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Læs dette først

Denne manual udstyrer dig med den information, du har brug for, for at foretage leveringskon-
trol, tage maskinen i drift og anvende den. Kontakt din forhandler, hvis der opstår problemer ved 
installering og idrifttagning. HTC Sweden AB påtager sig under ingen omstændigheder noget 
ansvar for uheldige følger, hverken direkte eller indirekte, hvis maskinen anvendes i strid med 
anvisningerne.

• Selv om der er gjort meget for, at informationerne i denne manual er korrekte og fuldstændige, tager HTC  
 Sweden AB ikke ansvar for eventuelle fejl eller manglende oplysninger. HTC Sweden AB forbeholder sig ret  
 til at ændre beskrivel serne i denne manual uden forudgående varsel. 

• Denne manual må hverken helt eller delvist kopieres eller på nogen måde anvendes uden HTC’s skriftlige 
 godkendelse. 

Varemærker

HTC er et varemærke, der ejes af HTC Sweden AB. Øvrige navne og produkter, der nævnes i 
denne manual, kan være registrerede varemærker, der ejes af de respektive virksomheder. 

© HTC Sweden AB, 2004. Med eneret.
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Garanti

Se garantibeviset, der følger med maskinen.

Sikkerhedsforskrifter

• Kun personale, der har fået behørig uddannelse og har læst denne manual, må betjene, 
reparere eller på anden måde håndtere maskinen. 

• Maskinen må kun anvendes til slibning og polering af natursten, terrazzo, beton eller andre 
 materialer, der er angivet i denne manual. 

• Der må kun benyttes originalværktøj og originalreservedele til maskinen. Ellers gælder 
 CE-mærkningen og garantien ikke 

• Maskinen må kun løftes i den dertil indrettede løftebøjle. Maskinen må ikke løftes i 
 håndtag,  motor, chassis eller andre dele. Maskinen transporteres let på en lastepalle, når 

den er godt fastgjort på denne.

• Maskinen skal altid opbevares i et tørt og opvarmet rum, når den ikke er i brug. I modsat fald 
kan den blive beskadiget på grund af indvendig kondens.

• Hvis maskinen alligevel opbevares koldt, skal den stå i et opvarmet rum i mindst to (2) timer, 
før den tages i anvendelse.

• Maskinen må ikke flyttes med håndkraft på en skrånende flade. Selv en lille hældning kan 
medføre rullekræfter, der er så store, at man ikke kan bremse bevægelsen med håndkraft. 

• Maskinen må ikke anvendes på en skrånende flade. 

• Maskinen må ikke anvendes i miljøer, hvor der foreligger eksplosionsrisiko eller brandfare. 

• Benyt personligt beskyttelsesudstyr såsom sko med stålkappe, beskyttelsesbriller, beskyttel-
ses handsker og høreværn. 

• Inden maskinen startes, skal det kontrolleres, at samtlige faser er i drift. Kontrollér den med 
test tilbehør.

 
• Maskinen må ikke startes med slibehovedet løftet op. Den må kun startes med de roterende 

skiver mod gulvet og med det rette tilbehør monteret. 

• Maskinen må ikke startes, uden at den stænkbeskyttelse, der udgør pakningen mellem slibe-
hovedet og gulvet, er monteret. Check desuden, at stænkbeskyttelsen er i god stand.

• Tanken må kun fyldes med koldt vand. 

• Der må ikke tilsættes kemikalier til vandet. Kemikalier kan forårsage lækage med efterfølgen-
de elektriske farer og skader. 

• Vær forsigtig ved påfyldning af vand, så elektriske farer og skader undgås. 
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• Vandtanken må kun bruges til det formål, den er beregnet til. 

• Ved tørslibning skal der benyttes en tilpasset støvudskiller, f.eks. HTC D26, D30, D55 eller 
større. 

• Ved fjernelse af lim og ved vådslibning skal maskinen altid vippes op efter slibning, så den 
ikke sætter sig fast på gulvet og ødelægger maskindelene eller gulvet ved start.

• Ved udskiftning af slibeskiver skal betjeningsstrømmen altid være slået fra, og netspæn-
dingskontakten skal være trukket ud. 

• Efter slibning kan slibeskiverne være varme. Lad maskinen stå vippet op et stykke tid, og 
brug handsker, når du løsner slibeskiverne. 

• Ved reparation skal strømmen til maskinen være afbrudt. 
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Maskinplade

Maskinens modelnummer og serienummer står på maskinpladen. Denne information er nødven-
dig, når man skal bestille reservedele til maskinen. Angiv maskinens modelnummer og serienum-
mer herunder til eventuel senere brug. 

