te bepalen. Indien een bepaald 
wachtwoord dus niet meer bekend is, kan contact worden opgenomen met Mobics. 
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5.4.8) Maak backup op USB-stick 
Met de Mobics besturing is het mogelijk om de gehele inhoud van de PLC op een USB stick te zetten. 
Deze optie verschijnt alleen maar in het ‘Systeem Setup’ menu als er daadwerkelijk een USB stick in 
de USB poort aan de voorzijde (rechtsonder het scherm) aanwezig is. 
 
Wanneer een backup gemaakt moet worden op een USB stick, moet er bij voorkeur gebruik worden 
gemaakt van een lege USB stick, met hierop een dummy tekstbestand. Als de stick namelijk helemaal 
leeg is, zal deze niet door de PLC gezien worden. Dit kan met een normale (Windows) PC. Wanneer 
er een USB stick met een backup van de besturing beschikbaar is, zullen er geen problemen zijn 
wanneer de besturing moet worden vervangen als deze kapot is. Als de besturing vervangen is, kan 
de gehele inhoud van de USB stick naar de PLC toe worden gekopieerd (zie hoofdstuk 5.4.9). Hierna 
is de nieuwe PLC exact hetzelfde als de oude PLC op de datum dat de backup op de USB stick 
gemaakt was. 
 
Tevens kan een dergelijke USB stick gebruikt worden in wasserijen met dezelfde machines om 
parameters over te zetten. Let wel op dat dit alleen kan als de machines geheel hetzelfde is, dus ook 
de ingangen en de uitgangen op dezelfde plaats zitten. 
 
Wanneer wordt gekozen voor ‘Maak backup op USB-stick’ verschijnt een ander menu waarin de 
gebruiker kan kiezen tussen: 
 
1) Alles kopieren 
Met deze optie kunnen alle bestanden die op de interne flash-card in de PLC staan, gekopieerd 
worden naar de USB-stick. Omdat dit behoorlijk wat tijd kost, en het in de meeste gevallen alleen 
maar nodig is om de parameters te kopieren, heeft de gebruiker ook nog andere opties. In het 
algemeen wordt deze optie alleen maar gebruikt bij het maken van een 1

e
 kopie op een lege USB-

stick. 
 
2) Alleen parameters kopieren 
Met deze optie worden alleen de parameterbestanden vanaf de flash-card naar de USB stick 
gekopieerd. Dit kost een stuk minder tijd dan optie 1, maar is alleen mogelijk op een USB stick waarop 
al een eerdere backup van de PLC staat. 
 
3) Alles kopieren behalve parameters 
Met deze optie worden alle bestanden op de interne flash-card naar de USB stick gekopieerd, behalve 
de parameterbestanden. Normaal gesproken wordt deze optie niet gebruikt bij het maken van een 
backup op de PLC, maar alleen bij het terugzetten van een USB-stick backup naar de PLC. 
 
Vanwege het risico van overzetten van gegevens van en naar de USB stick, moet minimaal 
wachtwoordniveau 2 ingevoerd worden. Als één van de bovenstaande opties wordt gekozen, 
verschijnt het volgende scherm: 
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Het scherm kan verlaten worden met één van de toetsen links onderin, de home-toets of de back-
toets. Met de ok-toets kan het kopiëren gestart worden. Als dit wordt gedaan, zullen de relevante 
kopieergegevens in het paneel boven de ok-toets worden weergegeven. 
 
Zodra het kopiëren gedaan is, wordt het hoofdscherm weer geactiveerd. Het kopiëren kan ook gestopt 
worden door tijdens het kopiëren op de ok-toets te drukken. In dit geval wordt het kopiëren van het 
huidige bestand afgemaakt en wordt het overzichtsscherm weer actief. 

5.4.9) Ophalen backup van USB-stick 

Het ophalen van een eerder gemaakte backup op een USB stick geschiedt op soortgelijke wijze als 
het maken van een backup op een USB stick (zie hoofdstuk 5.4.8). Het enige verschil is dat de 
bestanden in dit geval vanaf de USB stick naar de PLC worden gekopieerd. 
 
Ook deze optie verschijnt alleen maar als er een leesbare USB stick in de USB poort aan de voorzijde 
(rechtsonder het scherm) aanwezig is. 
Wanneer dit item is gekozen, controleert de PLC of er een eventuele software update beschikbaar is 
op de USB stick. Als dit het geval is, wordt een extra menu item ‘Update software vanaf USB stick’ 
zichtbaar. Als Mobics een USB stick met een software update heeft gestuurd, kan de gebruiker via 
deze optie de software update naar de PLC kopiëren. Let goed op met deze mogelijkheid! Doe 
alleen een software update als het zeker is dat de goede software op de USB stick staat en dat er een 
backup van de oude software is! 
 
De laatste optie bij ophalen backup van de USB stick is het updaten van de configuratie vanaf de 
stick. Let goed op met deze mogelijkheid! Deze mogelijkheid wordt alleen gebruikt als de machine 
fysiek veranderd. Dit wil zeggen dat er opties bij komen, veranderen of weg gaan, of als de locaties 
van de ingangen en de uitgangen veranderd moet worden. Als deze mogelijkheid gekozen wordt, 
wordt de machine configuratie (zie ook hoofdstuk 5.7) en de ingangs- en uitgangslocaties 
overschreven. Als de configuratie en de ingangen-/uitgangenlijst die op de USB stick staat niet geldig 
is voor de machine, zal de machine niet meer werken, en dit kan onomkeerbaar zijn! 
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5.5) Alarmgeschiedenis 
Ten behoeve van service doeleinden en om het makkelijker te maken storingen te zoeken en 
eventuele redenen voor het slecht functioneren van een machine te achterhalen, wordt in de besturing 
een geschiedenis van de laatste 100 alarmen bewaard. Deze geschiedenis wordt door de batterij 
bewaard en zal dus niet opnieuw beginnen als de besturing uit heeft gestaan. 
Een voorbeeld van een alarmgeschiedenis scherm is: 
 

 
 
 
Met de linker 2 toetsen onderin het scherm (de home-toets en de back-toets) kan het scherm verlaten 
worden. De pijltjestoetsen omhoog en omlaag zijn alleen te zien als het aantal alarmen in de 
geschiedenis niet op het scherm past. Met deze pijltjestoetsen kan men door de lijst heen lopen. 
 
