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1 Algemeen

1.1 Gebruik van deze gebruiksaanwijzing
De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. Neem de volgende aanwijzingen in acht:

– Zorg dat de gebruiksaanwijzing op elk moment toegankelijk is voor alle gebruikers van het
product.

– Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt: volg alle waar-
schuwingen en aanwijzingen om het product op een veilige, juiste en betrouwbare manier te
bedienen.

– Hardware, software en procedures worden voortdurend bijgewerkt. U krijgt informatie over
deze updates in toekomstige versies van deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u met de
recentste versie van de gebruiksaanwijzing werkt.

– Dit document is de “oorspronkelijke gebruiksaanwijzing”.

1.2 Adres fabrikant
Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastraße, 53539 Kelberg, Duitsland

Telefoon: +49-2692-9206-0, Fax: +49-2692-9206-1299

http://www.bd.com/rowa, rowa@bd.com

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH behoort tot Becton, Dickinson and Company met hoofd-
kantoor in Franklin Lakes, VS. De fabrikant, Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, wordt hierna
“BD Rowa” genoemd.

1.3 Klantenservice
Neem contact op met uw verkooppartner/servicepartner of met de BD Rowa Service:

Land Telefoonnummer E-mailadres
Australië 1800 385471 rowa-service-au@bd.com
België 0800 10076 rowa-service-be@bd.com
Denemarken 80 200100 rowa-service-dk@bd.com
Duitsland 0800 2273387466 rowa-service@bd.com
Finland 020 7871098 rowa-service-fi@bd.com
Frankrijk 04 76043888 rowa-service-fr@bd.com
Ierland +44 870 7702996 rowa-service-uk@bd.com
Italië 02 87188852 assistenza.rowa@bd.com
Nederland 0800 2200051 rowa-service-nl@bd.com
Noorwegen 800 69 549 rowa-service-no@bd.com
Oostenrijk 0800 400060 rowa-service@bd.com
Zweden 020 792663 rowa-service-se@bd.com
Zwitserland 0800 000994 rowa-service@bd.com
Spanje 900 820 822 sp-tecnico@bd.com
Verenigd Koninkrijk 0870 7702996 rowa-service-uk@bd.com
Alle andere landen +49 2692 92062527 rowa-service@bd.com

http://www.bd.com/rowa
mailto:rowa@bd.com
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1.4 Aansprakelijkheidsbeperkingen
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die een of meer van de volgende oorzaken heeft:

– Ongeschikt of ondeskundig gebruik

– Eigenmachtige/verkeerde montage of inbedrijfstelling door de exploitant of een derde

– Latere wijzigingen door de exploitant of een derde

– Natuurlijke slijtage

– Nalatige of verkeerde behandeling

– Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

– Ongeschikte bedrijfsmiddelen

– Inzet van niet-opgeleide bedieners

– Gebruik van niet-toegelaten reserveonderdelen

1.5 Weergaveconventies

Instructies

Instructies bestaan uit meerdere stappen. De stappen van een instructie zijn doorlopend genum-
merd. Om het doel van de instructie te bereiken, moeten alle stappen na elkaar worden uitge-
voerd. Instructies zijn als volgt opgebouwd:

Titel van de instructie

1. Eerste stap.

2. Tweede stap.

Opmerkingen

Belangrijke of nuttige opmerkingen zijn als volgt opgebouwd:

De tekst van de opmerking bevat belangrijke of nuttige informatie.

Markeringen in de tekst

– Softwareteksten, dat wil zeggen verwijzingen naar teksten die op het beeldscherm van een
product te lezen zijn: Softwaretext

– Teksten die op toetsen of toetsenborden te lezen zijn: Toets

– Hyperlinks: http://www.bd.com/rowa

– Kruisverwijzingen: Adres fabrikant [► 7]

Afbeeldingen

– De screenshots van de gebruikersinterface en andere afbeeldingen dienen ter illustratie. Ze
kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.

– Afbeeldingen hebben een eigen nummeringssysteem binnen de afbeelding. Een positie bin-
nen een afbeelding wordt aangeduid met een omcirkeld cijfer, bijvoorbeeld ①.

http://www.bd.com/rowa
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2 Productbeschrijving
De BD Rowa Vmax is een automatisch magazijnsysteem voor de opslag, hoofdzakelijk van medi-
cijnverpakkingen. De artikelen worden chaotisch opgeslagen. Op aanvraag van de bediener op de
monitor van de robot [► Verklarende woordenlijst] of via een aangesloten apotheekinformatiesys-
teem worden de aangevraagde artikelen verzameld en via een uitgiftepunt of, indien aanwezig,
via een aangesloten transporttechniek [► Verklarende woordenlijst] uitgegeven.

Als de overeenkomstige optie is geselecteerd, kunnen ook bins opgeslagen en uitgegeven worden.

Afhankelijk van de klantspecifieke configuratie zijn hardwareopties voor automatisch inladen,
voor uitgifte in de robotwand [► Verklarende woordenlijst], verschillende transporttechnieksyste-
men evenals diverse softwareopties, bijvoorbeeld voor voorraadverdeling, beschikbaar.

2.1 Productinformatie

2.1.1 Algemeen overzicht
De BD Rowa Vmax is er in verschillende hoogten en lengten.

Aangezien iedere robot klantspecifiek wordt geproduceerd en op de behoeften en situatie van de
klant is afgestemd, wordt de plaatsing van de verschillende componenten aan de voorkant van de
robot aan de hand van een voorbeeldrobot beschreven. Afhankelijk van de uitvoeringsvariant kan
de plaatsing van de verschillende componenten hiervan afwijken.
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Vooraanzicht Vmax 210 voor het opslaan van verpakkingen

1

2

3

4

5

6

7

8

Pos. Benaming
① Noodstopknop
② Deurslot
③ Inlaadopening met ledstrip
④ Inlaadtafel met barcodescanner
⑤ Uitworpbak
⑥ Schakelkast met computers, zekeringen alsmede lastverdeelkast en besturingskast

(door glazen ruit beschermd; alleen voor BD Rowa Service toegankelijk)
⑦ Monitor
⑧ Uitgiftepunt voor voorraadbeheer
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Vooraanzicht Vmax 210 voor het opslaan van bins

Het vooraanzicht van een Vmax 210 voor het opslaan van bins verschilt alleen door de positione-
ring van de scanner ① van een Vmax 210 voor het opslaan van verpakkingen.

1

2.1.2 Doelmatig gebruik
De BD Rowa Vmax mag alleen worden gebruikt in een bedrijfsomgeving en in technisch onberis-
pelijke staat. De BD Rowa Vmax mag uitsluitend worden gebruikt voor de opslag, het beheer, in-
en uitladen van artikelen die voldoen aan de bepalingen voor toegelaten maten en eigenschap-
pen.

Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Technische gegevens [► 17].

2.1.3 Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik
Het product mag alleen worden gebruikt voor de in het hoofdstuk Doelmatig gebruik [► 11] be-
schreven toepassing. Elk ander gebruik wordt als ondoelmatig beschouwd en is verboden. De fa-
brikant is niet aansprakelijk voor schade door ondoelmatig gebruik.

De manipulatie van veiligheidsvoorzieningen kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Veiligheidsvoor-
zieningen mogen niet gemanipuleerd worden.
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2.1.4 Installatievoorwaarden
Neem ook de voorwaarden in acht die te vinden zijn in de technische gegevens [► 17] van de ro-
bot.

Voeding met 120 V (bijvoorbeeld VS)

Beschrijving Waarde
Netaansluiting Voor apparaten uit beschermingsklasse I:

– AC 120 V, 50/60 Hz, 16 A

– Zekering C 30 A

– Aardlekschakelaar, type A (indien vereist): ≥ 100 mA
Voedingskabel – Minstens 5 m extra lengte

– Driedraadskabel (L, N, PE), min. AWG 10 Cu, max. AWG 8 Cu

Voeding met 230 V (bijvoorbeeld Europa)

Beschrijving Waarde
Netaansluiting Voor apparaten uit beschermingsklasse I:

– AC 230 V, 50/60 Hz, 8 A

– Zekering C 16 A

– Aardlekschakelaar, type A (indien vereist): ≥ 100 mA
Voedingskabel – Minstens 5 m extra lengte

– Driedraadskabel (L, N, PE), min. 2,5 mm2, max. 6 mm2

Netwerkaansluiting en interfaces

Beschrijving Waarde
Netwerkaansluiting – Netwerkverbinding met permanente internettoegang in de di-

recte nabijheid van de voorkant van de robot (ca. 1 m)

– Datakabel, minimaal CAT 5e, afgeschermd op RJ45-contact-
doos

Aansluiting op het apo-
theekinformatiesysteem

– Datakabel, minimaal CAT 5e, op RJ45-contactdoos

– Aan de robotzijde met minimaal 5 m extra lengte naar de voor-
kant van de robot gelegd.

– WWKS1/WWKS2

Benodigde ruimte

Beschrijving Waarde
Minimale plafondhoogte Hoogte van de robot + 50 mm
Minimale afstand zijkanten van de robot en
achterwand van de robot t.o.v. de wand o.i.d

50 mm

Minimale benodigde ruimte voor de voorkant
van de robot

1000 mm
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2.1.5 Conformiteit

EG-conformiteitsverklaring

EG-machinerichtlijn 2006/42/EG
Hierbij verklaart de fabrikant

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH
Rowastraße, 53539 Kelberg, Duitsland,

dat het product

BD Rowa™ Vmax 210
Automatisch magazijnsysteem

Serienummer:

in overeenstemming is met de bepalingen van de hierboven genoemde richtlijn.

Hij verklaart dat er sprake is van overeenstemming met de bepalingen van de volgende andere EU-richtlijnen:

2014/30/EU, van februari 2014 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Toegepaste geharmoniseerde normen volgens artikel 7 lid 2 machinerichtlijn:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13850:2015

EN ISO 13857:2019

EN ISO 14118:2018

EN ISO 14119:2013

EN ISO 14120:2015

EN ISO 20607:2019

EN 60204-1:2018

Gevolmachtigde persoon voor het samenstellen van de technische documentatie:

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastraße, 53539 Kelberg

Kelberg,

Antonios Vonofakos, bedrijfsleider
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2.1.6 Productaanduiding

Montagelocatie van het typeplaatje

De robot is voorzien van een typeplaatje. Het typeplaatje ⓐ bevindt zich aan de voorkant van de
robot onder het bedieningspaneel, links naast het uitgiftepunt voor voorraadbeheer.

a
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Voeding met 120 V (bijvoorbeeld VS)

BD Rowa™ Vmax 210
Name · Name

xxxxx
Seriennr. · Serial no.

Kommissioniersystem / Automated Storage and Retrieval System
Produkt / Product

Deutschland/Germany
Hergestellt in / Made in

6 kA
Kurzschlussfestigkeit · SCCR

2022
Baujahr · Year built

ABC56789
Schaltplan · Circuit diagram

AC 120 V, 50/60 Hz, 16 A
Bemessungswerte · Ratings

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastrasse, D-53539 Kelberg
Hersteller / Adresse · Manufacturer / Address

Specificatie op het ty-
peplaatje

Betekenis van de spe-
cificatie

Specificaties op het
typeplaatje voor BD
Rowa™ Vmax 210

Betekenis van de spe-
cificatie

Name · Name Productaanduiding BD Rowa™ Vmax 210 /
Produkt / Product Type product Kommissioniersystem /

Automated Storage
and Retrieval System

Automatisch magazijn-
systeem

Hergestellt in / Made in Land van productie Deutschland/Germany Duitsland
Kurzschlussfestigkeit ·
SCCR

Kortsluitvastheid 6 kA /

Bemessungswerte · Ra-
tings

Waarden van de span-
ningsvoeding

AC 120 V, 50/60 Hz, 16
A

/

Seriennr. · Serial no. Serienummer Individuele specificatie /
Baujahr · Year built Bouwjaar Individuele specificatie /
Schaltplan · Circuit dia-
gram

Aanduiding van het
schakelschema

Individuele specificatie /

Hersteller / Adresse ·
Manufacturer / Address

Fabrikant en adres Becton Dickinson Rowa
Germany GmbH, Ro-
wastrasse, D-53539
Kelberg

/

Conformiteit volgens
CE

Conformiteit volgens
CE

JA: Symbool afgedrukt /
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Voeding met 230 V (bijvoorbeeld Europa)

BD Rowa™ Vmax 210
Name · Name

xxxxx
Seriennr. · Serial no.

Kommissioniersystem / Automated Storage and Retrieval System
Produkt / Product

Deutschland/Germany
Hergestellt in / Made in

6 kA
Kurzschlussfestigkeit · SCCR

2022
Baujahr · Year built

ABC56789
Schaltplan · Circuit diagram

AC 230 V, 50/60 Hz, 8 A
Bemessungswerte · Ratings

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastrasse, D-53539 Kelberg
Hersteller / Adresse · Manufacturer / Address

Specificatie op het ty-
peplaatje

Betekenis van de spe-
cificatie

Specificaties op het
typeplaatje voor BD
Rowa™ Vmax 210

Betekenis van de spe-
cificatie

Name · Name Productaanduiding BD Rowa™ Vmax 210 /
Produkt / Product Type product Kommissioniersystem /

Automated Storage
and Retrieval System

Automatisch magazijn-
systeem

Hergestellt in / Made in Land van productie Deutschland/Germany Duitsland
Kurzschlussfestigkeit ·
SCCR

Kortsluitvastheid 6 kA /

Bemessungswerte · Ra-
tings

Waarden van de span-
ningsvoeding

AC 230 V, 50/60 Hz, 8
A

/

Seriennr. · Serial no. Serienummer Individuele specificatie /
Baujahr · Year built Bouwjaar Individuele specificatie /
Schaltplan · Circuit dia-
gram

Aanduiding van het
schakelschema

Individuele specificatie /

Hersteller / Adresse ·
Manufacturer / Address

Fabrikant en adres Becton Dickinson Rowa
Germany GmbH, Ro-
wastrasse, D-53539
Kelberg

/

Conformiteit volgens
CE

Conformiteit volgens
CE

JA: Symbool afgedrukt /
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2.2 Technische gegevens

2.2.1 Bedrijfsvoorwaarden

Meetgrootheid Waarde
Luchtdruk 86–106 kPa
Opstellingshoogte Tot 1000 m hoogte boven zeeniveau zonder

prestatiebeperkingen
Relatieve luchtvochtigheid < 50% bij 40 °C

< 70% bij 22 °C
Omgevingstemperatuur1 5-40 °C
Beschermingsklasse (IP-code volgens EN 60529) IP 22 (elektrische uitrusting)
Internetverbinding2 Permanent
Interface voor apotheekinformatiesysteem WWKS1/WWKS2

Opmerking:
1 De daadwerkelijk mogelijke omgevingstemperatuur wordt bepaald door de artikelen die opgesla-
gen moeten worden. Let bij het inladen van medicijnen op het volgende: de temperatuur binnen
in de robot kan rond maximaal 3 °C hoger zijn dan de omgevingstemperatuur.
2 De basiswerking van de robot is ook zonder internetverbinding gewaarborgd. Een internetverbin-
ding is echter vereist voor bijvoorbeeld service-inzet en onderhoud op afstand of om aanwezige en
geplande functies volledig te kunnen gebruiken.

2.2.2 Opslaanbare artikelen
Verder moeten de beperkingen van voor en achter geplaatste optionele systemen (bijvoorbeeld
BD Rowa™ ProLog) in acht worden genomen.

2.2.2.1 Opslaanbare verpakkingen

Verpakkingsmaten

Maten
Verpakkingsvorm Afmeting Minimaal Maximaal
hoekig Hoogte 15 mm 150 mm

Breedte 15 mm 250 mm
Diepte 35 mm 500 mm
Gewicht 5 g 1.000 g

rond Hoogte 15 mm 145 mm
Diameter 45 mm 140 mm
Gewicht 5 g 800 g

Opmerkingen:

– De in te laden verpakkingen worden opgemeten met een toegestane afwijking van +/- 1 mm.

– Verpakkingen die niet aan deze verpakkingsmaten voldoen, kunnen met omverpakkingen in-
geladen worden.

Verdere bepalingen voor verpakkingen

– Verpakkingen moeten zijn voorzien van een barcode.
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– Verpakkingen mogen geen speciale eisen (aan temperatuur, luchtvochtigheid, omgevingsma-
terialen enz.) stellen.

– Hoekige verpakkingen moeten een blokvorm hebben.

2.2.2.2 Opslaanbare bins

Momenteel kunnen alleen de door BD Rowa ter beschikking gestelde bins worden opgeslagen:

Hoogte Breedte Diepte Leeggewicht
85 mm 150 mm 245 mm 230 g

In het algemeen gelden de afmetingsbeperkingen (hoogte, breedte, diepte, gewicht) voor op-
slaanbare verpakkingen.

Verdere bepalingen voor bins

– De bins moeten blokvormig zijn.

– De bins moeten in het onderste gedeelte verticale oppervlakken hebben waaraan de grijper
de bins met de P-bekken kan vastpakken.

– De bins mogen aan de buitenwanden geen uitstekende elementen hebben.

2.2.3 Opslagvakken

Vakbodem

De vakbodems bestaan uit 3 mm dik glas.

