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1 Wstęp

1.1 Dokumentacja ready2_educate

Dokumentacja ready2_educate składa się z następujących części:

• Instrukcja obsługi ready2_educate
(niniejszy dokument)

• Instrukcja obsługi układu mechanicznego robota
• Instrukcja obsługi układu sterowania robota
• Instrukcja obsługi i programowania KUKA System Software (KSS)
• Dokumentacja chwytaka
• Dokumentacja panelu dotykowego
• Dokumentacja PLC

Każda instrukcja stanowi oddzielny dokument.

1.2 Symbole wskazówek

Zabezpieczenie

Niniejsze wskazówki służą bezpieczeństwu i należy ich przestrzegać.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Te wskazówki oznaczają, że zlekceważenie środków ostrożności na
pewno lub z dużą dozą prawdopodobieństwa spowoduje śmierć lub
poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE
Te wskazówki oznaczają, że zlekceważenie środków ostrożności może
spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

PRZESTROGA
Te wskazówki oznaczają, że zlekceważenie środków ostrożności może
spowodować lekkie obrażenia.

NOTYFIKACJA
Te wskazówki oznaczają, że zlekceważenie środków ostrożności może
spowodować szkody rzeczowe.

Podane wskazówki zawierają odsyłacze do informacji dot. bezpieczeń-
stwa lub ogólnych środków bezpieczeństwa.
Niniejsze wskazówki nie odnoszą się do poszczególnych zagrożeń ani
poszczególnych środków ostrożności.

Wskazówka ta zwraca uwagę na sposoby postępowania służące zapobie-
ganiu lub usuwaniu sytuacji awaryjnych lub awarii:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
Stosować się dokładnie do poniższego sposobu postępowania!

Sposoby postępowania oznaczone tą wskazówką muszą być dokładnie
przestrzegane.
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Wskazówki

Niniejsze wskazówki ułatwiają pracę lub zawierają odnośniki do bardziej
szczegółowych informacji.

Wskazówka dotycząca ułatwienia pracy lub odnośnik do dalszych infor-
macji

1.3 Stosowana terminologia

Pojęcie Opis

WE/WY Wejście/wyjście

EMC Kompatybilność elektromagnetyczna

ESD Ang.: electrostatic discharge

Wyładowanie elektrostatyczne

KSS KUKA System Software

KOP KUKA Option Package

smartPAD Programator KUKA smartPad do układu stero-
wania KR C4 jest wyposażony we wszystkie
funkcje obsługi oraz wskaźniki, konieczne do
obsługi i programowania robota przemysłowe-
go.

PLC Programowalny sterownik logiczny (ang. Pro-
grammable Logic Controller)

TCP Tool Center Point

TCP stanowi punkt roboczy robota.
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2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

2.1 Użytkownik dokumentacji

Niniejsza dokumentacja przeznaczona jest dla użytkowników posiadają-
cych następującą wiedzę:

• Użytkownik
• Personel odpowiedzialny za uruchomienie posiadający następującą

wiedzę

‒ zaawansowana wiedza z zakresu elektrotechniki
‒ zaawansowana wiedza z zakresu układu sterowania robota
‒ zaawansowana wiedza z zakresu systemu operacyjnego Windows

• Personel obsługowy posiadający następującą wiedzę:

‒ Teoretyczna wiedza z zakresu robotyki

Osoby, które pracują z ready2_educate, muszą przeczytać ze zrozumie-
niem dokumentację wraz z rozdziałami dotyczącymi bezpiecznej obsługi
robota i układu sterowania robota.

Mając na uwadze optymalne wykorzystanie naszych produktów, zachę-
camy naszych klientów do udziału w szkoleniu w KUKA College. Infor-
macje na temat programu szkolenia są dostępne na stronie www.ku-
ka.com lub bezpośrednio w naszych oddziałach.

2.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zastosowanie

ready2_educate, czyli modułowe stanowisko szkoleniowe, zostało skon-
struowane do celów szkoleniowych w zakresie obsługi robotów przemysło-
wych KUKA oraz techniki produkcji.
Nie przewiduje się stosowania stanowiska do produkcji w środowisku
przemysłowym.
Jeśli zakres dostarczonych komponentów aplikacji zostanie rozszerzony
przez operatora, muszą być spełnione następujące warunki:

• Można stosować tylko podzespoły pasywne bez jakiegokolwiek napę-
du.

• Podzespoły nie mogą mieć ostrych krawędzi.
• Podzespoły można bezpiecznie zamontować na układzie otworów ras-

tra (50x50) płytki aplikacyjnej.
• Waga podzespołów, które są chwytane, musi być utrzymywana na ni-

skim poziomie (siła robota maks. 3 kg)

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Za niezgodne z przeznaczeniem uznaje się każde użytkowanie, które wy-
kracza poza zakres określony jako użytkowanie zgodne z przeznacze-
niem. Należy tu np.:

• Stosowanie modułu lub jego komponentów w instalacji przemysłowej.
• Wykorzystanie jako prototyp.
• Modyfikacja komponentów (np. modyfikacja chwytaka)
• Stosowanie narzędzia lub aplikacji szkoleniowej bez obserwacji towa-

rzyszącego im ryzyka.
• Przekraczanie czasów eksploatacji.
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• Zastosowanie poza dopuszczalnymi granicami eksploatacji
• Zastosowanie w strefie zagrożonej wybuchem
• Użytkowanie na wolnym powietrzu

Producent nie odpowiada za wynikające z tego szkody. Ryzyko ponosi wy-
łącznie użytkownik.
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3 Opis produktu

3.1 Zestawienie

Opis

ready2_educate to modułowe stanowisko szkoleniowe, które jest dostępne
w trzech stopniach rozbudowy.
Stanowisko ready2_educate jest wykorzystywane do praktycznego prze-
prowadzania szkoleń podstawowych oraz szkoleń w zakresie programowa-
nia i aplikacji przy użyciu robota przemysłowego KUKA. Moduł szkolenio-
wy stanowi jedną, zamkniętą jednostkę.
Za pośrednictwem komunikacji E/A steruje się chwytakiem.
Dostępne są następujące warianty ready2_educate:

Wariant Komponenty

ready2_educate_basic • Robot KR 3 R540
• Układ sterowania robota KR

C4 compact
• Obudowa modułu
• Konsola obsługowa

‒ Elementy obsługowe i
wskaźniki

• System chwytaków
• Sześcian
• Płyta montażowa układu pneu-

matycznego
• Płyta montażowa układu elek-

trycznego

(>>> 3.2 "ready2_educate_basic "
Strona 12)

ready2_educate_pro • Robot KR 3 R540
• Układ sterowania robota KR

C4 compact
• Obudowa modułu
• Konsola obsługowa

‒ Elementy obsługowe i
wskaźniki

• System chwytaków
• Komponenty aplikacji
• Płyta montażowa układu pneu-

matycznego
• Płyta montażowa układu elek-

trycznego

(>>> 3.3 "ready2_educate_pro"
Strona 16)

ready2_educate_advanced • Robot KR 3 R540
• Układ sterowania robota KR

C4 compact
• Obudowa modułu
• Konsola obsługowa

ready2_educate
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Wariant Komponenty

‒ Elementy obsługowe i
wskaźniki

‒ Panel dotykowy
• System chwytaków
• Komponenty aplikacji
• Płyta montażowa układu pneu-

matycznego
• Płyta montażowa układu elek-

trycznego
• PLC
• Złącze do mediów

(>>> 3.4 "ready2_educate_advan-
ced" Strona 22)

3.2 ready2_educate_basic 

Opis

Moduł ready2_educate_basic umożliwia naukę obsługi i podstawowego
programowania robotów KUKA. W zestawie znajduje się dziesięć sześcia-
nów, za pomocą których można zaprogramować proste zadania Pick &
Place.

Zestawienie

Rys. 3-1: Przegląd, ready2_educate_basic

1 Robot KR 3 R540
2 Płyta montażowa elementów obsługowych
3 Sygnalizator świetlny (tylko w przypadku wersji UL)
4 2-szczękowy chwytak równoległy
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5 Płyta aplikacyjna
6 Obudowa modułu

3.2.1 Układ sterowania robota KR C4 compact

Opis

W przypadku tego robota stosowany jest układ sterowania robota KR C4
compact.

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi układu sterowania
robota.

Rys. 3-2: KR C4 compact

3.2.2 Konsola obsługowa

Opis

Konsola obsługowa zawiera wskaźniki i elementy obsługowe oraz przycisk
ZATRZYMANIA AWARYJNEGO i przycisk 'Quit’ ochrony operatora.

Rys. 3-3: Konsola obsługowa

1 smartPAD 2 Elementy obsługowe i wskaź-
niki
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3.2.2.1 Elementy obsługowe i wskaźnikowe 

Rys. 3-4: Elementy obsługowe i wskaźniki

Poz. Opis

1 Wyłącznik główny

Wyłącznik główny służy do włączania i wyłączania modułu. Po
wyłączeniu wyłącznika głównego napędy robota i cały moduł
robota zostają wyłączone, a wszystkie ruchy przerwane.

2 Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO z kluczykiem

Za pomocą przycisku ZATRZYMANIA AWARYJNEGO zatrzy-
mywane są wszystkie ruchy. Aby móc kontynuować pracę, na-
leży przekręcić kluczyć przy przycisku ZATRZYMANIA AWA-
RYJNEGO w celu jego odblokowania.

3 Przycisk 'Quit’ do potwierdzenia ochrony operatora

4 Przyłącze USB

5 Przyłącze KSI

6 Przełącznik obrotowy wejść od E1 do E2

7 Lampki do wizualizacji wyjść A1 i A2

3.2.3 System chwytaków

Opis

2-szczękowy chwytak równoległy jest stosowany do chwytania, ustawiania
i odkładania elementów.
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Rys. 3-5: 2-szczękowy chwytak równoległy

1 Układ zasilania energią
2 Uchwyt chwytający
3 2-szczękowy chwytak równoległy

3.2.4 Płyta montażowa układu pneumatycznego

Opis

Chwytak jest zasilany sprężonym powietrzem poprzez jednostkę konser-
wacyjną. Za pomocą zaworu regulacji ciśnienia można ustawić ciśnienie
robocze chwytaka. Zawór odcinający służy do odblokowywania i blokowa-
nia jednostki konserwacyjnej.
Płyta montażowa układu pneumatycznego może się różnić w zależności
od wersji ready2_educate.

Ustawianie:
• Ciśnienie robocze: 6 barów

Rys. 3-6: Płyta montażowa układu pneumatycznego

ready2_educate
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1 Zawór odcinający
2 Zawór regulacji ciśnienia
3 Rozdzielacz wielokrotny
4 Zawór elektromagnetyczny
5 Zespół konserwacyjny
6 Manometr
7 Filtr
8 Śruba spustowa kondensatu

Więcej informacji na temat jednostki konserwacyjnej można znaleźć w
dokumentacji producenta.

3.2.5 Płyta montażowa układu elektrycznego

Rys. 3-7: Płyta montażowa układu elektrycznego

Poz. Opis

1 X0

Zasilanie napięciowe 200-240V, 50-60Hz

2 F1.51

Bezpiecznik 5A

3 X1

Zasilanie napięciowe 24V, przyłącza PE

4 X1B

Przyłącza zaworu ciśnieniowego chwytaka, ZATRZYMANIE
AWARYJNE, potwierdzenie ochrony operatora, wyłącznik bez-
pieczeństwa, Profinet

3.3 ready2_educate_pro

Opis

Moduł ready2_educate_pro umożliwia naukę zaawansowanego programo-
wania robotów KUKA na podstawie aplikacji.

ready2_educate
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Zestawienie

Rys. 3-8: Przegląd, ready2_educate_pro

1 Robot KR 3 R540
2 Płyta montażowa elementów obsługowych
3 Sygnalizator świetlny (tylko w przypadku wersji UL)
4 2-szczękowy chwytak równoległy
5 Płyta aplikacyjna z komponentami
6 Obudowa modułu

3.3.1 Układ sterowania robota KR C4 compact

Opis

W przypadku tego robota stosowany jest układ sterowania robota KR C4
compact.

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi układu sterowania
robota.

Rys. 3-9: KR C4 compact

ready2_educate
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3.3.2 Konsola obsługowa

Opis

Konsola obsługowa zawiera wskaźniki i elementy obsługowe oraz przycisk
ZATRZYMANIA AWARYJNEGO i przycisk 'Quit’ ochrony operatora.

Rys. 3-10: Konsola obsługowa

1 smartPAD 2 Elementy obsługowe i wskaź-
niki

3.3.2.1 Elementy obsługowe i wskaźnikowe 

Rys. 3-11: Elementy obsługowe i wskaźniki

Poz. Opis

1 Wyłącznik główny

Wyłącznik główny służy do włączania i wyłączania modułu. Po
wyłączeniu wyłącznika głównego napędy robota i cały moduł
robota zostają wyłączone, a wszystkie ruchy przerwane.

2 Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO z kluczykiem

Za pomocą przycisku ZATRZYMANIA AWARYJNEGO zatrzy-
mywane są wszystkie ruchy. Aby móc kontynuować pracę, na-

ready2_educate
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Poz. Opis
leży przekręcić kluczyć przy przycisku ZATRZYMANIA AWA-
RYJNEGO w celu jego odblokowania.

3 Przycisk 'Quit’ do potwierdzenia ochrony operatora

4 Przyłącze USB

5 Przyłącze KSI

6 Przełącznik obrotowy wejść od E1 do E2

7 Lampki do wizualizacji wyjść A1 i A2

3.3.3 System chwytaków

Opis

2-szczękowy chwytak równoległy jest stosowany do chwytania, ustawiania
i odkładania elementów.

Rys. 3-12: 2-szczękowy chwytak równoległy

1 Układ zasilania energią
2 Uchwyt chwytający
3 2-szczękowy chwytak równoległy

3.3.4 Komponenty aplikacji

Opis

Za pomocą chwytaka można podnieść i przenieść różne komponenty.

ready2_educate
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Zestawienie

Rys. 3-13: Komponenty aplikacji

1 Magazyn z uchwytem na narzędzia
2 Uchwyt do papieru
3 Zacisk szybkomocujący
4 Sześcian 25x25 mm
5 Układ współrzędnych
6 Trzpień ustalający
7 Druciany kontur PATH + SPLINE
8 Przyrząd z uchem
9 Przyrząd z pisakiem

10 Końcówka pomiarowa

Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia komponentów aplikacji. Na-
leży uważać tylko na to, aby dopasować je do płytki aplikacyjnej za po-
mocą układu otworów rastra 50x50 mm.
Samodzielnie utworzone komponenty aplikacji muszą być bez napędu.
W przypadku samodzielnie utworzonych komponentów aplikacji opera-
tor ma obowiązek ponownie przeanalizować ryzyko i sytuację zagroże-
nia oraz zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo.

3.3.5 Płyta montażowa układu pneumatycznego

Opis

Chwytak jest zasilany sprężonym powietrzem poprzez jednostkę konser-
wacyjną. Za pomocą zaworu regulacji ciśnienia można ustawić ciśnienie
robocze chwytaka. Zawór odcinający służy do odblokowywania i blokowa-
nia jednostki konserwacyjnej.
Płyta montażowa układu pneumatycznego może się różnić w zależności
od wersji ready2_educate.

Ustawianie:
• Ciśnienie robocze: 6 barów

ready2_educate
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Rys. 3-14: Płyta montażowa układu pneumatycznego

1 Zawór odcinający
2 Zawór regulacji ciśnienia
3 Rozdzielacz wielokrotny
4 Zawór elektromagnetyczny
5 Zespół konserwacyjny
6 Manometr
7 Filtr
8 Śruba spustowa kondensatu

Więcej informacji na temat jednostki konserwacyjnej można znaleźć w
dokumentacji producenta.