Zoals gezegd bestaat de lijst uit maximaal 100 alarmen en/of meldingen. De lijst begint altijd bij het 
laatst gebeurde alarm. Indien er 100 alarmen in de lijst staan, en er moet een alarm of melding aan de 
lijst worden toegevoegd, zal de oudste verdwijnen en schuift de rest van de alarmen één regel naar 
beneden. Dit scherm wordt alleen maar ververst als er door de lijst gelopen wordt. Als dit scherm 
actief is, en er komt een alarm of melding bij, zal deze niet in het scherm verschijnen totdat op één 
van de pijltjestoetsen omhoog of omlaag gedrukt wordt, of totdat het scherm opnieuw geactiveerd 
wordt. 
 
Een regel in het scherm bestaat, van links naar rechts, uit het nummer van de melding, een korte 
beschrijving van de melding, de tijd waarop de melding actief werd en hoeveel minuten de melding 
actief is geweest. Als helemaal aan de rechterkant van een regel geen cijfer staat, maar ‘????’ wil dit 
zeggen dat het alarm nog actief is, of nog actief was toen de machine werd uitgeschakeld. 
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5.6) Installatie & Test 
In het installatie & test menu staan alle testmogelijkheden en alle analyse mogelijkheden van de 
besturing. Via dit menu kunnen ingangen, uitgangen en telwielen getest worden en kunnen metingen 
en calibraties uitgevoerd worden. Ook voor dit menu geldt dat alleen de items verschijnen die van 
belang zijn. In een machine zonder telwielen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de telwielen test te 
doen. 
 
Het installatie & test menu heeft maximaal de volgende mogelijkheden: 
- Bekijk ingangen   
- Bekijken uitgangen  
- Testen uitgangen  
- Test telwielen   
- Gegevens laatste doek  
- Mangellengte meting  
- Snelheidscalibratie  

5.6.1) Bekijk ingangen 
Om storingen te zoeken kan het makkelijk zijn om snel te kunnen controleren of een ingang naar 
behoren functioneert. Belangrijk is dat dit kan zonder dat hier direct een schema voor nodig is en dat 
eerst uitgezocht moet worden op welke ingang welke sensor zit. 
Omdat de ingangentest alleen maar het bekijken van ingangen is, kan de machine gewoon blijven 
functioneren en is geen wachtwoord nodig om de test te doen. De ingangentest kan alleen gekozen 
worden als de besturing ook echt ingangen heeft. In het geval van bijvoorbeeld een losse PLC zonder 
I/O kaarten zal de ingangentest niet gedaan kunnen worden. Als gekozen wordt voor de ingangentest, 
verschijnt een scherm wat er ongeveer als volgt uitziet: 
 

 
 
Onder de titel ‘Ingangen monitoren’ van dit scherm is een paneel te zien met rechts hiervan 
pijltjestoetsen naar links en naar rechts. In het paneel wordt een modulenummer weergegeven. In het 
grote paneel wordt de status van 8 ingangen weergegeven. In bovenstaand voorbeeld is dus de 
ingangsstatus van module A1, ingang 1 t/m 8 te zien. Module A1 is de module die direct naast de 
CIV512 zit. Met de pijltjestoetsen naar links en naar rechts kan naar de vorige en de volgende 
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ingangengroep worden gesprongen. Als in bovenstaand scherm bijvoorbeeld op de pijltjestoets naar 
rechts wordt gedrukt, zullen de ingangen 9 t/m 16 van module A1 op het scherm verschijnen. 
 
De besturing herkent zelf welke ingangsmodules aanwezig zijn en waar deze zitten. Wanneer er dus 
op de toets naar links of naar rechts wordt gedrukt, maar de lijst met ingangen veranderd niet, wil dit 
dus zeggen dat de 1

e
 of de laatste ingangengroep is bereikt. 

 
Iedere regel begint met het nummer van de ingang op de module. Hierna het coderingsnummer zoals 
die ook in het schema terug te vinden is. Het coderingsnummer wordt gevolgd door een beschrijving 
van de functie van de ingang. 
 
Indien een ingang niet gebruikt is in de software, zal er bij het coderingsnummer en de beschrijving 
niets staan. 
 
Helemaal rechts staat de status van de ingang. Een 0 wil zeggen dat er geen spanning op de ingang 
staat, de ingang is dus laag. Als er een 1 staat, wil dit zeggen dat er 24 Volt op de ingang staat. In dit 
geval is de ingang hoog. 
 
De status van de ingang kan blauw en rood zijn. Als de status rood is, wil dit zeggen dat de ingang 
niet in zijn rustsituatie is. De rustsituatie van een ingang is de status van de ingang zoals die zou 
moeten zijn als de machine in bedrijf is, zonder dat er stukken overheen gaan. 
 