Hoogte

De hoogte van een opslagvak is bepaald door de verdeling van de magazijnplaten. De verdeling
van magazijnplaten is ongelijkmatig. Tussen 2 vakbodems kunnen meerdere verdelingen worden
weggelaten. De standaardafstand van een verpakking tot een bovenliggende vakbodem kan voor
de complete robot worden ingesteld via een parameter.

Beschrijving Waarde
Minimale afstand van verpakkingen tot daarbo-
ven liggende vakbodem

5 mm

Minimale afstand van bin tot daarboven liggen-
de vakbodem

11 mm

Vakhoogte (onderkant bovenliggende vakbodem) - (boven-
kant onderliggende vakbodem)

Maximale verpakkingshoogte in vak (vakhoogte) - (standaardafstand tot daarboven
liggende vakbodem)

Opstelvlak

Beschrijving
Waarde
Magazijnbreedte Diepte

Maximaal bruikbaar oppervlak
van een opslagvak in mm

640 mm (heel magazijn) 504 mm
320 mm (half magazijn)
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2.2.4 Maten en gewichten

2.2.4.1 Maten van het complete systeem

Maten van het complete systeem

Afmeting Minimaal Maximaal Stapsgewijs
Hoogte (met naar bin-
nen gedraaide voeten)

2,12 m 3,52 m 5 cm

Lengte (zonder inlaad-
tafel)

3,20 m 15,04 m 32 cm

Breedte 2,13 m -
Diepte opslagplaats 0,52 m -

2.2.4.2 Gewicht

Het totale gewicht van de robot hangt af van de individuele configuratie (grootte, uitrusting) en
van de actuele vulstand.

Oppervlaktegewicht bij opslag van verpakkingen

Het oppervlaktegewicht is afhankelijk van de hoogte en lengte van de robot:

– 356,5 kg/m2 (hoogte van de robot = 2100 mm, lengte van de robot = 3026 mm)

– 553,3 kg/m2 (hoogte van de robot = 3500 mm, lengte van de robot = 7861 mm)

Oppervlaktegewicht bij opslag van bins

Oppervlaktegewicht bij een robot met de maten 3520 mm x 2130 mm x 3500 mm (L x B x H):

– Oppervlaktegewicht = 348 kg/m2

Opstellingsplaatsen

Opstellingsplaats Beschikbaarheid
Souterrain/begane grond/bovenverdieping JA/JA/JA
Uitsparing in de vloer NEE

2.2.5 Voeding, interfaces, aansluitingen

2.2.5.1 Voeding

Voeding met 120 V (bijvoorbeeld VS)

Beschrijving Waarde
Spanning AC 120 V
Frequentie 50/60 Hz
Stroom 16 A
Kortsluitvastheid 6 kA
Beschermingsklasse I
Kabel Driedraadskabel (L, N, PE), min. AWG 10 Cu,

max. AWG 8 Cu
Installatieautomaat (installatieautomaat; zeke-
ring)

C 30 A
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Beschrijving Waarde
RCD (aardlekschakelaar, type A) ≥ 100 mA, indien vereist
Zmax (netimpedantie op het aansluitpunt van de
robot)

≤ 0,26 Ω

RS (lusimpedantie op het aansluitpunt van de
robot)

– Alleen installatieautomaat: ≤ 0,26 Ω

– Installatieautomaat + RCD 100 mA: ≤ 500
Ω

– Installatieautomaat + RCD 300 mA: ≤ 166
Ω

– Installatieautomaat + RCD 500 mA: ≤ 100
Ω

Aanvullende potentiaalvereffening voor de elek-
trische aarding van het gebouw

AWG 8 Cu

Voeding met 230 V (bijvoorbeeld Europa)

Beschrijving Waarde
Spanning AC 230 V
Frequentie 50/60 Hz
Stroom 8 A
Kortsluitvastheid 6 kA
Beschermingsklasse I
Kabel Driedraadskabel (L, N, PE), min. 2,5 mm2, max. 6

mm2

Installatieautomaat (installatieautomaat; zeke-
ring)

C 16 A

RCD (aardlekschakelaar, type A) ≥ 100 mA, indien vereist
Zmax (netimpedantie op het aansluitpunt van de
robot)

≤ 0,95 Ω

RS (lusimpedantie op het aansluitpunt van de
robot- afhankelijk van voorzekering)

– Alleen installatieautomaat: ≤ 0,95 Ω

– Installatieautomaat + RCD 100 mA: ≤ 500
Ω

– Installatieautomaat + RCD 300 mA: ≤ 166
Ω

– Installatieautomaat + RCD 500 mA: ≤ 100
Ω

Aanvullende potentiaalvereffening voor de elek-
trische aarding van het gebouw

10 mm2 Cu

Bij een zeer geringe netimpedantie kan het voorkomen dat de voorgeschakelde C 16 A-
zekering wordt geactiveerd. In deze gevallen kan de installatieautomaat C 16 A vervan-
gen worden door een installatieautomaat D 16 A. Daarbij moet een lusimpedantie van
minder dan 0,47 Ω worden aangehouden.

Opmerking m.b.t. de elektromagnetische compatibiliteit

Als de netimpedantie groter is dan de opgegeven waarden, kan de robot als gevolg van ongunsti-
ge netomstandigheden tijdelijke spanningsdalingen en storende spanningsschommelingen (“flic-
ker”) veroorzaken. Bij een netimpedantie Zmax < 0,12 Ω zijn zulke storingen niet te verwachten.
Meer informatie kan bij het lokale energiebedrijf worden opgevraagd.
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2.2.5.2 Elektrisch vermogen

1 grijper

Gemiddeld elektrisch vermogen bij belasting
100% 50% 0% Energiebespaarmodus
391 W 275 W 158 W 76 W

2 grijpers

Gemiddeld elektrisch vermogen bij belasting
100% 50% 0% Energiebespaarmodus
830 W 600 W 158 W 76 W

2.2.6 Geluidsvolume

Meetgrootheid Waarde
Geluidsdrukniveau LpA,m “Inladen” 45,4 dB(A) [► Verklarende woordenlijst]
Geluidsdrukniveau LpA,m “Uitladen” 50,9 dB(A)

Opmerking:

– Meetwaarden volgens TÜV-rapport 936/21242645/01 van woensdag 7 maart 2018

2.2.7 Inladen en uitladen

2.2.7.1 Inladen

Handmatig

Opties Beschikbaarheid
Inladen voorkant links JA
Inladen voorkant rechts JA

Volautomatisch

Opties Beschikbaarheid
ProLog geïntegreerd NEE
ProLog extern JA

2.2.7.2 Uitladen

Opties Beschikbaarheid
Uitgifte in robotwand [► Verklarende woordenlijst] aan de buiten-
kant

JA (max. 12 uitgiften)

Uitlaadband, bovenaan NEE

2.2.7.3 Grijper, X-/Z-as

Kinematische grootte Waarde
Max. versnelling van de X-/Z-as 3 m/s2

Max. vertraging van de X-/Z-as 3 m/s2
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Kinematische grootte Waarde
Max. snelheid van de X-/Z-as 3 m/s
Max. hoeksnelheid van de C-as 300 °/s
Max. hoekversnelling van de C-as 650 °/s2

2.2.8 Opties

Mogelijke opties

– Externe ProLog

– Transporttechniek

Bij robots die gebruikt worden voor het opslaan van bins zijn mogelijk niet alle opties beschikbaar.

De technische gegevens van de voor en achter geplaatste optionele systemen vindt u in de afzon-
derlijke gebruiksaanwijzingen (bijvoorbeeld BD Rowa™ ProLog).

2.3 Uitrusting
De BD Rowa Vmax is er in verschillende hoogten en lengten.

Afhankelijk van de geselecteerde opties kan de Vmax worden gebruikt voor het opslaan en behe-
ren van medicijnverpakkingen of van bins.

De robot is er als enkele robot of als meervoudige robot. Bij een meervoudige robot worden meer-
dere robots met elkaar verbonden.

2.3.1 Normaal toebehoren

Ononderbroken stroomvoorziening (uninterruptible power supply, UPS)

De UPS [► Verklarende woordenlijst] houdt tijdens een stroomuitval gedurende een bepaalde peri-
ode de stroomvoorziening van bepaalde componenten van de robot in stand. Gedurende deze pe-
riode zijn er 2 toestanden:

– De netspanning is verloren gegaan:

– De UPS neemt de spanningsvoorziening over.

– De UPS piept.

– De grijper(s) beweegt/bewegen niet meer en er is alleen een noodbedrijf mogelijk. Voor
informatie over het noodbedrijf zie In noodbedrijf werken [► 97].

– De laadtoestand van de UPS onderschrijdt een kritische waarde:

– De computer(s) van de robot wordt/worden geregeld uitgeschakeld om beschadigingen
en gegevensverlies te voorkomen.

Ladder

Bij de ladder (trap) kan het gaan om een trapladder of om een geïntegreerde robotladder (speci-
aal toebehoren).
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Verwijderingslepel

De verwijderingslepel hangt in de robot aan een haak naast de deur. De verwijderingslepel dient
om verpakkingen handmatig uit de vakken te nemen zonder andere verpakkingen te verplaatsen.
De verpakkingen worden ofwel met de rubberen zijde ofwel met de gebogen zijde van de verwijde-
ringslepel voorzichtig uit het vak getrokken.

2.3.2 Speciaal toebehoren

Koppelcomputer/Mosaic-computer

Bij een meervoudige robot zijn de verschillende robots via een koppelcomputer [► Verklarende
woordenlijst] (ook wel: Mosaic-computer) met elkaar verbonden. Op deze computer draait het pro-
gramma “Mosaic”, waarmee de voorraad van alle met elkaar verbonden robots centraal kan wor-
den bekeken. De koppelcomputer staat apart en Mosaic wordt weergegeven op een monitor die
losstaat van de robots.

Extra uitgiftepunten

Extra uitgiftepunten zijn optioneel. Hierbij kan het ook om uitgiften in de robotwand gaan.

Tweede grijper

Standaard is de Rowa Vmax uitgerust met één grijper. Het is echter mogelijk een tweede grijper te
installeren.

Tweede inlaadband

Standaard is de BD Rowa Vmax uitgerust met één inlaadband. Het is echter mogelijk een tweede
inlaadband te installeren.

Robotdeur achter

Standaard bevindt de robotdeur van de BD Rowa Vmax zich aan de voorkant. Het is echter moge-
lijk om een tweede robotdeur in de achterwand in te bouwen. Een bereik dat zich achter de robot
bevindt, blijft op deze manier toegankelijk. De robotdeur achteraan kan bij het inladen aan de zij-
kant ook als toegangsdeur dienen.

Tijdschakelklok

De tijdschakelklok dient om de robot automatisch te starten.

BD Rowa™ ProLog

Met de ProLog worden verpakkingen volledig automatisch gescheiden, gescand en ingeladen in de
robot.

BD Rowa™ Multitenancy

De Multitenancy is een softwareoptie waarvoor een licentie vereist is. De optie maakt het mogelijk
om per verbonden apotheekinformatiesysteem telkens een tenant in een robot aan te maken. Als
Mosaic [► Verklarende woordenlijst] als enige verbinding van het apotheekinformatiesysteem met
de Vmax wordt gebruikt, dan beheert Mosaic de voorraden van alle tenants via één verbinding.
Meer informatie kunt u opvragen bij uw BD Rowa-accountmanager.

BD Rowa™ Multi-site-functionaliteit

De BD Rowa Multi-site-functionaliteit is een softwareoptie waarvoor een licentie vereist is. De op-
tie maakt het mogelijk verpakkingen ruimtelijk gescheiden op te slaan, bijvoorbeeld voor een be-
paald gebruiksdoel. Dit kan in het kader van regelgeving worden geëist, bijvoorbeeld ten aanzien
van regionale minimumvoorraden. Anders dan bij de Multitenancy heeft het apotheekinformatie-
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systeem bij deze softwareoptie toegang tot alle opslagplaatsen. In dit geval is het beslist noodza-
kelijk dat het gebruikte apotheekinformatiesysteem deze functie ondersteunt. Meer informatie
kunt u opvragen bij uw BD Rowa-accountmanager.

Opslag van FMCG per soort

De “Opslag van FMCG per soort” is een softwareoptie waarvoor een licentie vereist is. Met de op-
tie identificeert het automatische magazijnsysteem FMCG en slaat het de FMCG per soort op. Het
systeem maakt bij het starten van het programma en aan het einde van de dag automatisch een
top 100 aan van producten waarvan minimaal 70 verpakkingen binnen 30 dagen zijn verkocht.
Het systeem slaat deze FMCG daarna per soort op. Het systeem accepteert daarbij een eventueel
capaciteitsverlies. Meer informatie kunt u opvragen bij uw BD Rowa-accountmanager.

Extern veiligheidscircuit

Het externe veiligheidscircuit is een aanvullende optie voor industriële installaties.

Naast het interne veiligheidscircuit van de robot wordt een extern veiligheidscircuit ingericht, dat
bijvoorbeeld een omsloten gevarenzone bewaakt. Het externe veiligheidscircuit is net als het inter-
ne veiligheidscircuit ook onderdeel van de startvoorwaarden.
Indien het externe veiligheidscircuit wordt onderbroken, bijvoorbeeld door het openen van een
deur naar de omsloten gevarenzone, wordt de robot gestopt. Zolang het externe veiligheidscircuit
is onderbroken, kan de robot niet opnieuw worden gestart. Gebruikers met overeenkomstige rech-
ten kunnen via de weergegeven foutmelding direct naar het noodbedrijf gaan, om benodigde arti-
kelen handmatig uit te laden.

BD Rowa™ User Rights Management

De integratie van deze softwareoptie waarvoor een licentie vereist is, maakt het beheer van ge-
bruikers mogelijk en maakt de beperking mogelijk van de toegang tot functies voor bepaalde ge-
bruikersrollen.

BD Rowa™ Backup

Hierbij gaat het om software waarmee indien nodig via een externe computer toegang kan wor-
den verkregen tot de database van een automatisch magazijnsysteem van BD Rowa.
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3 Veiligheidsinformatie
De veiligheidsinformatie moet beslist in acht worden genomen!

3.1 Weergave van veiligheidsaanwijzingen
De volgende signaalwoorden en veiligheidssymbolen worden gebruikt:

GEVAAR
Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan dat leidt tot de dood of zeer
ernstig letsel.

WAARSCHUWING
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot de dood of
zeer ernstig letsel.

VOORZICHTIG
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot licht letsel.

LET OP
Geeft een situatie aan die kan leiden tot schade aan het product of de om-
geving.

3.2 Gevaarlijke gebieden

3.2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften
Het product mag alleen worden gebruikt in een technisch perfecte staat, volgens het doelmatige
gebruik en rekening houdend met veiligheid en gevaren. Storingen die de veiligheid in gevaar
brengen, moeten onmiddellijk worden verholpen.

Naast deze gebruiksaanwijzing moet u zich houden aan de geldende wettelijke regelgeving (bij-
voorbeeld de overeenkomstige wettelijke veiligheidsvoorschriften en ongevallenpreventievoor-
schriften). Informeer uzelf!

De exploitant is verantwoordelijk voor een werking zonder ongevallen. De exploitant is de persoon
die het product voor commerciële doeleinden zelf exploiteert of het product aan een derde per-
soon overlaat om het te gebruiken. De exploitant is verantwoordelijk voor de bescherming van de
bediener, het personeel of derde personen.
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3.2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING
Contact met bewegende componenten

Letselgevaar door bewegende robotcomponenten bij verblijf in de robot!

▶ Stop de robot via de software voordat de robot betreden wordt.

▶ Wacht tot de grijper de parkeerpositie heeft ingenomen en de robot
het bereiken van de parkeerpositie aangeeft.

WAARSCHUWING
Aanraken van elektrische componenten

Levensgevaar door elektrische schok!

▶ Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen uitsluitend
door geschoolde elektromonteurs worden uitgevoerd.

▶ Neem bij alle werkzaamheden aan de robot de wettelijke bepalingen
en lokale ongevallenpreventievoorschriften in acht.

▶ Schakel de robot voorafgaand aan werkzaamheden aan de besturing
en elektrische componenten uit en beveilig de robot tegen opnieuw in-
schakelen.

WAARSCHUWING
Kijken in de laserstraal

Letselgevaar voor de ogen door aanhoudende bestraling door de gebruikte la-
ser!

▶ Positioneer de laser zodanig dat deze niemand verblindt.

▶ Vermijd oogcontact met de lichtbron.

▶ Sluit bij oogcontact met de lichtbron uw ogen en wend uw ogen af.

WAARSCHUWING
Knelgevaar door contact met bewegende componenten

Letselgevaar bij het grijpen door de inlaadopening in de binnenruimte van de
robot!

▶ Niet in de inlaadopening grijpen.
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WAARSCHUWING
Breuk van robotcomponenten

Letselgevaar door storing, neervallen van componenten of breukranden als
gevolg van breukschade aan de robot!

▶ Controleer de robot regelmatig volgens de wettelijke bepalingen en lo-
kale ongevallenpreventievoorschriften.

VOORZICHTIG
Aanraking van hete onderdelen

Verbrandingsgevaar bij de motoren, adapters en remweerstanden!

▶ Onderdelen niet met blote handen aanraken.

VOORZICHTIG
Contact met bewegende componenten

Letselgevaar voor de vingers bij de riemaandrijving van het inlaadhekje!

▶ Niet in de aandrijving van het inlaadhekje grijpen.