MODELNUMMER _________________________________________________________

SERIENUMMER ____________________________________________________________

Ved levering

Ved levering skal følgende enkeltdele være inkluderet. Kontakt forhandleren, hvis noget af det 
mangler. 

• Slibemaskine
• Stænkbeskyttelse
• Manual

Udpakning af maskinen

• Kontroller omhyggeligt, at hverken pakningen eller maskinen er beskadiget ved leveringen. 
Hvis der er tegn på skader, kontaktes forhandleren, og skaden anmeldes. 

• Kontrollér, at leverancen svarer til det bestilte. I tvivsspørgsmål kontaktes forhandleren. 
• Læs omhyggeligt sikkerhedsinstruktionerne og manualen igennem før brug.
 

CE-mærkning

CE-mærkning af et produkt garanterer dets fri bevægelighed inden for EU ifølge EU-reglerne. 
CE-mærkningen garanterer, at produktet opfylder forskellige direktiver vedrørende produktet (op-
fylder EMC-direktiverne og de øvrige relevante krav i de såkaldte direktiver for nye procedurer). 
Slibemaskinen HTC 500 er forsynet med CE-mærket i overensstemmelse med lavspændingsdi-
rektivet (LVD) og maskindirektivet og i overensstemmelse med EMC-direktivet. EMC-direktivet fo-
reskriver, at et elektrisk apparat ikke må forstyrre sine omgivelser med elektromagnetisk stråling, 
og at det desuden skal være uimodtageligt for elektromagnetiske forstyrrelser i omgivelserne.
På de følgende sider findes Manufacturer’s Declaration of Conformity (producentens overenss-
temmelseserklæring), der viser, at slibemaskinen HTC 500 er harmoniseret efter EMC-direktivet. 
HTC 500 er klassificeret til anvendelse i miljøer som f.eks. tung industri, klasse A.
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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Overensstemmelseserklæring ifølge
• Maskindirektivet - 98/37/EØF
• EMC-direktivet - 89/336/EØF
• Lavspændingsdirektivet - 73/23/EØF inklusive tillæg
• CE-mærkningsdirektivet - 93/68/EØF

 Udstyrstype Slibemaskine
 Fabrikat HTC
 Varemærke HTC ___________________
 Serienummer ___________________

Producent
HTC Sweden AB
Box 69
614 22 Söderköping

I tillægget findes de dokumenter, der er anvendt til verificering af overensstemmelse.

Yderligere information om maskindirektivet
Overensstemmelseserklæring ifølge bilag 2A.
Produktet er i overensstemmelse med maskindirektivet 89/392/EØF med tillæg.

Yderligere information om EMC-direktivet
Apparatet er i overensstemmelse med de harmoniserede EMC-standarder, der er angivet i tillæg-
get.
Se teknisk rapport 97028.

Yderligere information om lavspændingsdirektivet
Produkterne er i overensstemmelse med god sikkerhedsteknisk praksis inden for EØS, selv om 
de ikke er i fuld overensstemmelse med de standarder og andre tekniske specifikationer, der 
er angivet i tillægget. HTC Sweden AB har et internt system til kvalitetssikring, der garanterer 
overensstemmelse mellem det fremstillede produkt og den tekniske dokumentation. 

Yderligere information om lavspændingsdirektivet
CE-mærkningen af et produkt garanterer dets fri bevægelighed inden for EU ifølge EU-reglerne. 
CE-mærkningen garanterer, at produktet opfylder forskellige direktiver vedrørende produktet (op-
fylder EMC-direktiverne og de øvrige relevante krav i de såkaldte direktiver for nye procedurer). 
Produktet er CE-mærket i 1997.

Som producent garanterer vi under ansvar, at produktet følger bestemmelserne i ovennævnte 
direktiver.

Dato:       -     -  
 
Sten Jeansson
Adm. dir.
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Tillæg til OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Følgende harmoniserede standarder er anvendt:

Standarder     Dato   Kommentar

-      -    -

Følgende nationale standarder er anvendt:

Standarder     Dato   Kommentar

SS-EN 292-1

SS-EN 292-2

Følgende virksomhedsstandarder eller andre tekniske specifikationer er anvendt:
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Indledning

HTC 500 kan anvendes til våd- og tørslibning af marmor, terrazzo, granit og beton. Den kan an-
vendes til både nedslibning og polering.

OBS!
Maskinen må kun betjenes eller repareres af personale, der har fået behørig praktisk og teoretisk 
uddannelse. 

OBS!
Instruktionerne i denne manual skal følges, for at CE-mærkningen gælder.
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Maskinbeskrivelse

Maskinen er opbygget af et antal hovedkomponenter, motor, roterende slibeenhed, frekvensom-
former, betjeningspanel, chassis, styrehåndtag og hjul. HTC 500 kan fås med to forskellige moto-
rer: 115 V eller 400 V.