3.3.6 Płyta montażowa układu elektrycznego

Rys. 3-15: Płyta montażowa układu elektrycznego

Poz. Opis

1 X0

ready2_educate
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Poz. Opis
Zasilanie napięciowe 200-240V, 50-60Hz

2 F1.51

Bezpiecznik 5A

3 X1

Zasilanie napięciowe 24V, przyłącza PE

4 X1B

Przyłącza zaworu ciśnieniowego chwytaka, ZATRZYMANIE
AWARYJNE, potwierdzenie ochrony operatora, wyłącznik bez-
pieczeństwa, Profinet

3.4 ready2_educate_advanced

Opis

Moduł ready2_educate_advanced umożliwia naukę zaawansowanego pro-
gramowania robotów KUKA.

Zestawienie

Rys. 3-16: Przegląd, ready2_educate_advanced

1 Robot KR 3 R540
2 Płyta montażowa elementów obsługowych
3 Sygnalizator świetlny (tylko w przypadku wersji UL)
4 2-szczękowy chwytak równoległy
5 Płyta aplikacyjna z komponentami
6 Obudowa modułu

ready2_educate
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3.4.1 Układ sterowania robota KR C4 compact

Opis

W przypadku tego robota stosowany jest układ sterowania robota KR C4
compact.

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi układu sterowania
robota.

Rys. 3-17: KR C4 compact

3.4.2 Konsola obsługowa

Opis

Konsola obsługowa zawiera elementy obsługowe i wskaźniki oraz system
bezpieczeństwa służący do ZATRZYMANIA AWARYJNEGO i ochrony ope-
ratora podczas pracy na stanowisku szkoleniowym.

Rys. 3-18: Konsola obsługowa

1 smartPAD 2 Elementy obsługowe i wskaź-
niki

ready2_educate
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3.4.2.1 Elementy obsługowe i wskaźnikowe 

Rys. 3-19: Elementy obsługowe i wskaźniki

Poz. Opis

1 Ekran dotykowy

2 Wyłącznik główny

Wyłącznik główny służy do włączania i wyłączania modułu. Po
wyłączeniu wyłącznika głównego napędy robota i cały moduł
robota zostają wyłączone, a wszystkie ruchy przerwane.

3 Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO z kluczykiem

Za pomocą przycisku ZATRZYMANIA AWARYJNEGO zatrzy-
mywane są wszystkie ruchy. Aby móc kontynuować pracę, na-
leży przekręcić kluczyć przy przycisku ZATRZYMANIA AWA-
RYJNEGO w celu jego odblokowania.

4 Potwierdź ochronę użytkownika

5 Przyłącze USB

6 Przyłącze KSI

7 Przyłącze Profinet

8 Osłona (rezerwa)

3.4.3 System chwytaków

Opis

2-szczękowy chwytak równoległy jest stosowany do chwytania, ustawiania
i odkładania elementów.

ready2_educate
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Rys. 3-20: 2-szczękowy chwytak równoległy

1 Układ zasilania energią
2 Uchwyt chwytający
3 2-szczękowy chwytak równoległy

3.4.4 Komponenty aplikacji

Opis

Za pomocą chwytaka można podnieść i przenieść różne komponenty.

Zestawienie

Rys. 3-21: Komponenty aplikacji

1 Magazyn z uchwytem na narzędzia
2 Uchwyt do papieru
3 Zacisk szybkomocujący
4 Sześcian 25x25 mm
5 Układ współrzędnych
6 Trzpień ustalający
7 Druciany kontur PATH + SPLINE

ready2_educate
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8 Przyrząd z uchem
9 Przyrząd z pisakiem

10 Końcówka pomiarowa

Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia komponentów aplikacji. Na-
leży uważać tylko na to, aby dopasować je do płytki aplikacyjnej za po-
mocą układu otworów rastra 50x50 mm.
Samodzielnie utworzone komponenty aplikacji muszą być bez napędu.
W przypadku samodzielnie utworzonych komponentów aplikacji opera-
tor ma obowiązek ponownie przeanalizować ryzyko i sytuację zagroże-
nia oraz zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo.

3.4.5 Płyta montażowa układu pneumatycznego

Opis

Chwytak jest zasilany sprężonym powietrzem poprzez jednostkę konser-
wacyjną. Za pomocą zaworu regulacji ciśnienia można ustawić ciśnienie
robocze chwytaka. Zawór odcinający służy do odblokowywania i blokowa-
nia jednostki konserwacyjnej.
Płyta montażowa układu pneumatycznego może się różnić w zależności
od wersji ready2_educate.

Ustawianie:
• Ciśnienie robocze: 6 barów

Rys. 3-22: Płyta montażowa układu pneumatycznego

1 Zawór odcinający
2 Zawór regulacji ciśnienia
3 Rozdzielacz wielokrotny
4 Zawór elektromagnetyczny
5 Zespół konserwacyjny

ready2_educate
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6 Manometr
7 Filtr
8 Śruba spustowa kondensatu

Więcej informacji na temat jednostki konserwacyjnej można znaleźć w
dokumentacji producenta.

3.4.6 Płyta montażowa układu elektrycznego

Rys. 3-23: Płyta montażowa układu elektrycznego

Poz. Opis

1 -A10

Switch

2 -A1

CPU; PLC

3 X0

Zasilanie napięciowe 200-240 V, 50-60 Hz

4 F1.5.1

Bezpiecznik 7,5A

5 F1.5.2

Bezpiecznik 1A

6 X1

Zasilanie napięciowe 24 V, przyłącze PE

7 X1B

Przyłącza zaworu ciśnieniowego chwytaka, ZATRZYMANIA
AWARYJNEGO, potwierdzenia ochrony operatora, wyłącznika
bezpieczeństwa, Profinet

3.4.7 Złącze do mediów

Opis

W celu rozszerzenia elektrycznych i pneumatycznych aplikacji ta wersja
jest wyposażona w złącze do mediów (zasilanie napięciowe, powietrze,
cyfrowe wejścia/wyjścia i magistrala PROFINet).
Przyporządkowanie styków złącza zasilania napięciowego jest następują-
ce:
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Styk Przyporządkowanie

1 - 8 Wejścia cyfrowe D19 - D16

11 - 18 Wyjścia cyfrowe D09 - D016

21 Zasilanie napięciowe 24V DC

23 - 24 Zasilanie napięciowe 0V DC

PE Złącze PE

Zestawienie

Rys. 3-24: Złącze do mediów

1 Obudowa wtyczki
2 Kołek prowadzący
3 Gniazdo układu pneumatycznego
4 Wkład gniazda PROFINET
5 Zasilanie napięciowe 24V DC
6 Tuleja prowadząca

3.4.8 Osłona

Opis

Osłona służy do zabezpieczenia złącza, gdy złącze do mediów nie jest
używane.

ready2_educate
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Zestawienie

Rys. 3-25: Wtyk mostkujący
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4 Dane techniczne

4.1 Dane techniczne, przegląd

Dane techniczne poszczególnych wersji znajdują się w poniższych podroz-
działach:

Robot Dane techniczne

ready2_educate_basic • Dane podstawowe
(>>> 4.2.1 "Dane podstawowe, rea-
dy2_educate_basic" Strona 31)

• Wymiary
(>>> 4.2.2 "Wymiary, ready2_educa-
te_basic" Strona 33)

• Schemat układu pneumatycznego
(>>> 4.2.4 "Schemat układu pneuma-
tycznego" Strona 34)

• Dane obciążenia
(>>> 4.2.5 "Dane obciążenia, chwytak
ready2_educate_basic" Strona 35)

• Tabliczki
(>>> 4.5 "Tabliczki" Strona 46)

ready2_educate_pro • Dane podstawowe
(>>> 4.3.1 "Dane podstawowe, rea-
dy2_educate_pro" Strona 35)

• Wymiary
(>>> 4.3.2 "Wymiary, ready2_educa-
te_pro" Strona 38)

• Schemat układu pneumatycznego
(>>> 4.3.4 "Schemat układu pneuma-
tycznego" Strona 39)

• Dane obciążenia
(>>> 4.3.5 "Dane obciążenia, chwytak
ready2_educate_pro" Strona 40)

• Tabliczki
(>>> 4.5 "Tabliczki" Strona 46)

ready2_educate_advanced • Dane podstawowe
(>>> 4.4.1 "Dane podstawowe, rea-
dy2_educate_advanced" Strona 41)

• Wymiary
(>>> 4.3.2 "Wymiary, ready2_educa-
te_pro" Strona 38)

• Schemat układu pneumatycznego
(>>> 4.3.4 "Schemat układu pneuma-
tycznego" Strona 39)

• Dane obciążenia
(>>> 4.3.5 "Dane obciążenia, chwytak
ready2_educate_pro" Strona 40)

• Tabliczki
(>>> 4.5 "Tabliczki" Strona 46)
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30/109 | www.kuka.com BA ready2_educate V7 | Stan na: 13.06.2018

D
an

e 
te

ch
ni

cz
ne



4.2 Dane techniczne, ready2_educate_basic

4.2.1 Dane podstawowe, ready2_educate_basic

Dane podstawowe

Typ robota KR 3 R540

Układ sterowania KR C4 compact

Stopień ochrony zgodny z EN
0529

Układ sterowania robota

• IP 20

Robot

• IP 54

Masa

Masa robota ok. 26,5 kg

Masa układu sterowania robota 33 kg

Masa programatora smartPAD 1 kg

Masa obudowy modułu 280 kg

Masa chwytaka 0,611 kg

Masa całkowita modułu 380 kg

Przyłącze sieciowe

Znamionowe napięcie
przyłączeniowe

AC 200V - 240V, jednofazowe, dwufazowe (z
uziemionym punktem neutralnym)

(w miarę możliwości symetrycznie) między sto-
sowanymi fazami

Dopuszczalna toleran-
cja napięcia znamio-
nowego

± 10 %

Częstotliwość siecio-
wa

50 Hz…60 Hz ± 1 Hz

Znamionowa moc
wejściowa

2 kVA

Bezpiecznik sieciowy 2x 16 A zwłoczne (1 (2)x faza; 1x przewód ze-
rowy (opcjonalnie))

Ciepło odpadowe
układu sterowania ro-
bota

maks. 400 W

Wyrównanie potencja-
łów

Wspólnym punktem neutralnym przewodów
wyrównawczych potencjału i wszystkich prze-
wodów uziemiających jest szyna odniesienia
podzespołu mocy

Przyłącze powietrza

Przyłącze powietrza Sprężone powietrze nienaoliwione:

Suche; filtrowane (wielkość cząstek maks.
0,01 mm); ciśnienie robocze min. 6 bar
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Warunki klimatyczne

Praca +5 °C … +45 °C (273 K do 318 K)

Zmiana temperatury maks. 1,1 K/min

Magazynowanie i
transport

+5 °C … +40 °C (273 K do 313 K)

Wpływ wilgoci Klasa wilgotności 
3k3 wg EN 60721-3-3; 1995

Wysokość ustawienia Bez ograniczenia mocy

• do 1000 m nad punktem zerowym
poziomu odniesienia

Z ograniczeniem mocy 5 %/1000 m

• 1000 m … 4000 m nad punktem zerowym
poziomu odniesienia

Wytrzymałość na wstrząsy

Rodzaj obciążenia
Podczas trans-
portu

Podczas pracy ciąg-
łej

Wartość skuteczna przy-
spieszenia (drgania ustalo-
ne)

0,37 g 0,1 g

Zakres częstotliwości
(drgania ustalone)

4...120 Hz 4...120 Hz

Przyspieszenie (wstrząsy
w kierunku X/Y/Z)

10 g 2,5 g

Kształt krzywej czasu trwa-
nia (wstrząsy w kierunku
X/Y/Z)

Półsinus/11 ms Półsinus/11 ms

Więcej informacji znajduje się w instrukcji montażu i użytkowania mani-
pulatora.

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi układu sterowania
robota.
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4.2.2 Wymiary, ready2_educate_basic

Rys. 4-1: Wymiary, ready2_educate_basic

4.2.3 Wymiary chwytaka, ready2_educate_basic

Rys. 4-2: Wymiary
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4.2.4 Schemat układu pneumatycznego

Rys. 4-3: Schemat układu pneumatycznego, ready2_educate_basic
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4.2.5 Dane obciążenia, chwytak ready2_educate_basic

Bez narzędzia Z sześcianem

Masa 0,482 kg 0,5 kg

Lx;mm 15,18 15,84

Ly;mm 3,25 3,14

Lz;mm 39,78 41,74

Lxc;kgm² 0,000645 0,00069

Lyc;kgm² 0,000496 0,00055

Lzc;kgm² 0,000299 0,0003

Rys. 4-4: Chwytak z i bez narzędzia

1 Bez narzędzia
2 Z sześcianem

X Y Z A B C

TCP +38.3° 0° +103.3° 0° +30° 0°

Rys. 4-5: TCP

1 Chwytak TCP

4.3 Dane techniczne, ready2_educate_pro

4.3.1 Dane podstawowe, ready2_educate_pro

Dane podstawowe

Typ robota KR 3 R540

Układ sterowania KR C4 compact
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Stopień ochrony zgodny z EN
0529

Układ sterowania robota

• IP 20

Robot

• IP 54

Masa

Masa robota ok. 26,5 kg

Masa układu sterowania robota 33 kg

Masa programatora smartPAD 1 kg

Masa obudowy modułu 280 kg

Masa chwytaka 0,74 kg

Masa aplikacji 5 kg

Masa całkowita modułu 385 kg

Przyłącze sieciowe

Znamionowe napięcie
przyłączeniowe

AC 200V - 240V, jednofazowe, dwufazowe (z
uziemionym punktem neutralnym)

(w miarę możliwości symetrycznie) między sto-
sowanymi fazami

Dopuszczalna toleran-
cja napięcia znamio-
nowego

± 10 %

Częstotliwość siecio-
wa

50 Hz…60 Hz ± 1 Hz

Znamionowa moc
wejściowa

2 kVA

Bezpiecznik sieciowy 2x 16 A zwłoczne (1 (2)x faza; 1x przewód ze-
rowy (opcjonalnie))

Ciepło odpadowe
układu sterowania ro-
bota

maks. 400 W

Wyrównanie potencja-
łów

Wspólnym punktem neutralnym przewodów
wyrównawczych potencjału i wszystkich prze-
wodów uziemiających jest szyna odniesienia
podzespołu mocy

Przyłącze powietrza

Przyłącze powietrza Sprężone powietrze nienaoliwione:

Suche; filtrowane (wielkość cząstek maks.
0,01 mm); ciśnienie robocze min. 6 bar

Warunki klimatyczne

Praca +5 °C … +45 °C (273 K do 318 K)

Zmiana temperatury maks. 1,1 K/min

Magazynowanie i
transport

+5 °C … +40 °C (273 K do 313 K)
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Wpływ wilgoci Klasa wilgotności 
3k3 wg EN 60721-3-3; 1995

Wysokość ustawienia Bez ograniczenia mocy

• do 1000 m nad punktem zerowym
poziomu odniesienia

Z ograniczeniem mocy 5 %/1000 m

• 1000 m … 4000 m nad punktem zerowym
poziomu odniesienia

Wytrzymałość na wstrząsy

Rodzaj obciążenia
Podczas trans-
portu

Podczas pracy ciąg-
łej

Wartość skuteczna przy-
spieszenia (drgania ustalo-
ne)

0,37 g 0,1 g

Zakres częstotliwości
(drgania ustalone)

4...120 Hz 4...120 Hz

Przyspieszenie (wstrząsy
w kierunku X/Y/Z)

10 g 2,5 g

Kształt krzywej czasu trwa-
nia (wstrząsy w kierunku
X/Y/Z)

Półsinus/11 ms Półsinus/11 ms

Więcej informacji znajduje się w instrukcji montażu i użytkowania mani-
pulatora.

