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HEMA
Maskinbyggarnas leverantör i mer än 30 år.
Maskinskydd, damasker och bälgar i väv, gummi, lameller,
teleskop och mycket mer som teleskopfjäderskydd och
avstrykare. Hema har unika lösning på klämm- och låssystem i
linjära, roterande och böjda förflyttningar som ökar möjligheten
för maskinbyggare.
Roterande siktskiver, VISIPORT® ingår också i HEMAS
sortiment. Produktion i Tyskland och fabrik i Kina sedan 5 år.
Detta ger möjlighet att serva maskiner med snabbare och
närmare leveranser både i Europa och Asien.

Säkerhetsfönster
Säkerhetsfönster eller säkerhetsskivor förhindrar
att verktyg, maskindelar och trasiga partiklar
slungas ut från maskinens arbetsområde och
skyddar därmed personer från att skadas av
kringflygande föremål.
Säkerhetsfönster på verktygsmaskiner ger i
idealisk kombination med siktskivor, operatören
full insyn i maskinen och möjlighet att övervaka
hela produktionsprocessen.
Om maskinfönster är placerade i området för
utslungade delar måste de också erbjuda
tillfredsställande hållfasthet.
Ett lämpligt material för säkerhetsfönster har visat sig
vara polykarbonat (PC) som efter nyligen
utförda tester och senaste röm har den bästa
uppfångande förmågan.

För svärvning skyddar säkerhetsfönster mot:
• Avbrutna spännbackar
• Verktyg
• Lösa arbetsstycken
För fräsning skyddar säkerhetsfönster mot:
• Heta spån
• Avbrutna verktygsdelar
• Lösa arbetsstycken
För slipning skyddar säkerhetsfönster mot:
• Brottsstycken från slipskivor
Hållfastheten hos en 8 mm tjock polykarbonat
(PC) -skiva motsvarar ungefär den hos en 3 mm
tjock stålplåt St. 12.03. Polykarbonat är däremot
känsligt för repor och skadas lätt av heta spån
och gnistor som träffar ytan. Dessutom är
polykarbonat bara delvis beständigt mot
kylsmörjmedel. Det gör att hållfastheten efter
endast några år markant avtar.
Maskinsäkerhetsfönster som genom yttre
mekanisk påverkan som t.ex. rispor och djupa
repor, men även genom kemisk påverkan blivit
omöjliga att se igenom, måste bytas ut eftersom
de inte längre erbjuder full skyddsfunktion.
Säkerhetsfönstrets hållfasthet beror inte bara på
tjockleken i det använda polykarbonat-materialet,
utan också på plåtkonstruktionen där de
installerats. För detta ändamål är kläm- och
limförband de mest lämpliga. För att förhindra att
skivan slås ur ramen om den skulle träffas av
kringflygande delar, måste förbanden monteras
med tillräcklig övertäckning.

Maskinsäkerhetsfönster från HEMA skyddas
varaktigt och effektivt mot yttre
påverkansfaktorer genom sin kapsling och
försegling.
HEMA maskinsäkerhetsfönster och
siktskivor har tagits fram enligt gällande
normer för verktygsmaskiner som avger spån,
DIN EN 23125 för svarvmaskiner,
DIN EN 13128 för fräsmaskiner,
DIN EN 12417 för bearbetningsmaskiner och
DIN EN ISO 16089:2015 för slipmaskiner.

Maskinskyddsfönster klassificeras som uppfångande
skydd. För att kontrollera hållfastheten hos HEMA
polykarbonatskivor testades olika skivtjocklekar och
konstruktionsvarianter med och utan integrerad
Visiport-montageplatta vid IWF TU –
provningsanstalten för verktygsmaskiner i Berlin.

Vid skjuttestet enligt DIN EN 12415,
motståndsklass C3, provades skivor med 10 mm
enskivigt säkerhetsglas och med 15 mm
polykarbonat i utföranden med och utan bärram.
Provningsförlopp
Polykarbonatskivorna fästs i beskjutningsramen
och beskjuts med en projektil på 2,5 kg.
Projektilhastigheten ställs in med utgångspunkt
från anläggningens arbetstryck.
Mätning av hastigheten sker med hjälp av en dubbel
lasersensor.
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Klasser enligt EN DIN 12415 norm-provningsfönster av storleken 500 x 500 mm

X = Möjliga kombinationer (utan garanti)
Storlek av påverkan vid beräkning av skyddsklasser och tjocklek på polykarbonatskivor för
svarvmaskiner enligt DIN EN 12415

Rotationsdiameter

- Största ytterdiameter på spännbacksbussingen till den maskin som används

Rotationsfrekvens

- Maximalt varvtal för svarsmaskinen enligt tillverkaren

Spännbackens massa

- Vikten på en spännback (klasser enligt standardnorm)

SPÄNNVERKTYG
Ø (MM)

PERIFERHASTIGHET
V (M/S)

PROJEKTILMASSA
D X A
(MM X MM)

PROJEKTILMASSA
M (KG)

TRÄFFHASTIGHET
V (M/S),
UPP TILL..

