
 
Gyors  

Termelésindítási 

Útmutató 

1.  Az SMC rendszerek tartalma 

Megnevezés Cikkszám 

SMP8 vagy SMP32  Mérőcsatlakozó(k) SMP8/SMP32 

SCP412 Vezérlőcsatlakozó SCP412 

Helyi adatrögzítő egység (PC) PC-NUC 

Érintőképernyős kijelző SCR-M-H 

PoE Switch SWITCH-4 

UTP kábel – bajonett záras UTP-B 

UTP kábel 300 mm UTP-300 

Monitor kábel (USB Mini-B) USB-M-5 

Monitor kábel (Micro HDMI) HDMI-M-5 

Tápegység PC-hez (19V) PSU-PC 

Tápegység switch-hez (48V) PSU-SWITCH 

2. Bekapcsolás 

a. Csatlakoztassa a tápegységeket 230 V/50 Hz 

áramforráshoz. Ellenőrizze, hogy a visszajelző 

LED világít e a PC és a SWITCH eszközökön. 

b. A rendszer magától elindul. Amennyiben 

mégsem, manuálisan be kell kapcsolni a PC 

eszközt a bekapcsoló gombbal. 

 
Ha a rendszer működésben van, a LED kéken 

világít a PC bekapcsoló gombján. 

3. A Cavity Eye indítása 

a. Ha a rendszer fut a Cavity Eye szoftver az 

asztalon található ikonra  nyomva indítható.  

b. A szoftver használatához bejelentkezés 

szükséges. Nyomja meg a villogó 

bejelentkezés gombot  és adja meg a 

jelszavát. Az alapértelmezett jelszó a Mérnök 

fiókhoz: 67890 

4. Csatlakozók ellenőrzése 

a. Nyissa meg az eszközinformáció ablakot . 

b. Ellenőrizze, hogy a rendszer látja e az összes 
csatlakoztatott mérőcsatlakozót (SMP) és 
vezérlőcsatlakozót (SCP). 

c. Abban az esetben, ha a csatlakozót nem ismeri 
fel a rendszer: 

• Lépjen ki a szoftverből. 

• Csatlakoztassa le majd fel az adott 
csatlakozót, ellenőrizze hogy kap e 
áramot. 

• Indítsa el újra a szoftvert. 

5. Fröccsöntőgép azonosító 

(IMMID) megadása 

a. Nyissa meg a beállítások menüt  majd 

válassza a további beállítások opciót . 

b. Az IMMID fül alatt válassza ki a megfelelő 

azonosítót és állítsa be azt alapértelmezettnek. 

Amennyiben a gép azonosítója nincs a listában, 

írja be azt az Új IMMID mezőbe, majd nyomjon 

rá az IMMID hozzáadása gombra. A létrehozott 

új azonosítót állítsa be alapértelmezettnek. 

6. Adatgyűjtés indítása 

a. Indítsa el az adatgyűjtést a jobb oldalon 

található START gombra nyomva. 

Útmutató a termelés elindításához  

Cavity Eye Smart Moulding Control 

felügyelettel. 

A lkalmazható modellek: SMC8, SMC16, 

SMC32, SMC64. 

 

Az SMC rendszer a fröccsöntőgép azonosítót 

(IMMID) automatikusan kiolvassa a 

fröccsöntőgép alzatból (SCS16). Az első 

indítás esetén azonban vagy ha az SMC 

rendszer átkerül egy másik fröccsöntőgépre, 

meg kell adni a fröccsöntőgép azonosítóját 

és beállítani azt alapértelmezettnek. A 

mérési mód addig nem indítható ameddig 

nincs érvényes fröccsöntőgép azonosító. 



b. Az adatgyűjtés megkezdése után megjelenik a 

Folyamat Képernyő, amely valós-időben 

mutatja az egyes SMP mérőcsatlakozók által 

mért szenzorok nyomását.  

c. A csatlakoztatott SMP mérőcsatlakozók között 

a bal felső sarokban található legördülő 

menüből választhat. 

7. Referencia felvétele 

6/A. Új referencia felvétele 

a. Lépjen a Fröccsjel képernyőre  a jobb 

oldalon található gombbal. 

b. Nyissa meg a fröccsjel beállításokat a felső 

sorban található gombra nyomva . 

c. Állítsa be a Fröccsjel fülön a kívánt 

mintavételezési időt. 

d. Állítsa be az Átlagolás fülön, hogy hány ciklus 

átlaga alapján legyen felvéve a referencia. 

e. Állítsa elő a megfelelő nyomásgörbét a 

referencia felvételére, majd nyomjon rá a villogó 

Referencia felvétel gombra. 

 

f. Lépjen az Analízis képernyőre  a jobb 

oldalon található gombbal. 

g. Nyissa meg az analízis beállításokat a felső 

sorban található gombra nyomva . 

h. Állítsa be a nyomás és az idő tűrés felső és alsó 

értékét. 

6/B. Meglévő referencia kiválasztása 
a. A szoftver automatikusan betölti az utoljára 

használt referenciát vagy az alapértelmezett 

referenciát, ha az be van állítva. 

b. Ha egy másik meglévő referenciát szeretne 

használni lépjen a Napló képernyőre  a jobb 

oldalon található gombbal. 

c. Nyissa meg a referencia kezelőt . 

d. Itt láthatja az összes korábbi teremelés során 

használt referenciát, és ezek közül beállíthat 

egy alapértelmezett referenciát a Beállítás 

alapértelmezettként gombra nyomva.  

8. Válogató jel beállítása 

a. Lépjen az Analízis képernyőre  a jobb 

oldalon található gombbal. 

b. Nyissa meg a válogatás beállításokat a felső 

sorban található gombra nyomva  . 

c. Állítsa be a válogató jel hosszát a ciklusidő 

százalékában megadva. 

9. Mérési mód aktiválása 

a. Nyomjon rá a Mérési mód gombra  a jobb 

felső sarokban. 

b. A Cavity Eye rendszer ezután automatikusan 

végzi az egyes lövések referencián alapuló 

kiértékelését és a válogató jel kiadását. Aktivált 

Mérési mód mellett semmilyen termelésre 

vonatkozó beállítás nem érhető el. A 

beállítások módosításához ki kell kapcsolni a 

Mérési módot 

Cavity Eye Hungary Kft. 

Vízmű u. 46. 

6000 Kecskemét 

Magyarország 

info@cavityeye.com 

www.cavityeye.com 

 

Ha a szerszámot először használja Cavity 

Eye rendszerrel, akkor a termelési üzemmód 

használatához fel kell venni egy új referencia 

nyomásgörbét, majd beállítani a hozzá 

tartozó tűrés értékeket, amely alapján az 

SMC rendszer a selejtválogatást végzi. Ha a 

szerszám már korábban termelt az adott 

Cavity Eye rendszerrel, akkor lehetőség van 

egy korábban felvett referencia használatára. 

A Cavity Eye alapértelmezés szerint a magas 

24V válogató jelet a jó lövések esetén adja ki 

a gép felé. A Cavity Eye rendszer a jó- vagy 

rossz darabok referenciagörbe alapján 

történő kiértékelését és a válogató jel kiadását 

a beállított mintavételezési idő letelte után 

végzi el azonnal. 

A Cavity Eye indításkor mindig  az 

alapértelmezett referenciát tölti be 

amennyiben az beállításra került. Ha nincs 

alapértelmezett referencia, abban az esetben 

indításkor a legutóbb használt referencia kerül 

betöltésre. 

http://www.cavityeye.com/

