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FHM  Universal venderstyring for FUNKI med stop i vandret. 
 

Styringen monteres på toppen af maskinen og erstatter den eksisterende drejeafbryder, samledåse og 

ur/timer, mm. 

Værktøj: 

Stor skruetrækker , lille skruetrækker, måleinstrument, bidetang , boremaskine, 10 mm bor. 

MONTAGE :  Start vendingen og KØR BAKKERNE I VANDRET. 

Afbryd for strømmen til rugemaskinen og vendestyringen. 

Fjern drejeafbryderen og venderuret, demonter og fjern samledåsen på toppen af maskinen.  

Samt evt. relækasse ved 3 faset motor. 

Der vil være 3 kabler tilbage efter demontagen.   4 kabler hvis motoren er 3 faset(380v) 

1: til microsvits på venderhjulet. 

2: til motoren. 

3: fra strømforsyningen. 

4:kabel som før var til relækassen hentet før hovedafbryderen 

Træk alle 3 evt 4 kabler ind i den nye kasse gennem kabelgennemføringerme. 

Monter kablet fra strømforsyningen på klemmerne F og N.   Ved 3 faset motor fjernes lus mellem T-F 

Monter kablet til motoren på klemmerne W(motor) og N.     Ved 3 faset motor klemmerne U V W 

På kablet fra microsvitsen , måles med en bibber eller måleinstrument hvilke 2 ledninger der danner 

forbindelse, nu når bakkerne står vandret.  

Monter de 2 ledninger på klemmerne 7 og 8. 

Skru den nye omskifter fast på fronten hvor den gamle sad. Indstil den på 0. 

Bor et hul ned i maskinen ved siden af de 2 kabler som går til varme/blæsere. 

Skru møtrikkerne af føleren og tryk den gennem hullet ned i maskinen. 

Bor et hul i pladen på venstre side, 10 cm fra forkanten, præcis ud for den bakkeramme der er tættest på 

overkanten af pladen. 

Skru den ene møtrik på føleren og sæt føleren i hullet, skru den anden møtrik på modsatte side. 

Sæt den lille magnet på bakkerammen ud for føleren.  

Juster med møtrikkerne således at der er ca 5 mm mellem føleren og magneten. 

OPSTART: Tilslut strømmen til maskinen. Drej omskifteren i Vandret ,vendingen skal blive 

stående.Hvis ikke drejes i 0 og føleren justeres tættere på magneten. 

Drej på Auto og maskinen kører mod vinklet stilling og stopper. Den grønne lampe lyser kun for AUTO. 

Kontroller samtidigt med at venderhjulet kører MED URET RUNDT ellers vendes remmen. 

I stillingen Auto og grønt lys virker maskinen automatisk og vender 1 gang i timen. 

Når der skal arbejdes med maskinen skal omskifteren ALTID STILLES PÅ 0 
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