TRÄFFENERGI
(NM),
UPP TILL..

M O T S TÅ N D S KLASS*

MINIMUM
TJOCKLEK
PC (MM)

till 130

25
40
63

30x19

0.625

32
50
80

320
781
2000

A1
A2
A3

6
6
8

130 till 260

40
50
63

40x25

1.250

50
63
80

1562
2480
4000

B1
B2
B3

6
8
12

över 260

40
50
63

50x30

2.500

50
63
80

3124
4960
8000

C1
C2
C3

8
10
15

*A1 till C3 = normklassen enligt DIN EN 12415;
VDW - föreningen för tyska verktygsmaskiner
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0.100
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361

4

0.100
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500

6

0.100

120

720

8

0.100

145

1.063

10

0.100

150

1.125

12

0.100

170

1.445

15

0.100

>170

>1.445
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Polykarbonatskivor med endast skyddsfolie
Oskyddade polykarbonatskivor (PC) kan redan
efter bara några månaders användning helt eller
delvis förlora sin hållfasthetssäkerhetsfunktion.
Undersökningar vid BIA(tyska yrkesinspektionen)
har bevisat detta.
Vid ett antal systematiska tester har man fastställt
att polykarbonatskivor som fuktats med kylmedel
uppvisar en upp till 60 % mindre hållfasthet.
Maskinsäkerhetsfönster av polykarbonat måste
därför klassificeras som oskyddade, om de inte är
helt kapslade och förseglade med ett extra glaseller
specialfolieskikt. Denna kapsling och försegling kan endast verifieras och säkerställas av specialiserade företag.
Det bör ändå noteras, att det övervägande är
tillverkare av fräs-, borr- och bearbetningsmaskiner med
ringa skyddsklasskrav och polykarbonat-skivtjocklekar
under 6 mm som köper sina skivor direkt av grossister i
plattmaterial. Dessa skivstorlekar motsvarar då maskinens konfiguration men är oskyddade, d.v.s.
inte kapslade eller förseglade.
För att avhjälpa detta monteras då ofta
skivor med dubbel PC-tjocklek som en extra
säkerhet. Polykarbonat-maskinskivor bör däremot
skyddas mot kemisk påverkan för att garantera
långvarig säkerhetsfunktion.
Både säkerhetsföreskrifter, ansvarsåtaganden och
produktionsrisker har ytterligare skärpts för tillverkare av verktygsmaskiner. De senaste åren sker genom
VDMA utbyte av ”oskyddade” polykarbonatskivor på
grund av de uppvisade säkerhetsriskerna.
HEMA Säkerhetsfönster uppfyller kraven för
gällande VDMA-rekommendationer och garanterar
en hållfasthet från A1 till C3 enligt DIN 12415.

Polykarbonatskivor är inte åldersbeständiga, olje- och
kylmedelresistenta och klarar inte stora påfrestningar.
Man ska vara observant att i övrigt prisvärda maskiner
och bearbetningscentra inte uppvisar säkerhetsrisker
utan uppfyller gällande lagliga bestämmelser.
Genom uppgradering av dessa prisvärda maskiner
enligt gällande europeisk säkerhetsstandard kan säker
drift garanteras.
Rekommendation vid byte av skiva
Enligt rekommendationer från tyska
yrkesinspektionen BIA, föreningen för tyska
verktygsmaskiner VDW och provningsanstalten IWF
TU Berlin, fackförbundet för verktygsmaskiner och
tillverkningsteknik, måste polykarbonatskivor bytas
ut efter fem år.
Vid köp av nya eller begagnade verktygsmaskiner
måste köparen uttryckligen påminnas om åldersproblemet med polykarbonat, t.e.x. i bruksanvisningen.
Dessutom rekommenderas att monteringsdatum för
polykarbonatskivan markeras på själva skivan.
Vid byte och underhåll av säkerhetsfönster måste
hänsyn ovillkorligen tas till tillverkarens
installations-, montage- och underhållsanvisningar.
I följande fall rekommenderas omedelbart byte av:

• Plastiska deformationer (buktighet) genom
stötar, repor i skivan
• Skador på kantförseglingen

Montering av isolerglasskivor enligt standard, vid
skada uppvisar dessa genom den obetydliga
söndersplittringen mycket liten skaderisk och
kortare rengörings- och hålltider i maskinhytten.
Skivkanterna är diffusionstäta och kylmedelresistent
förseglade, kan på begäran också levereras med monteringsfärdig Alueller rostfri-ram.
Skivorna och komponenterna är testade vid
provskjutningsanstalten IWF TU Berlin enligt
beskjutningsklasserna A1-C3 vad gäller hållfastheten
och uppfyller därmed maskinsäkerhetskraven
EN/TC143/WG3.
Minst fem års hållfasthetsgaranti lämnas på kapslade
och förseglade säkerhetsskivor (enligt garantivillkoren).
Integrering av moderna siktskivelösningar som
VISIPORT® innebär minskad säkerhetsrisk och
dessutom minskade montagekostnader. Montage av
maskinsäkerhetsfönster För olika användningsområden
kan vi erbjuda följande utföranden:
Typ F: Prisvärda varianter med många
användningsområden större skivor eller skivor
som tål större påfrestningar, korta leveranstider.
Typ T: En vidareutveckling av Typ F med försegling
över hela ytan mellan polykarbonatskiktet och glaset.
Fördelar: hög stabilitet, inga beslag på skivans
insida, kylmedlet kan omöjligen tränga in mellan
PC-skiktet och glaset, hög belastningsförmåga.

• Så kylsmörjmedel trängt in i isoleringen
• Då skivan förstörts eller skadats (även repfri
splitterskyddsfilm) i arbetsområdet eller på
maskinens sida
HEMA-säkerhetsskivor
Vi använder uteslutande kontrollerade kvalitetsskivor
av polykarbonat med högresistent ytbeläggning som
skydd mot kemikalier, nötning och repor.
Montering av PC-skivor från känd tillverkare.
PC-skivor kan levereras i efterfrågade tjocklekar Grundmaterialet utgörs av PC-plattor i 4-15 mm tjocklek.
Skydd av PC -skivorna på maskinrummets insida med
härdat eller isolersäkerhetsglas. Skivorna kan tillverkas
individuellt enligt respektive krav och användningsområde av polykarbonat, folie och glas.

Båda konstruktionsmetoderna kan valfritt beställas med
gradningar, skyddsfolier, aluminium eller
stålramar. Efter beräkning av beskjutningsklass och med
hänsyn till de individuella platsförhållandena bestäms
sedan polykarbonat-tjocklek och respektiv fönsterkonstruktion.

VISIPORT® siktskivor är anpassade för alla typer av
CNC-höghastighetsfräs- och svarvmaskiner och
bearbetningscentra. Monteringen kan antingen göras
vid den första OEM-installationen eller utan problem vid
ett senare tillfälle.
Arbetsergonomin och produktiviteten förbättras
avsevärt genom den goda sikten in i maskinen och
möjligheten att övervaka och följa
produktionsprocessen utan försämring av kylmedel
eller spån.

Den lätta vikten, det enkla montaget och det optimala
underhållet minskar tack vare den modulära
konstruktionsprincipen kostnaderna för montage och
underhåll.

Även kompletta lösningar-med färdigmonterade
VISIPORT® siktskivor kan erbjudas, vilket inte medför
några extra kostnader. Systemen kan förkonfigureras så,
att endast montage och anslutning behövs.
Samtliga system uppfyller gällande säkerhetskrav.
Fördelar med Visiport-siktskivor
VISIPORT® siktskivor borgar för god säkerhet, eftersom
de ger operatören möjlighet att direkt kunna övervaka
produktionsprocessen inuti maskinen.
Risken för att svåra olyckor inträffar genom
kringgående av maskinens säkerhetsomkopplare sänks.
Detta skall särskilt beaktas vad gäller
produktansvar och säkerhetsföreskrifter.