Maskinen kan have blødstart eller frekvensomformer. Forskellen ligger i, at maskinens omdrej-
ningstal reguleres af en frekvensomformer, der styres fra betjeningspanelet. Slibeskivernes 
rotationsretning kan også ændres fra betjeningspanelet (læs mere under afsnittet Drift side 16). 
Maskiner med blødstart har kun én hastighed.

Maskinen er opbygget omkring et chassis med hjul. Motoren med den roterende slibeenhed er 
monteret i chassisets nedre del på en sådan måde, at der er en vis bevægelse mellem chas-
sis og motorenhed. Skruerne mellem slibehovedets fæste og chassiset må ikke være for hårdt 
spændt. Løsn dem, så de får en vis bevægelighed. Skiven skal kunne dreje.

Styrehåndtaget kan indstilles i flere forskellige hældningsgrader. Vælg en indstilling, der passer 
dig.

Vandtanken er fremstillet af rotationsstøbt polyethan. Vandet ledes via en slange med lukkehane 
frem til den store skives periferi. Tankvolumen: 17 liter.

Slibeskjoldet har to tilslutninger til den eksterne støvsugerslange, der skal anvendes ved tørslib-
ning.

Maskinen kan let forsynes med et stort antal slibeskiver og tilbehør afhængigt af det materiale, 
der skal slibes. Udskiftning af slibeskiver, se side 14-15.
Oplysninger om forskelligt tilbehør, se HTC’s slibeguide.

1. Løftebøjle 6. Ekstravægte 11. Indstilleligt håndtag

2. Tilslutning støvsuger 7. Hjul 12. Betjeningspanel

3. Slibehoved: 8. Nettilslutning 16-32A 13. Filter

4. Vandtank 9. Frekvensomformer 14. Vandslange + hane

5. Motor 10. Slanger med Y-kobling

3

2

1

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14
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Fig. 1
Motorens rotationsretning set oppefra gennem blæserskjoldet. Normal rotationsretning er fremad 
HTC med frekvensomformer har altid samme rotationsretning, uanset hvordan faserne er in-
dkoblet. HTC blødstart derimod påvirkes af de indgående faser, og derfor skal man være op-
mærksom på netop dette.

Normal retning
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Tør- og vådslibning

Ved tørslibning bør der sluttes en støvudskiller til maskinen. Støvudskilleren sluttes til de to udtag, 
der er på maskinens beskyttelsesskjold. Hvis kun det ene udtag sluttes til, skal det andet dækkes 
til. Kapaciteten på støvudskilleren bør tilpasses efter maskinens kapacitet. Ved vådslibning fylder 
man koldt vand i tanken og starter flowet ved at åbne for hanen, der er placeret på chassisets 
venstre side under tanken (set fra brugeren).

Reguleringsknapper - funktionsbeskrivelse

HTC 500 frekvensstyret

DUTY  Driftslampe, der lyser, når maskinen er klar til brug.

RESET  Efter et nødstop eller en fejlfunktion skal nulstillingsknappen trykkes ind i to  
   sekunder, før maskinen kan tages i brug igen.

SPEED  Knap, der regulerer slibeskivernes rotationshastighed. Drejning af knappen  
   med uret giver højere rotationshastighed, og drejning mod uret giver lavere  
   hastighed.

REV – FWD Anvendes til start og stop af maskinen.
   Regulerer slibeskivernes rotationsretning fremad og bagud. 
   Definitionen af, hvad der er fremad og bagud, fremgår af billedet på side 12.

ON - OFF  Til frakobling og tilkobling af maskinens driftsspænding. Må ikke bruges til   
   start og stop af maskinen.

HTC 500 blødstart

REV – FWD Anvendes til start af maskinen. Regulerer slibeskivernes rotationsretning   
   fremad og bagud. Kontrollér, at skiverne roterer den rigtige vej. Skift ikke ro 
   tationsretning uden at lade maskinen stå helt stille indimellem. Ellers kan   
   blødstartenheden blive beskadiget.

STOP  Standser maskinen.

EMERGENCY STOP Afbryder strømmen til maskinen. Skal drejes for at blive nulstillet.

Kontrolpanel på blødstart Kontrolpanel på frekvensstyret maskine
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Montering/afmontering af slibeskiver

Ved montering af slibeskiver skal følgende sikkerhedsforanstaltninger træffes:

• Eventuelle vægtsæt skal fjernes.

• Strømtilførslen skal være koblet fra. Tag strømkablet ud af stikket.

Fold maskinen op og afmontér de eksisterende slibeskiver med medfølgende specialværktøj. Se 
billedet. Tilbehøret kan også skrues fast, hvis det ønskes.