Door de status van de ingangen verschillende kleuren te geven, is het mogelijk om eenvoudig 
storingen te zoeken. Als een machine niet goed werkt, kan door de lijst gelopen worden om te 
bekijken of er een status van een ingang rood is. Dit wil zeggen dat de storing veroorzaakt kan worden 
door deze ingang. 

5.6.2) Uitgangen bekijken 

In tegenstelling tot het testen van de uitgangen (zie hoofdstuk 5.6.3) kan het bekijken van de 
uitgangen terwijl de machine gewoon loopt. Omdat er in dit scherm niets veranderd of aangestuurd 
kan worden, is dit scherm toegankelijk zonder wachtwoord. 
 
Het scherm ziet er ongeveer hetzelfde uit als het scherm om de ingangen te bekijken (zie hoofdstuk 
5.6.1). De besturing zoekt zelf uit welke uitgangsmodules aanwezig zijn en welke uitgangen waar zijn 
aangesloten. Ook in dit scherm kan naar een andere module, of een andere uitgangen groep 
gesprongen worden met de pijltjestoetsen die rechtsboven in het scherm staan. 
 
De status van de uitgang die helemaal rechts staat, geeft aan of de uitgang uit (0) of aan (1) is. Als 
een uitgang niet naar behoren werkt, kan dus tijdens bedrijf gecontroleerd worden of dit aan de PLC 
ligt of aan bijvoorbeeld de klep. 
 
Als bijvoorbeeld de hoofdmotor van de machine niet werkt, terwijl die wel zou moeten werken, kan in 
dit scherm de uitgang voor de hoofdmotor worden opgezocht. Als de status van de uitgang 1 is, wil dit 
zeggen dat de uitgang vanuit de PLC wel aangestuurd wordt. In dit geval moet de storing dus niet in 
de PLC worden gezocht. Als de status van de uitgang 0 is, wordt de uitgang vanuit de software niet 
aangestuurd, en heeft de besturing dus een reden gevonden om de uitgang niet aan te sturen. De 
oorzaak ligt dan dus niet bij het uitgangscircuit maar bij bijvoorbeeld de ingangen. 
 
Uit veiligheidsoverwegingen kan het zo zijn dat in een noodstopsituatie de voedingsspanning 
hardwarematig van de uitgangskaarten wordt afgeschakeld. De besturing kan geen uitgangen 
aansturen die niet voorzien zijn van voedingsspanning, en dus zal de uitgang niet aangestuurd 
worden, ondanks dat de status van de uitgang in het scherm wel op 1 kan staan. 
 
Aan de uitgangskaarten in de besturingskast is te zien of deze een voedingsspanning hebben. 
Uitgangen worden per groep van 4 voorzien van voeding. Als een groep van 4 geen voeding heeft, zal 
het rode lampje onder de lampjes van deze 4 uitgangen aan zijn. 
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5.6.3) Testen uitgangen 
In dit scherm kunnen alle aanwezige uitgangen met de hand worden aangestuurd. De lijst met 
uitgangen is hetzelfde als in het scherm voor de uitgangen bekijken (zie hoofdstuk 5.6.2). Omdat in 
deze test alle uitgangen met de hand moeten worden kunnen aangestuurd, kan deze test niet worden 
uitgevoerd tijdens bedrijf. Om deze reden is het ook nodig om een wachtwoord in te voeren. 
Wachtwoordniveau 1 is in dit geval toereikend. 
 
Ook hier kan weer een andere module gekozen worden met de pijltjestoetsen rechts bovenin. Met de 
pijltjestoetsen omhoog en omlaag kan een uitgang geselecteerd worden. Onderin zijn de meest 
rechtse toetsen om de geselecteerde uitgang te testen. 
 

Deze toets is om de uitgang afwisselend uit en aan te zetten (aan/uit test). Als een 
uitgang geselecteerd is, en deze knop wordt gedrukt, wordt de uitgang aangezet als 
deze uit stond en uitgezet als deze aan stond. 
 
Deze toets is om de uitgang in de duurtest te zetten. Dit wil zeggen dat de 
geselecteerde uitgang iedere 2 seconden aan en uit gezet worden. Van een uitgang 
die in de continue test staat, wordt de status in het geel weergegeven. 
 

 
Het is mogelijk om meerdere uitgangen tegelijkertijd te testen. De continue test kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden om stapelaars af te stellen, zonder dat hier hulp bij nodig is. Als een machine 
bijvoorbeeld 2 stapelaars heeft, kunnen de klembekken van beide stapelaars in de continue test 
worden gezet. Als dit gedaan is, kunnen de klembekken pneumatisch gelijk en goed afgesteld worden 
zonder dat iemand nodig is die heel de tijd de uitgang aan en uit zet.  
 
Uit veiligheidsoverwegingen kan het zo zijn dat in een noodstopsituatie de voedingsspanning 
hardwarematig van de uitgangskaarten wordt afgeschakeld. De besturing kan geen uitgangen 
aansturen die niet voorzien zijn van voedingsspanning, en dus zal de uitgang niet aangestuurd 
worden, ondanks dat de status van de uitgang in het scherm wel op 1 staat. 
 
Aan de uitgangskaarten in de besturingskast is te zien of deze een voedingsspanning hebben. 
Uitgangen worden per groep van 4 voorzien van voeding. Als een groep van 4 geen voeding heeft, zal 
het rode lampje onder de lampjes van deze 4 uitgangen aan zijn. 