Montage och fastsättning
Genom montage av Visiport® skadas inte
maskinskyddsskivan och ingen borrning behövs.
Visiport® skruvas antingen fast på montageplattan,
eller limmas direkt på skivan . Vid användning av
montageplattan är det möjligt att snabbt byta ut
VISIPORT®-enheten.
VISIPORT® kan monteras vertikalt och med upp till
30° lutning från lodlinjen. Montage kan göras både i
manöverluckan och i ett permanent fönster.
Genom den plana byggkonstruktionen är
anpassning till olika dörr- och fönsterutföranden
möjlig. Där utrymmet tillåter kan skivan också
monteras i skjutdörrar.
VISIPORT® kan monteras på olika sätt, så som
limmontering, skruvmontering på säkerhetsfönster, och
skruvmontering på integrerad montageplatta.
Limfastsättning
Den enklaste monteringen av VISIPORT® görs med
Hightech klisterband (klisterbärarmaterial: slutet
akrylcellskum). Först avlägsnas klisterfolien på
baksidan och sedan limmas VISIPORT®i den önskade
positionen på den noggrant rengjorda skivan.
Torktiden beräknas normalt till 72 timmar. Med hjälp av
en vakuumpump (levereras som tillval) eller genom
tillförsel av värme kan torktiden förkortas med ca en till
två timmar, varefter ca 95 % av vidhäftningsförmågan
erhållits. Det är mycket svårt att från en i förväg
ordenligt rengjord yta avlägsna VISIPORT® från limytan
(glas- eller PC-fönster). Sammanfogningen är ytterst stark
och kan endast lossas genom mekanisk
påverkan, däremot får inte något hål göras i skivan.
Uppmätning och inpassning bortfaller vilket möjliggör
snabb och enkel driftsättning.

Skruvförband
Vid direkt skruvförband borras sex genomgående hål i
polykarbonatskivan. Skivans hållfasthet försvagas
något härigenom. Tätningen görs på sidorna av
kabinen med hjälp av en O-ring som ingår i leveransen.
VISIPORT® monteras sedan av operatören med
skruvförband och klämfläns.

Kylmedel
VISIPORT® är bäst anpassad för vattenbaserade
kylmedel eller tunnflytande mineraliska oljor men även
andra typer av olja kan beställas. Vid oljehaltiga
kylmedel rekommenderas användning av
”Golden Eye-specialskiva” med särskild beläggning.
”Golden Eye”-specialskiva
Arbetsstycken av aluminium och magnesium avlämnar
under bearbetningsprocessen spån som lägger sig som en
film på maskin- och siktfönstret vilket på kort tid gör att
skivan är svår att se igenom.
För dessa användningsområden och för oljehaltiga kylmedel rekommenderas VISIPORTs® utrustning
”Golden Eye” -siktskiva. På grund av den speciella
beläggningen har denna siktskiva en guldfärgad nyans.
Vid omfattande serietester under 18 månader har
denna beläggning visat sig överlägsen vid den
mekaniska tillverkningen av Boeing i Seattle under de
mest krävande förhållanden. De eldrivna modellerna
VISIPORT® 180.B5, 220.B5 och 220.C kan i efterhand
utan problem utrustas med ”GoldenEye” eller beställas
i samband med leveransen. DiscAir 180 Turbo är som
standard utrustad med ”Golden Eye”-siktskiva.

Integrerad montageplatta
Montageskivan som är integrerad i
maskinsäkerhetsfönstret utgör det enklaste
monteringsalternativet. VISIPORT® behöver nu bara
fästas och anslutas med de medföljande skruvarna.

Luftning och ventilation av VISIPORT®
VISIPORT® är utrustad med ett patenterat
ventilationssystem. Den luftmängd som behövs för
den inre ventilationen tillförs genom en slang som kan
beställas separat.
Konstant luftcirkulation är viktigt och god ventilation
måste alltid ombesörjas. Slangen skyddar kabeln
mellan VISIPORT® -enheten och eluttaget.

Produktkvalitet
På alla VISIPORT®-modeller lämnas tolv månaders
företagsgaranti, med undantag för slitdelar.
Grundkomponenterna är tillverkade av högklassigt
aluminium och kullagren är insmorda för att erbjuda
lång livslängd.
Den flexibla metallslangen eller metallrörsystemet är
temperaturbeständigt upp till 300°C.
De elektroniska komponenterna har framtagits speciellt
för VISIPORT®. Samtliga konstruktionsdetaljer och komponenter till VISIPORT® kontrolleras vad gäller materialkvalitet och livslängd.