Bemærk følgende ved arbejde med værktøj og værktøjsskiver:

• Skiverne kan umiddelbart efter anvendelse af maskinen være meget varme.

Efter udskiftning af tilbehør skal dette låses fast med det medfølgende specialværktøj. Fold ma-
skinen ned igen. Kontrollér stænkbeskyttelsen omkring skjoldet til slibehovedet. Hvis stænkbe-
skyttelsen ikke justeres, kan den blive ødelagt, idet værktøjerne på grund af slitage ikke altid har 
samme arbejdshøjde. 

Låsning af værktøjsskive med specialværktøj.
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Montering og udskiftning af tilbehør

Ved arbejde med slibeværktøjerne skal netspændingen til maskinen altid være afbrudt. Gør det til 
en vane altid at trække stikket ud af kontakten, før arbejdet påbegyndes.

Begynd med at vippe maskinen bagud.
Husk, at slibeværktøjerne kan være meget varme, hvis der lige er udført slibning med maskinen. 

HTC 500 er udstyret med vores nye patenterede og mønsterbeskyttede værktøjssystem, 
EZchange™. Det består af vinger med diamantslibeværktøj på. Disse vinger vippes ned og sky-
des ind i en værktøjsholder og låses fast med et let slag med en rekylfri gummihammer.

Montér slibeværktøjet ved at føre det let fremhældende ned i de dertil indrettede spor på 
værktøjsholderen. Derefter skydes værktøjet frem og væk fra værktøjsholderens centrum som 
vist på billede 1.

Lås derefter værktøjet i værktøjsholderen ved at slå nogle lette slag med en gummihammer som 
vist på billede 2.

Montér derefter værktøjsholderen på maskinen, vend den om til arbejdsstilling, og kontrollér, at 
stænkbeskyttelsen er korrekt monteret.

Slut maskinen til elnettet.

Løsning af slibeværktøjet i forbindelse med udskiftning af værktøjet sker lettest med et par lette 
slag mod slibeværktøjet med en gummihammer. Nu gøres det dog i den modsatte retning. Slå 
mod værktøjet, til det løsnes, og løft det ud af styresporene i værktøjsholderen som vist på bil-
lede 3.

Billede 1. Ved mon-
tering af et sli-
beværktøj fører man 
først værktøjet ned 
i værktøjsholderens 
styrespor.

Billede 2. Deref-
ter kan man med 
nogle lette slag 
låse værktøjet i 
værktøjsholderen 
med en gummi-
hammer.

Billede 3. For at 
løsne værktø-
jet kan man slå 
mod det, så dets 
låsning slipper. 
Derefter løftes det 
op af styresporet.
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Drift

Følgende afsnit beskriver slibemaskinens betjening og drift. Afsnittet behandler ikke slibetekniske 
aspekter såsom valg af slibeværktøj osv. Se Slibeguiden fra HTC for at få oplysninger om valg af 
værktøj.

OBS!
Kun personale med behørig uddannelse må betjene maskinen. 
Det forudsættes, at det aktive personale tager del i sikkerhedsforskrifterne.

Det forudsættes også, at maskinen står på det underlag, der skal slibes, at underlaget ikke skrå-
ner, og at der er monteret slibeskiver.

Foranstaltninger før start.

1. Undersøg omhyggeligt gulvet, og fjern eventuelle dele, der stikker op, f.eks. armeringsjern 
eller bolte, samt løst affald, der ellers kan sætte sig fast i maskinen.

2. Indstil styrehåndtaget på den ønskede arbejdsstilling.

3.  Montér det ønskede værktøj på maskinen. 

4.  Montér og kontrollér stænkbeskyttelsen.

5. Slut spændingen til udtaget på frekvensomformerens side.

6. Kontrollér, at samtlige faseindikationslamper lyser (gælder frekvensstyrede maskiner).

7. Hvis ingen af dioderne lyser, skal maskinen dobbeltkontrolleres med det rette testværktøj. 

8. Ved tørslibning bør der være tilkoblet en støvudskiller, som er startet, inden maskinen star-
tes. 

Start af maskinen

1. Begynd med at spændingssætte frekvensomformeren ved at dreje på ON/OFF-grebet. Når 
du gør dette, tændes en lampe (”duty”). Den viser, at maskinen står standby. 

2. Indstil den hastighed, du vil begynde at slibe med. Jo mere ujævnt gulvet er, des lavere has-
tighed skal du køre med. 

3. Start maskinen ved at vælge rotationsretning. 
 
OBS!
ON/OFF skal ikke benyttes til start og stop af skivernes rotationsretning! 

OBS!
Maskinen må kun startes, hvis samtlige lamper lyser. 
Vedrørende afhjælpning, se de næste kapitler om fejlsøgning.