5.6.4) Test telwielen 
Omdat de ingang van een telwiel snel knippert als de machine in bedrijf is, kan in de normale 
ingangentest (zie hoofdstuk 5.6.1) niet goed gezien worden of het telwiel goed functioneert. 
Om deze reden is er de speciale telwielen test. Aan de hand van de configuratie van de machine 
bepaalt de besturing welke telwielen allemaal aanwezig zijn in de machine. In dit scherm is een lijst 
met alle aanwezig telwiel te zien. Dit is met het coderingsnummer wat ook op het schema te zien is en 
met een beschrijving van de functie van het telwiel. Aan de rechterkant van iedere regel staat een 
waarde. Deze waarde is het aantal pulsen per seconde wat het telwiel genereert. Als een telwiel dus 
draait, en het aantal pulsen is 0, functioneert het telwiel niet. 
 
Ook kan in deze test goed worden gecontroleerd of een telwiel slipt. Als bijvoorbeeld 2 telwielen 
dezelfde snelheid hebben, zou het aantal pulsen per seconde afkomstig van deze telwielen ook gelijk 
moeten zijn. 

5.6.5) Gegevens laatste doek 

Voor verdere analyse van de functies van de machine is er een scherm aanwezig wat alle gegevens 
van de laatste doek laat zien. Dit scherm werkt alleen goed als er maar 1 stuk in de machine 
onderweg is. Als dit niet zo is, zullen de gegevens continu worden ververst door het volgende stuk. 
 
In de lijst met gegevens staan allerlei dingen die voor Mobics van belang kunnen zijn om een storing 
op te kunnen zoeken. Ook wordt de gemeten lengte van het laatste stuk weergegeven. Deze gemeten 
lengte kan worden gebruikt om limieten in te stellen om programma’s het aantal vouwen automatisch 
te laten bepalen. 
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5.6.6) Mangellengte meting 
Dit scherm is alleen toegankelijk als de machine de mangellengte parameter gebruikt. In dit geval is 
het mogelijk om de mangellengte automatisch te meten. Omdat, afhankelijk van de aanwezige opties, 
er veel manieren zijn om de mangellengte te meten, wordt in het scherm weergegeven wat er gedaan 
moet worden om de meting te starten. Zodra de meting is gestart, gaat de teller voor de meting lopen 
en zodra de mangellengte gemeten is (meestal als het stuk voorbij de fotocel van de 1

e
 langsvouw 

komt), wordt dit aangegeven en wordt de nieuw gemeten waarde in de machineparameters 
geschreven. 

5.6.7) Snelheidscalibratie 

Het scherm voor de snelheidscalibratie kan alleen worden bereikt als de machine voorzien is van de 
optie om de snelheid van de gehele mangelstraat te regelen vanuit deze besturing. 
In dit geval is het mogelijk dat de besturing zelf bepaalt wat de maximum snelheid en minimum 
snelheid van de machines is. Met deze gegevens kan de besturing er voor zorgen dat de werkelijke 
snelheden van de machines overeen komen met de ingestelde snelheden. 
De snelheidscalibratie kan niet tijdens bedrijf worden uitgevoerd omdat tijdens het calibreren er 
verschillende snelheden worden uitgestuurd. 

5.7) Configuratie bekijken 
De Mobics besturing is een besturing die volledig is te configureren. Dit wil zeggen dat de software 
alle mogelijke opties bevat en dat de echt aanwezige opties via een configuratielijst aan en uit moeten 
worden gezet. 
 
Vanuit het hoofdmenu kan gekozen worden om de configuratie van de machine te bekijken. In dit 
scherm verschijnt een lijst met alle mogelijk configuratie opties. Deze lijst is niet vanuit het touch 
screen aan te passen, maar kan dus alleen maar bekeken worden. Met behulp van deze lijst is het 
mogelijk om te controleren of de machineconfiguratie overeen komt met hoe de machine in 
werkelijkheid is uitgerust. 

5.8) PLC informatie 
Het scherm met PLC informatie bevat voor de gebruiker weinig nuttige informatie. De informatie in dit 
scherm kan echter in geval van een storing voor Mobics belangrijk zijn. In dit scherm zijn onder 
andere software versies te vinden. Bij sommige besturingstypes is het mogelijk om de batterij status in 
dit scherm uit te lezen. Bij opstart wordt echter, indien mogelijk, ook gecontroleerd of de batterij nog 
voldoende capaciteit heeft. En als dit niet het geval is, wordt dit in het overzichtsscherm met een 
waarschuwing aangegeven. 
 

5.9) Klanten/artikelen wijzigen 
Deze optie zal verschijnen indien er een klantenscheiding systeem aanwezig is. In dit geval zal er aan 
de voorzijde per baan een touch screen aanwezig zijn om een klant en artikel te selecteren. Via dit 
menu kunnen nieuwe klanten en nieuwe artikelen ingevoerd en/of gewijzigd worden. Zie hoofdstuk 9 
voor een uitgebreidere uitleg. 



Manual Mobics APM(L) V0300 NL  Page 35 of 47  

6) Tellers 
Vanuit het overzichtsscherm is het mogelijk om naar het tellermenu te gaan. Dit kan door in het 
vouwmethode paneel op de tellerwaarde te drukken (zie hoofdstuk 4.1, punt 3). Er worden 3 soorten 
tellers bijgehouden, namelijk: 
 
- Tellers per programma 
- Totaaltellers   
- Historietellers 

6.1) Tellers per programma 
 
In de besturing worden per programma tellers bijgehouden. De tellers die bij worden gehouden zijn 
afhankelijk van de opties in de machine. Het scherm voor de tellers per programma kan er als volgt uit 
zien: 
 

 
 
Onder de titel van het scherm is in een paneel te zien van welk programma de tellers worden 
afgebeeld. Met de pijltjestoetsen rechtsboven kan naar het vorige of naar het volgende programma 
worden gesprongen. 
In de lijst worden alle tellers die voor dit programma zijn bijgehouden afgebeeld. Indien het aantal 
tellers niet in de lijst past, verschijnt aan de rechterkant van het paneel een balk die aangeeft wat de 
huidige positie in de lijst is. Met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag die onderin staan kan naar 
onderen of naar boven worden gegaan in de lijst. 
 