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi układu sterowania
robota.

ready2_educate

BA ready2_educate V7 | Stan na: 13.06.2018 www.kuka.com | 37/109

D
an

e 
te

ch
ni

cz
ne



4.3.2 Wymiary, ready2_educate_pro

Rys. 4-6: Wymiary, ready2_educate_pro

4.3.3 Wymiary chwytaka, ready2_educate_pro

Rys. 4-7: Wymiary
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4.3.4 Schemat układu pneumatycznego

Rys. 4-8: Schemat układu pneumatycznego, ready2_educate_pro
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4.3.5 Dane obciążenia, chwytak ready2_educate_pro

Bez narzę-
dzia

Z sześcia-
nem

Z haczykiem Z kołkiem Z ssawką

Masa 0,661 kg 0,679 kg 0,697 kg 0,828 kg

Lx;mm 12,18 12,76 14,45 21,92 17,47

Ly;mm 2,33 2,27 2,2 1,86 1,99

Lz;mm 48,63 50,2 53,66 69,86 56,31

Lxc;kgm² 0,0009 0,00098 0,0013 0,0026 0,0012

Lyc;kgm² 0,0008 0,00086 0,0012 0,0028 0,0012

Lzc;kgm² 0,0004 0,0004 0,000491 0,000781 0,00058

Rys. 4-9: Chwytak z i bez narzędzia

1 Bez narzędzia
2 Z sześcianem
3 Z haczykiem
4 Z kołkiem
5 Z ssawką

X Y Z A B C

TCP +34.7 
mm

0 mm +109.3 
mm

0° +30° 0°
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Rys. 4-10: TCP

1 Chwytak TCP

4.4 Dane techniczne, ready2_educate_advanced

4.4.1 Dane podstawowe, ready2_educate_advanced

Dane podstawowe

Typ robota KR 3 R540

Układ sterowania KR C4 compact

Stopień ochrony zgodny z EN
0529

Układ sterowania robota

• IP 20

Robot

• IP 54

Masa

Masa robota ok. 26,5 kg

Masa układu sterowania robota 33 kg

Masa programatora smartPAD 1 kg

Masa obudowy modułu 280 kg

Masa chwytaka 0,74 kg

Masa aplikacji 5 kg

Masa całkowita modułu 390 kg

Przyłącze sieciowe

Znamionowe napięcie
przyłączeniowe

AC 200V - 240V, jednofazowe, dwufazowe (z
uziemionym punktem neutralnym)

(w miarę możliwości symetrycznie) między sto-
sowanymi fazami

Dopuszczalna toleran-
cja napięcia znamio-
nowego

± 10 %

Częstotliwość siecio-
wa

50 Hz…60 Hz ± 1 Hz
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Znamionowa moc
wejściowa

2 kVA

Bezpiecznik sieciowy 2x 16 A zwłoczne (1 (2)x faza; 1x przewód ze-
rowy (opcjonalnie))

Ciepło odpadowe
układu sterowania ro-
bota

maks. 400 W

Wyrównanie potencja-
łów

Wspólnym punktem neutralnym przewodów
wyrównawczych potencjału i wszystkich prze-
wodów uziemiających jest szyna odniesienia
podzespołu mocy

Przyłącze powietrza

Przyłącze powietrza Sprężone powietrze nienaoliwione:

Suche; filtrowane (wielkość cząstek maks.
0,01 mm); ciśnienie robocze min. 6 bar

Warunki klimatyczne

Praca +5 °C … +45 °C (273 K do 318 K)

Zmiana temperatury maks. 1,1 K/min

Magazynowanie i
transport

+5 °C … +40 °C (273 K do 313 K)

Wpływ wilgoci Klasa wilgotności 
3k3 wg EN 60721-3-3; 1995

Wysokość ustawienia Bez ograniczenia mocy

• do 1000 m nad punktem zerowym
poziomu odniesienia

Z ograniczeniem mocy 5 %/1000 m

• 1000 m … 4000 m nad punktem zerowym
poziomu odniesienia

Wytrzymałość na wstrząsy

Rodzaj obciążenia
Podczas trans-
portu

Podczas pracy ciąg-
łej

Wartość skuteczna przy-
spieszenia (drgania ustalo-
ne)

0,37 g 0,1 g

Zakres częstotliwości
(drgania ustalone)

4...120 Hz 4...120 Hz

Przyspieszenie (wstrząsy
w kierunku X/Y/Z)

10 g 2,5 g

Kształt krzywej czasu trwa-
nia (wstrząsy w kierunku
X/Y/Z)

Półsinus/11 ms Półsinus/11 ms

Więcej informacji znajduje się w instrukcji montażu i użytkowania mani-
pulatora.

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi układu sterowania
robota.
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4.4.2 Wymiary, ready2_educate_advanced

Rys. 4-11: Wymiary, ready2_educate_advanced

4.4.3 Wymiary chwytaka, ready2_educate_advanced

Rys. 4-12: Wymiary
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4.4.4 Schemat układu pneumatycznego

Rys. 4-13: Schemat układu pneumatycznego, ready2_educate_advan-
ced
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4.4.5 Dane obciążenia, chwytak ready2_educate_advanced

Bez narzę-
dzia

Z sześcia-
nem

Z haczykiem Z kołkiem Z ssawką

Masa 0,661 kg 0,679 kg 0,697 kg 0,828 kg

Lx;mm 12,18 12,76 14,45 21,92 17,47

Ly;mm 2,33 2,27 2,2 1,86 1,99

Lz;mm 48,63 50,2 53,66 69,86 56,31

Lxc;kgm² 0,0009 0,00098 0,0013 0,0026 0,0012

Lyc;kgm² 0,0008 0,00086 0,0012 0,0028 0,0012

Lzc;kgm² 0,0004 0,0004 0,000491 0,000781 0,00058

Rys. 4-14: Chwytak z i bez narzędzia

1 Bez narzędzia
2 Z sześcianem
3 Z haczykiem
4 Z kołkiem
5 Z ssawką

X Y Z A B C

TCP +34.7 
mm

0 mm +109.3 
mm

0° +30° 0°
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Rys. 4-15: TCP

1 Chwytak TCP

4.5 Tabliczki

Na module ready2_educate są zamocowane poniższe tabliczki. Nie
można ich zdejmować ani niszczyć. Nieczytelne tabliczki należy wymienić.

Rys. 4-16: Tabliczki
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Poz. Opis

1

Tabliczka znamionowa
Treść zgodna z dyrektywą w sprawie maszyn.

2

Tabliczka znamionowa
Treść zgodna z dyrektywą w sprawie maszyn.

3

Tabliczka znamionowa z danymi elektrycznymi
Treść zgodna z dyrektywą maszynową.

4

Numer seryjny chwytaka basic
5

Numer seryjny chwytaka pro
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5 Bezpieczeństwo

5.1 Informacje ogólne

5.1.1 Deklaracja zgodności WE

Niniejszy moduł szkoleniowy stanowi maszynę w myśl dyrektywy maszy-
nowej WE. Moduł szkoleniowy spełnia podstawowe wymogi bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia określone w dyrektywie maszynowej WE. Zostało
to stwierdzone w ramach procedury oceny zgodności.

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności jest wystawiana zgodnie z dyrektywą maszynową
2006/42/WE, załącznik II A i stanowi podstawę oznaczenia urządzenia
znakiem jakości CE. Moduł szkoleniowy może być eksploatowany wyłącz-
nie zgodnie z ustawami, przepisami i normami obowiązującymi w kraju
przeznaczenia.
Moduł szkoleniowy posiada oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą EMC.

5.1.2 Informacja o zakresie odpowiedzialności cywilnej

Przedstawiony w niniejszym dokumencie system jest modułem szkolenio-
wym.
Moduł szkoleniowy jest skonstruowany zgodnie z aktualnym stanem wie-
dzy technicznej oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Mimo to
w przypadku jego niedopuszczalnego użytkowania mogą wystąpić zagro-
żenia dla zdrowia i życia personelu albo uszkodzenia modułu szkoleniowe-
go i innych wartości materialnych.
Moduł szkoleniowy może być użytkowany tylko w sprawnym stanie tech-
nicznym oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa oraz grożących niebezpieczeństw. Użytkowanie jest do-
zwolone pod warunkiem przestrzegania niniejszego dokumentu. Usterki,
które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy, muszą być
natychmiast usuwane.

Informacja dot. bezpieczeństwa

Dane dot. bezpieczeństwa nie mogą być wykorzystywane przeciwko firmie
KUKA Deutschland GmbH. Nawet ścisłe przestrzeganie wskazówek bez-
pieczeństwa nie daje gwarancji, że moduł szkoleniowy nie spowoduje po-
wstania obrażeń lub szkód materialnych.
Bez zezwolenia firmy KUKA Deutschland GmbH nie wolno dokonywać
żadnych modyfikacji w module szkoleniowym. Do modułu szkoleniowego
nie wolno podłączać żadnych dodatkowych elementów (szczęki), które nie
należą do zakresu dostawy KUKA Deutschland GmbH. Za uszkodzenia
modułu szkoleniowego lub pozostałe szkody materialne, powstałe wskutek
instalacji tych komponentów, odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkow-
nik.
W uzupełnieniu do rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa w pozostałych
obowiązujących dokumentacjach podano dalsze wskazówki bezpieczeń-
stwa. Należy się do nich stosować. Podstawowe informacje dotyczące
bezpiecznej obsługi modułu szkoleniowego znajdują się w rozdziale „Bez-
pieczeństwo” w instrukcji obsługi lub instrukcji montażu układu sterowania
robota i oprogramowania KUKA System Software. Więcej informacji na te-

ready2_educate

48/109 | www.kuka.com BA ready2_educate V7 | Stan na: 13.06.2018

B
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
o



mat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumentacjach poszczególnych
komponentów udostępnionych przez producenta.
Użytkownik musi przeczytać i zrozumieć dokumentację modułu szkolenio-
wego, zwłaszcza rozdział dotyczący bezpieczeństwa.
Niniejsza dokumentacja zawiera zasady bezpieczeństwa, właściwe dla opi-
sanego tutaj produktu. Podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej ob-
sługi robota przemysłowego znajdują się w rozdziale „Bezpieczeństwo” w
instrukcji obsługi lub instrukcji montażu robota.

5.1.3 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Moduł szkoleniowy służy wyłącznie do wykonywania czynności podanych
w instrukcji obsługi w rozdziale „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”.
Zastosowanie inne lub wykraczające poza podany zakres jest uważane za
niezgodne z przeznaczeniem i niedozwolone. Producent nie odpowiada za
wynikające z tego szkody. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik urządze-
nia.
Zgodne z przeznaczeniem stosowanie urządzenia obejmuje także prze-
strzeganie instrukcji montażu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych
elementów, w szczególności zaś przestrzeganie przepisów dotyczących
konserwacji.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Za niedozwolone uznaje się każde użytkowanie, które wykracza poza za-
kres określony jako użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Przykładem
są następujące sytuacje:

• Stosowanie modułu lub jego komponentów w instalacji przemysłowej.
• Wykorzystanie jako prototyp.
• Modyfikacja komponentów (np. modyfikacja chwytaka)
• Stosowanie narzędzia lub aplikacji szkoleniowej bez obserwacji towa-

rzyszącego im ryzyka.
• Przekraczanie czasów eksploatacji.
• Zastosowanie poza dopuszczalnymi granicami eksploatacji
• Zastosowanie w strefie zagrożonej wybuchem
• Użytkowanie na wolnym powietrzu

5.1.4 Personel

• Wszystkie osoby pracujące na stanowisku szkoleniowym muszą prze-
czytać i zrozumieć całą dokumentację, a zwłaszcza rozdziały dot. bez-
pieczeństwa pracy na stanowisku szkoleniowym, robota przemysłowe-
go i układu sterowania robota.

• Wszystkie osoby pracujące na stanowisku szkoleniowym muszą odbyć
szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i pisemnie potwierdzić swój
udział.

• Czynności przy układzie robota można przeprowadzać wyłącznie w
asyście wykwalifikowanego/certyfikowanego trenera.

Wszystkie osoby pracujące na stanowisku szkoleniowym muszą prze-
czytać i zrozumieć całą dokumentację, a zwłaszcza rozdziały dot. bez-
pieczeństwa pracy na stanowisku szkoleniowym, robota przemysłowego
i układu sterowania robota.
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Trenerzy

Trener musi przestrzegać zakładowych przepisów BHP. Należą do na
przykład następujące wymogi:

• Trener posiada odpowiedni certyfikat
• Trener musi przestrzegać obowiązku prowadzenia nadzoru.
• Trener musi przeszkolić uczestników szkolenia i zwrócić uwagę na ry-

zyko resztkowe.
• Trener musi objaśnić uczestnikom szkolenia, jak działają elementy ob-

sługowe modułu szkoleniowego.

Uczestnicy szkolenia

Uczestnik szkolenia musi spełniać następujące warunki:

• Uczestnik szkolenia musi odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i
pisemnie potwierdzić swój udział.

5.2 Funkcje zabezpieczające

5.2.1 Urządzenie ZATRZYMANIA AWARYJNEGO

Na konsoli obsługowej i programatorze smartPAD znajduje się po jednym
przycisku ZATRZYMANIA AWARYJNEGO. Naciśnięcie przycisku ZATRZY-
MANIA AWARYJNEGO powoduje w trybach pracy T1 i T2 natychmiasto-
we wyłączenie napędów i zatrzymanie robota po włączeniu STOP 0. W
automatycznych trybach pracy napędy wyłączają się po 1 sekundzie, a ro-
bot zatrzymuje się po włączeniu STOP 1. Chwytak nie zmienia swojego
stanu w przypadku wywołania ZATRZYMANIA AWARYJNEGO lub aktywa-
cji ochrony operatora.
W razie wystąpienia zagrożenia zdrowia osób lub uszkodzenia urządzeń
należy nacisnąć przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO. Aby móc konty-
nuować pracę, należy odblokować przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNE-
GO, obracając go.

Rys. 5-1: Urządzenie ZATRZYMANIA AWARYJNEGO
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1 Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO na programatorze smart-
PAD.

2 Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO na konsoli obsługowej

NOTYFIKACJA
Jeśli operator opuści moduł szkoleniowy, musi zablokować panel doty-
kowy, nacisnąć przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO na konsoli ob-
sługowej oraz umieścić kluczyk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO w bez-
piecznym miejscu.

5.2.2 Zabezpieczający wyłącznik drzwi ochronnych

Zabezpieczający wyłącznik drzwi ochronnych monitoruje, czy drzwi
ochronne modułu ready2_educate są zamknięte. W przypadku otwarcia
drzwi ochronnych w trybie automatycznym następuje wyłączenie napędów
robota i robot zatrzymuje się po włączeniu STOP 0. Chwytak nie zmienia
swojego stanu w przypadku wywołania ZATRZYMANIA AWARYJNEGO
lub aktywacji ochrony operatora.
Moduł ready2_educate może zostać otwarty tylko w trybie T1.

Moduł nie może być eksploatowany w trybie T2 przy otwartych
drzwiach ochronnych, w takim przypadku pojawia się następujący ko-
munikat ostrzegawczy:
• Przesuw robota w T2 przy otwartych drzwiach ochronnych modułu

szkoleniowego jest niedozwolony. Aby kontynuować, należy za-
mknąć drzwi ochronne i potwierdzić.

Rys. 5-2: Zabezpieczający wyłącznik drzwi ochronnych

1 Zabezpieczający wyłącznik drzwi ochronnych
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5.2.3 Wyłącznik główny na konsoli obsługowej

Wyłącznik główny można zablokować i służy on do włączania oraz wyłą-
czania modułu. W przypadku skorzystania z wyłącznika głównego napędy
i cały moduł robota zostają wyłączone, a wszystkie ruchy przerwane.