OBS!
Brug kun HTC originalværktøj.
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Tekniske specifikationer

HTC 500E HTC 500E HTC 500S

Motor: 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW
Strømbelastning 
(maks.):

16 A 32 A 16 A

Forsyningsspænd-
ning:

3 x 400 V 2 x 115 V 3 x 400 V

Maskinvægt: 147 kg 147 kg 145 kg
Vægtsæt: 3 x 10 kg 3 x 10 kg 3 x 10 kg
Slibetryk (ekstravæg-
te):

100-(130) kg 100-(130) kg 100-(130) kg

Slibediameter: 500 mm 500 mm 500 mm
Omdrejningstal: 300-1.300 o/min 300-1.300 o/min 750 o/min
Tankvolumen (vand): 17 l 17 l 17 l
Slibeskiver: 3 x 220 3 x 220 3 x 220

OBS!

HTC forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer.

555/21.8 973/38.3
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Miljø

HTC’s maskiner er for størstedelen konstrueret af genanvendelige metaller og plaststoffer. 
Herunder angives de væsentligste materialer, der er anvendt.

Chassis

Ramme  Stål, elforzinket metal
Hjul   Polyurethanfyldte gummihjul med stålfælge
Skjold  ABS-plast
Vandtank  Polyethen

Elektrisk system

Kabler  Kobberledere med PVC-nav
Elektronikkort Glasfiberarmeret kredskortlaminat
Elektronikskab Rustfri plade

Plastdelene kan genanvendes, idet de sorteres under hård plast. Elektronikken kan bortskaffes 
som elektronikaffald. Maskinen eller maskinkomponenterne kan naturligvis også sendes tilbage 
til HTC Sweden AB.

Vedligeholdelse

Rengør altid maskinen efter anvendelsen. Den må ikke spules med højtryk, da vandet kan 
trænge ind i maskinens dele og forårsage skader. Det anbefales at holde øje med pakningerne 
med regelmæssige mellemrum, især de pakninger, der er ved den øverste rem. Denne pakning 
bør kontrolleres én gang i kvartalet, og den skal skiftes ud, hvis den er slidt. Filteret til elskabet 
bør udskiftes regelmæssigt efter behov (se side 11).

Reservedele og service

Alle nødvendige reparationer skal udføres af et HTC servicecenter, der har uddannet serviceper-
sonale, og som benytter originale HTC reservedele og tilbehør. Kontakt din forhandler, hvis du 
skal bruge reservedele eller service.

Adresser på vores forhandlere og servicepartnere finder du på vores website:
www.htc-sweden.se

Angiv altid model og serienummer, når du har spørgsmål vedrørende maskinen.
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Sprængskitse HTC 500
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Sprængskitse HTC 500

39

34

53

36
37

38

39

40

41 43
44 45

46

47

48 49

50

52

53
55

56

57

58

59

60

61

62

41

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
76

77
78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 91

32

34 35

42

51

53

53
54

56

31

29

30

35

42

42

42

33

54

92

93
94



21

Stykliste HTC 500

Pkt.: Betegnelse: Del nr.: Antal:

1 Chassis HTC 500 håndtag 110616 1
2 Indsats rektangulær 50 x 30 HTC 500 110579 2
3 Tapnøgle til HTC 500, 650, 800 110134 1
4 Standardnøgle (til frekvensomformerskab) 110349 1
5 Beskyttelsesbue 110385 1
6 Skrue M6S M12 x 85 310002 1
7 Split 110001 1
8 Skive BRB M12 13 x 24 x 2,5 310003 2
9 Strømenhed 1
10 Skrue MC6S M8 x 10 310006 4
11 Skive TBRB 22 x 10,5 x 4 310008 7
12 Firkantet indsats 20 x 20 (bue) 10372 4
13 Vandhane komplet 110548 1
14 Chassis underdel 110617 1
15 Skrue M6S M10 x 30 310066 4
16 Hjul HTC 500 + låsering 110381 2
17 Skrue M6S M10 x 35 310007 4
18 Stænkbeskyttelse HTC 500 EZ 2n x 100 mm 110972 1
19 Skjold HTC 500 2004 111180 1
20 Vægtsæt HTC 500 110736 3
21 Skrue MC6S M8 x 16 310080 4
22 Motor (4 kW) frekvensstyret 200/346 V 110225 1
22 Motor (4 kW) blødstart 400/600 V 110011 1
23 Løftebøjle HTC 5000 110813 1
24 Skrue M6S M8 x 25 310001 7
25 Chassis HTC 500 stiver 110618 1
26 Hårnålesplit 3,5 x 75 310125 1
27 Låsemøtrik M12 310004 1
28 Vandtank HTC 500 110610 1
29 Motorplade HTC 5000 110812 1
30 Nilos ring HTC 420 10472 1
31 Kugleleje 6012 2rs C3 110026 1
32 Øvre rem S-140 HTC 500 110016 1
33 Akseltap HTC 5000 110803 3
34 Skrue M6S M8 x 25 310001 3
35 Skrue MC6S M6 x 16 310082 17
36 Øverste dæksel HTC 5000 110811 1
37 Skrue M6S M12 x 30 310128 4
38 Skive BRB M12 13 x 24 x 2,5 310003 4
39 Skive TBRSB 8,4 x 26 x 5 310015 3



