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APC (Absolute Pulse Coder): Arıza kodu 300 

Ekranda 300 APC X diye görünür. Sebebi ise tezgah kapalıyken tüm eksen parametrelerini hafızada 
tutmasını sağlayan 2 veya 4 adet alkalin pil vardır. Bu pillerin ömrü bittiği için bu arızayı verir. Bu arıza 
onarılmadan önce piller değiştirilmelidir. Aksi takdirde tekrar arızaya geçebilir 

Arızayı giderme: Tezgahımızın hangi ekseni arıza verdiyse (yani alarm mesaj ekranında 300 APC: x,y,z,c) 
Bu eksenlerden X ekseninin arıza verdiğini düşünürsek yapmamız gereken prosedürler şunlar: 

 İlk önce tezgahımızın arıza veren eksen hariç: yani x in dışındaki eksenler (Y ve Z) eksenlerini 
referansa çekeriz. 
Eğer tezgahımızda bağımsız eksen çekme özelliği yoksa G91 G28 Y0. Z0. Programını yazarakta 
çekebilirsiniz. 

 Arızalı eksenimiz HANDLE modu ile  (bu mod bazı tezgahlarda arızadayken çalışmayabilir bunu 
O.T RELEASE butonu ile birlikte HANDLE  butonuna bastıgımızda el tamburu (HANDWEEL) aktif 
olacatır.)  X eksenini göz kararı referans yerine çekeriz. 

DİKKAT! : Emniyet switchlerine yaklasık 10 veya 20 mm kala geride bırakmalıyız ki emniyet 
swichinin bi anlamı olsun. Nasıl ayarlayacağım ben derseniz kolay ilk önce kontrollu bir şekilde düşük 
hızda X eksenini referans konumuna çekin taaki tezgah OVER TRAVEL X arızasını verene kardar. Bu 
arızayı gördüğünüzde tezgâh ilerlemeyi durduracaktır. RESET butonuna basıp tezgahın ana 
ekranından RELATİVE sekmesinden OPRT butonuna basıp ardından ORJIN> ALL EXEC e basıp tüm 
eksenleri  sıfır olacak şekilde ayarlayın ve X eksenini ekranı takip ederek 20 mm geriye çekin. 

 Bu adımda MDI modunda OFFSET/SETTING ekranından SETING sekmesine geçerek 
PARAMETRE WRITE : 0 olan yeri PARAMETRE WRITE:1 yapın. Tezgah parametreleri 
değiştirme korumasının açık olduğına dair arıza verecektir.  

 RESET butonuna basın  ve ardından SYSTEM butonuna basıp parametrelerin olduğu ekran 
açılacaktır. Ekranın altındaki SAĞA OK butonuna basın 1815 yazıp SEARCH butotuna basın. 

 Çıkan parametrede: 
1815   APC APZ   OPT 
X  0 0 1 1 0 0 0 0 
Y  0 0 1 1 0 0 0 0 
Z   0 0 1 1 0 0 0 0 

 Bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Arızalı eksenimiz X olduğu için  X parametresi 
üzerinde ok tuşlarıyla sağa geçerek APZ ve APC başlığı altındaki 1 değerlerini sıfır yapmak 
için 0 yazıp INPUT butonuna basarak sıfır yapıyoruz. ( TEZGAHIMIZ MDI MODUNDA 
OLMALI) 

 Tezgahımızı komple kapatıyoruz 10 saniye kadar bekleyip tekrar açıyoruz. Hiçbir şey 
yapmadan SYSTEM den OPRT butonuna basıp 1815 yazıp SEARCH diyoruz aynı ekranda bu 
defa 0 yaptığımız yerleri  tekrar 1 yapıp ardındadan OFFSET/SETTİNG den SETTING 
sekmesine geçereik PARAMETRE WRITE:1 değerini tekrar sıfır yapıyoruz ve tezgahımızı 
kapatıp ardından REGULATOR un şalter i de kapatıyoruz. 20 saniye bekleyip tekrar açıyoruz 
arızamız gitmiş olacak. Tüm eksenleri referansa çekiyoruz. 
 
Bu yaptığımız işlemde  tezgahımızın tüm eksenlerinin sıfır noktası bozulacaktır. İş 
bağlamadan önce tüm takımları tek tek sıfırlamanız gerekli. 
 
Eğer arıza işleme merkezi (Freze)  tezgahında ve Z eksenindeyse dikkat edilmesi gereken 
önemli yerler var. Mesela ATC hareketleri…  

 