Resetten van de tellers kan met de 2 meest rechtse toetsen onderin. Met de 5

e
 toets in deze rij 

kunnen de tellers van het huidige programma op 0 worden gezet. Met een machineparameter (zie 
bijlage) kan worden aangegeven of de tellers per programma mogen worden gereset zonder 
wachtwoord. Als met deze machineparameter is aangegeven dat er een wachtwoord nodig is om de 
tellers op 0 te zetten, moet eerst een wachtwoord worden ingevoerd voordat er tellers op 0 kunnen 
worden gezet. 
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Als op de 5
e
 toets wordt gedrukt en er is een wachtwoord ingevoerd, of er is geen wachtwoord nodig, 

zullen de tellers van het programma op 0 worden gezet, en wordt automatisch naar het volgende 
programma gesprongen. 
 
Met de meest rechtse toets van de onderste rij toetsen kunnen de tellers van alle programma’s ineens 
op 0 worden gezet. Als op deze toets wordt gedrukt, worden alle tellers per programma op 0 gezet en 
wordt het hoofdscherm weer geactiveerd. 

6.2) Totaaltellers 
De totaaltellers zijn de tellers die de gehele productie tellen, onafhankelijk van het actieve programma. 
Het scherm met de totaaltellers ziet er ongeveer hetzelfde uit als het scherm voor de tellers per 
programma. In het totaalteller scherm wordt echter geen programma weergegeven. 
 
Naar boven en naar onderen gaan in de lijst met tellers gaat op dezelfde manier als in het scherm 
voor de tellers per programma. Ook voor de lijst met totaaltellers geldt dat alleen de tellers die van 
toepassing zijn op de machine worden weergegeven. 
 
Het resetten van de totaaltellers kan met de meest rechtse toets. Omdat totaaltellers ook van belang 
kunnen zijn voor onderhoud (denk hierbij aan een urenteller), is het op 0 zetten van de totaaltellers 
alleen mogelijk met een wachtwoord van niveau 2 of hoger. 

6.3) Historietellers 
De historietellers houden per dag de productie bij. In het geheugen van de besturing worden de 
productiegegevens van de laatste 100 dagen bijgehouden. Indien er 100 dagen in het geheugen 
staan, en er begint een nieuwe dag, worden de gegevens van de oudste dag verwijderd. 
 
Het scherm van de historietellers functioneert ongeveer hetzelfde als het scherm voor de 
programmatellers. In plaats van het programmanummer wordt echter een datum weergegeven. Met 
de pijltjestoetsen rechtsboven kan naar een vorige of een volgende datum worden gesprongen. 
 
Op 0 zetten van historietellers is niet nodig. De besturing houdt zelf in de gaten of er een nieuwe dag 
begonnen is, en als dit het geval is, wordt er automatisch een nieuwe dag in de lijst met historietellers 
aangemaakt. 
 
Gebruik maken van de historietellers heeft als voordeel dat het niet nodig is om iedere dag de tellers 
te noteren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aan het einde van de week naar de machine te gaan en in 
de historieteller lijst de productie van iedere dag van de week te noteren. 
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7) Elektrisch schema 

7.1) Algemene beschrijving elektrisch schema 
Schema’s kunnen meerdere pagina’s beslaan en zijn voorzien van kruisverwijzingen. Op de 
verschillende pagina’s worden functiegroepen zo veel mogelijk bij elkaar gehouden. De pagina’s zijn 
genummerd, echter niet noodzakelijk opeenvolgend.      

7.2) Plot kader 
In het plot kader wordt de volgende informatie gegeven 

1. Kolomnummers 
2. Klantnaam 
3. Soort tekening 
4. Schemanummer 
5. Type machine 
6. Paginanummer 
7. Paginanummer vorige pagina 
8. Paginanummer volgende pagina 
9. Paginanummer laatste pagina 

 

 

 

 

2 

1 

3 4 

9 

6 

8 
7 

5 
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7.3) Kruisverwijzingen 
 
Alle aansluitingen van een component hoeven niet op 
één pagina te staan maar kunnen zijn verdeeld over 
meerdere pagina’s. Verschillende aansluitingen van 
een component worden dan per functie gegroepeerd. 
De spoel van een relais staat bijvoorbeeld gegroepeerd 
bij de PLC uitgangen terwijl de contacten van het relais 
op een andere pagina staan. Een component heeft 
altijd maar 1 hoofd element. Alle sub elementen 
verwijzen naar dit hoofd element en het hoofd element 
verwijst weer naar alle sub elementen. Bijvoorbeeld 
een frequentieregelaar heeft zijn hoofd element op een 
pagina met de hoofdstroom. Het identificatie nummer 
van de frequentieregelaar is A100. Onder dit 
identificatie nummer staan de kruisverwijzingen naar 
alle sub elementen van A100. Dus op pagina 26, kolom 
3 staat een sub element van A100. 
 

 

Hetzelfde geldt andersom. Wanneer we nu kijken op 
pagina 26 kolom 3, dan zien we dat ook hier een 
symbool A100 staat getekend. Deze verwijst terug naar 
het hoofd element op pagina 10, kolom 1.  
 