VOORZICHTIG
Obstakel in het gebied van de voeten

Letselgevaar door struikelen en vallen over de drempel!

▶ Bij het betreden van de robot op de drempel letten.

3.2.3 Veiligheidsinrichtingen
Alle door de fabrikant voorziene veiligheidsinrichtingen zijn essentieel voor een veilige werking
zonder ongelukken. Veiligheidsinrichtingen moeten altijd goed functioneren. Verwijder geen veilig-
heidsinrichtingen!

3.2.3.1 Veiligheidsinrichtingen en noodstopinrichtingen

Noodstopknop

Zodra de noodstopknop wordt geactiveerd, wordt de BD Rowa Vmax stopgezet. De noodstopknop
bevindt zich in de buurt van het bedieningspaneel. De noodstopknop is rood met een gele achter-
grond en wordt geactiveerd door hem in te drukken. De noodstopknop moet bij gevaar voor perso-
nen of de machine onmiddellijk worden ingedrukt.
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Deurveiligheidsschakelaar

De deurveiligheidsschakelaar bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Zodra de deur wordt
geopend, wordt het stroomcircuit onderbroken en worden de aandrijvingen [► Verklarende woor-
denlijst] stroomloos geschakeld.

Ingrijpbeveiliging bij uitgiftepunten

Uitgiftepunten zijn altijd voorzien van een ingrijpbeveiliging. Een ingrijpbeveiliging voorkomt per
ongeluk ingrijpen in de robot.

Kleppen van de uitgifte in de robotwand

Uitgiften in de robotwand zijn voorzien van kleppen die voorkomen dat in de robot wordt gegre-
pen.

Omkasting

De omkasting van de robot voorkomt dat in de robot wordt gegrepen.
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3.2.3.2 Veiligheidsstickers en pictogrammen

Veiligheidsstickers

Veiligheidsstickers waarschuwen voor potentiële gevaren. De instructies op veiligheidsstickers
moeten worden opgevolgd. De veiligheidsstickers mogen in geen geval worden verwijderd en
moeten altijd in leesbare toestand worden gehouden.

– De volgende veiligheidssticker bevindt zich aan de binnenzijde van de omkasting boven de op-
tionele overgaveband:

Pictogrammen

Pictogram Betekenis Aanbrengplaats
Waarschuwing voor gevaarlijke
elektrische spanning

– In de gebieden van de elektrische be-
drijfsmiddelen en de besturing

Waarschuwing voor laserstraal – Op de grijper in de buurt van de laser

Waarschuwing voor laserstraal /
Laser uit klasse 2 / Niet in de la-
ser kijken

– Op de deur naast de monitor

Waarschuwing voor stootletsel – Op de aandrijfmotoren van de X-as en
de Z-as

Waarschuwing voor heet opper-
vlak

– Op de aandrijfmotoren van de X-as en
de Z-as
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Pictogram Betekenis Aanbrengplaats
Gebruiksaanwijzing in acht ne-
men

– Op de motor van de Z-as

Waarschuwingslint zwart-geel – Op de drempel

Ingrijpen verboden – Op de uitgifteklep in de robotwand

– Op het uitgiftepunt voor voorraadbe-
heer

Waarschuwing voor handletsel – In de inlaadzone

– Op het inlaadhekje

– Op het uitgiftepunt voor voorraadbe-
heer

– Op de pendelklep

3.3 Personeel
Uitsluitend geschikte en geschoolde personen mogen worden belast met de zelfstandige bedie-
ning van het product. Geschikt is wie door gespecialiseerde scholing is onderwezen in de bedie-
ning, en kennis van de geldende voorschriften voor arbeidsbescherming en veiligheid bezit om ge-
varen te kunnen herkennen en afwenden.

Reparaties aan elektrische en mechanische inrichtingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door vakmensen van BD Rowa.

Personen die onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen staan die het reactievermogen beïn-
vloeden, mogen het product niet bedienen, onderhouden of repareren.
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4 Opbouw en werking

4.1 Systeemonderdelen

4.1.1 Inladen
De Vmax 210 beschikt over een of twee inlaadmodules (afhankelijk van de configuratie voor arti-
kelen met 100 mm of 150 mm hoogte) waarmee artikelen in de robot kunnen worden ingeladen.
Afhankelijk van het feit of de robot wordt gebruikt voor het opslaan van verpakkingen of van bins,
verschillen het inlaadproces en de inlaadmodule:

– Verpakkingen worden met de in de inlaadtafel geïntegreerde scanner gescand, tegen het in-
laadhekje gelegd en daar door sensoren opgemeten. Bij het inladen van verpakkingen is het
mogelijk om meerdere verpakkingen van een artikel gelijktijdig te plaatsen en in te laden.

– Bins worden met de scanner rechts boven de inlaadopening gescand en dan tegen het inlaad-
hekje gelegd. Er wordt hier niet afzonderlijk gemeten, omdat doorgaans alleen bins met een
uniforme, vooringestelde grootte worden gebruikt. Als reeks inladen is voor bins niet mogelijk.

Nadat een of meerdere artikelen gescand zijn en tegen het inlaadhekje zijn gelegd, wordt het arti-
kel resp. worden de artikelen op de inlaadband achter het inlaadhekje in de robot getransporteerd.
Daar worden de artikelen na verloop van een bepaalde tijd, bij een volle inlaadband of door de
start van het inlaadproces via de gebruikersinterface, door de grijper opgenomen en in de vakbo-
dems geladen.

4.1.2 Grijper
De grijper neemt de artikelen met de P-bekken [► Verklarende woordenlijst] ① op van de inlaad-
band en transporteert de artikelen naar de vakbodems. Daar worden de artikelen met de schuiver
② en de P-bekken van de grijper in de vakbodem geschoven.

1

2

Overeenkomstig neemt de grijper voor uitladen aangevraagde artikelen met de P-bekken uit de
vakbodem, trekt de artikelen op zijn oplegvlak en transporteert de artikelen naar het geselecteer-
de uitgiftepunt.
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4.1.3 Uitladen
Onderdelen van het uitladen:

– Uitgiftepunt (uitgifte in de robotwand of via aangesloten transporttechniek)

– Uitgiftepunt voor voorraadbeheer

Nadat de grijper het artikel uit de vakbodem heeft verwijderd, wordt het artikel naar het uitgifte-
punt getransporteerd. Dit kan ofwel een uitgifte in de robotwand zijn, waar het artikel direct wordt
uitgegeven, ofwel een uitgiftepunt met aangesloten transporttechniek, die het artikel verder
transporteert naar het afgiftepunt.

Het uitgiftepunt voor voorraadbeheer bevindt zich aan de voorkant van de robot, onder de moni-
tor in de deur, en is in iedere robot aanwezig. Hier kunnen afzonderlijke artikelen worden uitgela-
den, bijvoorbeeld tijdens het voorraadbeheer.
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4.2 Beschrijving van de werking

4.2.1 Inladen

Inladen algemeen

De inlaadmodule ① is uitgerust met een scanner ③. De scanner bevindt zich in de inlaadtafel. In
te laden verpakkingen worden gescand en tegen het inlaadhekje ② op de inlaadband gelegd. Om-
dat artikelen die nog niet bekend zijn bij het systeem eerst elektronisch worden opgemeten, moe-
ten onbekende artikelen afzonderlijk worden geplaatst. Als de in te laden artikelen reeds bekend
zijn bij het systeem, worden de voor deze artikelen in het systeem opgeslagen afmetingen vergele-
ken met de gemeten maten. Meerdere verpakkingen van hetzelfde (reeds bekende) artikel kunnen
gelijktijdig tegen het inlaadhekje gelegd worden en ingeladen worden.

1

2

3
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Inladen van bins

De scanner bevindt zich rechts boven de inlaadopening. De barcodes van de afgiftezakjes in de
bins worden gescand en de bins met de afgiftezakjes worden tegen het inlaadhekje op de inlaad-
band gelegd. De bins worden niet afzonderlijk opgemeten; bins kunnen ook niet als reeks worden
ingeladen.

Inlaadproces in de robot

Zodra de inlaadband vol is, een vooringestelde tijd verstreken is of de bediener via de gebruikersin-
terface het bevel heeft gegeven, neemt de grijper de verpakkingen op van de band en laadt de
verpakkingen in de vakbodems. De artikelen worden chaotisch opgeslagen. Ze worden dus niet op-
geslagen volgens een vast ordeningsprincipe, maar zoveel mogelijk ruimtebesparend. Deze opslag
maakt het mogelijk om de opslagruimte in de vakbodems optimaal te gebruiken.

4.2.2 Uitladen
De grijper beweegt naar de vakbodems waarin de aangevraagde verpakkingen zijn opgeslagen,
grijpt de verpakkingen en transporteert ze naar het uitgiftepunt of naar een aangesloten trans-
porttechniek. Het uitladen kan ook plaatsvinden op het uitgiftepunt voor voorraadbeheer.
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5 Bedieningselementen en weergave-
elementen

5.1 Bedrijfstoestanden
De robot kan zich in de volgende bedrijfstoestanden bevinden:

Bedrijfstoestand Functie
Uitgeschakeld Automatisch verdeelbedrijf kan niet gestart worden. Alle hoofdschakelaars

bevinden zich in de stand UIT.
Normaal bedrijf Automatisch verdeelbedrijf is mogelijk. Alle hoofdschakelaars bevinden zich

in de stand AAN.
Noodbedrijf Er is sprake van een storing in het automatische verdeelbedrijf, maar de ma-

nagementcomputers functioneren nog. Verpakkingen kunnen met ondersteu-
ning van de gebruikersinterface handmatig uitgeladen worden.

Details over het werken in normaal bedrijf en in noodbedrijf zijn te vinden in het hoofdstuk
Bediening [► 41].

5.2 Waarschuwingssignalen
Zodra er sprake is van een stopfout in de robot (d.w.z. een fout die leidt tot het stoppen van de ro-
bot), klinkt er een akoestisch alarmsignaal.

Bovendien worden alle fouten (componentfouten, stopfouten en voorraadfouten) ook in de ge-
bruikersinterface weergegeven. Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk Bediening [► 41].
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5.3 Bedieningselementen

1

2

3 4

5

Pos. Beschrijving
① Noodstopknop
② Starttoets
③ Hoofdschakelaar robot
④ Hoofdschakelaar transporttechniek
⑤ Doorlopende zijdeur

Noodstopknop

Met de noodstopknop ① wordt de robot direct gestopt en worden de aandrijvingen stroomloos
geschakeld. De noodstopknop bevindt zich in de deur, naast de monitor.

Starttoets

Met de starttoets ② wordt de robot gestart, d.w.z. de robot wordt in een bedrijfsklare toestand ge-
zet. Bovendien worden in geval van storing fouten bevestigd door het indrukken van de starttoets.
De starttoets bevindt zich in de deur, naast de monitor en onder de noodstopknop.

Hoofdschakelaar voor de robot

De hoofdschakelaar ③ bevindt zich achter de doorlopende zijdeur ⑤ aan de voorkant van de ro-
bot. Om de hoofdschakelaar te bereiken, moet de zijdeur met de schakelkastsleutel worden geo-
pend.

De hoofdschakelaar dient als volwaardige netscheidingsinrichting; hiermee worden alle functies
van de robot (inclusief licht, router en netwerkswitch) uitgeschakeld.

Let erop dat de hoofdschakelaar van de robot altijd ingeschakeld is en alleen wordt uit-
geschakeld voor service.

Omdat ook de router en de netwerkswitch worden uitgeschakeld zodra de robot met de hoofd-
schakelaar wordt uitgeschakeld, kan de robot gedurende deze tijd geen automatische statusrap-
porten en foutrapporten verzenden.
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Hoofdschakelaar voor de transporttechniek

De hoofdschakelaar ④ voor de transporttechniek is altijd aanwezig, maar alleen aangesloten als
het systeem over een transporttechniek beschikt. De hoofdschakelaar voor de transporttechniek
bevindt zich naast de hoofdschakelaar voor de robot. Met deze hoofdschakelaar wordt de trans-
porttechniek in het normale bedrijf gezet of uitgeschakeld.

5.4 Signaallampje boven inlaadopening
De ledstrip ① boven de inlaadopening geeft de status van de robot tijdens het inladen aan.

1

De kleuren hebben de volgende betekenis:

Ledkleur Betekenis
Rood Er is sprake van een fout (bijvoorbeeld een verkeerd geplaatst artikel) en er

kan niet worden ingeladen.
Geel Er wordt een artikel ingeladen (inlaadhekje of inlaadband bewegen).
Groen Gereed voor inladen. Artikel kan worden gescand en tegen het inlaadhekje

worden gelegd.
Groen knipperend De modus "Eerste invoer" is geactiveerd (alleen bij inladen van verpakkingen).
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5.5 Gebruikersinterface

Via de gebruikersinterface kan de toestand van het systeem en zijn componenten worden beke-
ken en kunnen alle functies worden bestuurd.

Meer informatie over de gebruikersinterface en over de bediening van de robot is te vinden in het
hoofdstuk Bediening [► 41].
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6 Installatie
De installatie wordt uitgevoerd door BD Rowa of de geautoriseerde verkooppartner of servicepart-
ner. Hierbij wordt een uitgebreide functietest uitgevoerd onder de exploitantspecifieke gebruiks-
omstandigheden.
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7 Inbedrijfstelling
De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd door BD Rowa of de geautoriseerde verkooppartner of serv-
icepartner. Hierbij wordt een uitgebreide functietest uitgevoerd onder de exploitantspecifieke ge-
bruiksomstandigheden.
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8 Bediening

8.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de bediening van de robot

WAARSCHUWING
Aanraken van elektrische componenten

Levensgevaar door elektrische schok!

▶ Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen uitsluitend
door geschoolde elektromonteurs worden uitgevoerd.

▶ Neem bij alle werkzaamheden aan de robot de wettelijke bepalingen
en lokale ongevallenpreventievoorschriften in acht.

▶ Schakel de robot voorafgaand aan werkzaamheden aan de besturing
en elektrische componenten uit en beveilig de robot tegen opnieuw in-
schakelen.

WAARSCHUWING
Neervallen van de grijper

Letselgevaar door niet-werkend remsysteem!

▶ Stop de robot via de software voordat de robot betreden wordt.

▶ Wacht tot de grijper de parkeerpositie heeft ingenomen en de robot
het bereiken van de parkeerpositie aangeeft.

WAARSCHUWING
Contact met bewegende componenten

In moeilijk te overziene robots bestaat een verhoogd risico dat er zich onge-
merkt personen van buitenaf in de robot bevinden. Als de robot wordt gestart
terwijl er zich personen in de binnenruimte bevinden, kan dit ernstig letsel tot
gevolg hebben!

▶ Voorafgaand aan de robotstart waarborgen dat niemand zich in de
binnenruimte bevindt.

▶ Bij het betreden van de robot de sleutel uittrekken en meenemen.

▶ Voor iedere robot mag slechts één sleutel bestaan.

▶ Bij meervoudige robots moeten per robot verschillende sloten worden
gebruikt, zodat het niet mogelijk is met één sleutel twee of meer ro-
bots te vergrendelen.
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WAARSCHUWING
Knelgevaar door contact met bewegende componenten

Letselgevaar voor de bovenste ledematen in het gebied van de grijper!

▶ Veiligheidsvoorzieningen mogen niet gemanipuleerd, gedemonteerd
of buiten werking gesteld worden.

▶ Werkzaamheden aan de robot mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold personeel.

WAARSCHUWING
Knelgevaar door contact met bewegende componenten

Letselgevaar bij het grijpen door de uitgifteopening in de binnenruimte van
de robot!

▶ Niet van buitenaf door de uitgifteopening grijpen.

▶ Als er voor probleemoplossing in de uitgiftezone moet worden gegre-
pen, de robot via de software stoppen en de robot door de robotdeur
betreden om de fout van binnenuit te verhelpen.

WAARSCHUWING
Knelgevaar door contact met bewegende componenten

Letselgevaar bij het grijpen door de inlaadopening in de binnenruimte van de
robot!

▶ Niet in de inlaadopening grijpen.

WAARSCHUWING
Naar binnen trekken van haren of kleding

Letselgevaar in het gebied van de grijper, de tandriemen en de aandrijfmoto-
ren!

▶ Veiligheidsvoorzieningen mogen niet gemanipuleerd, gedemonteerd
of buiten werking gesteld worden.

▶ Werkzaamheden aan de robot mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold personeel.

▶ Betreed de robot niet tijdens het bedrijf.
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WAARSCHUWING
Naar binnen trekken van haren of kleding

Letselgevaar in het gebied van de tandstangaandrijving van de grijper!

▶ Veiligheidsvoorzieningen mogen niet gemanipuleerd, gedemonteerd
of buiten werking gesteld worden.

▶ Werkzaamheden aan de robot mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold personeel.

WAARSCHUWING
Kijken in de laserstraal

Letselgevaar voor de ogen door aanhoudende bestraling door de gebruikte la-
ser!

▶ Positioneer de laser zodanig dat deze niemand verblindt.

▶ Vermijd oogcontact met de lichtbron.

▶ Sluit bij oogcontact met de lichtbron uw ogen en wend uw ogen af.

VOORZICHTIG
Aanraking van hete onderdelen

Verbrandingsgevaar bij de motoren, adapters en remweerstanden!