22

Stykliste HTC 500

Pkt.: Betegnelse: Del nr.: Antal:

40 Skrue MFT-TT M6 x 25 310025 6
41 Spændestykke uforzinket 110023 18
42 Skrue MFT-TT M6 x 16 310014 10
43 Skive BRB M6 310012 8
44 Skrue MC6S M6 x 10 310005 8
45 PEH rør 50 LK 110383 2
46 Slange tyk armeret PVC (0,5 m) 110130 1
47 Popnitte 4,8 x 19 310083 4
48 Slange polyuretanrør 10/7 sort 1,3 m 110145 1
49 T-rør 10 mm 110144 1
50 Ledningsholder (fittingholder) JR12 110059 2
51 Popnitte 4,8 x 12,7 310084 2
52 Monteringsøje til bøsning 111225 2
53 Kugleleje 6005-2rs C3 110019 2
54 Segerring SGA 25 310021 1
55 Spændehjul HTC 5000 110815 1
56 Spændehjulsaksel HTC 5000 110800 1
57 Remhjulspakke komplet HTC 5000 111278 3
58 Fæstehåndtag HTC 500 110013 2
59 Delbar plade HTC 500 110014 1
60 Skive TBRSB 10,5 x 28 x 6 310042 4
61 Skrue M6S M10 x 25 310114 4
62 Skrue MF6S M12 x 1,25,20 310138 12
63 Cylinderstift CP 6 x 16 M6 (3 x 3) 10466 9
64 Skrue MC6S M6 x 25 310035 9
65 Nederste dæksel HTC 5000 110802 1
66 Segerring SGH 47 310144 1
67 Aksel centrumnav HTC 5000 111189 1
68 Afstand centrumnav HTC 5000 111192 1
69 Centrumnav HTC 5000 110814 1
70 Inderste rem S-250 HTC 500 110021 1
71 Kant HTC 5000 110810 1
72 Lejedæksel centrum HTC 420 110652 1
73 Tætningsdæksel HTC 5000 111259 3
74 Radialtætning CR 15 x 26 x 7 10874 3
75 Skrue MFT M5 x 12 310141 9
76 Gammaring 9RB 20 x 37 x 04 111260 3
77 Skrue MC6S M8 x 55 10482 3
78 Segerring SGA 60 310018 1
79 Lejekop centrum HTC 420 110673 1
80 Slibeholder øvre HTC 5000 110807 1
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Stykliste HTC 500

Pkt.: Betegnelse: Del nr.: Antal:

81 Polycordholder ydre HTC 500 110051 1
82 Rondel polycord grøn 168 mm 110370 2
83 Polycordholder indre HTC 5000 110809 1
84 Fjeder HTC 5000 110808 1
85 Slibeholder nedre HTC 5000 110806 1
86 Værktøjsholder D230 aluminium 210752 3
87 Skrue MFT M6 x 30 310017 9
88 Skrue MF6S M10 x 30 310146 3
89 Krydsdetalje del 3 HTC 110937 1
90 Krydsdetalje del 1 HTC 110930 1
91 Skrue MFT M8 x 16 310070 3
92 O-ring 32,1 mm kryds 110947 1
93 Krydsdetalje del 2 HTC 110955 1
94 Skrue MF6S M6 x 10 310168 2
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Fejlkoder på frekvensomformer SJ 100

Fejl-
kode

Betegnelse Årsag(er) Afhjælpning

E01 Overstrøm indike-
ret under løbende 
drift ved konstant 
hastighed

Omformerens spændingsud-
gang er kortsluttet, eller 
motorens drivaksel går tungt 
eller er helt låst. For høj 
belastning eller hastighed. 
For lav forsyningsspænding. 
Disse tilstande medfører 
kraftig strømbelastning på 
omformeren, så dens spæn-
dingsudgang slår fra.

Kontrollér inertien ved at 
prøve at dreje slibeskiverne 
med håndkraft. Bemærk, at 
skiver og værktøj kan være 
meget varme efter kørsel 
med maskinen.