Rys. 5-3: Wyłącznik główny

1 Wyłącznik główny

5.2.4 Wybór trybów roboczych

Moduł może pracować w następujących trybach:

• Ręcznie Ograniczona Prędkość (T1)
• Ręcznie Wyższa Prędkość (T2)
• Automatyka (AUT)

Tryb roboczy wybierany jest przy pomocy przełącznika trybów roboczych,
znajdującego się na programatorze smartPAD.

Nie zmieniać trybu roboczego podczas wykonywania programu. Jeśli
podczas przetwarzania programu zmieniony zostanie tryb pracy, nastąpi
zatrzymanie bezpieczeństwa 2 robota przemysłowego.

Tryb ro-
boczy

Zastosowanie Prędkości

T1
Do testowania, pro-
gramowania i wczyty-
wania

• Weryfikacja programu:
Zaprogramowana prędkość,
maks. 250 mm/s

• Tryb ręczny:
Ręczna prędkość manewrowa,
maks. 250 mm/s

T2 Do testowania

• Weryfikacja programu:
Zaprogramowana prędkość
przy zamkniętych drzwiach
ochronnych.

• Praca przy otwartych drzwiach
ochronnych niemożliwa.

• Tryb ręczny: Brak możliwości

AUT

W robotach przemy-
słowych bez nadrzęd-
nego układu sterowa-
nia

• Tryb programowy:
Zaprogramowana prędkość

• Tryb ręczny: Brak możliwości

ready2_educate

52/109 | www.kuka.com BA ready2_educate V7 | Stan na: 13.06.2018

B
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
o



5.3 Uruchomienie i ponowne uruchomienie

Przed przystąpieniem do pierwszego uruchomienia instalacji i urządzeń
należy przeprowadzić kontrolę w celu upewnienia się, czy instalacja i urzą-
dzenia są kompletne i w pełni sprawne, czy można je normalnie i bez-
piecznie użytkować, a także czy nie doszło do żadnych uszkodzeń.
Podczas tej kontroli należy przestrzegać obowiązujących państwowych i
regionalnych przepisów bhp.

Kontrola działania

Przed pierwszym i ponownym uruchomieniem należy przeprowadzić nastę-
pujące kontrole:
Kontrola ogólna:

Należy zapewnić, co następuje:

• Moduł szkoleniowy jest prawidłowo ustawiony i przymocowany zgodnie
z instrukcjami podanymi w dokumentacji.

• W module szkoleniowym nie ma żadnych ciał obcych ani zniszczo-
nych, poluzowanych lub pojedynczych elementów.

• Wszystkie niezbędne urządzenia ochronne są zainstalowane i sprawne
technicznie.

Kontrola obwodów sterowniczych związanych z bezpieczeństwem:

W następujących obwodach sterowniczych związanych z bezpieczeń-
stwem należy w drodze testu upewnić się, czy działają one prawidłowo:

• Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO na konsoli obsługowej
• Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO na programatorze smartPAD.
• Przycisk potwierdzający (w trybach pracy testowej)
• Ochrona operatora (w trybach pracy zautomatyzowanej)

5.4 Konserwacja i naprawa

Po wykonaniu konserwacji i naprawy należy sprawdzić, czy zmiany nie
spowodowały obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Podczas tej kontroli na-
leży przestrzegać obowiązujących państwowych i regionalnych przepisów
bhp. Dodatkowo należy przetestować działanie wszystkich obwodów bez-
pieczeństwa.
Konserwacja i naprawa mają zapewnić utrzymanie lub, w przypadku awa-
rii, ponowne przywrócenie sprawnego stanu technicznego urządzenia. Na-
prawa obejmuje wyszukiwanie usterek i naprawę właściwą.
Podczas wykonywania czynności związanych z systemem robota należy
podjąć następujące środki bezpieczeństwa:

• Czynności robocze wykonywać poza strefą zagrożenia. Jeżeli czyn-
ności robocze należy wykonywać w strefie zagrożenia, użytkownik mu-
si przedsięwziąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zagwaranto-
wać bezpieczeństwo personelowi.

• Moduł szkoleniowy musi zostać wyłączony i zabezpieczony przed włą-
czeniem przez osoby nieupoważnione oraz odłączony od sieci.

• Urządzenia ZATRZYMANIA AWARYJNEGO muszą być uruchomione,
a kluczyk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO powinien być przechowywa-
ny w bezpiecznym miejscu.

• Jeżeli czynności robocze należy wykonywać przy włączonym układzie
sterowania robota, użytkownik musi przedsięwziąć dodatkowe środki
bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczeństwo personelowi.
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• Podczas wykonywania prac przy włączonym układzie sterowania robo-
ta, można to robić wyłącznie w trybie pracy T1.

• Wykonywanie czynności roboczych należy oznaczyć za pomocą tab-
liczki, umieszczonej na urządzeniu. Tabliczkę należy tam pozostawić
również w trakcie tymczasowej przerwy w wykonywaniu czynności.

• Urządzenia ZATRZYMANIA AWARYJNEGO muszą być aktywne. Jeże-
li funkcje bezpieczeństwa lub urządzenia ochronne zostaną wyłączone
na czas prac związanych z konserwacją i naprawą, po zakończeniu
tych prac należy je natychmiast ponownie włączyć.

Wadliwe komponenty należy wymienić na nowe o tym samym numerze
katalogowym lub na komponenty uznane przez firmę KUKA Deutschland
GmbH za równoważne.
Czyszczenie i czynności pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie z in-
strukcją obsługi.

Układ sterowania robota

Części, połączone z urządzeniami peryferyjnymi, mogą się znajdować pod
napięciem również po wyłączeniu układu sterowania robota. Dlatego też,
podczas prac przy układzie sterowania robota, należy wyłączyć źródła
zewnętrzne.
W przypadku wykonywania prac związanych z elementami układu stero-
wania robota należy przestrzegać przepisów dot. podzespołów zagrożo-
nych elektrostatycznie (niem. EGB).
Należy bezwzględnie zapobiegać przedostawaniu się wody i brudu do
układu sterowania robota.

5.5 Wyłączenie z eksploatacji, składowanie i utylizacja

Wyłączenie z eksploatacji, składowanie i utylizacja modułu szkoleniowego
może odbywać się wyłącznie zgodnie z ustawami, przepisami i normami
obowiązującymi w kraju przeznaczenia.

5.6 Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

Funkcje zabezpieczające modułu spełniają wymogi kategorii 3 i poziomowi
zapewnienia bezpieczeństwa (PL) d zgodnie z normą EN ISO 13849-1.

5.7 Stosowane normy i przepisy

Nazwa/publikacja Definicja

2014/30/EU:2014 Dyrektywa EMC:

Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
lutego 2014 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw człon-
kowskich odnoszącego się do kompatybilności elektromagnetycznej

2006/42/WE:2006 Dyrektywa maszynowa:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17
maja 2006 r. w sprawie maszyn oraz zmieniająca dyrektywę
95/16/WE (nowe brzmienie)

EN 614-1:2006 +
A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn:
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Ergonomiczne zasady projektowania; część 1: Terminologia i wy-
tyczne ogólne

EN ISO 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn:

Ogólne zasady projektowania, ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

EN ISO 13850:2015 Bezpieczeństwo maszyn:

ZATRZYMANIE AWARYJNE – zasady projektowania

EN ISO 10218-1:2011 Roboty do pracy w środowisku przemysłowym - Wymagania
bezpieczeństwa

Część 1: Robot

Notyfikacja: Treść jest zgodna z ANSI/RIA R.15.06-2012, część 1

EN ISO 10218-2:2011 Roboty do pracy w środowisku przemysłowym - Wymagania
bezpieczeństwa

Część 2: Systemy robotów i integracja

EN ISO 13849-1:2015 Bezpieczeństwo maszyn:

Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem;
część 1: Ogólne zasady projektowania

EN ISO 13849-2:2012 Bezpieczeństwo maszyn:

Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem;
część 2: Weryfikacja

EN ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn:

Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami
górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

EN ISO 14119:2013 Bezpieczeństwo maszyn:

Urządzenia blokujące w połączeniu z zabezpieczeniami oddzielają-
cymi - wytyczne dotyczące rozmieszczenia i wyboru.

EN ISO 14120:2015 Bezpieczeństwo maszyn:

Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy os-
łon stałych i ruchomych

EN 60204-1:2006/
A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn:

Wyposażenie elektryczne maszyn, część 1: Wymagania ogólne

EN 61000-6-2:2005 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV):

Część 6-2: Normy ogólne; odporność w środowiskach przemysło-
wych

EN 61000-6-4:2007 +
A1:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

Część 6-4: Normy ogólne; norma emisji w środowiskach przemysło-
wych
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6 Planowanie

6.1 Warunki ustawienia

Moduł

Moduł ready2_educate należy ustawiać tylko na masywnym, stabilnym,
suchym i równym podłożu. Modułu nie wolno ustawiać i obsługiwać na
wolnej przestrzeni. Miejsce ustawiania musi być odpowiednio oświetlone.

Kable i węże

Kable przyłączeniowe i węże (np. kanały kablowe) należy ułożyć tak, aby
wykluczyć ryzyko potknięcia. Jeśli nie da się wykluczyć ryzyka potknięcia,
należy oznaczyć miejsca, w których ono występuje.

6.2 Złącze zasilania energią

Opis

Moduł jest wyposażony w złącze zasilania energią, aby mógł być zasilany
sprężonym powietrzem i prądem. Do podłączania do sieci służy standar-
dowy kabel przyłączeniowy z wtyczką C19. Aby możliwe było zasilanie
sprężonym powietrzem (powietrze główne), wtyczka (KS4-1/4-A) musi zos-
tać połączona z elementem współpracującym danego przyłącza domowe-
go.
W razie użytkowania modułu w Ameryce Północnej dostarczany jest kabel
(3 m) z odpowiednią wtyczką.

Aby zapewnić zasilanie energią, w zależności od wersji specyficznej dla
danego kraju, klient musi ewentualnie zapewnić odpowiedni transforma-
tor.

Rys. 6-1: Złącze zasilania energią

1 Przyłącze elektryczne X00
2 Przyłącze powietrza
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7 Transport

7.1 Transport modułu ready2_educate

Opis

Przed każdym transportem robot musi zostać ustawiony w pozycji trans-
portowej. Wszystkie poluzowane podzespoły muszą zostać umieszczone
w odpowiednim kartonie na czas transportu. Opis transportu modułu rea-
dy2_educate jest podzielony na następujące podrozdziały:

• Transport za pomocą wózka widłowego
(>>> 7.1.1 "Transport za pomocą wózka widłowego" Strona 57)

• Transport za pomocą wózka podnośnikowego
(>>> 7.1.2 "Transport przy pomocy wózka podnośnikowego" Stro-
na 58)

Pozycja transportowa

Przed rozpoczęciem transportu modułu ready2_educate należy ustawić ro-
bota w pozycji transportowej.
Pozycja transportowa robota w module:

Oś A1 A2 A3 A4 A5 A6

Kątow-
nik 0° -130° +150° 0º 0º 0º

Rys. 7-1: Pozycja transportowa

7.1.1 Transport za pomocą wózka widłowego

Opis

Podczas wsuwania wideł wózka widłowego nie można uszkodzić modułu
ready2_educate.

PRZESTROGA
Moduł szkoleniowy może być transportowany tylko w pozycji pionowej.
W przeciwnym razie może dojść do powstania szkód materialnych.

Sposób postępowania

1. Zabezpieczyć dane.
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2. Ustawić robota w położeniu transportowym.
3. Wyłączyć moduł ready2_educate i zabezpieczyć go przed ponownym

włączeniem.
4. Odłączyć przewód sieciowy od zasilania.
5. Odłączyć i schować wszystkie przewody zasilania (przewody pneuma-

tyczne, przewód sieciowy).
6. Zdemontować i schować wszystkie komponenty aplikacji.
7. Zabezpieczyć drzwi ochronne przed samoczynnym otwarciem.
8. Wykonać kontrolę wzrokową przed transportem.
9. Ostrożnie podnieść i przetransportować moduł ready2_educate za po-

mocą wózka widłowego.

Rys. 7-2: Transport, wózek widłowy

7.1.2 Transport przy pomocy wózka podnośnikowego

Opis

Podczas wsuwania wózka podnośnikowego nie można uszkodzić modułu
ready2_educate.

PRZESTROGA
Moduł szkoleniowy może być transportowany tylko w pozycji pionowej.
W przeciwnym razie może dojść do powstania szkód materialnych.

Sposób postępowania

1. Zabezpieczyć dane.
2. Ustawić robota w położeniu transportowym.
3. Wyłączyć moduł ready2_educate i zabezpieczyć go przed ponownym

włączeniem.
4. Odłączyć przewód sieciowy od zasilania.
5. Odłączyć i schować wszystkie przewody zasilania (przewody pneuma-

tyczne, przewód sieciowy).
6. Zdemontować i schować wszystkie komponenty aplikacji.
7. Zabezpieczyć drzwi ochronne przed samoczynnym otwarciem.
8. Wykonać kontrolę wzrokową przed transportem.
9. Ostrożnie podnieść i przetransportować moduł ready2_educate za po-

mocą wózka podnośnikowego.
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Rys. 7-3: Transport, wózek podnośnikowy
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8 Uruchomienie i ponowne uruchomienie

8.1 Ustawianie modułu ready2_educate

Warunek

• Miejsce ustawiania jest odpowiednio oświetlone.

Sposób postępowania

1. Ustawić moduł ready2_educate i sprawdzić, czy nie został on uszko-
dzony w trakcie transportu.

2. Sprawdzić, czy bezpieczniki, styczniki i płytki są dobrze zamocowane.
3. Zamocować poluzowane podzespoły.
4. Wyłącznik główny w położeniu 0 (OFF)
5. Zamknąć zawór odcinający sprężone powietrze.
6. Podłączyć moduł do sieci za pośrednictwem wtyczki sieciowej.
7. Podłączyć przewód pneumatyczny do miejsca zasilania.

8.2 Podłączanie modułu ready2_educate

Przed podłączeniem modułu ready2_educate do publicznej sieci elek-
trycznej należy uzyskać zgodę odpowiedniego zakładu energetycznego.
Wartości przyłączeniowe można znaleźć w rozdziale „Dane techniczne”.

NOTYFIKACJA
Wszystkie przewody (np. kanał kablowy) muszą być ułożone tak, aby
nie zostały uszkodzone przez ostre krawędzie, narzędzia lub inne mate-
riały. Należy wykluczyć miejsca, w których występuje ryzyko potknięcia.
Jeśli nie da się tego zrobić, należy oznaczyć miejsca, w których ono
występuje.

Warunek

• Wyłącznik główny modułu znajduje się w położeniu OFF.
• Zawór odcinający sprężone powietrze jest zamknięty.

Sposób postępowania

1. Podłączyć moduł do sieci za pośrednictwem wtyczki sieciowej.
2. Podłączyć przewód pneumatyczny.

Rys. 8-1: Złącze zasilania energią
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1 Przyłącze elektryczne X00
2 Przyłącze powietrza

3. Przeciągnąć kabel programatora smartPAD przez prowadnicę kablową
i podłączyć do złącza X19 układu sterowania robota.

Rys. 8-2: Kabel prowadzony przez prowadnicę

4. Odblokować zawór odcinający na jednostce konserwacyjnej.
5. Sprawdzić sprężone powietrze.

8.3 Włączanie modułu

Warunek

• Wszystkie przewody elektryczne i pneumatyczne są prawidłowo podłą-
czone.

• W strefie zagrożenia robota nie ma żadnych osób ani przedmiotów.
• Wszystkie urządzenia zabezpieczające są kompletne i sprawne tech-

nicznie.
• Temperatura modułu dopasowała się do temperatury otoczenia.