▶ Onderdelen niet met blote handen aanraken.

VOORZICHTIG
Obstakel in het gebied van de voeten

Letselgevaar door struikelen en vallen over de grijper!

▶ De grijper naar achteren schuiven.

VOORZICHTIG
Obstakel in het gebied van de voeten

Letselgevaar door struikelen en vallen over de drempel!

▶ Bij het betreden van de robot op de drempel letten.

VOORZICHTIG
Stoten tegen een obstakel

Letselgevaar door robotcomponenten op ooghoogte!

▶ Lage robots voorzichtig betreden.

▶ De grijper naar achteren schuiven.
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LET OP
Beschadiging van de robot door voortijdig uitschakelen

De robot kan beschadigd raken als de hoofdschakelaar wordt bediend zonder
dat de robot is uitgeschakeld!

▶ Vóór het bedienen van de hoofdschakelaar de robot uitschakelen.

LET OP
Beschadiging van het inlaadhekje door handmatig openen

Handmatig bewegen van het inlaadhekje kan het inlaadhekje beschadigen!

▶ Inlaadhekje niet met de hand openen.

▶ Indien nodig de deur openen om toegang tot de verpakkingen te ver-
krijgen.

LET OP
Beschadiging van de robot door vergeten voorwerpen

Trapjes of andere voorwerpen binnen het verplaatsingsbereik van de grijper
kunnen de robot beschadigen!

▶ Geen voorwerpen laten liggen.

LET OP
Beschadiging van verpakkingen door naar beneden vallen

Bij het bewegen binnen de robots kunnen verpakkingen en flessen uit de vak-
ken worden gestoten!

▶ Beweeg voorzichtig binnen de robot.
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8.2 Werken met de robot

Computers met een Windows-besturingssysteem worden na een langere looptijd zon-
der opnieuw opstarten vaak langzamer. Let er daarom op dat u de computer van het
BD Rowa-systeem eenmaal per week opnieuw opstart om te garanderen dat de presta-
ties van het systeem op hetzelfde niveau blijven.

Hierna worden telkens alleen de functies beschreven die nodig zijn voor het uitvoeren
van de gewenste actie. Meer informatie over de opbouw van de software-interface is te
vinden in het hoofdstuk Referentie [► 106].

Beperkte functieomvang door ontbrekende gebruikersrechten

Enkele van de hierna beschreven functies kunnen op grond van ontbrekende gebruikers-
rechten niet voor iedere gebruiker beschikbaar zijn. Het verstrekken van de gebruikers-
rechten vindt plaats door de optie “User Rights Management”.

8.2.1 Robot inschakelen en uitschakelen

8.2.1.1 Enkele robots en meervoudige robots inschakelen

1. Als de robot met transporttechniek is uitgerust, schakel dan eerst de transporttechniek in.

2. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar van de robot op “1” staat.

WAARSCHUWING
Contact met bewegende componenten

In moeilijk te overziene robots bestaat een verhoogd risico dat er zich onge-
merkt personen van buitenaf in de robot bevinden. Als de robot wordt gestart
terwijl er zich personen in de binnenruimte bevinden, kan dit ernstig letsel tot
gevolg hebben!

▶ Voorafgaand aan de robotstart waarborgen dat niemand zich in de
binnenruimte bevindt.

▶ Bij het betreden van de robot de sleutel uittrekken en meenemen.

▶ Voor iedere robot mag slechts één sleutel bestaan.

▶ Bij meervoudige robots moeten per robot verschillende sloten worden
gebruikt, zodat het niet mogelijk is met één sleutel twee of meer ro-
bots te vergrendelen.
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3. Druk op de starttoets. De computers starten automatisch op en starten de programma's
waarmee u de robot bedient.

ð Er verschijnt een pop-up waarop de startvoortgang te zien is.

4. Als de robot niet startklaar is, controleer dan of de noodstopknop is uitgetrokken en de
deur is gesloten. Als er andere instructies op het beeldscherm worden weergegeven, volg
deze dan op.

8.2.1.2 Enkele robot uitschakelen

LET OP
Beschadiging van de UPS door uitschakelen zonder afsluiten

Indien de robot met de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld zonder vooraf-
gaand afsluiten, wordt ook de UPS stroomloos geschakeld en de batterijen
ontladen zich. Daardoor kan de UPS op lange termijn schade oplopen.

▶ Sluit de robot altijd eerst af via de gebruikersinterface.

1. Selecteer de knop  rechtsboven in de statusbalk van de gebruikersinterface.

ð Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

2. Markeer Shut down machine [Robot afsluiten] en selecteer OK [OK].
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ð Afhankelijk van de inrichting van de robot wordt dialoogvenster Ⓐ of Ⓑ geopend met
verdere informatie over het afsluiten van de robot en een 30-seconden-countdown ⓐ.

A

a

B

a

3. Volg de instructies op het beeldscherm.

▪ Met Shut down now [Nu afsluiten] wordt de countdown overgeslagen en wordt de robot
direct afgesloten.

▪ Met Cancel [Annuleren] kan de procedure tijdens de countdown worden geannuleerd.

4. Als de robot met transporttechniek is uitgerust, schakel de transporttechniek dan uit met
de hoofdschakelaar van de transporttechniek aan de voorkant van de robot.

▪ Opmerking: Als de transporttechniek met een externe schakelkast is uitgerust, bevindt de
hoofdschakelaar zich op de externe schakelkast.

8.2.1.3 Meervoudige robot uitschakelen

1. Schakel elke robot uit zoals een enkele robot.

2. Schakel de koppelcomputer [► Verklarende woordenlijst] op het Mosaic-werkstation uit. Be-
ëindig het programma van de koppelcomputer via Bestand > Programma en Windows af-
sluiten.
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8.2.1.4 Energiebespaarmodus gebruiken

De robot wordt standaard na 1 uur inactiviteit automatisch in de energiebespaarmodus
gezet, als er geen opdrachten of taken wachten, geen automatische herschikking nodig
is en er geen gebruikersactiviteit plaatsvindt.

Robot in bedrijfsklare toestand zetten

Ga als volgt te werk om een robot vanuit de energiebespaarmodus in de bedrijfsklare toestand te
zetten:

1. Druk een willekeurige toets op het toetsenbord of de starttoets in of tik op de monitor.

Robot in de energiebespaarmodus zetten

Ga als volgt te werk om een robot in de energiebespaarmodus te zetten:

1. Selecteer in de gebruikersinterface rechtsboven in de statusbalk de knop waarmee de robot
wordt afgesloten.

ð Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

2. Selecteer Save energy [Energie besparen]. Wacht tot een zwart beeldscherm wordt weerge-
geven.
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8.2.2 Robot betreden

LET OP
Storing van het automatische bedrijf door verschoven verpakkingen

Als de positie van een verpakking op een vakbodem handmatig ook maar iets
wordt veranderd, kan de grijper deze verpakking niet meer opnemen of lokali-
seren!

▶ Raak verpakkingen alleen in noodbedrijf indien nodig aan.

▶ Neem verpakkingen in het noodbedrijf uitsluitend met de verwijdering-
slepel uit.

Als werkzaamheden binnen in de robot moeten worden uitgevoerd, kan de robot door de robot-
deur worden betreden.

Als er een sleutelschakelaar is gemonteerd, wordt voor het deurslot en de sleutelschake-
laar dezelfde sleutel gebruikt.

1. Er zijn 2 mogelijkheden om de robotdeur te openen:

▪ De deur met de knop in de statusbalk van de gebruikersinterface openen. Hiervoor mag
de deur niet afgesloten zijn.

▪ Als de deur is afgesloten: Deurslot met de robotsleutel ontgrendelen en de deur met de
hand openen.

2. Selecteer de knop met de gloeilamp rechtsboven in de statusbalk van de gebruikersinterfa-

ce om het licht in de robot in te schakelen: 

8.2.3 Artikel inladen
Het fundamentele verloop voor het inladen van een artikel is:

– Verpakking laten identificeren.

– Verpakking tegen inlaadhekje leggen.

– Verpakking van de inlaadband naar het inwendige van de robot laten transporteren.

Een ingeladen verpakking wordt aangeduid als artikel. Binnen de robot kunnen meerdere medi-
cijnverpakkingen met dezelfde algemene eigenschappen bestaan, die allemaal zijn samengevat
onder de benaming “Artikel”.

8.2.3.1 Inlaadregels

Neem bij het inladen van artikelen de volgende regels in acht. Hierdoor blijft het aantal fouten ge-
ring en worden handmatige ingrepen in het systeem vermeden.

– Leg steeds het artikel dat zojuist is gescand tegen het inlaadhekje.

– Raak artikelen die achter het inlaadhekje liggen niet aan.

– Leg bij reguliere inladingen het artikel steeds tegen de kant van het inlaadhekje die zich het
dichtst bij de gang bevindt. Als de inlaadopening zich links bevindt, legt u het artikel tegen de
rechterhoek van het inlaadhekje.

– Het grootste oppervlak van het artikel moet op de band liggen:

– Leg het artikel altijd met de lange zijde tegen het inlaadhekje.

– Leg het artikel vlak en niet op de smalle kant op de band.



8 Bediening

50 BD Rowa™ Vmax 210 Gebruiksaanwijzing | Documentversie 11.0

8.2.3.1.1 Specifieke inlaadregels: verpakkingen

– Leg bij het eerste inladen een enkel artikel in het midden tegen het inlaadhekje.

– Het grootste oppervlak van de verpakking moet op de band liggen:

– Leg de verpakking altijd met de lange zijde tegen het inlaadhekje.

– Leg de verpakking vlak en niet op de smalle kant op de band.

– Bij de Vmax 210 kunnen meerdere verpakkingen gelijktijdig worden ingeladen: leg de verpak-
kingen naast elkaar tegen het inlaadhekje.
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8.2.3.1.2 Specifieke inlaadregels: bins

– Leg het afgiftezakje zo in de bin dat noch het afgiftezakje noch het aangebrachte recept over
de rand van de bin uitsteekt.

– Het recept met de barcode ⓐ moet naar boven wijzen.

a

b

– De bin moet met de lange zijde tegen het inlaadhekje gelegd worden.

– Plaats de bin zo tegen het inlaadhekje dat de barcode op het recept zich onder de scanner be-
vindt, bijvoorbeeld aan de rechterkant van het inlaadhekje als er links wordt ingeladen.

– De bin moet recht tegen de zijrand ⓑ liggen.
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8.2.3.2 Artikel inladen

Let op: bij tocht op de inlaadinrichting kan het inlaadproces worden verstoord.

Verpakkingen inladen

Bij het inladen van verpakkingen kunnen een of meerdere verpakkingen van hetzelfde artikel ge-
lijktijdig worden ingeladen, zonder daarvoor bepaalde instellingen te hoeven aanbrengen.

1. Ga naar het tabblad Stock input [Inladen].

2. Selecteer de inlaadmodus New delivery [Orderinvoer] of Stock return [Retourartikelen] (Re-
tourartikelen [► Verklarende woordenlijst]).

3. Als de robot is uitgerust met twee inlaadbanden, selecteert u Lower input belt [Inlaadband
onderaan] of Upper input belt [Inlaadband bovenaan].

4. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin een ordernummer kan worden ingevoerd.
Voorbeelden van een dergelijk nummer zijn:

▪ Bestelnummer

▪ Opdrachtnummer

▪ Procesnummer

▪ Afleveringsbewijsnummer

▪ Intern verwerkingsnummer

5. Voer het ordernummer in en bevestig met OK [OK].

Er hoeft niet noodzakelijkerwijs een ordernummer aan de orderinvoer te worden toege-
wezen. Het veld kan ook leeg blijven.

6. Scan de in te laden verpakking. Nadat de verpakking succesvol is gescand, klinkt er een
pieptoon.

7. Als het artikel reeds bekend is bij het systeem, legt u de verpakking of meerdere verpakkin-
gen van dit artikel tegen de gangzijde van het inlaadhekje. Neem de inlaadregels in acht
(zie het hoofdstuk Inlaadregels [► 49]).

Het is mogelijk dat het inlaadhekje vertraagd opengaat nadat een artikel is geplaatst.
Dit is het geval wanneer de grijper bezig is een artikel van de band te nemen en de
band niet vooruit mag bewegen.
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Een of meerdere verpakkingen worden achter het inlaadhekje getransporteerd en het inla-
den van deze verpakking(en) is voor de bediener afgesloten.

8. Nadat alle artikelen van een orderinvoer zijn ingeladen, selecteert u Close new delivery [Or-
derinvoer afsluiten]. De inlaadmodus Stock return [Retourartikelen] wordt automatisch ge-
activeerd.

Als na het scannen van een artikel de ledstrip boven de inlaadopening knippert en de vol-
gende melding wordt weergegeven, is het artikel nog nooit in de robot ingeladen en is het
ook nog niet bekend bij het apotheekinformatiesysteem.

De volgende functie moet door het apotheekinformatiesysteem worden ondersteund.

9. Bevestig de vraag met Set [Instellen] om de locatiecode van de robot [► Verklarende woor-
denlijst] voor verpakkingen van dit artikel op te slaan in het apotheekinformatiesysteem.
Als er geen locatiecode van de robot voor verpakkingen van dit artikel moet worden inge-
steld, selecteert u  Do not set [Niet instellen]. Het inlaadproces voor deze verpakking wordt
geannuleerd.

10. Leg de verpakking in het midden tegen het inlaadhekje. Neem de inlaadregels (zie het
hoofdstuk Inlaadregels [► 49]) in acht.

De verpakking wordt opgemeten en achter het inlaadhekje getransporteerd.

Bins inladen

Bins kunnen alleen afzonderlijk worden ingeladen. Meerdere bins gelijktijdig inladen is niet moge-
lijk. Ook worden bins bij het (eerste) inladen niet opgemeten, omdat de grootte van de bins in het
systeem vooringesteld is.

Momenteel is alleen het inladen van afgiftezakjes met CVS-barcode mogelijk.

1. Leg het afgiftezakje met het recept en de barcode naar boven in een bin. Neem de speci-
fieke inlaadregels voor bins in acht (zie het hoofdstuk Specifieke inlaadregels: bins [► 51]).
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2. Ga naar het tabblad Stock input [Inladen].

3. Selecteer de inlaadmodus New delivery [Orderinvoer] of Stock return [Retourartikelen].

4. Als de robot is uitgerust met twee inlaadbanden, selecteert u Lower input belt [Inlaadband
onderaan] of Upper input belt [Inlaadband bovenaan].

5. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin een ordernummer kan worden ingevoerd.
Voorbeelden van een dergelijk nummer zijn:

▪ Bestelnummer

▪ Opdrachtnummer

▪ Procesnummer

▪ Afleveringsbewijsnummer

▪ Intern verwerkingsnummer

6. Voer het ordernummer in en bevestig met OK [OK].

Er hoeft niet noodzakelijkerwijs een ordernummer aan de orderinvoer te worden toege-
wezen. Het veld kan ook leeg blijven.

7. Scan de barcode op het recept van het afgiftezakje in de bin die ingeladen moet worden.

8. Plaats de bin tegen de gangzijde van het inlaadhekje. Neem de algemene inlaadregels (zie
het hoofdstuk Inlaadregels [► 49]) en de inlaadregels voor bins (zie het hoofdstuk
Specifieke inlaadregels: bins [► 51]) in acht.

De bin wordt achter het inlaadhekje getransporteerd.

Het is mogelijk dat het inlaadhekje vertraagd opengaat nadat een artikel is geplaatst.
Dit is het geval wanneer de grijper bezig is een artikel van de band te nemen en de
band niet vooruit mag bewegen.

9. Nadat alle bins met afgiftezakjes zijn ingeladen, selecteert u Close new delivery [Orderin-
voer afsluiten].

8.2.3.3 Verpakkingsinformatie handmatig invoeren

Bij artikelen met 2D-barcode wordt alle noodzakelijke informatie automatisch overgenomen door
het scannen van de barcode. Bij alle andere barcodeformaten kan deze informatie handmatig be-
werkt en/of aangevuld worden.
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Vervaldatum handmatig invoeren

Standaard worden artikelen met een vooringestelde offset [► Verklarende woordenlijst] van de
tijd (defaultwaarde [► Verklarende woordenlijst] = 12 maanden) ingeladen. Er is een offset van
twaalf maanden ingesteld voor orderinvoer en voor retourartikelen. De offset wordt ingevoerd
door de klantenservice.

Als door het apotheekinformatiesysteem expliciet een vervaldatum wordt verlangd, moet de voor
de betreffende verpakking geldende vervaldatum handmatig worden ingevoerd.

1. Ga naar het tabblad Stock input [Inladen] en selecteer Expiration date [Vervaldatum].

ð Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

2. Voer de gewenste vervaldatum in en bevestig met OK [OK].

3. Scan het artikel.

4. Leg het gescande artikel tegen het inlaadhekje. Het artikel wordt met gewijzigde vervalda-
tum ingeladen.

Barcode handmatig invoeren

Als het niet mogelijk is de barcode te scannen, kan de barcode handmatig worden ingevoerd.

1. Selecteer Enter barcode [Barcode invoeren].
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ð Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

2. Voer de (alfa)numerieke barcode van de in te laden verpakking in met het beeldscherm-
toetsenbord. Als de optie “Uitgebreide artikelgegevens” op de robot is geactiveerd, kunnen
ook een externe ID (bijvoorbeeld PZN) en een chargenummer worden ingevoerd.