E02 Overstrøm indike-
ret under løbende 
drift ved aftagen-
de hastighed

E03 Overtrøm indikeret 
under drift ved sti-
gende hastighed

Opstår, hvis belastningen 
ændres kraftigt. Kan fore-
komme, hvis man kører på 
varierende underlag.

Kontrollér tilbehør. Tag even-
tuelle ektravægte af.

E04 Overstrøm indike-
ret, mens motoren 
er slukket

E05 Overbelastnings-
beskyttelse

Hvis der detekteres overbe-
lastning af motoren, lukker
omformeren den udgående
strømforsyning. Skyldes for 
høj belastning over længere 
tid eller for høj hastighed. For 
lav forsyningsspænding.

Reducér slibehastigheden, 
og tag eventuelle ektravægte 
af. Kontrollér tilbehør.

E06 Overbelastet 
bremsemodstand

Hvis den udskiftelige brem-
semodstand overskrider den 
tilladte driftstid, eller hvis der 
detekteres en overspæn-
ding, som skyldes bremse-
modstandsoverbelastning, 
lukker
omformeren den udgående
strømforsyning til motoren.

E07 Overspændings-
beskyttelse

Hvis spændingen på DC-bus-
sen overskrider en tærskel-
værdi på grund af genereret 
energi fra motoren.

Kontrollér, at remmen er hel, 
ved at dreje på slibeskiven 
med hånden.

Hvis der opstår en fejl, som medfører, at frekvensomformeren udløses, genereres automatisk en 
fejlkode, der vises på omformerens display. Se beskrivelsen af fejlkoden i nedenstående tabel.
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Fejl-
kode

Betegnelse Årsag(er) Afhjælpning

E08 EEPROM-fejl Hvis den indbyggede EE-
PROM-hukommelse har 
problemer på grund af for-
styrrelser eller et overskredet 
temperaturniveau, lukker
omformeren den udgående
strømforsyning til motoren.

Kontrollér temperaturen inde 
i elskabet. Fejlen opstår i 
kombination med alt for hård 
kørsel i en alt for høj omgivel-
sestemperatur.

E09 Underspændings-
fejl

Hvis en for lav spænding på 
DC-bussen kommer ned un-
der den nedre tærskelværdi, 
resulterer det i en fejlmed-
delelse. Denne tilstand kan 
også medføre en for høj mo-
tortemperatur eller et reduce-
ret drejningsmoment. I så fald 
lukker
omformeren den udgående
strømforsyning til motoren.

Kontrollér følgende:
- Kabler
- Kontakter
- Sikringer

Disse kan være dårlige, el-
ler forsyningskablerne er for 
lange, eller der er for mange 
brugere på elnettet. 

E10 Strømomformerfejl Hvis der er en stærk forstyr-
relsesskabende kilde i nær-
heden af omformeren, eller 
hvis omformeren skaber en 
fejl, lukker
omformeren den udgående
strømforsyning til motoren. 

Kontakt service.

E11
E22

CPU-fejl Hvis der opstår en teknisk fejl 
i den indbyggede CPU (pro-
cessor), lukker
omformeren den udgående
strømforsyning til motoren.

Tryk på ”reset” på frekven-
somformeren for at nulstille 
processoren.

E13 USP (Unattended 
Start Protection) 
aktiveret

Driftsfejl. Beskyttelsesfunk-
tion der forhindrer utilsigtet 
start. Opstår, hvis hove-
dstrømmen slås til samtidig 
med, at der er en driftskom-
mando inde. 

Start og standsning af slibe-
hovedet aktiveres med FRW/
REW-grebet. ON/OFF-grebet 
er en hovedstrømsafbryder 
og skal ikke bruges til at 
starte eller standse slibeho-
vedet. Se driftsinstruktioner-
ne i manualen.

E14 Jordfejl på ud-
gangen

Omformeren er jordet mellem 
omformeren og motoren via 
en test ved opstarten. Denne 
funktion er en beskyttelse af 
omformeren og ikke bruge-
ren.

Kontrollér motoren og
motorkablet. Det kan også 
skyldes, at der er snavs på 
kontaktfladerne, der i så fald 
bør rengøres.
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Fejl-
kode

Betegnelse Årsag(er) Afhjælpning

E15 Overspænding på 
indgang

Hvis den indgående spæn-
ding er højere end den spe-
cificerede værdi, detekteres 
dette i 100 sekunder efter 
opstart,
hvorefter omformeren lukker
den udgående strømforsy-
ning til motoren.

Kontrollér spændingen.

E16 Spændings-
variation

Kan skyldes et dårligt tilslut-
tet forsyningskabel. Kan 
forekomme i tordenvejr.

Kontrollér kabel og tilslutning.

E21 Omformer-
varmebeskyttelse

Hvis omformerens indre 
temperatur overskrider den 
specificerede værdi, detek-
terer dens temperatursensor 
det og lukker den udgående 
strømforsyning til motoren.