 
  

Bij relais is de spoel altijd het hoofd element. Contacten 
van het relais worden onder aan de pagina individueel 
met kruisverwijzingen weergegeven. In dit voorbeeld 
staat het contact tussen aansluiting 1 en 2 van het 
relais op dezelfde pagina als de spoel, namelijk in 
kolom 5.  
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7.4) Klemnummering en kabelnummering 
 

 
 
Klemmenstroken beginnen altijd met een X nummer gevolgd door een klemnummer dus X1:2 
betekent klemnummer 2 op klemmenstrook X1. In het schema wordt de klemmenstrook aangegeven 
aan de linkerkant van de klem. Aan de rechterkant van de klem staat het klemnummer. Een typische 

klem aanduiding ziet er dus als volgt uit: . Klemmen rechts van deze klem die geen 

klemmenstrook nummer hebben maken deel uit van dezelfde klemmenstrook. Het voorbeeld 
hierboven toont de volgende klemmen: X600:4, X600:5, X600:6 en X610:3. 
 
Kabelnummering werkt op een vergelijkbare manier. W200:2 betekent kabel W200 ader 2. In het 
voorbeeld hierboven staan 2 kabels W600 en W610. Van kabel W600 zijn de aders 4, 5 en 6 
getekend. Van W610 staat ader 3 getekend. Wanneer de kabel uit gekleurde aders bestaat, worden 
de kleuren aangegeven.  
 
Een ader die geen kabelnummer heeft maar enkel een kleur is een losse ader in de schakelkast. 
Aders die niet gemarkeerd zijn hebben de standaard CE kleur (zie 7.5, normering).  
 

7.5) Normering 
Bij voorkeur wordt de normering volgens IEC60204 gehanteerd. 
 
Kleurcodes voor signaallampen en de betekenis ervan in relatie tot de toestand van de machine 

 

Kleur  Betekenis  Verklaring  Vereiste handeling  

ROOD  Noodsituatie  Gevaarlijke situatie  Onmiddellijk handelen 
tegen gevaarlijke  
situatie (bijv. bediening van 
noodstop)  

GEEL  Abnormaal  Abnormale situatie; situatie kan kritiek  
worden  

Bewaking en/of ingreep 
(bijv. door  
herstel van bedoelde 
functie)  

GROEN  Normaal  Normale situatie  Indien gewenst  

BLAUW  Gebod  Aanduiding van situatie waarin  
bedieningspersoneel moet handelen  

Ingrijpen geboden  

WIT  Neutraal  Overige situaties; kan worden gebruikt  
bij twijfel over toepassing van ROOD,  
GEEL, GROEN, BLAUW  

Bewaking  
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Kleurcodes voor drukknoppen en de betekenis ervan 

 

Kleur Betekenis  Verklaring  Voorbeelden van toepassing 

ROOD  Noodsituatie  
Bedienen bij gevaar of in  
noodsituatie  

Noodstop  
 
Begin van noodfunctie   

GEEL  Abnormaal  
Bedienen bij abnormale  
toestand  

Ingreep om abnormale 
toestand op te heffen  
 
Ingreep om onderbroken 
automatische cyclus opnieuw  
te doen beginnen  

GROEN  

 

Veilig  
Bedienen om normale toestand  
tot stand te brengen  

 

BLAUW  

 

Gebod  
Bedienen in situaties waarin  
moet worden ingegrepen  

Terugstellen ("reset") van  
functie  

WIT  

 

GRIJS  
 

 

ZWART  

 

Zonder specifieke 
betekenis 
 

Algemeen om functies te  
starten, behalve noodstop (zie  
ook de opmerking)  

"start" / "aan" (voorkeur)  
"stop" / "uit"  
"start" / "aan"  
"stop" l "uit"  
"start" / "aan"  
"stop" / "uit" (voorkeur)  

OPMERKING Waar een aanvullende wijze van codering (bijv. vorm, plaats, oppervlaktestructuur) wordt 
gebruikt voor de aanduiding van drukknoppen voor de bediening, mag dezelfde kleur WIT, GRIJS of 
ZWART worden gebruikt voor de verschillende functies (bijv. WIT voor "start" of “aan"- en voor "stop" of 
“uit"-drukknoppen).  

 
 
Kleuren voor geïsoleerde stroomgeleiders  

  
Zwart Hoofdstroomketens, wisselspanning en gelijkspanning. 
Rood Stuurstoomketens, wisselspanning  
Blauw Stuurstoomketens, gelijkspanning 
Oranje Stuurstroomketens voor vergrendeling met voeding vanuit externe bron 
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7.6) Meest gebruikte symbolen 
 

 

A Apparaat (in dit geval een frequentieregelaar)  

 

B Inductieve opnemer 

 

B Fotocel 

 

B Encoder 

 

B Tel opnemer 

 

B Elektronische niveau schakelaar  

 

G Tacho generator 

 

H Zoemer 

 

H Lamp 

 

H Laser 

 

K Elektromagnetische spoel (relais) 
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K Relais contact wissel 

 

K Relais contact 3 x NO 

 

M Draaistroom motor 

 

Q Thermische motor beveiliging (PKZM) 

 

Q Thermische beveiliging  

 

R Instelbare draaiweerstand (Potmeter) 

 

R Temperatuur afhankelijke weerstand 

 

S Drukknop niet terug verend (Noodstopknop)  

 

S Terugverend drukcontact (Drukknop) 

 

S Sleutel bediende schakelaar 

 

S Hefboomschakelaar 

 

Y Elektromagnetische rem 

 

Y Elektromagnetische koppeling 
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Y 
Elektromagnetische bediende afsluiter mono-stabiel 
(ventiel) 

 

Y 
Elektromagnetische bediende afsluiter bi-stabiel 
(ventiel) 
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8) Instellen van een extra tekstdisplay 
 