3. Bevestig de invoer met OK [OK].

4. Zodra het veld 03 - Position the pack against the gantry [03 - Leg de verpakking voor het
hekje] is geactiveerd, legt u het artikel tegen het inlaadhekje.

Als bijvoorbeeld het apotheekinformatiesysteem de barcode niet accepteert, wordt er een fout-
melding weergegeven. In dat geval kan de robot het artikel niet inladen.

8.2.3.4 Inladen met speciale functies

De volgende speciale functies zijn optioneel en moeten door een BD Rowa-medewerker worden
vrijgeschakeld. Als deze functies zijn vrijgeschakeld, kunnen ze op het tabblad Stock input [Inla-
den] met de betreffende knop worden geactiveerd.

Aangebroken verpakkingen inladen

Als de optie “Aangebroken verpakkingen” geactiveerd is, kunnen ook aangebroken verpakkingen
met deelaantallen in de robot worden beheerd.
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1. Activeer het selectievakje [► Verklarende woordenlijst] Opened Pack [Aangebroken verpak-
king] om de inlaadmodus voor aangebroken verpakkingen te activeren.

2. Scan de aangebroken verpakking.

3. Voer het aantal tabletten dat zich in de aangebroken verpakkingen bevindt in het veld Ta-
blets [Tabletten] in.

4. Leg de verpakking tegen het inlaadhekje. De verpakking wordt ingeladen.

5. Zodra de modus “Aangebroken verpakkingen” moet worden beëindigd, deactiveert u het
selectievakje Opened Pack [Aangebroken verpakking].

Artikel met omverpakking inladen

Om artikelen in te laden die vanwege hun vorm niet gereed zijn voor orderverzameling, bestaat de
mogelijkheid deze artikelen te voorzien van een omverpakking (bijvoorbeeld een blokvormig kar-
tonnen doosje). Omdat dan de in het systeem voor het artikel opgeslagen afmetingen afwijken
van de daadwerkelijke afmetingen van de omverpakking, moet het artikel opnieuw worden opge-
meten.

1. Scan het artikel dat ingeladen moet worden.

2. Plaats het artikel in de omverpakking.

3. Selecteer Remeasure article [Artikel opnieuw meten] om de artikelafmetingen terug te zet-
ten.

4. Leg het artikel tegen het inlaadhekje.

Als de tijd tussen scannen en plaatsen van het artikel te lang is, wordt in een info-flyout
[► Verklarende woordenlijst] de melding No pack recognized [Geen verpakking herkend]
weergegeven.

Ga in dit geval als volgt te werk:

5. Selecteer Enter barcode [Barcode invoeren]. De laatst gescande barcode is nog opgesla-
gen.

6. Selecteer OK [OK] om de barcode over te nemen.

7. Leg het artikel tegen het inlaadhekje.

Omdat artikelen niet altijd met dezelfde omverpakking worden ingeladen, wordt aanbe-
volen om bij iedere inlading met omverpakking het artikel opnieuw op te meten.
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Meerdere identieke verpakkingen na elkaar inladen

Als de modus Reeks inladen in de instellingen geactiveerd is, kunnen meerdere identieke verpak-
kingen na elkaar worden ingeladen nadat slechts één van deze verpakkingen is gescand.

1. Selecteer Multiple stock input [Reeks inladen] om de modus Reeks inladen te activeren.

2. Scan de verpakking.

3. Leg alle verpakkingen die met deze barcode moeten worden ingeladen, na elkaar tegen het
inlaadhekje.

Ook in de modus Reeks inladen is het mogelijk om meerdere verpakkingen van hetzelf-
de artikel gelijktijdig tegen het inlaadhekje te leggen.

4. Selecteer opnieuw Multiple stock input [Reeks inladen] of scan een andere verpakking om
de modus Reeks inladen te beëindigen.

De modus Reeks inladen wordt gedeactiveerd zodra een gebeurtenis het verdere ge-
bruik van de functie verhindert. De modus Reeks inladen moet in dit geval opnieuw wor-
den geactiveerd als er verder in deze modus moet worden ingeladen.

Ronde verpakkingen inladen

In de modus “Ronde verpakkingen” kunnen de volgende verpakkingen worden ingeladen:

– Ronde verpakkingen

– In folie verpakte verpakkingen

– Verpakkingen die rechtopstaand moeten worden opgeslagen

1. Selecteer de knop Round [Rond] om het inladen van ronde verpakkingen te activeren.

2. Scan de verpakking.

3. Herhaal de voorgaande stappen voor alle verdere ronde verpakkingen.

4. Selecteer de knop Cuboid-shaped [Blokvormig] om de modus “Ronde verpakkingen” te be-
ëindigen.
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8.2.4 Artikelen uitladen
Er zijn meerdere mogelijkheden om artikelen uit de robot uit te laden.

8.2.4.1 Artikelen via het kassasysteem uitladen

1. Op het kassasysteem het gewenste artikel selecteren om het artikel uit te laden.

ð Zodra het geselecteerde artikel is bevestigd, wordt een uitlaadaanvraag voor de robot
gegenereerd. Het aangevraagde artikel wordt bij het geselecteerde uitgiftepunt uitgela-
den.

2. Het artikel bij het uitgiftepunt uitnemen.

8.2.4.2 Artikelen via de gebruikersinterface uit de robot laden

De knop Output to XY [Uitladen aan XY] wordt door een BD Rowa-medewerker aange-
past en toont het uitgiftepunt dat als standaard is vastgelegd. Selecteer deze knop om
de gewenste artikelen direct bij het standaarduitgiftepunt uit te laden.

1. Ga naar het tabblad Stock level/Stock output > article overview [Voorraad/uitladen > Arti-
keloverzicht].

2. Voer een zoekterm voor het gewenste artikel in en selecteer Search [Zoeken].

De zoekfunctie zoekt naar substrings in de volgende eigenschappen van de artikelen:

1. Artikelnaam

2. Vorm/eenheid

3. Barcode

3. Selecteer het gewenste artikel en het gewenste aantal in de resultatenlijst.

4. Er zijn 2 mogelijkheden voor het uitladen:

▪ Als er bij het standaarduitgiftepunt moet worden uitgeladen, selecteert u Output to XY
[Uitladen aan XY].

▪ Als het artikel bij een uitgiftepunt moet worden uitgeladen dat afwijkt van het stan-
daarduitgiftepunt, selecteert u Output to... [Uitladen aan...]. Er wordt een contextmenu
geopend met één of meer uitgiftepunten (afhankelijk van het systeem), waarvan één uit-
giftepunt geselecteerd kan worden.

ð Het gewenste artikel wordt bij het geselecteerde uitgiftepunt uitgeladen.



8 Bediening

60 BD Rowa™ Vmax 210 Gebruiksaanwijzing | Documentversie 11.0

8.2.4.3 Een bepaalde verpakking van een artikel uitladen

Er zijn 3 mogelijkheden om een bepaalde verpakking van een artikel uit te laden:

– Variant A: als een verpakking aan de hand van een bepaald criterium, bijvoorbeeld inlaadda-
tum of vervaldatum, moet worden uitgeladen, selecteert u het subtabblad Stock maintenance
[Voorraadbeheer].

– Variant B: als de opslagplaats van een verpakking bekend is en deze gericht moet worden uit-
geladen, bijvoorbeeld omdat de verpakking is beschadigd, selecteert u op het tabblad Trouble-
shooting [Probleemoplossing] het subtabblad 3D Visualization [3D-visualisatie].

– Variant C: als een verpakking uit een bepaald inlaadproces moet worden uitgeladen, klapt u
op het tabblad Orders > History [Opdrachten > Historie] het overeenkomstige inlaadproces uit
met de plus-knop.

Variant A: Bepaalde verpakking via voorraadbeheer uitladen

1. Ga naar het subtabblad Stock level/Stock output > Stock maintenance [Voorraad/uitladen
> Voorraadbeheer].

2. Voer voor het gewenste artikel een zoekterm in en selecteer Search [Zoeken] of begrens de
artikellijst met behulp van de filtermogelijkheden.

De zoekfunctie zoekt naar substrings in de volgende eigenschappen van de artikelen:

1. Artikelnaam

2. Vorm/eenheid

3. Barcode

3. Er zijn 2 verschillende werkwijzen voor de selectie van de verpakkingen:

▪ Als de robot moet beslissen welke verpakkingen worden uitgeladen, selecteert u het aan-
tal verpakkingen in de resultatenlijst.

▪ Als individueel bepaald moet worden welke verpakkingen worden uitgeladen, selecteert u
het +-teken voor een van de items in de resultatenlijst. Selecteer in de detaillijst één of
meer verpakkingen. De geselecteerde verpakkingen krijgen een gele achtergrond.

In dit geval wordt de vervaldatum genegeerd. Er wordt precies de verpakking uitgela-
den die is geselecteerd.
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4. Selecteer Output to... [Uitladen aan...] om een uitgiftepunt te selecteren of selecteer Out-
put to XY [Uitladen aan XY] om de geselecteerde verpakkingen bij het standaarduitgifte-
punt uit te laden.

Variant B: Bepaalde verpakking via 3D-visualisatie uitladen

1. Ga naar het subtabblad Troubleshooting > 3D Visualization [Probleemoplossing > 3D-visu-
alisatie]. Daar wordt een 3D-weergave van de robot getoond:

▪ Beweeg met uw vinger over de weergave om de weergave te draaien.

▪ Gebruik de knoppen + en - om in de weergave in of uit te zoomen.

▪ Selecteer het camerasymbool om terug te keren naar de beginweergave.

2. Selecteer het vak waaruit een verpakking moet worden uitgeladen of selecteer onder Bay
[Magazijn] en Shelf [Vak] het gewenste vak en magazijn. Het geselecteerde vak wordt
weergegeven met alle daarin opgeslagen verpakkingen.

3. Selecteer de gewenste verpakking. In de linkerkolom wordt informatie over de verpakking
weergegeven.

4. Selecteer Output [Uitladen]. De verpakking wordt uitgeladen.
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Variant C: verpakking uit een bepaald inlaadproces via de historie uitladen.

1. Ga naar het tabblad Orders > History [Opdrachten > Historie].

2. Afhankelijk van het aantal weergegeven opdrachten:

▪ Indien het gewenste inlaadproces gemakkelijk te vinden is: selecteer het inlaadproces en
klap dit met de plus-knop uit.

▪ Indien er zeer veel opdrachten worden weergegeven: voer een zoekterm in en selecteer
Search [Zoeken] of begrens de opdrachtlijst verder met behulp van de filtermogelijkhe-
den en klap het gewenste inlaadproces uit met de plus-knop.

3. Selecteer Output to stock maintenance [Uitladen aan voorraadbeheer] om het artikel op
het voorraadbeheer uit te laden.
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8.2.4.4 Aangebroken verpakkingen uitladen

Aangebroken verpakkingen kunnen worden uitgeladen als aan de volgende voorwaarden is vol-
daan:

– Het apotheekinformatiesysteem ondersteunt aangebroken verpakkingen.

– De speciale functie “Aangebroken verpakkingen” is voor de robot geactiveerd.

– Er zijn aangebroken verpakkingen ingeladen in de robot.

1. Ga naar het subtabblad Stock level/Stock output > Stock maintenance [Voorraad/uitladen
> Voorraadbeheer].

2. Selecteer Filter [Filter]. Het filtermenu wordt geopend.

3. Activeer het selectievakje Opened packs [Geopende verpakkingen] ①. Alle aangebroken
verpakkingen in de robot worden weergegeven.

4. Selecteer Close [Sluiten]. Het filtermenu wordt gesloten.

▪ Opmerking: Het symbool  geeft aan dat er een filter is geactiveerd.

Aangebroken verpakkingen zijn in de resultatenlijst met een sterretje (*) gemarkeerd.

1

5. Begrens indien nodig het resultaat door middel van de zoekfunctie of verdere filteropties.

De zoekfunctie zoekt naar substrings in de volgende eigenschappen van de artikelen:

1. Artikelnaam

2. Vorm/eenheid

3. Barcode

6. Selecteer het +-teken voor een van de items om de detaillijst te openen.

7. Selecteer een of meer verpakkingen die moeten worden uitgeladen. De geselecteerde ver-
pakkingen krijgen een gele achtergrond.

8. Selecteer Output to... [Uitladen aan...] om een uitgiftepunt te selecteren of selecteer Out-
put to XY [Uitladen aan XY] om de geselecteerde verpakkingen bij het standaarduitgifte-
punt uit te laden. In dit geval wordt de vervaldatum genegeerd. Er wordt precies de verpak-
king uitgeladen die is geselecteerd.
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8.2.4.5 Uitladen van grote hoeveelheden verpakkingen

Als er grotere aantallen (aantal verpakkingen definieerbaar) moeten worden uitgeladen, ver-
schijnt de vraag of daadwerkelijk dit aantal verpakkingen moet worden uitgeladen.

In het kader van deze vraag kan de prioriteit van de uitlaadopdracht worden vastgelegd. Bij het
vastleggen van de prioriteit kunnen de volgende voorbeelden als oriëntatie dienen:

– Hoge prioriteit van de uitlaadopdracht: zet de prioriteit van de uitlaadopdracht met veel ver-
pakkingen op “hoog” als bijvoorbeeld vanwege een terugroepactie zo snel mogelijk een com-
plete charge van een artikel moet worden uitgeladen. Andere uitlaadopdrachten worden in dit
geval pas afgewerkt zodra de uitlaadopdracht met veel verpakkingen is afgesloten.

– Normale prioriteit van de uitlaadopdracht: wijst de gebruikelijke prioriteit toe aan de uit-
laadopdracht.

– Lage prioriteit van de uitlaadopdracht: zet de prioriteit van de uitlaadopdracht met veel ver-
pakkingen op “laag” als bijvoorbeeld de voorraad van binnenkort vervallende verpakkingen
moet worden uitgeladen. Deze uitlaadopdracht wordt dan per stuk afgewerkt, d.w.z. andere
uitlaadopdrachten hebben voorrang en de uitlaadopdracht met veel verpakkingen wordt voor
reguliere uitlaadopdrachten onderbroken.
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8.2.4.6 Uitlaadopdrachten in gewichtsklassen indelen

Indien bij het uitladen van een opdracht de zware verpakkingen als eerste in een uitworpbak moe-
ten vallen, kunnen voor artikelen gewichtsklassen worden toegewezen. Dan wordt de opdracht in
gewichtsklassen ingedeeld en worden zware verpakkingen als eerste uitgeladen.

1. Ga naar het tabblad Stock level/Stock output > article overview [Voorraad/uitladen > Arti-
keloverzicht].

2. Selecteer het artikel waarvoor een gewichtsklasse moet worden toegewezen.

3. Selecteer Edit article [Artikel bewerken].

ð Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

4. Wijs onder Weight class [Gewichtsklasse] de gewichtsklasse voor het artikel toe:

▪ 0 = geen gewichtsklasse

▪ 1 = laagste gewichtsklasse (lichte verpakking)

▪ 9 = hoogste gewichtsklasse (zware verpakking)

5. Als er herhaaldelijk problemen optreden bij opdrachten die een bepaald artikel bevatten,
activeert u het selectievakje Handle packs individually [Verpakkingen afzonderlijk bewe-
gen]. Verpakkingen van dit artikel worden dan afzonderlijk getransporteerd.

6. Selecteer Save changes [Wijzigingen opslaan].
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8.2.4.7 Voorraadbeheer uitvoeren

Het tabblad Stock maintenance [Voorraadbeheer] biedt naast het reguliere uitladen de mogelijk-
heid om artikelen op diverse criteria te filteren. Zo kunnen bijvoorbeeld artikelen worden uitgela-
den die binnenkort vervallen. Bovendien kunnen onverkoopbare artikelen en voorraadoverschot-
ten worden geïdentificeerd.

Voorraadlijst opstellen en opslaan

De knop Export list [Lijst exporteren] bevindt zich op de volgende subtabbladen:

– Article overview [Artikeloverzicht]

– Stock maintenance [Voorraadbeheer]

– Extended article data [Uitgebreide artikelgegevens] (optioneel)

1. USB-stick in een van de USB-poorten in de buurt van de monitor steken.

2. Selecteer Export list [Lijst exporteren].

ð Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

3. Indien niet reeds vooringesteld, selecteert u de stationsletter van de USB-stick waarop het
CSV-bestand moet worden opgeslagen.

4. Selecteer Export [Exporteren].
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Binnenkort vervallende artikelen uitladen

1. Ga naar het subtabblad Stock maintenance [Voorraadbeheer].

2. Selecteer Filter [Filter]. Het filtermenu wordt geopend.

3. Activeer het selectievakje Months expired [Maanden tot vervaldatum] en voer een getal in
om de artikelen weer te laten geven die binnen deze periode vervallen.

4. Selecteer Close [Sluiten]. Het filtermenu wordt gesloten.

▪ Opmerking: Het symbool  geeft aan dat er een filter is geactiveerd.