Sposób postępowania

1. Odblokować zawór odcinający i sprawdzić ciśnienie na manometrze.
Wartość: 6 barów

2. Odblokować przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO na programato-
rze smartPAD i elementach obsługowych oraz wskaźnikach.

3. Włączyć włącznik główny. Komputer sterujący zaczyna uruchamiać
system operacyjny i oprogramowanie sterujące.

NOTYFIKACJA
Jeśli operator opuści moduł szkoleniowy, musi zablokować panel doty-
kowy, nacisnąć przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO oraz umieścić
kluczyk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO w bezpiecznym miejscu.

Informacje dotyczące obsługi robota za pomocą smartPAD można zna-
leźć w instrukcji obsługi i programowania KUKA System Software
(KSS).
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8.4 Ponowne uruchomienie po ZATRZYMANIU AWARYJNYM

Opis

W niniejszym podrozdziale opisano procedurę ponownego uruchamiania
po aktywacji mechanizmu ZATRZYMANIA AWARYJNEGO na programato-
rze smartPAD i konsoli obsługowej.

Sposób postępowania

1. Otworzyć drzwi ochronne i usunąć usterkę.
2. Zamknąć drzwi ochronne.
3. smartPAD: Odblokować przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO na

programatorze smartPAD.
Konsola obsługowa: Odblokować przycisk ZATRZYMANIA AWARYJ-
NEGO na konsoli obsługowej za pomocą kluczyka.

4. smartPAD: Potwierdzić ochronę operatora i ZATRZYMANIE AWARYJ-
NE na programatorze smartPAD.

5. Nacisnąć przycisk 'Potwierdzenie ochrony operatora' na konsoli obsłu-
gowej.
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9 Instalacja

Oprogramowanie zostaje wstępnie zainstalowane podczas wydania. Jeśli
mimo to konieczna jest ponowna instalacja, niezbędne kroki można zna-
leźć w kolejnych rozdziałach.

9.1 Instalacja, ready2_educate

9.1.1 Warunki systemowe, ready2_educate

Sprzęt

• KR C4 compact

Oprogramowanie

• KUKA System Software 8.3.X (UL)
• GripperSpotTech 4.0.X
• WorkVisual 4.0

9.1.2 Instalacja i aktualizacja ready2_educate

Opis

ready2_educate zostanie zainstalowany w WorkVisual i dodany do projek-
tu. Podczas przesyłania projektu pakiet opcji jest automatycznie instalowa-
ny w układzie sterowania robota.
W razie aktualizacji należy najpierw odinstalować wcześniejszą wersję pa-
kietu opcji w WorkVisual.
Standardowo oprogramowanie jest już zainstalowane.

Przed aktualizacją oprogramowania zaleca się archiwizację wszystkich
należących do niego danych.

Warunek

• Grupa użytkowników Ekspert
• Tryb pracy T1 lub T2
• Nie wybrano żadnego programu.
• Połączenie sieciowe między PC a układem sterowania robota
• Plik KOP z oprogramowaniem, które ma zostać zainstalowane

Sposób postępowania

1. Tylko w przypadku aktualizacji: Odinstalować poprzednią wersję pakie-
tu opcji ready2_educate z WorkVisual.

2. Zainstalować pakiet opcji ready2_educate w WorkVisual.
3. Pobrać projekt z układu sterowania robota.
4. Tylko podczas pierwszej instalacji: Jeżeli płyta IO-Board jest już do-

stępna, należy ją wyjąć.
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Rys. 9-1: Usuwanie połączenia z Extension Bus

5. Dodać pakiet opcji ready2_educate do projektu.
6. Tylko podczas pierwszej instalacji:

Dodawanie konfiguracji chwytaka:
Te elementy należy dodać do struktury projektu przy nieaktywnym
układzie sterowania.
Zostaną wprowadzone wszystkie niezbędne ustawienia domyślne E/A
dla połączenia chwytaka i robota.

Rys. 9-2: Dodawanie pakietu opcji do struktury projektu

7. Następnie należy skonfigurować chwytak. Odbywa się to w edytorze
GripperSpotTech.

a. Otworzyć edytor GripperSpotTech za pomocą Edytory > Pakiety
opcji > Gripper-/SpotTech. Otwiera się okno.

b. Kliknąć zakładkę Data and Icons. W tym miejscu można wczytać
konfigurację.

c. W katalogu DOC, zawierającym plik KOP pakietu oprogramowania,
znajduje się plik konfiguracji GripperConfig.xml dotyczący przypo-
rządkowania chwytaka.

Więcej informacji na temat konfiguracji chwytaka można znaleźć w
dokumentacji GripperSpotTech.

8. Po wczytaniu tego pliku projekt można przenieść do układu sterowa-
nia.

9. Potwierdzić zmiany za pomocą Tak. Układ sterowania robota urucha-
mia się ponownie.
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Informacje na temat procesów w WorkVisual można znaleźć w doku-
mentacji dotyczącej WorkVisual.

Plik LOG

W folderze C:\KRC\ROBOTER\LOG utworzony zostaje plik LOG.

9.1.3 Odinstalowanie ready2_educate

Przed odinstalowaniem oprogramowania zaleca się archiwizację wszyst-
kich danych.

Warunek

• Grupa użytkowników Ekspert
• Tryb pracy T1 lub T2
• Nie wybrano żadnego programu.
• Połączenie sieciowe między PC a układem sterowania robota

Jeśli dodatkowo zainstalowany jest pakiet opcji ready2_educate_ad-
vanced, należy najpierw odinstalować pakiet opcji ready2_educate_ad-
vanced, ponieważ jest on zależny od ready2_educate (>>> 9.2.3 "Od-
instalowanie ready2_educate" Strona 67).

Sposób postępowania

1. Pobrać projekt z układu sterowania robota.
2. Usunąć konfigurację chwytaka Gripper configuration ze struktury pro-

jektu.
3. Usunąć pakiet opcji ready2_educate z projektu. Wyświetlane jest ok-

no ze zmianami.
4. Przenieść projekt z WorkVisual do układu sterowania robota i aktywo-

wać go.
5. Na pytanie Czy chcesz zezwolić na aktywowanie projektu […]? odpo-

wiedzieć Tak.
6. Na smartHMI pojawi się zestawienie zmian i pytanie o potwierdzenie.

Należy odpowiedzieć Tak na to pytanie. Pakiet opcji zostanie odinsta-
lowany, a układ sterowania robota ponownie się uruchomi.

Informacje na temat procesów w WorkVisual można znaleźć w doku-
mentacji dotyczącej WorkVisual.

Plik LOG

W folderze C:\KRC\ROBOTER\LOG utworzony zostaje plik LOG.

9.2 Instalacja, ready2_educate_advanced

9.2.1 Warunki systemowe, ready2_educate_advanced

Sprzęt

• KR C4 compact

Oprogramowanie

• KUKA System Software 8.3.X (UL)
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• GripperSpotTech 4.0.X
• WorkVisual 4.0
• ProfiNet KRC-Nexxt 3.3.X
• ready2_educate

Aby zainstalować ready2_educate_advanced, musi być zainstalowane
oprogramowanie ready2_educate.

9.2.2 Instalacja i aktualizacja ready2_educate_advanced

Opis

ready2_educate_advanced zostanie zainstalowany w WorkVisual i dodany
do projektu. Podczas przesyłania projektu pakiet opcji jest automatycznie
instalowany w układzie sterowania robota.
W razie aktualizacji należy najpierw odinstalować wcześniejszą wersję pa-
kietu opcji w WorkVisual.
Standardowo oprogramowanie jest już zainstalowane.

Przed aktualizacją oprogramowania zaleca się archiwizację wszystkich
należących do niego danych.

Warunek

• Grupa użytkowników Ekspert
• Tryb pracy T1 lub T2
• Nie wybrano żadnego programu.
• Połączenie sieciowe między PC a układem sterowania robota
• Plik KOP z oprogramowaniem, które ma zostać zainstalowane
• Pakiet ready2_educate jest zainstalowany
• Chwytak jest skonfigurowany
• Oprogramowanie Profinet KRC-Nexxt jest zainstalowane

Sposób postępowania

1. Tylko w przypadku aktualizacji: Odinstalować poprzednią wersję pakie-
tu opcji ready2_educate_advanced z WorkVisual.

2. Zainstalować pakiet opcji ready2_educate_advanced w WorkVisual.
3. Pobrać projekt z układu sterowania robota.
4. Dodać pakiet opcji ready2_educate_advanced do projektu.
5. Tylko podczas pierwszej instalacji:

Dodawanie konfiguracji PLC:
Konfiguracja PLC configuration musi zostać dodana do struktury pro-
jektu przy nieaktywnym sterowniku.
Wszystkie wymagane ustawienia domyślne wejść/wyjść dotyczące po-
łączenia PLC i układu sterowania robota zostaną wprowadzone.

6. Po wczytaniu tego pliku projekt można przenieść do układu sterowa-
nia.

7. Potwierdzić zmiany za pomocą Tak. Układ sterowania robota urucha-
mia się ponownie.

Informacje na temat procesów w WorkVisual można znaleźć w doku-
mentacji dotyczącej WorkVisual.
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Plik LOG

W folderze C:\KRC\ROBOTER\LOG utworzony zostaje plik LOG.

9.2.3 Odinstalowanie ready2_educate

Przed odinstalowaniem oprogramowania zaleca się archiwizację wszyst-
kich danych.

Warunek

• Grupa użytkowników Ekspert
• Tryb pracy T1 lub T2
• Nie wybrano żadnego programu.
• Połączenie sieciowe między PC a układem sterowania robota

Sposób postępowania

1. Pobrać projekt z układu sterowania robota.
2. Usunąć konfigurację PLC PLC configuration ze struktury projektu.
3. Usunąć pakiet opcji ready2_educate_advanced z projektu. Wyświetla-

ne jest okno ze zmianami.
4. Przenieść projekt z WorkVisual do układu sterowania robota i aktywo-

wać go.
5. Na pytanie Czy chcesz zezwolić na aktywowanie projektu […]? odpo-

wiedzieć Tak.
6. Na smartHMI pojawi się zestawienie zmian i pytanie o potwierdzenie.

Należy odpowiedzieć Tak na to pytanie. Pakiet opcji zostanie odinsta-
lowany, a układ sterowania robota ponownie się uruchomi.

Informacje na temat procesów w WorkVisual można znaleźć w doku-
mentacji dotyczącej WorkVisual.

Plik LOG

W folderze C:\KRC\ROBOTER\LOG utworzony zostaje plik LOG.
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10 Obsługa

10.1 Ręczny programator KUKA smartPAD

10.1.1 Strona przednia

Funkcja

SmartPAD to ręczny programator do robotów przemysłowych. SmartPAD
jest wyposażony we wszystkie funkcje obsługowe i wskaźniki, które są ko-
nieczne do obsługi i programowania robotów przemysłowych.
SmartPAD ma ekran dotykowy: SmartHMI można obsługiwać palcem lub
rysikiem. Nie jest potrzebna zewnętrzna mysz ani klawiatura.

Przegląd

Rys. 10-1: Przednia część programatora KUKA smartPAD

Poz. Opis

1 Przycisk do odłączania programatora smartPAD

2 Przełącznik trybów pracy. Przełącznik dostępny jest w następu-
jących wersjach:

• Z kluczem
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Poz. Opis

• Bez klucza

Za pomocą przełącznika trybów pracy otwiera się menedżera
połączeń. Za pomocą menedżera połączeń można przełączyć
tryb roboczy.

3 Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO Do zatrzymywania ro-
bota w sytuacjach zagrożenia. Przycisk ZATRZYMANIA AWA-
RYJNEGO blokuje się po naciśnięciu.

4 SpaceMouse: Do ręcznego przesuwania robota

5 Przyciski przesuwu: Do ręcznego przesuwania robota

6 Przycisk do ustawiania przesterowania programu

7 Przycisk do ustawiania przesterowania ręcznego

8 Przycisk menu głównego: Wyświetla punkty menu na smartHMI

9 Klawisze stanu. Klawisze stanu służą głównie do ustawiania
parametrów w pakietach technologicznych. Ich dokładna funk-
cja zależy od zainstalowanego pakietu technologicznego.

10 Przycisk Start: Za pomocą przycisku Start uruchamia się pro-
gram

11 Przycisk Start-Wstecz: Przycisk Start-Wstecz uruchamia pro-
gram od tyłu. Program jest wykonywany krokowo.

12 Przycisk STOP: Przycisk STOP zatrzymuje wykonywany pro-
gram

13 Przycisk klawiatury:

Wyświetla klawiaturę. Z reguły nie ma konieczności wyświetla-
nia klawiatury, ponieważ smartHMI rozpoznaje, kiedy konieczne
jest wprowadzanie danych przy jej wykorzystaniu i wyświetla
klawiaturę automatycznie.
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10.1.2 Strona tylna

Zestawienie

Rys. 10-2: Tylna część programatora KUKA smartPAD

1 Przycisk zatwierdzający 4 Przyłącze USB
2 Przycisk Start (zielony) 5 Przycisk potwierdzający
3 Przycisk potwierdzający 6 Tabliczka znamionowa

Opis

Element Opis
Tabliczka zna-
mionowa Tabliczka znamionowa

Przycisk Start Przy pomocy przycisku Start uruchomiony zostaje
program.

Przycisk za-
twierdzający

Przycisk potwierdzający ma 3 pozycje:

• Niewciśnięty
• Pozycja środkowa
• Wciśnięty

Aby manipulator mógł się przesuwać, w trybach ro-
boczych T1 i T2 przycisk zatwierdzający musi być
pozostawać w pozycji środkowej.
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Element Opis
W trybach pracy Automatyka i Automatyka zewnętrz-
na przycisk potwierdzający nie ma żadnej funkcji.

Złącze USB
Przyłącze USB jest stosowane np. do archiwizacji/
przywracania.

Tylko do pamięci USB w formacie FAT32.

10.2 Klawisze stanu

Sposób postępowania

Wyświetlanie klawiszy stanu:

• W menu głównym wybrać Konfiguracja > Klawisze stanu > Grip-
per-/SpotTech.

Warunek

Klawisze stanu można obsługiwać tylko w następujących warunkach:

• Tryb pracy T1 lub T2
• Przycisk potwierdzający jest wciśnięty.
• Interpreter submitów jest uruchomiony.

Opis

Klawisz stanu Opis

Jeśli dostępnych jest kilka chwytaków, za
pomocą klawisza stanu można wybrać je-
den z nich.

Dłuższe naciśnięcie przycisku (ok. 2 s)
powoduje otwarcie okna Gripper-/Spot-
Tech.

Za pomocą tego przycisku można otwo-
rzyć chwytak.

Za pomocą tego przycisku można za-
mknąć chwytak.

10.3 Obsługa panelu dotykowego

Opis

Do obsługi wersji ready2_educate_advanced służy dodatkowy panel doty-
kowy.
Panel dotykowy oferuje następujące funkcje:

• 16 wejść cyfrowych
• 16 wyjść cyfrowych
• 1 wejście cyfrowe
• 1 wyjście analogowe
• Wejścia i wyjścia do celów szkoleniowych
• Wyświetlanie komunikatów
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• Ustawienia języka
• Start Automatyki zewnętrznej

Menu startowe

Rys. 10-3: Interfejs graficzny – menu startowe

Poz. Opis

1 Okno aktualnych komunikatów o błędach

2 Interfejs graficzny – menu startowe

3 Interfejs graficzny – wejścia Automatyki zewnętrznej

4 Interfejs graficzny – wyjścia Automatyki zewnętrznej

5 Interfejs graficzny – analogowe wejścia/wyjścia robota

6 Interfejs graficzny – szkoleniowe wejścia/wyjścia robota

7 Interfejs graficzny – komunikaty

8 Wybierz język

9 Przycisk START EXT

Ten przycisk jest aktywny, gdy wybrany jest tryb pracy Automa-
tyka zewnętrzna.