Optioneel kan de besturing worden uitgerust met een extra bedieningskastje, wat aan de insteekzijde 
van de mangel gemonteerd kan worden. Dit bedieningskastje kan gebruikt worden om the programma 
op de vouwmachine aan de insteekzijde te kiezen en, in sommige gevallen, om een tijdelijke 
mangelsnelheid in te stellen. Hieronder is een afbeelding te zien van een dergelijk bedieningskastje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bedieningskastje heeft een tekstscherm van 2 regels met ieder 20 karakters, 8 toetsen en is van 
het type ET081. Het wordt verbonden met het touch screen via CAN-bus. Om de communicatie 
tussen dit extra kastje en het touch screen werkend te krijgen, moeten de communicatie parameters in 
het extra bedieningskastje goed gezet worden. Deze parameters kunnen in het set-up menu van het 
extra kastje ingesteld worden. Dit set-up menu kan geactiveerd worden tijdens de opstartprocedure 
van het kastje. Hieronder is stap voor stap beschreven hoe de parameter kunnen worden ingesteld en 
wat de waarde van de parameters moet zijn: 
 
1) Schakel de complete besturing uit met de hoofdschakelaar. 
2) Schakel de spanning weer in. Het extra bedieningskastje zal (ook) opstarten en in het scherm 

zal een tekst te zien zijn die ongeveer gelijk is aan: 
 
 
 
 
 
 
3) Zolang het opstartscherm actief is, kan het set-up menu worden geactiveerd. Dit kan door 

gelijktijdig op de 2
e
 toets van de bovenste rij toetsen en de 4

e
 toets van de onderste rij toetsen 

te drukken. 
4) Het set-up menu is nu actief, alle parameters kunnen nu ingesteld worden. Een waarde van 

een parameter kan gewijzigd worden met de 3
e
 toets van de onderste rij toetsen. Er kan naar 

de volgende parameter worden gesprongen met de 4
e
 toets van de onderste rij toetsen. 

 5) De parameters moeten de volgende waarde hebben: 
 Contrast  Afhankelijk van de positie van het bedieningskastje 
 Mode   CAN-object 
 Tx object  1000 
 Rx object  1001 
 Baudrate  Waarde gelijk aan baudrate in de machineparameters touch screen 
6) Wanneer alle parameters zijn ingesteld, zal op het scherm ‘Save and exit’ verschijnen. Als alle 

parameters juist zijn ingesteld, kunnen de instellingen bevestigd worden met de 3
e
 toets van 

de onderste rij toetsen. Om weer door de lijst met parameters te lopen, kan hier op de 4
e
 toets 

van de onderste rij toetsen gedrukt worden. Ga hierna terug naar stap 4. 
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9) Systeem met klantenscheiding 
 
Optioneel kan de besturing worden uitgerust met een klantenscheiding systeem. In dit geval wordt aan 
de voorzijde per baan een touch screen gemonteerd, waarop de gebruiker een klant en een artikel 
kan selecteren. Hieraan gekoppeld zit dan weer een vouwprogramma. Stukken die worden ingegeven 
zullen dus worden gevouwen volgens het vouwprogramma wat gekoppeld is aan de geselecteerde 
klant en het geselecteerde artikel. 
 
Wanneer de besturing wordt ingeschakeld, zullen alle ingestelde klanten en artikelen naar de touch 
screens aan de voorzijde worden overgezonden. Op de besturing op de vouwmachine kunnen klanten 
en artikelen worden toegevoegd en gewijzigd. Het is dus wel echter zo dat als er een klant en/of 
artikel gewijzigd en/of toegevoegd wordt, dit pas na de volgende opstart in de touch screens aan de 
voorzijde te zien is. 
 
In het systeem kunnen maximaal 255 verschillende artikelen worden ingevoerd. Ieder artikel heeft een 
naam en een vouwprogramma. 
 
Per klant kunnen maximaal 6 artikelen ingevoerd worden. Deze 6 artikelen zijn artikelen uit de lijst met 
255 artikelen die hierboven genoemd zijn. Stel dat in de artikeltabel met 255 artikelen, artikel 1 
“doeken” is met vouwprogramma 51. Aan een klant kan dan artikel 1 worden toegekend, wat op 
vouwprogramma 51 gevouwen zal worden. Dit houdt ook automatisch in dat als er een overlap in 
vouwprogramma 51 wordt gewijzigd, dit gevolgen heeft voor alle klanten waar aan artikel 1 is 
toegewezen. 
 
In het overzichtsscherm zal nog steeds de knop voor wisselen van programma te zien zijn. Dit 
programma wordt echter in principe niet gebruikt. Het is echter wel zo dat als er een doek wordt 
ingegeven, waarbij het klantnummer en/of het artikelnummer onbekend is, dit programma gebruikt zal 
worden om het doek te vouwen. Stel dit werkprogramma dus zodanig in dat doeken gewoon 
gevouwen worden. 
 
Indien de machine is voorzien en ingesteld voor het regelen van de snelheid vanuit de vouwmachine, 
zal de besturing zelf bepalen welke snelheid er wordt uitgestuurd. De besturing berekent van alle 
doeken die op dat moment in de mangel zitten, welke de laagst ingestelde mangelsnelheid heeft, en 
dit is de snelheid die uitgestuurd wordt. De relatieve snelheid van de insteekmachine en de 
vouwmachine ten opzichte van de mangel wordt in dit geval uit de machine parameters gehaald, en 
niet uit de parameters per programma. 
 