5. Begrens indien nodig het zoeken via Article name [Artikelnaam] en Input on [Ingeladen
op] verder.

De zoekfunctie zoekt naar substrings in de volgende eigenschappen van de artikelen:

1. Artikelnaam

2. Vorm/eenheid

3. Barcode

6. Markeer de artikelen die moeten worden uitgeladen.

7. Selecteer Output to... [Uitladen aan...] of Output to XY [Uitladen aan XY]. De artikelen wor-
den uitgeladen.
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Onverkoopbare artikelen identificeren en uitladen

1. Ga naar het subtabblad Stock maintenance [Voorraadbeheer].

2. Selecteer Filter [Filter]. Het filtermenu wordt geopend.

3. Activeer het selectievakje Months stored [Maanden opgeslagen] en voer een getal in om
de artikelen weer te laten geven die al langer dan de ingevoerde periode zijn ingeladen.

4. Selecteer Close [Sluiten]. Het filtermenu wordt gesloten.

▪ Opmerking: Het symbool  geeft aan dat er een filter is geactiveerd.

5. Begrens indien nodig het zoeken via Article name [Artikelnaam] en Input on [Ingeladen
op] verder.

De zoekfunctie zoekt naar substrings in de volgende eigenschappen van de artikelen:

1. Artikelnaam

2. Vorm/eenheid

3. Barcode

6. Markeer de artikelen die moeten worden uitgeladen.

7. Selecteer Output to... [Uitladen aan...] of Output to XY [Uitladen aan XY]. De artikelen wor-
den uitgeladen.
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Voorraadoverschotten identificeren en uitladen

1. Ga naar het subtabblad Stock maintenance [Voorraadbeheer].

2. Selecteer Filter [Filter]. Het filtermenu wordt geopend.

3. Activeer het selectievakje Packs [Verpakkingen] en voer een getal in om de artikelen weer
te laten geven waarvan een grotere voorraad dan het ingevoerde getal is ingeladen.

4. Selecteer Close [Sluiten]. Het filtermenu wordt gesloten.

▪ Opmerking: Het symbool  geeft aan dat er een filter is geactiveerd.

5. Begrens indien nodig het zoeken via Article name [Artikelnaam] en Input on [Ingeladen
op] verder.

De zoekfunctie zoekt naar substrings in de volgende eigenschappen van de artikelen:

1. Artikelnaam

2. Vorm/eenheid

3. Barcode

6. Markeer de artikelen die moeten worden uitgeladen.

7. Selecteer Output to... [Uitladen aan...] of Output to XY [Uitladen aan XY]. De artikelen wor-
den uitgeladen.

Verdere filteropties

In het filtermenu onder Stock level/Stock output > Stock maintenance > Filter [Voorraad/uitladen
> Voorraadbeheer > Filter] zijn de volgende aanvullende opties aanwezig:

– Opened packs [Geopende verpakkingen]: toont in aanvulling op andere geselecteerde criteria
alleen artikelen die als aangebroken verpakkingen zijn opgeslagen.

– Refrigerated article [Koelartikel]: toont in aanvulling op andere geselecteerde criteria alleen
artikelen die als koelartikel zijn opgeslagen.

– Round packs [Ronde verpakkingen]: toont in aanvulling op andere geselecteerde criteria al-
leen artikelen die als ronde verpakkingen zijn opgeslagen.

Snelfilter gebruiken en aanmaken

Met behulp van snelfilters kunnen vaak benodigde voorraadbeheertaken sneller en comfortabeler
worden uitgevoerd. Er kunnen ofwel reeds aangemaakte standaardfilters worden gebruikt of er
kunnen eigen zoekopdrachten als snelfilters worden opgeslagen.
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1. Ga naar het subtabblad Stock level/Stock output > Stock maintenance [Voorraad/uitladen
> Voorraadbeheer].

2. Selecteer Fast filter [Snelfilter].

ð Er wordt een keuzemenu geopend.

3. Selecteer een van de volgende filters:

▪ Stock input number [Ordernummer]: sorteert de artikellijst op ordernummer

▪ Slow sellers [Onverkoopbare artikelen]: toont alle artikelen waarvan de inlaaddatum lan-
ger dan 12 maanden geleden is.

▪ Expiration date [Vervaldatum]: toont alle artikelen waarvan de vervaldatum in de ko-
mende 4 maanden ligt.

▪ Input with short expiration [Ingeladen met korte vervaldatum]: toont alle artikelen aflo-
pend op inlaaddatum, waarvan de vervaldatum in de komende 3 maanden ligt.

Ga als volgt te werk om een eigen filter aan te maken:

1. Stel de gewenste filters (Aantal verpakkingen, Vervaldatum, Inlaaddatum etc.) naar be-
hoefte in.

2. Selecteer Fast filter [Snelfilter]. Er wordt een keuzemenu geopend.

3. Selecteer Save current filter [Actueel filter opslaan]. Er wordt een dialoogvenster geopend.

4. Voer een naam voor het filter in en bevestig met Confirm [Bevestigen].

ð Het nieuw aangemaakte filter wordt weergegeven in het keuzemenu.
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8.2.5 Opdrachten beheren en taken plannen

8.2.5.1 Lopende en wachtende opdrachten bekijken

Er worden lopende en wachtende opdrachten (uitladingen en inladingen) weergegeven. Wachten-
de en lopende uitladingen kunnen worden geannuleerd. De volgorde van afwerking kan echter
niet worden beïnvloed.

Beëindigde opdrachten worden automatisch uit de lijst verwijderd. Afgesloten opdrachten kunnen
worden bekeken op het subtabblad Historie. Meer informatie is te vinden in de paragraaf
Informatie over beëindigde opdrachten zoeken [► 72].

1. Ga naar het subtabblad Orders > Order list [Opdrachten > Opdrachtlijst]. Indien aanwezig
worden lopende en wachtende opdrachten weergegeven.

2. Selecteer het +-teken naast een opdracht om meer informatie over deze opdracht te krij-
gen.

3. Selecteer Cancel job [Opdracht annuleren] om de geselecteerde uitlaadopdracht te annule-
ren.

4. Selecteer Refresh list [Lijst actualiseren] om de opdrachtlijst bij te werken.
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8.2.5.2 Informatie over beëindigde opdrachten zoeken

Informatie over beëindigde opdrachten bevindt zich op het subtabblad History [Historie]. De
maximale periode ligt standaard bij 60 dagen in het verleden. De BD Rowa Service kan deze waar-
de aanpassen.

1. Ga naar het subtabblad History [Historie]. Alle beëindigde opdrachten uit de ingestelde re-
gistratieperiode worden weergegeven.

2. Begrens de lijst verder door middel van de zoekfunctie of met de filtersOrder type [Op-
drachtstype] en Completed on [Uitgevoerd op].

De weergegeven kolommen in de resultatenlijst kunnen met de knop Select categories
[Rubrieken kiezen] worden aangepast.

3. Selecteer het +-teken voor de gewenste opdracht om details over deze opdracht weer te la-
ten geven.

4. Selecteer Refresh list [Lijst actualiseren] om alle geselecteerde filters terug te zetten.
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8.2.5.3 Taken aanmaken en beheren

Op dit tabblad kunnen verschillende taken worden aangemaakt en beheerd waarmee het gedrag
van de robot kan worden beïnvloed. De volgende taken kunnen worden aangemaakt:

– Switch off alarm sound [Alarmsignaal uitschakelen]: Schakelt het alarmsignaal bij een storing
aan de robot uit voor de geselecteerde periode. Deze functie kan bijvoorbeeld worden ge-
bruikt als de apotheek zich in een woonhuis bevindt en een alarmsignaal de nachtrust zou ver-
storen.

– Reduce speed [Snelheid verlagen]: Verlaagt de snelheid van de as(sen) [► Verklarende woor-
denlijst] voor de geselecteerde periode. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt als de
apotheek zich in een woonhuis bevindt en de bewegingsgeluiden van de as(sen) bij volle snel-
heid de nachtrust zouden verstoren.

– Clean shelves [Vakken reinigen]: Geeft aan met welke tussenpozen de robot met behulp van
de reinigingsmodule moet worden gereinigd. Dit vereist dat er een reinigingsmodule is ingela-
den.

– Check stock level [Voorraad controleren]: Gedurende de geselecteerde periode wordt in de ge-
selecteerde magazijnen gecontroleerd of de werkelijke voorraad in de vakken (verpakkingen
aanwezig/niet aanwezig) overeenkomt met de in het systeem opgeslagen gegevens. Als op
het startscherm het veld Error messages [Foutmeldingen] is geactiveerd, worden afwijkingen
daar weergegeven.

– Deactivate stock transfer [Herschikking deactiveren]: Deactiveert tijdens de geselecteerde pe-
riode de automatische herschikking/voorraadoptimalisatie van de robot. Deze functie kan bij-
voorbeeld worden gebruikt als de apotheek zich in een woonhuis bevindt en de bewegingsge-
luiden van de robot de nachtrust zouden verstoren.

De instellingen die voor iedere taak kunnen worden uitgevoerd, lijken sterk op elkaar. Daarom
wordt hier als voorbeeld alleen het aanmaken en beheren van de taak Check stock level [Voorraad
controleren] toegelicht. Ga op dezelfde manier te werk om andere taken aan te maken.
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Nieuwe taak aanmaken

1. Ga naar het subtabblad Orders > Task scheduler [Opdrachten > Taakplanning].

2. Selecteer New task [Nieuwe taak].

3. Selecteer onder Choose task [Taak selecteren] de gewenste taak, bijvoorbeeld Check stock
level [Voorraad controleren].

4. Selecteer onder Frequency [Frequentie] het +-teken om vast te leggen met welke frequen-
tie de taak moet worden herhaald.
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5. Selecteer naast Start [Begin] het kalendersymbool om vast te leggen vanaf wanneer (da-
tum en tijdstip) de taak in het geselecteerde interval moet worden uitgevoerd.

6. Selecteer OK [OK] om de invoer van de datum en het tijdstip te bevestigen.

7. Selecteer het kloksymbool naast Maximum duration [Maximale duur] om vast te leggen
hoelang de taak maximaal aan één stuk door mag worden uitgevoerd.

8. Selecteer onder Choose bay [Magazijn selecteren] het magazijn en de vakken waarin de
taak moet worden uitgevoerd. Als de taak in de gehele robot of in een geheel magazijn
moet worden uitgevoerd, gebruikt u het selectievakje Entire machine [Gehele robot] of En-
tire bay [Geheel magazijn].

9. Als de robot de taak na een onderbreking bij de bereikte stand moet voortzetten, markeert
u het selectievakje Automatic restart [Automatische herstart]. Anders begint de robot de
taak na een onderbreking opnieuw.

Opmerking over de optie Automatic restart [Automatische herstart]:

▪ Deze optie geldt alleen voor de taken Check stock level [Voorraad controleren] en Clean
shelves [Vakken reinigen]. In beide gevallen wordt de voortgang van de betreffende taak
opgeslagen, zodat na een onderbreking in het geselecteerde tijdsinterval de taak vanaf
deze voortgang wordt voortgezet.

▪ Er is sprake van een onderbreking als de actuele taak (bijvoorbeeld Clean shelves [Vak-
ken reinigen]) niet in het geselecteerde tijdsinterval voor 100% kon worden voltooid.
Voorbeeld: de robot heeft de taak Clean shelves [Vakken reinigen] in het dagelijkse tijds-
interval 8.00 uur tot 10.00 uur. Als deze taak na 10.00 uur pas voor 60% is voltooid,
wordt de taak de volgende dag om 8.00 uur bij 60% voortgang voortgezet.

▪ Inladen of uitladen geldt niet als onderbreking. Inladingen en uitladingen wordt altijd di-
rect uitgevoerd en daarna wordt met Check stock level [Voorraad controleren] of Clean
shelves [Vakken reinigen] doorgegaan, onafhankelijk van de optie Automatic restart [Au-
tomatische herstart].

▪ Een stop van de robot, bijvoorbeeld door het openen van de deur, geldt eveneens niet als
onderbreking. Als de deur van de robot in het ingestelde tijdsinterval weer wordt geslo-
ten, wordt daarna met Check stock level [Voorraad controleren] of Clean shelves [Vakken
reinigen] doorgegaan, onafhankelijk van de optie Automatic restart [Automatische her-
start]. Als de deur pas na afloop van het ingestelde tijdsinterval wordt gesloten, wordt de
taak aan het begin van het volgende geselecteerde tijdsinterval, bijvoorbeeld op de vol-
gende dag, voortgezet.



8 Bediening

76 BD Rowa™ Vmax 210 Gebruiksaanwijzing | Documentversie 11.0

Het is niet bij alle taaktypes mogelijk om magazijnen te selecteren.

10. Selecteer OK [OK] om de taak aan te maken. De nieuwe taak wordt in de takenlijst weerge-
geven.

Eenmalige en onregelmatige taken aanmaken

Als een bepaalde taak onregelmatig uitgevoerd moet worden, kan een overeenkomstige taak wor-
den aangemaakt en indien nodig handmatig worden gestart.

1. Ga naar het subtabblad Task scheduler [Taakplanning].

2. Selecteer New task [Nieuwe taak].

3. Selecteer onder Choose task [Taak selecteren] de gewenste taak, bijvoorbeeld Check stock
level [Voorraad controleren].

4. Selecteer onder Frequency [Frequentie] het item Once [Eenmalig].

5. Laat de velden Start [Begin] en Maximum duration [Maximale duur] onveranderd.

6. Selecteer OK [OK] om de taak aan te maken. De nieuwe taak wordt met de status Deacti-
vated [Gedeactiveerd] in de takenlijst weergegeven.
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7. Selecteer de nieuw aangemaakte taak.

8. Selecteer Start [Starten] om de taak onmiddellijk te starten.

9. Selecteer Stop [Stoppen] om de taak te stoppen.

Bestaande taak bewerken, deactiveren of wissen

1. Om een bestaande taak te bewerken, selecteert u de taak in de takenlijst en selecteert u
Edit [Bewerken].

2. Wijzig Frequency [Frequentie], Start [Begin] en Maximum duration [Maximale duur].

3. Bevestig de wijzigingen met OK [OK].

4. Om een bestaande taak tijdelijk te deactiveren, selecteert u de taak in de takenlijst en se-
lecteert u Deactivate [Deactiveren]. De taak wordt niet meer uitgevoerd.

5. Om een gedeactiveerde taak te activeren, selecteert u de taak in de takenlijst en selecteert
u Activate [Activeren].

6. Om een bestaande taak te wissen, selecteert u de taak in de takenlijst en selecteert u Dele-
te [Wissen].

8.2.6 Berichtgeving over vervaldata

De functie “Berichtgeving over vervaldata” moet worden geactiveerd door een service-
medewerker van BD Rowa.

De functie “Berichtgeving over vervaldata” informeert de bediener indien ingeladen verpakkingen
hun vervaldatum naderen of deze reeds hebben overschreden. De bediener kan deze verpakkingen
dan op verzoek direct uitladen.

1

1. Selecteer symbool  ① om berichten weer te geven.
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2. Selecteer Expiration handling [Vervalbehandeling] ② om naar het overzicht van de verval-
lende verpakkingen te gaan.

▪ Selecteer optioneel Discard [Verwerpen] ③ om het bericht uit de lijst te verwijderen.

◦ Opmerking: Verworpen berichten worden de volgende dag of na herstart van de robot
opnieuw weergegeven.

2
3

3. Selecteer de verpakkingen en het aantal hiervan dat moet worden uitgeladen.

◦ Opmerking: Geselecteerde verpakkingen zijn met kleur geaccentueerd ④.

◦ Opmerking: Verpakkingen van hetzelfde product met verschillende vervaldata worden
afzonderlijk in de lijst vermeld.

▪ Selecteer optioneel None [Geen] ⑤om de gewenste verpakkingen volledig uit de selectie
te verwijderen.

▪ Stel optioneel het gewenste aantal verpakkingen in met de pijltjestoetsen ⑥.

4. Selecteer Output to stock maintenance [Uitladen aan voorraadbeheer] ⑦ om de gewenste
verpakkingen uit te laden.

4

56

7
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Berichtgeving voor afzonderlijke producten deactiveren

1. Selecteer Disable notification [Berichtgeving deactiveren] ① om de berichtgeving over ver-
valdata voor het gewenste product te deactiveren.

1

2. Selecteer Yes [Ja].

ð De berichtgeving over vervaldata wordt voor het gewenste product gedeactiveerd.

▪ Opmerking: Door deactivering van de berichtgeving over vervaldata worden alle verpak-
kingen van het geselecteerde product uit de lijst verwijderd, onafhankelijk van hun daad-
werkelijke vervaldatum.

3. Selecteer optioneel Show articles with notification disabled [Artikelen met gedeactiveerde
berichtgeving weergeven] ②.

ð Producten met gedeactiveerde berichtgeving over vervaldata worden in de lijst weerge-
geven.
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4. Selecteer optioneel Enable notification [Berichtgeving activeren] ③ om de berichtgeving
over vervaldata voor het gewenste product weer te activeren.

2

3

5. Selecteer Yes [Ja].

ð De berichtgeving over vervaldata wordt voor het gewenste product geactiveerd.

8.2.7 Automatische software-update

Indien er een software-update beschikbaar is, wordt een extra menupunt weergegeven
in het dialoogvenster voor het afsluiten van de robot. Dit nieuwe menupunt is automa-
tisch vooraf geselecteerd.

1. Bevestig het vooraf geselecteerde menupunt Update and shut down [Bijwerken en afslui-
ten] met OK [OK].

ð Er wordt een dialoogvenster geopend met een 6-seconden-countdown.
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2. Als de procedure moet worden geannuleerd, selecteert u Cancel update [Bijwerken annule-
ren].