Drift
Vid drift av VISIPORT® erbjuds möjligheten att välja
mellan den eldrivna VISIPORT® och den pneumatiskt
drivna DiscAir 2 20.C 180 Turbo.
MODELL

VISIPORT® 220.C

VISIPORT® DiscAir 180 Turbo

Nödvändig spänning

24V(±1V), minst 5A Dauerlast

-

Nödvändigt lufttryck

-

5,3 - 5,8 bar

Nominellt varvtal

2 235 varv/min

4000 varv/min (vid 5,5 bar)

Luftförbrukning

-

38 l/min

Ljudnivå

-

79 dB (utan kåpa, avstånd 3 m)

Ytterdiameter

253 m/299 mm

201,7/236,2 mm

Synfältsstorlek

215 mm

175 mm

Vikt

2,1 kg

0,7 kg

Monteringshöjd

32,5 mm/43 mm

29,6 mm/44,9 mm

Siktskivans tjocklek

3 mm

2 mm

Golden-Eye-skiva

Tillval

Serieutförande

VISIPORT® 220.C
• Siktskivan som är placerad på maskinen ger genom
sin höga rotationshastighet
(> 2 235 varv/min) god övervakning av
bearbetningsprocessen
• Integrerad och skyddad styrelektronik med skydd
mot polvändning av batterispänningen och mot
överspänning, termoskydd mot
överhettning (150°C)
• Drift: integrerad likströmsmotor utan borstar 24 V
(± 1V) DC, minst 5 A kontinuerlig
belastning av strömförsörjningen krävs.
• CE-lågspänningsriktlinjerna är uppfyllda
• Vikt, ca 2,1 kg
• Integrerat spånskydd med speciellt utformat labyrintsystem
• Utbalanserad siktskiva med kemiskt härdat,
3 mm tjockt glas

ÖV E R S I K T AV M O D E L L V I S I P O R T® 220.C

• Kan beställas med plasmabeläggning
”Golden Eye”

FDX

Basmodell för direktförskruvning på indragningsskivor Polycarbonatscheiben

Anslutning
VISIPORT® 220.C är försedd med tre
anslutningsöppningar på anläggningen:
• Bas för anslutning med skruvförband till
FLEX -metalltrådslang

FMX

Basmodell med VHB-klisterband på
basanläggning

FVX

Basmodell med VHB-klisterband på separat
montageplatta för enkelt byte.

HM

Basmodell med separat styrbox ,
VHB-klisterband på basanläggning

HV

Basmodell med styrbox och VHB-klisterband på
separat montageplatta för enkelt byte

• FESTO-snabbanslutning för FESTO-slangar
8 x 1,25 mm
• EO-Röranslutning för metallrör med Ø 8,10 eller
12 mm rörförskruvning
• EH-PG09 till kabelskyddsslang

VISIPORT® 220.C
• Siktskivan som är placerad på maskinen, ger genom
sin höga rotationshastighet på 4000 varv per minut
• Drift med hjälp av renad tryckluft, elanslutning
behövs inte
• Avsedd för användning vid intermittent
bespolning med kylmedel
• Rotorlagring med precisonskullager
• Utbalanserad siktskiva med härdad
glasanslutning
• Luftslang over stickkontakt
• Patenterad drivring med hög effekt
• Luftförbrukning 38 l/min”
Anslutning
DiscAir modellen drivs med tryckluft, som nästan
varje maskin och verkstad är utrustad med.
DiscAir kan enkelt anslutas till tryckluftsförsörjningen
ochkan omedelbart och utan extra elkabling sättas i drift.
Konstruktions-och driftmässigt levererar VISIPORT®
DiscAir-modellen en högre ljudnivå under drift än den
mycket tysta elektriska VISIPORT®.
Ett genomtänkt luftcirkulationssystem och
högpreciserad tillverkningsprocess minskar
ljusbelastningen avsevärt och uppfyller därmed de rättsliga bestämmelserna..

Vid sluten kabin kan man knappast märka
skillnaden i ljudnivå från maskinen Luftutloppet
på DiscAir fungerar samtidigt också som
understödjade skydd mot att kylmedel och spån
tränger in.
VISIPORT® DiscAir–modellen är genom det
förmånliga priset och den höga effektiviteten
den idealiska instegsmodellen i siktskivfönster
-teknologin.

KONTAKT
Direktkontakt
036-38 78 60
info@mekom.se

Adress
Mekankomponenter AB
Box 214
561 23 Huskvarna
Klövergatan 6
561 51 Huskvarna