• Miga na zielono: program jest gotowy do uruchomienia
• Świeci się na zielono: program jest aktywny

Wejścia

Na interfejsie graficznym „Wejścia Automatyki zewnętrznej” można od-
czytać i ustawić status wejść.

• Czerwony: wejście nie jest ustawione
• Zielony: wejście jest ustawione

Po naciśnięciu przełącznika suwakowego można zmienić stan wejścia.
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Rys. 10-4: Interfejs graficzny – wejścia Automatyki zewnętrznej

Wyjścia

Na interfejsie graficznym „Wyjścia Automatyki zewnętrznej” można od-
czytać i ustawić status wyjść.

• Czerwony: wyjście nie jest ustawione
• Zielony: wyjście jest ustawione

Po naciśnięciu przełącznika suwakowego można zmienić stan wyjścia.

Rys. 10-5: Interfejs graficzny – wyjścia Automatyki zewnętrznej

Analogowe wejścia/wyjścia

Na interfejsie graficznym „Analogowe wejścia/wyjścia” można odczytać
status analogowych wejść i wyjść. Można też ustawić wejście analogowe.
Analogowe wejścia i wyjścia nie działają, gdy robot znajduje się w stanie
fabrycznym. Analogowe wejścia i wyjścia należy zaprogramować zgodnie
z ćwiczeniami szkoleniowymi.
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Rys. 10-6: Interfejs graficzny – analogowe wejścia/wyjścia robota

Szkoleniowe wejścia/wyjścia

Na interfejsie graficznym „Szkoleniowe wejścia/wyjścia robota” trenerzy
mogą odczytywać i odpowiednio ustawiać szkoleniowe wejścia i wyjścia.
Po naciśnięciu poszczególnych pól można przydzielić nazwy wejściom i
wyjściom.

Rys. 10-7: Interfejs graficzny – szkoleniowe wejścia/wyjścia robota

Komunikaty

Na interfejsie graficznym „Komunikaty” wyświetlane są wszystkie oczekują-
ce komunikaty. Mogą pojawić się np. następujące komunikaty:

• Otwarta ochrona użytkownika
• Zewnętrzne zatrzymanie awaryjne
• Zatrzymanie awaryjne smartPAD
• Wybrany tryb Automatyki zewnętrznej
• Aktywować zezwolenie na przesuw ogółem -> $MOVE_ENABLE
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Tutaj mogą być też wyświetlane wewnętrzne komunikaty systemowe PLC i
HMI.

Rys. 10-8: Interfejs graficzny – komunikaty

NOTYFIKACJA
Jeśli operator opuści moduł szkoleniowy, musi zablokować panel doty-
kowy, nacisnąć przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO oraz umieścić
kluczyk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO w bezpiecznym miejscu.
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11 Konfiguracja

11.1 Wejścia/wyjścia układu sterowania, ready2_educate

Układ sterowania korzysta z następującego zakresu wejść/wyjść:

Wejście robota Wyjście robota

$IN[1] Przełącznik 1 $OUT[1] LED 1

$IN[2] Przełącznik 2 $OUT[2] LED 2

$IN[3] Drzwi bezpie-
czeństwa CH1

$OUT[3] -

$IN[4] Drzwi bezpie-
czeństwa CH2

$OUT[4] -

$IN[5] - $OUT[5] -

$IN[6] - $OUT[6] -

$IN[7] Chwytak otw. $OUT[7] Otwórz chwytak

$IN[8] Chwytak zamk. $OUT[8] Zamknij chwy-
tak

11.2 Wejścia/wyjścia układu sterowania, ready2_educate_advanced

Obszar wejść od $IN[100] do $IN[200] i obszar wyjść od $OUT[100] do
$OUT[200] zostały zmapowane.
Układ sterowania korzysta z następującego zakresu wejść/wyjść:

Wejście robota PROFINET Input

$IN[100] PGNO_FBIT Bit00 16.0

$IN[101] PGNO_FBIT Bit01 16.1

$IN[102] PGNO_FBIT Bit02 16.2

$IN[103] PGNO_FBIT Bit03 16.3

$IN[104] PGNO_FBIT Bit04 16.4

$IN[105] PGNO_FBIT Bit05 16.5

$IN[106] PGNO_FBIT Bit06 16.6

$IN[107] PGNO_FBIT Bit07 16.7

$IN[108] PGNO_PARITY 17.0

$IN[109] PGNO_VALID 17.1

$IN[110] $MOVE_ENABLE 17.2

$IN[111] $CONF_MESS 17.3

$IN[112] $DRIVE_OFF 17.4

$IN[113] $DRIVE_ON 17.5

$IN[114] $I_O_ACT 17.6

$IN[115] 17.7

$IN[116] EXT_START 18.0

$ANIN[1] Wejście analogowe 22

$IN[200] Zdefiniowany przez użyt-
kownika Bit00

30.4
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Wejście robota PROFINET Input

$IN[201] Zdefiniowany przez użyt-
kownika Bit01

30.5

$IN[202] Zdefiniowany przez użyt-
kownika Bit02

30.6

$IN[203] Zdefiniowany przez użyt-
kownika Bit03

30.7

$IN[204] Zdefiniowany przez użyt-
kownika Bit04

31.0

$IN[205] Zdefiniowany przez użyt-
kownika Bit05

31.1

$IN[206] Zdefiniowany przez użyt-
kownika Bit06

31.2

$IN[207] Zdefiniowany przez użyt-
kownika Bit07

31.3

Wyjście robota PROFINET Output

$OUT[100] PGNO_FBIT_REFL Bit00 15.0

$OUT[101] PGNO_FBIT_REFL Bit01 15.1

$OUT[102] PGNO_FBIT_REFL Bit02 15.2

$OUT[103] PGNO_FBIT_REFL Bit03 15.3

$OUT[104] PGNO_FBIT_REFL Bit04 15.4

$OUT[105] PGNO_FBIT_REFL Bit05 15.5

$OUT[106] PGNO_FBIT_REFL Bit06 15.6

$OUT[107] PGNO_FBIT_REFL Bit07 15.7

$OUT[108] $RC_RDY 16.0

$OUT[109] $ALARM_STOP 16.1

$OUT[110] $USER_SAF 16.2

$OUT[111] $PERY_RDY 16.3

$OUT[112] $ROB_CAL 16.4

$OUT[113] $I_O_ACTION 16.5

$OUT[114] $STOPMESS 16.6

$OUT[115] $ALARM_STOP_I 16.7

$OUT[116] $PRO_ACT 17.0

$OUT[117] PGNO_REQ 17.1

$OUT[118] APPL_RUN 17.2

$OUT[119] $PRO_MOVE 17.3

$OUT[120] $IN_HOME 17.4

$OUT[121] $IN_HOME1 17.5

$OUT[122] $IN_HOME2 17.6

$OUT[123] $IN_HOME3 17.7

$ANOUT[1] Wyjście analogowe 21

$OUT[200] Zdefiniowany przez użyt-
kownika bit 00

29.4
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Wyjście robota PROFINET Output

$OUT[201] Zdefiniowany przez użyt-
kownika bit 01

29.5

$OUT[202] Zdefiniowany przez użyt-
kownika bit 02

29.6

$OUT[203] Zdefiniowany przez użyt-
kownika bit 03

29.7

$OUT[204] Zdefiniowany przez użyt-
kownika bit 04

30.0

$OUT[205] Zdefiniowany przez użyt-
kownika bit 05

30.1

$OUT[206] Zdefiniowany przez użyt-
kownika bit 06

30.2

$OUT[207] Zdefiniowany przez użyt-
kownika bit 07

30.3
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12 Programowanie

Wskazówki dotyczące programowania robota można znaleźć w instruk-
cji obsługi i programowania KUKA System Software.
Wskazówki dotyczące programowania chwytaka można znaleźć w in-
strukcji obsługi i programowania GripperSpotTech.

12.1 Formularze – zestawienie

Formularz dołączony Opis

Gripper SET (>>> 12.1.1 "Formularz Gripper SET" Strona 79)

Gripper SYN SET (>>> 12.1.2 "Formularz Gripper SYN SET" Strona 80)

Gripper CHECK (>>> 12.1.3 "Formularz Gripper CHECK" Strona 80)

Gripper SYN CHECK (>>> 12.1.4 "Formularz Gripper SYN CHECK" Strona 81)

12.1.1 Formularz Gripper SET

Za pomocą formularza można ustawić status chwytaka.

Rys. 12-1: Formularz dołączony Gripper SET

Poz. Opis

1 Aktywne chwytaki

Wyświetlone zostaną tylko aktywne chwytaki.

2 Status chwytaka, który ma zostać ustawiony.

Liczba wybranych statusów i ich definicje w zależności od kon-
figuracji.

3 • CONT: Status jest ustawiany za pośrednictwem przebiegu
do przodu.

• [pusty]: Status jest ustawiany wraz z przebiegiem głównym.

4 Czas oczekiwania

Po upływie wskazanego czasu oczekiwania program jest konty-
nuowany.

• 0.0 … 10.0 s

Domyślnie: 0.2 s

To pole wyświetla się tylko wtedy, gdy jest włączony przebieg
główny.

5 Strategia błędu
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Poz. Opis
Jeśli dany status nie występuje, można ustawić strategię błędu.

• No Check: Program jest kontynuowany bez sprawdzania,
czy występuje dany status.

• Strategy 1…3: Skonfigurowane strategie błędu

12.1.2 Formularz Gripper SYN SET

Za pomocą formularza można ustawić status chwytaka w punkcie począt-
kowym lub docelowym ruchu. Status można przesuwać miejscowo lub
czasowo.

Rys. 12-2: Formularz dołączony Gripper SYN SET

Poz. Opis

1 Aktywne chwytaki

Wyświetlone zostaną tylko aktywne chwytaki.

2 Status chwytaka, który ma zostać ustawiony

Liczba wybranych statusów i ich definicje w zależności od kon-
figuracji.

3 Punkt, do którego odnosi się Gripper SYN SET

• START: Punkt początkowy ruchu
• END: Punkt docelowy ruchu
• PATH: Ustawić status w odniesieniu do punktu docelowego

ruchu. Dodatkowo możliwe jest przesunięcie miejscowe.

4 To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zostało wybrane
PATH.

Usunięcie punktu przełączania z punktu docelowego

• -2 000 … +2 000 mm
5 Przesunięcie operacji przełączania w czasie

• -1000 … 1000 ms

Podawana wartość czasu jest bezwzględna. Punkt przyłączania
zmienia się w zależności od prędkości robota.

12.1.3 Formularz Gripper CHECK

Za pomocą formularza można sprawdzić status chwytaka.
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Rys. 12-3: Formularz dołączony Gripper CHECK

Poz. Opis

1 Aktywne chwytaki

Wyświetlone zostaną tylko aktywne chwytaki.

2 Status chwytaka, który ma zostać sprawdzony

Liczba wybranych statusów i ich definicje w zależności od kon-
figuracji.

3 • CONT: Status jest sprawdzany za pośrednictwem
przebiegu do przodu.

• [pusty]: Status jest sprawdzany wraz z przebiegiem głów-
nym.

4 Strategia błędu

Jeśli dany status nie występuje, można ustawić strategię błędu.

• No Check: Program jest kontynuowany bez sprawdzania,
czy występuje dany status.

• Strategy 1…3: Skonfigurowane strategie błędu

12.1.4 Formularz Gripper SYN CHECK

Za pomocą formularza można sprawdzić status chwytaka w punkcie po-
czątkowym lub docelowym ruchu. Sprawdzanie statusu chwytaka można
przesunąć czasowo lub miejscowo.

Rys. 12-4: Formularz dołączony Gripper SYN CHECK

Poz. Opis

1 Aktywne chwytaki

Wyświetlone zostaną tylko aktywne chwytaki.

2 Status chwytaka, który ma zostać sprawdzony

Liczba wybranych statusów i ich definicje w zależności od kon-
figuracji.

3 Punkt, do którego odnosi się Gripper SYN CHECK

• START: Punkt początkowy ruchu
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Poz. Opis

• END: Punkt docelowy ruchu
• PATH: Sprawdzanie odnosi się do punktu docelowego ru-

chu. Dodatkowo możliwe jest przesunięcie miejscowe.

4 To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zostało wybrane
PATH.

Usunięcie punktu przełączania z punktu docelowego

• -2 000 … +2 000 mm
5 Czasowe przesunięcie sprawdzania

• -1000 … 1000 ms

Podawana wartość czasu jest bezwzględna. Czas sprawdzania
zmienia się w zależności od prędkości robota.

6 Strategia błędu

Jeśli dany status nie występuje, można ustawić strategię błędu.

• No Check: Program jest kontynuowany bez sprawdzania,
czy występuje dany status.

• Strategy 1…3: Skonfigurowane strategie błędu
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13 Konserwacja

13.1 Tabela konserwacji

Opis

Poniższa tabela zawiera przegląd prac konserwacyjnych, które należy wy-
konywać przy module (okresy konserwacji, czynności).
Podane w tabeli okresy konserwacji obowiązują dla warunków pracy ok-
reślonych w rozdziale Dane techniczne. W przypadku odchyleń należy się
skontaktować z firmą KUKA Deutschland GmbH!

Informacje dotyczące konserwacji robota i układu sterowania robota
znajdują się w instrukcji obsługi robota oraz instrukcji obsługi układu
sterowania robota.

Warunek

• Sąsiednie części instalacji muszą być wyłączone i zabezpieczone.

Prace konserwacyjne, przeglądowe oraz czyszczenie mogą przeprowa-
dzać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani i autoryzowani pracownicy.
Wszystkie pozostałe, nieopisane w tej dokumentacji prace konserwacyj-
ne, przeglądowe oraz czyszczenie mogą być wykonywane tylko przez
personel KUKA Deutschland GmbH.

OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem prac przy częściach modułu systemu robota znaj-
dujących się pod napięciem należy wyłączyć wyłącznik główny i zabez-
pieczyć go przed ponownym włączeniem przez osoby nieuprawnione.
Przewód sieciowy musi być odłączony od napięcia. Następnie należy
się upewnić, że układ sterowania robota i przewód sieciowy nie są pod
napięciem.
W przypadku stosowania układu sterowania robota KR C4 lub VKR C4:
Nie jest wystarczające wyzwolenie funkcji zatrzymania awaryjnego lub
zatrzymania bezpieczeństwa, lub też wyłączenie napędów przed rozpo-
częciem prac przy częściach znajdujących się pod napięciem, ponieważ
w przypadku systemów napędowych nowej generacji system robota nie
jest przy tym odłączany od sieci elektrycznej. Części nadal znajdują się
pod napięciem. Skutkiem mogą być śmiertelne bądź ciężkie obrażenia.

Częstotli-
wość

Czynność

1 dzień* • Sprawdzić działanie wszystkich urządzeń zabezpie-
czających w całym module.

• Sprawdzanie wszystkich funkcji modułu.
• Sprawdzić we wszystkich komponentach instalacji,

czy nie ma śladów zużycia i uszkodzenia, w razie po-
trzeby wymienić.

• Sprawdzić prawidłowe zamocowanie złączy wtyko-
wych.

• Sprawdzić, czy okablowanie nie jest uszkodzone.
• Sprawdzić prawidłowe zamocowanie złączek gwinto-

wanych.

*Codziennie przed rozpoczęciem szkolenia
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Zaleca się przeprowadzanie corocznej konserwacji w serwisie KUKA.