ð Na afloop van de countdown wordt de actuele software-update automatisch geïnstalleerd en
de robot afgesloten.

Verwijzing naar update in het Notification center [Berichtencentrum]

Naast het dialoogvenster voor het afsluiten van de robot wordt ook in het Notification center [Be-
richtencentrum] verwezen naar een beschikbare software-update:

1. Klik op het icoon  rechtsonder om het Notification center [Berichtencentrum] te openen.

2. Selecteer Update [Bijwerken].

▪ Verberg optioneel de verwijzing met Discard [Verwerpen].
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3. Selecteer indien nodig Show new features [Nieuwe functies weergeven].

4. Installeer de software-update met Perform update immediately [Update direct uitvoeren].
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8.2.8 Gebruikersbeheer

Gebruikersbeheer door User Rights Management

Als de optie User Rights Management wordt gebruikt, vindt het gebruikersbeheer plaats
via deze optie en vervangt dit het hierna beschreven beheer van de gebruikers.

8.2.8.1 Nieuwe gebruikers beheren

Nieuwe gebruiker aanmaken

ü Alleen personen die als administrator zijn aangemeld, mogen nieuwe gebruikers toevoegen.

1. Selecteer de knop Log in [Aanmelden].

2. Meld u aan met de administrator-aanmeldgegevens die zijn medegedeeld door de BD Ro-
wa Service.

3. Ga naar het tabblad Management [Beheer].

4. Selecteer Add.... [Toevoegen...].

ð Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

5. Voer de naam van de nieuwe gebruiker in.

6. Als de nieuwe gebruiker over administratorrechten (bijvoorbeeld het toevoegen van andere
gebruikers) moet beschikken, markeert u het selectievakje Administrator [Administrator].

7. Selecteer OK [OK].
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ð Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

8. Voer de gewenste PIN van de nieuwe gebruiker in.

9. Selecteer OK [OK]. De nieuwe gebruiker is aangemaakt en wordt in het gebruikersoverzicht
weergegeven:

PIN controleren

1. Start Rowa Vmax Gui 2.

2. Start Design GUI. Na de start is het beeldscherm geblokkeerd. De gebruiker wordt verzocht
om het beeldscherm aan te raken, zich aan te melden en het beeldscherm te ontgrendelen.

3. Raak het beeldscherm aan.
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4. Selecteer een gebruiker.

5. Voer de overeenkomstige PIN in. Na invoer van de correcte PIN wordt het beeldscherm
ontgrendeld.

6. Selecteer de knop ① om u af te melden.
1

7. Ga als volgt te werk als het beeldscherm niet met de PIN kan worden ontgrendeld:

▪ Wis de betreffende gebruiker.

▪ Maak de gebruiker opnieuw aan.

8. Neem contact op met de BD Rowa Service als het beeldscherm nog steeds niet kan worden
ontgrendeld.

8.2.8.2 Door verschillende gebruikers uitgevoerde acties natrekken

Als de robot is uitgerust met de aanmelding met PIN, kan worden nagetrokken welke actie wan-
neer door welke gebruiker is uitgevoerd.



8 Bediening

86 BD Rowa™ Vmax 210 Gebruiksaanwijzing | Documentversie 11.0

1. Ga naar het tabblad Orders > History [Opdrachten > Historie].

2. Onder User [Gebruiker] wordt de gebruiker weergegeven die op het moment van uitvoering
van de opdracht was aangemeld (via PIN).
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8.3 Probleemoplossing uitvoeren

8.3.1 Aanwijzingen voor het hanteren van grijpers

LET OP
Beschadiging van de schuiver of P-bekken door botsing met robot

De schuiver of de P-bekken kunnen worden verbogen als ze zijn uitgeschoven
en de grijper wordt bewogen!

▶ Als de P-bekken uitsteken: De P-bekken aan de V-as handmatig naar
achteren bewegen.

▶ Als de schuiver uitsteekt: De aandrijving van de S-as linksom draaien
om de schuiver handmatig naar achteren te bewegen.

LET OP
Beschadiging van de motorrem door aan de tandriem van de grijper te
trekken

▶ Niet aan de tandriem van de grijper trekken.

▶ Indien nodig een ladder gebruiken om bij de grijper te komen.

Als de robot moet worden betreden voor probleemoplossing, kan het nodig zijn de grijper te ver-
schuiven om bij een vak te komen. Om de grijper naar achteren te schuiven, de grijper in deze rich-
ting duwen.
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8.3.2 Foutcategorieën

8.3.2.1 Componentfouten

Een fout aan een component die deel uitmaakt van de robot (bijvoorbeeld de grijper), leidt tot
stoppen van de robot.

Fouten aan componenten die losstaan van de robot hebben geen invloed op de werking van de
robot zelf. Een voorbeeld van een aparte component is een externe BD Rowa ProLog. Hoe dergelij-
ke fouten worden verholpen, is beschreven in de gebruiksaanwijzing van de betreffende compo-
nent.

Als er een fout is aan een component die deel uitmaakt van de robot, de robot opnieuw starten.
Als de fout dan nog steeds aanwezig is, neemt u contact met de BD Rowa Service.

Als er sprake is van een fout bij de startvoorwaarden, start de robot niet. De niet-bedrijfsklare
componenten controleren en de fout verhelpen. Als de fout niet zelfstandig kan worden verholpen,
neemt u contact op met de BD Rowa Service.

8.3.2.2 Inlaadfouten

Fouten die tijdens het inladen optreden, worden in een dialoogvenster weergegeven. De robot is
nog steeds operationeel en kan uitladen. Om in te kunnen laden, moeten eerst de weergegeven in-
structies worden opgevolgd.

De volgende foutmeldingen kunnen tijdens het inladen optreden:

– Verkeerde verpakkingsmaten

– Verpakking te groot/klein

– Het apotheekinformatiesysteem antwoordt niet

– Verpakking verwijderen van het inlaadhekje

– Verpakking afgewezen door het apotheekinformatiesysteem

– Verpakking verkeerd geplaatst

– Eerste invoer inactief
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Schakel het signala uit
door de startknop in te 

srukken, de deur te openen
of in de statusbalk op
"Alarm uit" te drukken.

Ga de robot in.

Haal alle verpakkingen
van de grijper af.

Verlaat de robot en sluit de deur.

Bevestig de melding.

Liggen er 
nog verpakkingen

op de grijper?

Wird die Meldung "Alle
Packungen aus Magazin x,
Fach y, Reihe z entfernen"

angezeigt?

Neem alle verpakkingen
uit de rij weg. Verlaat de robot en sluit de deur.

Verlaat de robot en sluit de deur.

Bevestig de melding. Bevestig de melding.

ja nee

ja nee

Verschijnt de melding
"Druk op de startknop"?

Druk de startknop in.

Laad alle uitgenomen
verpakkingen weer in

als retourinvoer.

ja

Controleer of de deur is gesloten
en of de noodstopschakelaar

is uitgetrokken.

nee

Verschijnt de melding
"Druk op de startknop"?

Neem contact op met
de klantenservice.

nee

ja

Wordt de melding "Alle
verpakkingen uit magazijn x,

vak y, rij z verwijderen"
weergegeven?

8.3.2.3 Voorraadfouten

Voorraadfouten zijn fouten die niet tot het stoppen van de robot leiden en die de robot voorlopig
zelf kan verhelpen door bijvoorbeeld een vak te blokkeren. Voorraadfouten worden in een dialoog-
venster weergegeven. Voorraadfouten moeten handmatig worden verholpen. De assistent voor
probleemoplossing biedt hier instructies voor.
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8.3.2.4 Stopfouten

Stopfouten zijn fouten die leiden tot het stoppen van de robot. Zolang de stopfout bestaat, kan er
niet met de robot worden gewerkt.

Stopfouten worden als volgt aangegeven:

– door middel van een akoestisch alarmsignaal

– in de statusbalk

– als dialoogvenster

De statusbalk kleurt rood en geeft aan dat de robot niet gereed is. In het dialoogvenster kan di-
rect naar de probleemoplossing worden gegaan.

8.3.3 Foutmelding

1

2

3

4

Fouten worden door foutmeldingen en in de meeste gevallen door dialoogvensters weergegeven.
Bovendien worden alle opgetreden fouten opgesomd in de foutenlijst op het tabblad Trouble-
shooting [Probleemoplossing].

Pos. Naam Functie
① Statusbalk Stopfouten, d.w.z. als de robot niet gereed is om te starten/werken

(bijvoorbeeld hardwarefout, geopende deur). De statusbalk kleurt
rood en geeft aan dat de robot niet gereed is.

② Componenten-
overzicht

Fouten die bij een component van de robot (bijvoorbeeld grijper) zijn
opgetreden evenals eventueel niet-vervulde startvoorwaarden. De be-
treffende component wordt in rode letters weergegeven.

③ Berichtencentrum Stopfouten en voorraadfouten. Een rood cijfer op het symbool van
het berichtencentrum geeft aan dat er fouten aanwezig zijn. Na het
oproepen van het berichtencentrum is er meer informatie over de op-
getreden fout beschikbaar.

④ Overzichtstegel
Troubleshooting
[Probleemoplos-
sing]*

Als de overzichtstegel Probleemoplossing in het overzicht wordt weer-
gegeven, worden hier opgetreden fouten vermeld.

* Of de overzichtstegel Troubleshooting [Probleemoplossing] wordt weergegeven, is afhankelijk
van de gebruikersgedefinieerde instellingen, zie het hoofdstukInstellingen [► 125], paragraaf
“Configuratie startscherm”.
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8.3.4 Foutenlijst laten weergeven
Fouten worden ook als lijst op het subtabblad Error list [Foutenlijst] weergegeven:

1. Selecteer de fout in de lijst.

2. Selecteer Correct error [Fout verhelpen]. Het subtabblad Wizard [Assistent] wordt automa-
tisch weergegeven.

3. De instructies in de assistent volgen om de fout te verhelpen.

Meer informatie over probleemoplossing met de assistent is te vinden in het hoofdstuk
Probleemoplossing met de assistent uitvoeren [► 95].

8.3.5 Alarmsignaal uitschakelen en probleemoplossing starten
Als er sprake is van een stopfout in de robot, klinkt er een akoestisch alarmsignaal. Ga als volgt te
werk om het alarmsignaal uit te schakelen:

1. Als er een foutmelding is geopend, selecteert u Troubleshooting [Probleemoplossing] om
de foutmelding te sluiten. Het tabblad Troubleshooting > Wizard [Probleemoplossing > As-
sistent] wordt geopend.

2. Selecteer Switch off alarm sound [Alarmsignaal uitschakelen] om het alarmsignaal uit te
schakelen.

3. De instructies in de assistent volgen. Meer informatie over probleemoplossing en de assis-
tent is te vinden in het hoofdstuk Probleemoplossing met de assistent uitvoeren [► 95].

4. Als de fout niet kan worden verholpen en de robot niet operationeel is, selecteert u Switch
on emergency operation [Noodbedrijf inschakelen] om naar het noodbedrijf te gaan en ar-
tikelen handmatig uit te laden.

5. Neem contact op met de BD Rowa Service.

8.3.6 As in parkeerpositie vergrendelen
Als er 2 grijpers aanwezig zijn en een van de grijpers defect is, moet deze op de zogeheten par-
keerpositie in de robot worden vergrendeld en gedeactiveerd. Als de gedeactiveerde grijper zich
niet op de daarvoor bestemde parkeerpositie bevindt, treedt de fout Picking head left/right stop-
ped - the deactivated picking head is not in its parking position [Grijper links/rechts gestopt - de
gedeactiveerde grijper is niet op zijn parkeerpositie] op.
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Neem contact op met de BD Rowa Service. Deze zal de instructie geven de as in de par-
keerpositie te vergrendelen.

Ga als volgt te werk om de as in de parkeerpositie te vergrendelen:

1. Volg de instructies van de BD Rowa Service op om de defecte as naar het einde van de ro-
bot te schuiven en de bijbehorende grijper naar beneden te bewegen.

2. Plaats de houder ① uit de vergrendelingsset (3043866) op de grijper en draai de stel-
schroef ② vast.

1

2

3. Steek de stekker ③ in de bus op de as.

4. Zorg ervoor dat de stil te leggen grijper helemaal achter in de robot tegen de buffer ④
staat.

3

4
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5. Plaats de bevestigingsplaat ⑤ uit de vergrendelingsset (3043866) vlak achter de grijper op
de as en draai de stelschroef ⑥ vast.

5

6

6. Verlaat de robot, sluit de deur.

7. Volg de verdere instructies van de BD Rowa Service op.
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8.3.7 Defecte grijper in de passieve modus zetten
Bij een BD Rowa Vmax 210 met 2 grijpers hebt u met de passieve modus een alternatief voor het
vergrendelen van een defecte grijper in de parkeerpositie (zie As in parkeerpositie vergrendelen
[► 91]). Het voordeel van de passieve modus is dat er geen dode ruimte bij de parkeerpositie van
de defecte grijper ontstaat en dat alle vakbodems en verpakkingen bereikbaar blijven. De passieve
modus kan worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– De X-/Z-as beweegt volledig.

– De C-as, de V-as en de S-as van de grijper zijn volledig functioneel.

Aan deze voorwaarden is bijvoorbeeld voldaan als er alleen een P-bek defect is.

Ga als volgt te werk om de defecte grijper in de passieve modus te zetten:

1. Neem contact op met de BD Rowa Service en licht het probleem toe, zodat de BD Rowa
Service de passieve modus van de defecte grijper instelt.

ð Deze grijper beweegt om de andere grijper te ontwijken.

ð De grijper laadt geen artikelen in of uit.

8.3.8 Uitval van managementcomputer 1
Neem contact op met de BD Rowa Service zodra managementcomputer [► Verklarende woorden-
lijst] 1 uitvalt of andere fouten optreden. Tot deze fouten behoren bijvoorbeeld:

– De computer start niet.

– Het geluid functioneert niet.

– Het beeldscherm is vastgelopen.
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8.3.9 Probleemoplossing met de assistent uitvoeren

1. Ga naar het subtabblad Troubleshooting > Wizard [Probleemoplossing > Assistent]. Hier-
voor zijn verschillende mogelijkheden voor:

▪ Met de knop Troubleshooting [Probleemoplossing] in de foutmelding

▪ Via het tabblad Troubleshooting > Wizard [Probleemoplossing > Assistent]

▪ Met de rode knop naast de foutmelding in de voetregel

2. Volg de instructies in de assistent op en bevestig indien nodig de uitvoering van de betref-
fende instructie met de bijbehorende knop.

Gebruik altijd de verwijderingslepel als artikelen handmatig uitgenomen moeten wor-
den, zodat de andere artikelen in het vak niet worden verschoven.

3. Selecteer Next error message [Volgende foutmelding] om naar de volgende foutmelding te
gaan.

4. Zodra de probleemoplossing is afgesloten, selecteert u Close troubleshooting [Probleemop-
lossing beëindigen].
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8.3.10 Vakken leegmaken en artikelen wissen
Het kan voorkomen dat de voorraad van een geheel vak verwijderd en afgevoerd moet worden,
bijvoorbeeld vanwege uitgelopen vloeistoffen.

1. Ga naar het subtabblad Troubleshooting > Shelf list [Probleemoplossing > Vaklijst].

2. Selecteer onder Choose a bay [Kies een magazijn] het magazijn.

3. Selecteer onder Choose a shelf [Kies een vak] het vak.

Als alternatief kunnen het gewenste magazijn en vak ook via het subtabblad 3D Visuali-
zation [3D-visualisatie] geselecteerd worden. Daar zijn dezelfde functies beschikbaar.

4. Selecteer Delete all packs [Alle verpakkingen wissen] en bevestig de dialoog die wordt geo-
pend met OK [OK].

ð De artikelen van het vak worden uit de voorraad van de robot gewist.

5. Betreed de robot.

6. Neem alle artikelen van het vak met de verwijderingslepel uit.

7. Blokkeer het vak. Informatie over hoe vakken geblokkeerd kunnen worden, is te vinden in
het hoofdstuk Vakken blokkeren [► 96].

8.3.11 Vakken blokkeren

8.3.11.1 Algemene informatie

Het kan voorkomen dat bepaalde vakken geblokkeerd moeten worden. In dat geval kan geen toe-
gang verkregen worden tot de voorraad in deze vakken en worden er verder geen artikelen in deze
vakken geladen. Situaties waarin een vak moet worden geblokkeerd, zijn bijv.:

– Het vak is sterk vervuild, bijv. door uitgelopen vloeistoffen.

– De bodem van het vak is beschadigd of scheef.

– De grijper stoot herhaaldelijk tegen de bodem van het vak.

– Artikelen worden door de grijper tegen de rand van de bodem in plaats van in het vak gescho-
ven.

Blokkeer in zulke gevallen onmiddellijk het betreffende vak en neem contact op met de BD Rowa
Service. Probeer niet het probleem zelfstandig te verhelpen.
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Laat het vak uitsluitend door de BD Rowa Service deblokkeren. Zo is gewaarborgd dat
de oorzaak waardoor het vak geblokkeerd moest worden vakkundig en blijvend wordt
verholpen.

8.3.11.2 Vakken blokkeren

1. Er zijn 2 mogelijkheden om vakken te blokkeren:

▪ Als het nummer van het magazijn en van het vak bekend is:

◦ Ga naar het subtabblad Troubleshooting > Shelf list [Probleemoplossing > Vaklijst].