E24 Fasefejl Fejl på indkommende faser. Kontrollér sikringerne. USA-
versioner, der kører på to 
faser, har en overkobling. 
Måske skal denne flyttes, 
hvis faserne kommer forkert 
ind i maskinen. Kontakt din 
forhandler.

E35 PTC-fejl Hvis pol nr. 5 er konfigureret 
som PTC (varmebeskyttel-
se), og omformeren har de-
tekteret en for høj modstand 
(afbrydelse i komponenten 
eller at temperaturen er for 
høj), lukker
omformeren den udgående 
strømforsyning til motoren.

Kontakt service.

Fejlkoder over E30 er generelt fejl, der skal repareres på et seviceværksted.
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Fejlsøgning

Herunder beskrives de fejl, der kan forekomme, og de handlinger, der skal udføres for at afhjæl-
pe fejlene.

Type af fejl     Afhjælpning (se nedenfor)
Maskinen starter ikke   1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7
Maskinen standser efter et stykke tid 1, 2, 3, 4, 5, 8 eller 9
Maskinen går ujævnt   10, 11, 12, 13, 14, 15
Maskinen sliber ujævnt   14, 15

1. Kontrollér, at nødstoppet ikke er trykket ind.

2. Kontrollér, at eltilslutningen mellem maskine og net er korrekt.

3. Kontrollér, at samtlige faseindikationsdioder lyser.

4. Kontrollér, at sikringerne er hele, og at den rette type anvendes.

5. Kontrollér hurtigkontakten under omformeren, der leverer strøm til motoren.

6. Kontrollér, hvilken hastighed, du er startet med. Det anbefales at starte med en ikke alt for 
høj hastighed.

7. Kontrollér eventuelt fejlmeddelelsen på frekvensomformerens display.

8. Kontrollér, om kablet er varmt. Hvis det er varmt, kan det være for langt eller have et for lille 
 tværsnit.

9. Makinen kan køres for hurtigt (elforsyningen er utilstrækkelig). Reducér hastigheden.

10. Ophobet snavs gør, at de små drivplader bliver hårde og ikke kan fjedre. Rengør maskinen 
 mellem de store og de små plader.

11. Kontrollér, at slibeværktøjet ikke er nedslidt og/eller at det sidder ordentligt fast på skiven.

12. Skruerne mellem slibehovedets fæste og chassiset kan være for hårdt spændt. Løsn dem, 
så de får en vis bevægelighed.

13. Den øverste rem kan være sprunget af. Kontrollér dette ved at skyde den lille plade i en 
uvilkårlig retning. Hvis den store plade drejer frit, er remmen gået af.

14. Slibeholderne kan være ujævne og skal måske renoveres. Se serviceinstruktionen til 
 slibeholderne.

15. Chassiset kan være blevet skævt og skal måske udskiftes eller rettes op.

Hvis maskinen stadig ikke fungerer, efter at ovenstående punkter er kontrolleret, bedes du kon-
takte HTC’s serviceafdeling på tlf. +46 (0) 121-294 00.
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Bilag blødstart HTC 500

HTC 500 blødstart er en enklere model. Forskellen består i, at blødstart blot er en hastighed i 
stedet for en trinløs indstilling, som de frekvensstyrede maskiner har.
Blødstarten giver HTC 500 en fast hastighed. Se tekniske specifikationer. Kontrolpanelet består 
af fire knapper. Øverst sidder en nødstopknap, der efter anvendelse skal drejes en halv omgang 
til højre, før maskinen kan genstartes. Under denne sidder en stopknap, der standser maskinen, 
og under denne igen to knapper, som man bruger til at vælge rotationsretningen med. Disse 
knapper starter også maskinen.

Inde i elskabet findes automatsikring, motorbeskyttelse, timetæller og blødstart. Motorbeskyt-
telsen slår fra, når motoren bruger mere strøm, end den er beregnet til. Det kan forekomme ved 
tung belastning eller ved kørsel med for høj hastighed.

Nulstil maskinen ved at trykke den sorte knap på motorbeskyttelsen ind igen.

Automatsikringen afbryder maskinen ved kortslutning. Hvis maskinen ikke virker, som den skal, 
kan du kontrollere sikringen samt motorbeskyttelsen.

OBS!
De indstillinger, der er foretaget på blødstarten og motorbeskyttelsen, må ikke ændres. Kontakt 
HTC SWEDEN AB eller din forhandler, hvis der er problemer.
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HTC SWEDEN AB
Box 69

614 22 Söderköping
Tlf.: +46 (0) 121-294 00
Fax: +46 (0) 121-152 12
www.htc-sweden.com