In het overzichtsscherm zal het paneel wat normaal wordt gebruikt om de verschillende 
vouwmethodes en de tellers per baan af te beelden, vervangen worden door een paneel waarop per 
baan de huidige actieve klant en het huidige actieve artikel te zien is. In bijvoorbeeld een 3-baans 
machine zullen hier 3 regels te zien zijn. Een regel kan bijvoorbeeld zijn: 
 
1 14 : Hotel XXX ; Doeken 2 x langs (51)   150 
 
In het paneel links staat het baannummer. Het getal 14 staat voor het klantnummer, “Hotel XXX” is de 
naam van klant nummer 14. “Doeken 2 x langs” is de naam van het artikel. Het getal tussen haakjes, 
in dit geval 51, is het vouwprogramma wat aan dit artikel gekoppeld is. 
 
Helemaal rechts bevindt zich een paneel met tellers. In bovenstaande regel staat hier 150. Dit 
betekent dat er op dit moment 150 “Doeken 2 x langs” voor klant 14 gedaan zijn. Deze tellers worden 
alleen gebruikt als er een PC aan de machine is gekoppeld met een telsysteem wat pakbonnen 
uitdraait. Indien er geen PC aan de machine is gekoppeld, zullen deze tellers altijd 0 zijn. 
 
Het paneel met de tellers is tevens de knop om de andere tellers van de machine uit te lezen. Dit wil 
zeggen dat als er op het paneel met de tellers gedrukt wordt, het tellermenu geactiveerd wordt (zie 
hoofdstuk 6). 
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Indien er in het hoofdmenu voor de optie “klanten/artikelen wijzigen” wordt gekozen, verschijnt het 
menu om klanten en artikelen in te voeren en/of te wijzigen en om klanten te kopiëren. 
 

9.1) Klantgegevens wijzigen 
 
Wanneer er gekozen wordt voor klantgegevens wijzigen, verschijnt er een soortgelijk scherm als 
hieronder: 
 

 
 
In dit scherm is het klantnummer (linksboven, in dit geval 2) te zien, met hiernaast de klantnaam (in dit 
geval “Klant xxx”). In de 6 balken hieronder zijn de artikelen te zien die aan de klant zijn toegewezen. 
 
Als er een andere klant gewijzigd moet worden, kan op de knop met het klantnummer gedrukt worden. 
Er verschijnt dan een scherm waarin een andere klant geselecteerd kan worden. 
De naam van de klant kan gewijzigd worden door op de naam te drukken. Er verschijnt dan een 
scherm met een toetsenbord om de naam te wijzigen. 
 
Artikelen die aan een klant zijn toegewezen, kunnen gewijzigd worden door op een van de balken van 
de artikelen te drukken. In bovenstaand scherm is maar 1 artikel aan de klant toegewezen, namelijk 
artikel 5, “Sloop 2xL”. Als een klant nog een ander artikel heeft, kan bijvoorbeeld op de balk van het 2

e
 

artikel gedrukt worden. Er verschijnt dan een scherm met ingevoerde artikelen, waaruit een artikel 
geselecteerd kan worden. Stel dat een klant een ander artikel heeft dan artikel 5, kan op de balk met 
artikel 5 gedrukt worden, en kan ook een ander artikel geselecteerd worden. 
 
Indien een klant niet meer bestaat, kan deze leeg gemaakt worden met de reset knop rechts onderin 
het scherm. Als op deze knop gedrukt wordt, zal de klantnaam gewist worden, en worden ook alle 
artikelen van de klant gewist. Als hierna het systeem opnieuw wordt opgestart, zal deze klant ook niet 
meer worden overgezonden naar de schermen aan de voorzijde, en zal deze dus ook niet meer te 
kiezen zijn. 
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9.2) Artikelgegevens wijzigen 
 
Het scherm voor artikelgegevens wijzigen, ziet er ongeveer hetzelfde uit als het scherm voor het 
wijzigen van een klant (zie hoofdstuk 9.1). Er zal echter maar 1 balk te zien zijn onder het 
artikelnummer en de artikelnaam. In deze balk staat het vouwprogramma wat gekoppeld is aan dit 
artikel. Als op deze balk gedrukt wordt, kan een ander vouwprogramma aan dit artikel gekoppeld 
worden. 
 

9.3) Klant kopiëren 
 
Het scherm voor kopiëren van een klant is hetzelfde als het scherm voor het kopiëren van een 
programma (zie hoofdstuk 5.2.3). 
 

9.4) Tabellen overzenden naar baanschermen 
 
Als een klant, een artikel of een artikel per klant wordt veranderd in het touch screen, worden de 
gewijzigde gegevens niet automatisch naar de touch screens per baan verstuurd. Zodra het wijzigen 
van een klant en/of een artikel is gedaan, en deze wijzigingen moeten naar de touch screens per baan 
verstuurd worden, kan dit via dit menu item. Omdat de touch screens per baan de tabellen wel 
onthouden, hoeft dit niet iedere keer, maar alleen als er iets gewijzigd is. Zodra dit item is 
geselecteerd, zal het overzenden van de tabellen naar de touch screens beginnen. Dit wordt apart 
gevisualiseerd. 
 

9.5) Kopiëren tabellen van/naar usb stick 
 
Indien er touch screens per baan aanwezig zijn, en deze zijn via de machine parameters 
ingeschakeld, verschijnt er in het menu voor data kopiëren van/naar de usb stick (zie hoofdstuk 5.4.7 
en 5.4.8) een extra item. Dit item is ‘Klant/artikel tabellen kopieren’ en kan worden gebruikt om een 
backup te maken op de usb stick, of om juist een backup op te halen vanaf de usb stick. 
 
 
 