13.2 Odpływ kondensatu jednostki konserwacyjnej sprężonego powietrza

Warunek

• Sprężone powietrze jest podłączone
• Wyłącznik główny w położeniu „0”.

Sposób postępowania

• Otworzyć śrubę spustową kondensatu i spuścić kondensat do podsta-
wionego pojemnika.

Rys. 13-1: Odpływ kondensatu

1 Śruba spustowa kondensatu

W razie nadmiernego tworzenia się kondensatu należy sprawdzić wew-
nętrzny system sprężonego powietrza i w razie potrzeby zapobiec two-
rzeniu się kondensatu za pomocą odpowiednich środków.
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14 Naprawa

PRZESTROGA
Śruby mocujące (standard, klasa wytrzymałości 8.8) w połączeniach
śrubowych należy dokręcać momentami dokręcającymi podanymi w za-
łączniku (>>> 16 "Załącznik" Strona 96). Momenty dokręcające odbie-
gające od standardowych są podane bezpośrednio.
Podane rozmiary śrub i klasy wytrzymałości obowiązują w chwili zakoń-
czenia redakcji. Zasadniczo należy uwzględnić dane podane w katalogu
części zamiennych.
Śruby o klasie wytrzymałości 10.9 i wyższej można dociągnąć ze zna-
mionowym momentem dokręcającym tylko jeden raz, po pierwszym od-
kręceniu należy je wymienić na nowe.

14.1 Naprawa

Wskazówki dotyczące naprawy układu sterowania robota i manipulatora
można znaleźć w odpowiedniej instrukcji montażu i obsługi.
Wskazówki dotyczące naprawy chwytaka można znaleźć w dokumenta-
cji producenta.

14.2 Naprawa, zestawienie

Wariant Prace naprawcze

ready2_educate_basic • Wymiana chwytaka
(>>> 14.3.1 "Wymiana chwytaka, ready2_educate_basic"
Strona 86)

• Wymiana przełącznika drzwi ochronny
(>>> 14.3.2 "Wymiana przełącznika drzwi ochronnych"
Strona 87)

ready2_educate_pro • Wymiana chwytaka
(>>> 14.4.1 "Wymiana chwytaka, ready2_educate_pro"
Strona 88)

• Wymiana przełącznika drzwi ochronny
(>>> 14.3.2 "Wymiana przełącznika drzwi ochronnych"
Strona 87)

ready2_educate_advanced • Wymiana chwytaka
(>>> 14.5.1 "Wymiana chwytaka, ready2_educate_advan-
ced" Strona 90)

• Wymiana przełącznika drzwi ochronny
(>>> 14.3.2 "Wymiana przełącznika drzwi ochronnych"
Strona 87)

• Wymiana panelu dotykowego
(>>> 14.5.3 "Wymiana panelu dotykowego" Strona 92)

14.3 Naprawa, ready2_educate_basic

Przewidziane są następujące prace naprawcze:

• Wymiana chwytaka
(>>> 14.3.1 "Wymiana chwytaka, ready2_educate_basic" Strona 86)
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• Wymiana przełącznika drzwi ochronny
(>>> 14.3.2 "Wymiana przełącznika drzwi ochronnych" Strona 87)

14.3.1 Wymiana chwytaka, ready2_educate_basic

14.3.1.1 Demontaż chwytaka basic

Warunek

• Robot jest pozbawiony ciśnienia

Sposób postępowania

1. Odłączyć przewód pneumatyczny.
2. Odłączyć przewody chwytaka.
3. Wykręcić 3 śruby z gniazdem sześciokątnym M4x10-8.8 z

podkładkami i 1 śrubę z gniazdem sześciokątnym M4x16-8.8 z pod-
kładką z mocowania chwytaka (z boku chwyt.).

Rys. 14-1: Wymiana chwytaka

1 Śruba z gniazdem sześciokątnym M4x16-8.8 (1x)
2 Śruba z gniazdem sześciokątnym M4x10-8.8 (3x)
3 Przewód pneumatyczny
4 Chwytak
5 Przewody chwytaka

14.3.1.2 Montaż chwytaka basic

Warunek

• Robot jest pozbawiony ciśnienia

Sposób postępowania

1. Zamocować chwytak za pomocą 3 śrub z gniazdem sześciokątnym
M4x10-8.8 z podkładkami i 1 śrubą z gniazdem sześciokątnym
M4x16-8.8 z podkładką do mocowania chwytaka (z boku chwyt.).

2. Podłączyć przewód pneumatyczny.
3. Podłączyć przewody chwytaka.
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Rys. 14-2: Wymiana chwytaka

1 Śruba z gniazdem sześciokątnym M4x16-8.8 (1x)
2 Śruba z gniazdem sześciokątnym M4x10-8.8 (3x)
3 Przewód pneumatyczny
4 Chwytak
5 Przewody chwytaka

Rys. 14-3: Chwytak zamontowany

Nowo zamontowany chwytak musi zostać przebudowany, aby mógł pra-
cować w trybie NC (normally closed).
Informacje dotyczące przebudowy znajdują się w dokumentacji produ-
centa.

14.3.2 Wymiana przełącznika drzwi ochronnych

Warunek

• Układ sterowania robota musi być wyłączony i zabezpieczony przed
włączeniem przez osoby nieupoważnione.

Sposób postępowania

1. Odłączyć przewody.
2. Poluzować po 4 śruby z gniazdem sześciokątnym M4x20-A4-80 z każ-

dego przełącznika drzwi ochronnych.
3. Wymontować stary przełącznik drzwi ochronnych.
4. Zamocować nowy przełącznik drzwi ochronnych za pomocą 4 śrub z

gniazdem sześciokątnym M4x20-A4-80.
5. Podłączyć przewody.
6. Przeprowadzić test działania.

ready2_educate

BA ready2_educate V7 | Stan na: 13.06.2018 www.kuka.com | 87/109

N
ap

ra
w

a



Rys. 14-4: Wymiana przełącznika drzwi ochronnych

14.4 Naprawa, ready2_educate_pro

Przewidziane są następujące prace naprawcze:

• Wymiana chwytaka
(>>> 14.4.1 "Wymiana chwytaka, ready2_educate_pro" Strona 88)

• Wymiana przełącznika drzwi ochronny
(>>> 14.4.2 "Wymiana przełącznika drzwi ochronnych" Strona 89)

14.4.1 Wymiana chwytaka, ready2_educate_pro

14.4.1.1 Demontaż chwytaka pro

Warunek

• Robot jest pozbawiony ciśnienia

Sposób postępowania

1. Odłączyć przewody pneumatyczne.
2. Odłączyć przewody chwytaka.
3. Wykręcić 4 śruby z gniazdem sześciokątnym M5x16-8.8 wraz z pod-

kładkami z mocowania chwytaka (z boku chwyt.).

Rys. 14-5: Wymiana chwytaka
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1 Śruba z gniazdem sześciokątnym M5x16-8.8 (4x)
2 Przewody pneumatyczne
3 Przewody chwytaka
4 Chwytak
5 Mocowanie chwytaka

14.4.1.2 Montaż chwytaka pro

Warunek

• Robot jest pozbawiony ciśnienia

Sposób postępowania

1. Zamocować chwytak za pomocą 4 śrub z gniazdem sześciokątnym
M5x16-8.8 z podkładkami do mocowania chwytaka (z boku chwyt.).

2. Podłączyć przewody pneumatyczne.
3. Podłączyć przewody chwytaka.

Rys. 14-6: Wymiana chwytaka

1 Śruba z gniazdem sześciokątnym M5x16-8.8 (4x)
2 Przewody pneumatyczne
3 Przewody chwytaka
4 Chwytak
5 Mocowanie chwytaka

14.4.2 Wymiana przełącznika drzwi ochronnych

Warunek

• Układ sterowania robota musi być wyłączony i zabezpieczony przed
włączeniem przez osoby nieupoważnione.

Sposób postępowania

1. Odłączyć przewody.
2. Poluzować po 4 śruby z gniazdem sześciokątnym M4x20-A4-80 z każ-

dego przełącznika drzwi ochronnych.
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3. Wymontować stary przełącznik drzwi ochronnych.
4. Zamocować nowy przełącznik drzwi ochronnych za pomocą 4 śrub z

gniazdem sześciokątnym M4x20-A4-80.
5. Podłączyć przewody.
6. Przeprowadzić test działania.

Rys. 14-7: Wymiana przełącznika drzwi ochronnych

14.5 Naprawa, ready2_educate_advanced

Przewidziane są następujące prace naprawcze:

• Wymiana chwytaka
(>>> 14.5.1 "Wymiana chwytaka, ready2_educate_advanced" Stro-
na 90)

• Wymiana przełącznika drzwi ochronny
(>>> 14.5.2 "Wymiana przełącznika drzwi ochronnych" Strona 92)

• Wymiana panelu dotykowego
(>>> 14.5.3 "Wymiana panelu dotykowego" Strona 92)

14.5.1 Wymiana chwytaka, ready2_educate_advanced

14.5.1.1 Demontaż chwytaka

Warunek

• Robot jest pozbawiony ciśnienia

Sposób postępowania

1. Odłączyć przewody pneumatyczne.
2. Odłączyć przewody chwytaka.
3. Wykręcić 4 śruby z gniazdem sześciokątnym M5x16-8.8 wraz z pod-

kładkami z mocowania chwytaka (z boku chwyt.).
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Rys. 14-8: Wymiana chwytaka

1 Śruba z gniazdem sześciokątnym M5x16-8.8 (4x)
2 Przewody pneumatyczne
3 Przewody chwytaka
4 Chwytak
5 Mocowanie chwytaka

14.5.1.2 Montaż chwytaka

Warunek

• Robot jest pozbawiony ciśnienia

Sposób postępowania

1. Zamocować chwytak za pomocą 4 śrub z gniazdem sześciokątnym
M5x16-8.8 z podkładkami do mocowania chwytaka (z boku chwyt.).

2. Podłączyć przewody pneumatyczne.
3. Podłączyć przewody chwytaka.

Rys. 14-9: Wymiana chwytaka
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1 Śruba z gniazdem sześciokątnym M5x16-8.8 (4x)
2 Przewody pneumatyczne
3 Przewody chwytaka
4 Chwytak
5 Mocowanie chwytaka

14.5.2 Wymiana przełącznika drzwi ochronnych

Warunek

• Układ sterowania robota musi być wyłączony i zabezpieczony przed
włączeniem przez osoby nieupoważnione.

Sposób postępowania

1. Odłączyć przewody.
2. Poluzować po 4 śruby z gniazdem sześciokątnym M4x20-A4-80 z każ-

dego przełącznika drzwi ochronnych.
3. Wymontować stary przełącznik drzwi ochronnych.
4. Zamocować nowy przełącznik drzwi ochronnych za pomocą 4 śrub z

gniazdem sześciokątnym M4x20-A4-80.
5. Podłączyć przewody.
6. Przeprowadzić test działania.

Rys. 14-10: Wymiana przełącznika drzwi ochronnych

14.5.3 Wymiana panelu dotykowego

Warunek

• Moduł jest wyłączony i zabezpieczony przed ponownym włączeniem
przez osoby nieupoważnione.

Sposób postępowania

1. Odłączyć przewody.
2. Poluzować mocowania panelu dotykowego
3. Ostrożnie wyjąć panel dotykowy.
4. Włożyć nowy panel dotykowy.
5. Zamocować panel dotykowy.
6. Podłączyć przewody.
7. Włączyć moduł.
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Więcej informacji na temat panelu dotykowego można znaleźć w doku-
mentacji producenta.

ready2_educate

BA ready2_educate V7 | Stan na: 13.06.2018 www.kuka.com | 93/109

N
ap

ra
w

a



15 Wyłączenie z eksploatacji, składowanie i utylizacja

15.1 Wycofanie z eksploatacji

Wskazówki dotyczące wycofania układu sterowania robota i manipulato-
ra z eksploatacji można znaleźć w odpowiedniej instrukcji montażu i ob-
sługi.
Wskazówki dotyczące wycofania chwytaka z eksploatacji można zna-
leźć w dokumentacji producenta.

15.1.1 Wyłączanie modułu ready2_educate

Sposób postępowania

1. Zakończyć ćwiczenie dotyczące programowania w prawidłowy sposób.
2. Wyłączyć wyłącznik główny układu sterowania robota.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi i programowania
KUKA System Software (KSS).

15.1.2 Wyłączenie z eksploatacji

Warunek

• Należy wykonywać pracę zgodnie z wytycznymi dotyczącymi podzes-
połów zagrożonych elektrostatycznie.

Sposób postępowania

1. Ustawić robota w położeniu transportowym (>>> 7.1 "Transport modułu
ready2_educate" Strona 57).

2. Zabezpieczyć dane.
3. Przełączyć wyłącznik główny układu sterowania robota w położenie '0'.
4. Przełączyć wyłącznik główny konsoli obsługowej w położenie '0'.
5. Odłączyć przewód sieciowy od zasilania.
6. Odłączyć wszystkie przewody zasilania.

15.2 Składowanie

Wskazówki dotyczące składowania układu sterowania robota i manipu-
latora można znaleźć w odpowiedniej instrukcji montażu i obsługi.
Wskazówki dotyczące składowania układu zasilania energią można zna-
leźć w odpowiedniej instrukcji montażu i obsługi.
Wskazówki dotyczące składowania chwytaka można znaleźć w doku-
mentacji producenta.

Wskazówki

• Przed oddaniem do magazyny wyczyścić komponenty instalacji. Na
podzespołach nie mogą pozostać żadne pozostałości środków czy-
szczących. Komponenty muszą być suche.

• Przeprowadzić kontrolę wzrokową komponentów przed oddaniem do
magazynu. Usunąć wady przed oddaniem do magazynu.

• Przyłącza elektryczne zakryć odpowiednimi pokrywami.
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• Miejsce składowania nie może być zakurzone i musi być suche.
• Unikać wahań temperatury.
• Unikać wiatru i przeciągów.
• Unikać skraplania pary wodnej.
• Unikać dużej wilgotności powietrza.
• Pokrywy dobierać w taki sposób, aby nie mogły się odkręcić i stanowi-

ły barierę przed wpływami środowiska naturalnego.
• W komponentach nie pozostawiać żadnych odkręconych ani uderzają-

cych elementów lub je odpowiednio zamocować.
• Nie narażać komponentów na bezpośrednie działanie promieniowania

słonecznego w miejscu składowania.
• Należy uwzględnić i utrzymać dopuszczalne zakresy temperatury skła-

dowania.
• Miejsce składowania dobierać w taki sposób, by nie uszkodzić folii.
• Skontrolować komponenty w przypadku dłuższych czasów składowa-

nia.

15.3 Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania modułu ready2_educate należy go rozłożyć
na części i prawidłowo zutylizować z podziałem na grupy materiałowe. De-
montaż i utylizacja może zostać wykonana przez każde wyspecjalizowane
w tym zakresie przedsiębiorstwo.
Poniższa tabela zawiera przegląd zastosowanych materiałów. Wszystkie
elementy z tworzywa sztucznego są oznaczone symbolem materiału i na-
leży je utylizować zgodnie z przepisami.

Materiał Podzespół, element Dalsze informacje

Metale

Miedź Przewody, żyły

Stal Śruby, podkładki, obudo-
wa, płytka aplikacyjna,
części aplikacyjne

Tworzywa sztuczne

PUR Płaszcz przewodu

PU Węże, krążki

PC Szyby okienne

PA Sześcian

Informacje dotyczące utylizacji robota i układu sterowania robota można
znaleźć w instrukcji obsługi i montażu robota oraz w instrukcji obsługi i
montażu układu sterowania robota.
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16 Załącznik

16.1 Lista części zamiennych

Część zamienna Numer artykułu

Chwytak EP basic 00-295-228

Chwytak EP pro 00-295-222

Szczęki chwytaka EP pro 00-295-221

Sześcian EP 00-295-224

Przełącznik drzwi EP 00-295-226

Wspornik podłogowy EP 00-296-391

Przewód X96 00-294-409

Przewód czujników chwytaka GPP1108 00-294-780

Przewód czujników chwytaka GP406 00-294-410

Wąż ochronny EW-PAE-M16/P11 00-165-949

Wąż z tworzywa sztucznego PUN
4x0,75 czarny

00-217-698

Wkładka bezpiecznikowa płaska 5A 00-108-992

Magazyn 00-294-873

Uchwyt arkusza 00-294-874

Gorący drut 00-294-877

Dźwignia mimośrodu 00-294-883

Sześcian z haczykiem 00-294-886

Sześcian z pisakiem 00-294-894

Wkładka bezpiecznikowa płaska ATOF
1A

00-307-801

Wkładka bezpiecznikowa płaska ATOF
7,5A

00-307-799

Panel dotykowy SIMATIC HMI, KTP900
konfig.

00-309-908

Wąż z tworzywa sztucznego PUN-6x1-
BL

00-135-021

Uchwyt przyssawkowy EP 00-309-175

Wąż spiralny EP 00-309-176

Opcjonalna zsuwnia vision 00-307-867

Liniał z sześcianem 00-307-868

Uchwyt ssawki 00-307-869

Stacja centrująca 00-307-870

Płytka kalibracyjna 00-308-726

Kamera 00-284-176

Obiektyw 00-284-176

Switch 5xRJ45 1xSFP PoE GigE 00-219-506

CPU 1512SP F-1 PN DO ET 200SP 00-261-207
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Część zamienna Numer artykułu

ADAPTER MAGISTRALI SIMATIC BA
2XRJ45

00-241-983

Ethernet Switch RJ45 eCon 2050 00-188-785

16.2 Momenty dokręcania

Momenty dokręcania

O ile nie podano innych informacji, poniższe momenty dokręcania (Nm)
dotyczą śrub i nakrętek.
Podane wartości dotyczą lekko nasmarowanych, czarnych (np. fosfatyzo-
wanych) i powlekanych (np. mech. Zn, powłoka cynkowa, zabezpieczenia
śrub) śrub i nakrętek.

Klasa wytrzymałości
Gwint 8.8 10.9 12.9
M1,6 0,17 Nm 0,24 Nm 0,28 Nm

M2 0,35 Nm 0,48 Nm 0,56 Nm

M2,5 0,68 Nm 0,93 Nm 1,10 Nm

M3 1,2 Nm 1,6 Nm 2,0 Nm

M4 2,8 Nm 3,8 Nm 4,4 Nm

M5 5,6 Nm 7,5 Nm 9,0 Nm

M6 9,5 Nm 12,5 Nm 15,0 Nm

M8 23,0 Nm 31,0 Nm 36,0 Nm

M10 45,0 Nm 60,0 Nm 70,0 Nm

M12 78,0 Nm 104,0 Nm 125,0 Nm

M14 125,0 Nm 165,0 Nm 195,0 Nm

M16 195,0 Nm 250,0 Nm 305,0 Nm

M20 370,0 Nm 500,0 Nm 600,0 Nm

M24 640,0 Nm 860,0 Nm 1030,0 Nm

M30 1330,0 Nm 1700,0 Nm 2000,0 Nm

Klasa wytrzymałości
Gwint 8.8

ISO7991
imbus

10.9
ISO7380,
ISO07381

łeb soczewkowy
kołnierzowy

M3 0,8 Nm 0,8 Nm

M4 1,9 Nm 1,9 Nm

M5 3,8 Nm 3,8 Nm

Klasa wytrzymałości
Gwint 10.9

DIN7984
Śruby z łbem stożkowym płaskim

M4 2,8 Nm

Nakrętki kołpakowe M5 dokręcać momentem 4,2 Nm.
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16.3 Deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową WE nr 2006/42/WE, za-
łącznik II A

Producent/wprowadzający do obrotu:
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140, D-86165 Augsburg
oświadcza niniejszym, że produkt:

Oznaczenie produktu: ready2_educate_basic

Typ/model: Stanowisko szkoleniowe

spełnia wymagania dyrektywy maszynowej WE 2006/42/WE oraz nastę-
pujących dyrektyw:
dyrektywą WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
2014/30/WE
Zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:

• EN ISO 12100:2010
• EN ISO 13849-1:2015
• EN ISO 13849-2:2012
• EN ISO 13850:2015
• EN ISO 13857: 2008
• EN ISO 10218-1:2011
• EN ISO 10218-2:2011
• EN ISO 14119:2013
• EN ISO 14120:2015
• EN 614-1:2006+A1:2009
• EN 60204-1:2006+A1:2009
• EN 61000-6-2:2005
• EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Pełnomocnik ds. Gromadzenia Dokumentacji Technicznej:
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140, D-86165 Augsburg

16.4 Deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową WE nr 2006/42/WE, za-
łącznik II A

Producent/wprowadzający do obrotu:
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140, D-86165 Augsburg
oświadcza niniejszym, że produkt:

Oznaczenie produktu: ready2_educate_pro

Typ/model: Stanowisko szkoleniowe

spełnia wymagania dyrektywy maszynowej WE 2006/42/WE oraz nastę-
pujących dyrektyw:
dyrektywą WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
2014/30/WE
Zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:

• EN ISO 12100:2010
• EN ISO 13849-1:2015
• EN ISO 13849-2:2012
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• EN ISO 13850:2015
• EN ISO 13857: 2008
• EN ISO 10218-1:2011
• EN ISO 10218-2:2011
• EN ISO 14119:2013
• EN ISO 14120:2015
• EN 614-1:2006+A1:2009
• EN 60204-1:2006+A1:2009
• EN 61000-6-2:2005
• EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Pełnomocnik ds. Gromadzenia Dokumentacji Technicznej:
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140, D-86165 Augsburg

16.5 Deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową WE nr 2006/42/WE, za-
łącznik II A

Producent/wprowadzający do obrotu:
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140, D-86165 Augsburg
oświadcza niniejszym, że produkt:

Oznaczenie produktu: ready2_educate_advanced

Typ/model: Stanowisko szkoleniowe

spełnia wymagania dyrektywy maszynowej WE 2006/42/WE oraz nastę-
pujących dyrektyw:
dyrektywą WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
2014/30/WE
Zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:

• EN ISO 12100:2010
• EN ISO 13849-1:2015
• EN ISO 13849-2:2012
• EN ISO 13850:2015
• EN ISO 13857: 2008
• EN ISO 10218-1:2011
• EN ISO 10218-2:2011
• EN ISO 14119:2013
• EN ISO 14120:2015
• EN 614-1:2006+A1:2009
• EN 60204-1:2006+A1:2009
• EN 61000-6-2:2005
• EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Pełnomocnik ds. Gromadzenia Dokumentacji Technicznej:
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140, D-86165 Augsburg
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17 KUKA Service

17.1 Pomoc techniczna

Wstęp

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje na temat eksploatacji i obsługi
produktu oraz usuwania zakłóceń. W przypadku dalszych pytań, lokalny
oddział firmy jest do Państwa dyspozycji.

Informacje

Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie serwisowe potrzebne są na-
stępujące informacje:

• Opis problemu, ze wskazaniem czasu i częstotliwości występowania
usterki

• Możliwie obszerne informacje na temat elementów sprzętu i oprogra-
mowania całego systemu
Poniższa lista wskazuje, które informacje mają często istotne znacze-
nie:

‒ Typ i numer seryjny układu kinematycznego, np. manipulatora
‒ Typ i numer seryjny układu sterowania
‒ Typ i numer seryjny układu doprowadzania energii
‒ Nazwa i wersja oprogramowania systemowego
‒ Nazwy i wersje pozostałych/innych elementów oprogramowania lub

modyfikacji
‒ Zestaw diagnostyczny KRCDiag

W przypadku KUKA Sunrise dodatkowo: Dostępne projekty łącznie
z aplikacjami
Do wersji KUKA System Software starszych niż V8: Archiwum op-
rogramowania (KRCDiag nie jest tu jeszcze dostępne.)

‒ Dostępne aplikacje
‒ Dostępne osie dodatkowe

17.2 Biuro obsługi klienta KUKA

Dostępność

Biuro obsługi klienta KUKA jest dostępne w wielu krajach. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji.

Argentyna
Ruben Costantini S.A. (Agentur)
Luis Angel Huergo 13 20
Parque Industrial
2400 San Francisco (CBA)
Argentyna
Tel. +54 3564 421033
Faks +54 3564 428877
ventas@costantini-sa.com
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Australia
KUKA Robotics Australia Pty Ltd
45 Fennell Street
Port Melbourne VIC 3207
Australia
Tel. +61 3 9939 9656
info@kuka-robotics.com.au
www.kuka-robotics.com.au

Belgia
KUKA Automatisering + Robots N.V.
Centrum Zuid 1031
3530 Houthalen
Belgia
Tel. +32 11 516160
Faks +32 11 526794
info@kuka.be
www.kuka.be

Brazylia
KUKA Roboter do Brasil Ltda.
Travessa Claudio Armando, nº 171
Bloco 5 - Galpões 51/52
Bairro Assunção
CEP 09861-7630 São Bernardo do Campo - SP
Brazylia
Tel. +55 11 4942-8299
Faks +55 11 2201-7883
info@kuka-roboter.com.br
www.kuka-roboter.com.br

Chile
Robotec S.A. (Agency)
Santiago de Chile
Chile
Tel. +56 2 331-5951
Faks +56 2 331-5952
robotec@robotec.cl
www.robotec.cl

Chiny
KUKA Robotics China Co., Ltd.
No. 889 Kungang Road
Xiaokunshan Town
Songjiang District
201614 Shanghai
P. R. China
Tel. +86 21 5707 2688
Faks +86 21 5707 2603
info@kuka-robotics.cn
www.kuka-robotics.com
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Niemcy
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstr. 140
86165 Augsburg
Niemcy
Tel. +49 821 797-1926
Faks +49 821 797-41 1926
Hotline.robotics.de@kuka.com
www.kuka.com

Francja
KUKA Automatisme + Robotique SAS
Techvallée
6, Avenue du Parc
91140 Villebon S/Yvette
Francja
Tel. +33 1 6931660-0
Faks +33 1 6931660-1
commercial@kuka.fr
www.kuka.fr

Indie
KUKA India Pvt. Ltd.
Office Number-7, German Centre,
Level 12, Building No. - 9B
DLF Cyber City Phase III
122 002 Gurgaon
Haryana
Indie
Tel. +91 124 4635774
Faks +91 124 4635773
info@kuka.in
www.kuka.in

Włochy
KUKA Roboter Italia S.p.A.
Via Pavia 9/a - int.6
10098 Rivoli (TO)
Włochy
Tel. +39 011 959-5013
Faks +39 011 959-5141
kuka@kuka.it
www.kuka.it
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Japonia
KUKA Japan K.K.
YBP Technical Center
134 Godo-cho, Hodogaya-ku
Yokohama, Kanagawa
240 0005
Japonia
Tel. +81 45 744 7531
Faks +81 45 744 7541
info@kuka.co.jp

Kanada
KUKA Robotics Canada Ltd.
6710 Maritz Drive - Unit 4
Mississauga
L5W 0A1 
Ontario
Kanada
Tel. +1 905 670-8600
Faks +1 905 670-8604
info@kukarobotics.com
www.kuka-robotics.com/canada

Korea
KUKA Robotics Korea Co. Ltd.
RIT Center 306, Gyeonggi Technopark
1271-11 Sa 3-dong, Sangnok-gu
Ansan City, Gyeonggi Do
426-901
Korea
Tel. +82 31 501-1451
Faks +82 31 501-1461
info@kukakorea.com

Malezja
KUKA Robot Automation (M) Sdn Bhd
South East Asia Regional Office
No. 7, Jalan TPP 6/6
Taman Perindustrian Puchong
47100 Puchong
Selangor
Malezja
Tel. +60 (03) 8063-1792
Faks +60 (03) 8060-7386
info@kuka.com.my
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Meksyk
KUKA de México S. de R.L. de C.V.
Progreso #8
Col. Centro Industrial Puente de Vigas
Tlalnepantla de Baz
54020 Estado de México
Meksyk
Tel. +52 55 5203-8407
Faks +52 55 5203-8148
info@kuka.com.mx
www.kuka-robotics.com/mexico

Norwegia
KUKA Sveiseanlegg + Roboter
Sentrumsvegen 5
2867 Hov
Norwegia
Tel. +47 61 18 91 30
Faks +47 61 18 62 00
info@kuka.no

Austria
KUKA Roboter CEE GmbH
Gruberstraße 2-4
4020 Linz
Austria
Tel. +43 7 32 78 47 52
Faks +43 7 32 79 38 80
office@kuka-roboter.at
www.kuka.at

Polska
KUKA Roboter CEE GmbH Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Polsce
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
Polska
Tel. +48 327 30 32 13 or -14
Faks +48 327 30 32 26
ServicePL@kuka-roboter.de

Portugalia
KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Rua do Alto da Guerra n° 50
Armazém 04
2910 011 Setúbal
Portugalia
Tel. +351 265 729 780
Faks +351 265 729 782
info.portugal@kukapt.com
www.kuka.com
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Rosja
KUKA Russia OOO
1-y Nagatinskiy pr-d, 2
117105 Moskau
Rosja
Tel. +7 495 665-6241
support.robotics.ru@kuka.com

Szwecja
KUKA Svetsanläggningar + Robotar AB
A. Odhners gata 15
421 30 Västra Frölunda
Szwecja
Tel. +46 31 7266-200
Faks +46 31 7266-201
info@kuka.se

Szwajcaria
KUKA Roboter CEE GmbH
Linz, Zweigniederlassung Schweiz
Heinrich Wehrli-Strasse 27
5033 Buchs
Szwajcaria
Tel. +41 62 837 43 20
info@kuka-roboter.ch

Słowacja
KUKA Roboter CEE GmbH
organizačná zložka
Bojnická 3
831 04 Bratislava
Słowacja
Tel. +420 226 212 273
support.robotics.cz@kuka.com

Hiszpania
KUKA Iberia, S.A.U.
Pol. Industrial
Torrent de la Pastera
Carrer del Bages s/n
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Hiszpania
Tel. +34 93 8142-353
comercial@kukarob.es
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Republika Południowej Afryki
Jendamark Automation LTD (Agency)
76a York Road
North End
6000 Port Elizabeth
Republika Południowej Afryki
Tel. +27 41 391 4700
Faks +27 41 373 3869
www.jendamark.co.za

Tajwan
KUKA Automation Taiwan Co. Ltd.
1F, No. 298 Yangguang ST.,
Nei Hu Dist., Taipei City, Taiwan 114
Tajwan
Tel. +886 2 8978 1188
Faks +886 2 8797 5118
info@kuka.com.tw

Tajlandia
KUKA (Thailand) Co. Ltd.
No 22/11-12 H-Cape Biz Sector Onnut
Sukhaphiban 2 road, Prawet
Bangkok 10250
Tajlandia
Tel. +66 (0) 90-940-8950
HelpdeskTH@kuka.com

Czechy
KUKA Roboter CEE GmbH
organizační složka
Pražská 239
25066 Zdiby
Czechy
Tel. +420 226 212 273
support.robotics.cz@kuka.com

Węgry
KUKA HUNGÁRIA Kft.
Fö út 140
2335 Taksony
Węgry
Tel. +36 24 501609
Faks +36 24 477031
info@kuka-robotics.hu
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USA
KUKA Robotics Corporation
51870 Shelby Parkway
Shelby Township
48315-1787 
Michigan
USA
Tel. +1 866 873-5852
Faks +1 866 329-5852
info@kukarobotics.com
www.kukarobotics.com
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