◦ Selecteer onder Choose a bay [Kies een magazijn] en Choose a shelf [Kies een vak] het
magazijn en het vak waaruit verpakkingen verwijderd moeten worden.

▪ Als alleen de plaats, maar niet het nummer van het te blokkeren vak bekend is:

◦ Ga naar het subtabblad Troubleshooting > 3D Visualization [Probleemoplossing > 3D-
visualisatie].

◦ Navigeer naar het overeenkomstige vak en selecteer het vak.

2. Selecteer Lock shelf [Vak blokkeren]. Het vak wordt voor verdere inladingen en uitladingen
geblokkeerd.

8.3.12 In noodbedrijf werken
Het werken in noodbedrijf biedt de mogelijkheid om ook in de volgende situaties toegang te heb-
ben tot de in de robot opgeslagen artikelen:

– Bij stroomuitval, zolang de lading van de UPS toereikend is.

– Bij onderhoud, als de servicetechnicus onderdelen vervangt en de grijper niet kan bewegen.

– Bij defecte grijper.

8.3.12.1 Alarmsignaal uitschakelen en noodbedrijf inschakelen

Informatie over het uitschakelen van het alarmsignaal en over het inschakelen van het noodbe-
drijf is te vinden in de paragraaf Alarmsignaal uitschakelen en probleemoplossing starten [► 91].
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8.3.12.2 Verpakkingen in noodbedrijf uitladen

Basis

Neem de volgende basisregels bij het uitladen in noodbedrijf in acht:

– Opdrachten die reeds vóór het noodbedrijf gestart zijn, worden automatisch op het subtab-
blad Orders > Emergency operation [Opdrachten > Noodbedrijf] weergegeven.

– De volgorde waarin de uitlaadopdrachten op de kassa zijn ingevoerd, bepaalt de volgorde
waarin de verwijderingsinstructies in noodbedrijf worden weergegeven. De volgorde kan niet
worden veranderd.

– Er wordt altijd slechts één uitlaadopdracht weergegeven.

– Gebruik voor het uitnemen van artikelen altijd de verwijderingslepel, zodat er geen andere ar-
tikelen worden verschoven.

– Neem altijd ook alle verpakkingen uit die vóór de uit te laden verpakking liggen.

Principe van de nummering van de opslagplaatsen van de verpakkingen

De volgende informatie is noodzakelijk om afzonderlijke artikelen te vinden en deze artikelen
handmatig uit te nemen:

– Magazijnnummer

– Vaknummer

– Rij in het vak

– Positie in de rij

Magazijnen: De nummering van de magazijnen is op de bovenkant van de robot aangebracht
(links oneven magazijnnummers, rechts even magazijnnummers).

Vakken: De nummering van de vakken is aangebracht op de metalen staanders waarin de vakbo-
dems liggen (nummering van boven naar beneden).

Rij: De nummering van de rijen is van links naar rechts oplopend.

Positie in de rij: De nummering van de positie in de rij is van voren (vakbodemrand) naar achteren
oplopend.
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8.3.12.3 Gesproken instructies inschakelen en uitschakelen

Als in het noodbedrijf het uitladen van een verpakking is aangevraagd, worden door middel van
gesproken instructies [► Verklarende woordenlijst] de nummers van magazijn, vak en rij voor de te
verwijderen verpakking aangegeven. Standaard is de functie voor gesproken instructies geacti-
veerd.

De gesproken instructies kunnen echter met de knop Switch off audio response [Gesproken in-
structies uitschakelen] in de assistent en op het subtabblad Stock output > Emergency operation
[Uitladen > Noodbedrijf] tijdens het noodbedrijf worden uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om de gesproken instructies blijvend te deactiveren:

1. Ga naar het subtabblad Settings > General [Instellingen > Algemeen].

2. Deactiveer het selectievakje Audio response [Gesproken instructies].

3. Selecteer Save [Opslaan]. De positie van de artikelen wordt in noodbedrijf niet meer mede-
gedeeld.

4. Om de gesproken instructies weer te activeren, markeert u het selectievakje Audio response
[Gesproken instructies] en selecteert u Save [Opslaan].

8.3.12.4 Artikelen uitladen

LET OP
Beschadiging van de robot door vergeten voorwerpen

Trapjes of andere voorwerpen binnen het verplaatsingsbereik van de grijper
kunnen de robot beschadigen!

▶ Geen voorwerpen laten liggen.

1. Selecteer het subtabblad Orders > Emergency operation [Opdrachten > Noodbedrijf] of se-
lecteer in de statusbalk Switch on emergency operation [Noodbedrijf inschakelen]. Als het
noodbedrijf al ingeschakeld is, bevindt zich in de statusbalk geen knop Switch on emergen-
cy operation [Noodbedrijf inschakelen] en er wordt een uitroepteken weergegeven.
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2. Artikelen zoals gebruikelijk via het kassasysteem aanvragen. Zodra er een nieuwe opdracht
is, wordt dit op het subtabblad Orders > Emergency operation [Opdrachten > Noodbedrijf]
weergegeven en bovendien klinken de gesproken instructies (indien geactiveerd).

3. Betreed de robot.

Gebruik een ladder als de uit te nemen artikelen buiten bereik liggen. Gebruik voor het
uitnemen van artikelen altijd de verwijderingslepel, zodat er geen andere artikelen wor-
den verschoven.

Als uit een rij een ander artikel dan het artikel dat op de eerste positie ligt moet worden
uitgenomen, moeten ook altijd alle daarvoor liggende artikelen worden uitgenomen.

4. Artikel uitnemen.

Handmatig uitgenomen artikelen bevestigen, omdat er anders later gevolgfouten in de
voorraad kunnen optreden.

5. Een van de 3 knoppen selecteren:

▪ All packs in shelf [Alle van het vak]

▪ All packs in row [Alle van de rij]

▪ Only the specified [Alleen de gewenste]/The first n packs [De eerste n verpakkingen]

ð Zo wordt het uitnemen van één of meer artikelen bevestigd. Daarmee is het artikel/zijn
de artikelen uit de voorraad van de robot gewist.

6. Ga bij ieder volgend artikel dat uitgenomen moet worden te werk zoals beschreven in de
voorgaande stappen. Als er geen uitlaadopdrachten meer wachten, wordt de melding Wai-
ting for order... [Wacht op opdracht...] weergegeven.

7. Zodra de robot weer operationeel is en het automatisch uitladen van artikelen weer functi-
oneert, selecteert u Switch off emergency operation [Noodbedrijf uitschakelen].

8.3.12.5 Toegang tot database (BD Rowa Backup)

De functie BD Rowa Backup is software waarmee indien nodig via een externe computer toegang
kan worden verkregen tot de database van een automatisch magazijnsysteem van BD Rowa. Op
deze manier kan de bediener bijvoorbeeld in een stroomloos scenario de fundamentele werking
van zijn robot in stand blijven houden en de database bijwerken met betrekking tot het uitladen
van verpakkingen.
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BD Rowa Backup uitvoeren

Start de robot niet met de USB-stick! Als de USB-stick is geplaatst, selecteer dan niet
station D:. De knop moet ongemarkeerd zijn, zoals te zien bij ①.

Anders worden de gegevens van de USB-stick overschreven door de robotgegevens!

1

1. Verwijder de Backup-gegevensdrager ② van de managementcomputer en sluit de Backup-
gegevensdrager aan op de USB-aansluiting van de bedienerscomputer.

2
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2. Open de bestandsstructuur van de gegevensdrager en voer door dubbelklikken het bestand
start offline access.bat ③ uit.

3

3. Wacht tot het systeem alle noodzakelijke stappen heeft uitgevoerd en het gegevensbe-
stand heeft vergeleken. De Backup-functie is gereed zodra op het beeldscherm BD Rowa
Vmax backup user guidance [BD Rowa Vmax Backup-ondersteuning bediener] wordt weer-
gegeven.

ð De visualisatie kan worden bediend zoals gebruikelijk. Daarbij is echter slechts een be-
perkte functieomvang beschikbaar.

Het latere terugbrengen van de database naar het automatische magazijnsysteem van
BD Rowa moet worden uitgevoerd door een servicetechnicus van BD Rowa.
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8.3.12.6 Noodbedrijf beëindigen en robot weer in bedrijf stellen

Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, kan het noodbedrijf worden beëindigd en kan wor-
den teruggekeerd naar het reguliere bedrijf:

– De stroomvoorziening is hersteld.

– Het technische defect is verholpen.

– Het automatisch uitladen van de artikelen functioneert weer.

1. Selecteer op het subtabblad Output/Emergency operation [Uitladen/Noodbedrijf] de knop
Deactivate emergency operation [Noodbedrijf uitschakelen].

ð De robot laadt weer automatisch uit.
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8.4 Storingen

UPS piept

1. Controleer of de netspanning nog aanwezig is.

2. Als er geen netspanning aanwezig is:

▪ Herstel indien mogelijk de netspanning.

▪ Werk in het noodbedrijf zolang de UPS bepaalde componenten van de robot voedt.

▪ Zodra de netspanning is hersteld:

◦ Als de computers niet automatisch weer worden ingeschakeld: schakel de hoofdscha-
kelaar van de robot uit, wacht 2 minuten en schakel de robot weer in.

3. Als er netspanning aanwezig is:

▪ Controleer de zekering van de voedingskabel.

▪ Neem contact op met de BD Rowa Service. Deze geeft instructies voor het overbruggen
van de UPS.

Robotdeur kan niet via de gebruikersinterface worden geopend

1. Controleer of de software verzoekt om het openen van de deur.

2. Gebruik de sleutel om de robotdeur te openen.

3. Neem contact op met de BD Rowa Service.

Bij het inladen wordt de melding Remove positioned pack [Geplaatste verpakkingen
verwijderen] weergegeven, hoewel geen verpakking is geplaatst

1. Reinig de sensoren op de inlaadmodule.

Robot start niet via de tijdschakelklok

1. Controleer of de hoofdschakelaar is ingeschakeld.

2. Als de robot handmatig moet worden ingeschakeld, moet de hoofdschakelaar zijn inge-
schakeld en moet de starttoets worden ingedrukt.

3. Als de geprogrammeerde inschakeltijden en uitschakeltijden gewijzigd moeten worden,
neemt u contact op met de BD Rowa Service.

Foutmelding Pack in light barrier rear (picking head) [Verpakking in fotocellen achter
(grijper)] wordt weergegeven, hoewel zich geen verpakking op de grijper bevindt

1. Reinig de sensoren op de grijper.

Touchscreen van de robot reageert niet meer correct op aanrakingen

1. Neem contact op met de BD Rowa Service. Het touchscreen moet opnieuw worden gekali-
breerd.

De monitor flikkert

1. Controleer of er sprake is van een loszittend contact aan de monitorkabel.

2. Controleer of de stekker van de monitorkabel correct is ingestoken.

De scanner op de inlaadmodule functioneert niet

1. Schakel de robot uit.

2. Wacht enige tijd.

3. Start de robot opnieuw.
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8.5 Optimaliseringsopties/probleemoplossingen
Er zijn verschillende mogelijkheden om de robot overeenkomstig individuele behoeften en om-
standigheden te optimaliseren resp. bepaalde problemen op te lossen. De BD Rowa Service geeft
graag advies over verdere optimaliseringsopties.

Vraag/probleemstelling Opties Zie
Robot moet buiten de werktij-
den zachter lopen

Alarmtonen in bepaalde perio-
den onderdrukken

Taken aanmaken en beheren
[► 73]

Snelheid van de grijper in be-
paalde perioden reduceren

Taken aanmaken en beheren
[► 73]

Automatisch herschikken in be-
paalde perioden onderdrukken

Taken aanmaken en beheren
[► 73]

Uitladen versnellen Per soort gesorteerde opslag
prioriteren

Voorraadoptimalisatie [► 112]

Buiten de werktijden opgave
“Voorraad controleren” uitvoe-
ren

Taken aanmaken en beheren
[► 73]

Buiten de werktijden opgave
“Herschikken” uitvoeren

Robot niet uitschakelen, her-
schikken start automatisch

Capaciteit van de robot maxi-
maliseren

Onverkoopbare artikelen uitla-
den

Voorraadbeheer uitvoeren
[► 66]

Verpakkingen met korte verval-
datum uitladen

Voorraadbeheer uitvoeren
[► 66]

Voorraadoverschotten identifi-
ceren en reduceren

Voorraadbeheer uitvoeren
[► 66]

Weergave startscherm wijzigen Elementen die op het start-
scherm van de gebruikersinter-
face worden weergegeven, aan-
passen

Instellingen [► 125]

Problemen bij het grijpen/ver-
plaatsen van meerdere verpak-
kingen (Multi-Picking) verhel-
pen

In de artikeleigenschappen
vastleggen dat problematische
artikelen alleen afzonderlijk in-
geladen/uitgeladen/herschikt
mogen worden

Uitlaadopdrachten in
gewichtsklassen indelen [► 65]

Energie besparen Energiebespaarmodus gebrui-
ken

Energiebespaarmodus
gebruiken [► 48]
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8.6 Referentie

8.6.1 Startscherm

1

2

4

3

5

Pos. Naam Functie

① Statusbalk Informatie over de status van de robot. Hier bevinden
zich de knoppen voor het openen van de robotdeur en
voor het sluiten van de gebruikersinterface.

② Voetregel Informatie over softwareversie, grijperversie en bestu-
ringsversie, klantnummer en servicehotline.

③ Berichtencentrum Hier worden berichten over fouten, updates, waarschu-
wingen en informatie weergegeven.

④ Overzicht De belangrijkste informatie over de robot in één oogop-
slag, kan individueel worden aangepast

⑤ Tabbladen Leiden naar de menupunten Input [Inladen], Stock level/
Stock output [Voorraad/uitladen], etc.
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8.6.2 Inladen
Op het tabblad Stock input [Inladen] bevinden zich alle informatie en functies die nodig zijn voor
het inladen van artikelen.
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Naam Functie

New delivery [Orderinvoer] Inladen van nieuw geleverde artikelen
Stock return [Retourartike-
len]

Inladen van artikelen die, nadat ze bijvoorbeeld op zicht zijn uitge-
laden, niet verkocht zijn en weer ingeladen moeten worden.

Expiration date [Vervalda-
tum]

Handmatige invoer van een vervaldatum die afwijkt van de stan-
daard ingevoerde offset van de tijd.

Input belt lower/upper [In-
laadband onderaan/boven-
aan] (optioneel, indien
twee inlaadbanden aanwe-
zig zijn)

Legt vast via welke inlaadband de verpakkingen worden ingeladen.

Multiple stock input [Reeks
inladen] (beschikbaar in-
dien door BD Rowa Service
geactiveerd)

Inladen van meerdere verpakkingen van hetzelfde artikel na elkaar,
nadat slechts één verpakking van dit artikel is gescand. Moet in de
instellingen geactiveerd zijn.

Opened packs [Aangebro-
ken verpakkingen] (optio-
neel)

Inladen van aangebroken verpakkingen

Initial stocking [Eerste in-
voer]

Voor de eerste keer inladen van verpakkingen. Bij het plaatsen van
de verpakkingen tegen het inlaadhekje worden de verpakkingsma-
ten precies bepaald.

Close new delivery [Orderin-
voer afsluiten]

Beëindigt na het inladen van de nieuwe levering de orderinvoermo-
dus.

Enter barcode [Barcode in-
voeren]

Handmatige invoer van de barcode, bijv. als de barcode niet ge-
scand kan worden.

Remeasure article [Artikel
opnieuw meten]

De afmetingen van een verpakking worden opnieuw bepaald, bij-
voorbeeld na wijzigingen in de grootte of het formaat van verpak-
kingen.

Start stock input [Inladen
starten]

De inlaadband gaat lopen en de grijper laadt de artikelen in die op
de inlaadband liggen. Terwijl de inlaadband loopt, kunnen geen
verdere artikelen worden ingeladen.

8.6.3 Voorraad/uitladen
Op het tabblad Stock level/Stock output [Voorraad/uitladen] kunnen onder andere de voorraad
van een robot bekeken, artikelen uitgeladen en een voorraadstatistiek opgevraagd worden.
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8.6.3.1 Artikeloverzicht

Hier bevindt zich een overzicht van alle in de robot opgeslagen artikelen. Er kan naar artikelen wor-
den gezocht en er kunnen artikelen worden uitgeladen.

Naam Functie

Zoekveld Zoeken naar artikelnaam, barcode of eenheid
Search [Zoeken] Zoeken naar een ingevoerde term starten
Artikellijst Zoekresultaat respectievelijk alle artikelen in de robot als er niet ge-

zocht is
Select all/Deselect all [Alle
selecteren/Alle deactiveren]

Selecteert alle artikelen in de lijst respectievelijk deselecteert alle
geselecteerde artikelen

Selectie aantal Met de pijltjestoetsen kan het uit te laden aantal artikelen worden
ingesteld

Edit article [Artikel bewer-
ken]

Opent het dialoogvenster voor het bewerken van de artikeleigen-
schappen (gewichtsklasse, optie “afzonderlijk bewegen”)

Export list [Lijst exporteren] Exporteert de artikellijst als CSV-bestand
Output to… [Uitladen aan...] Opent het menu waarin een uitgiftepunt kan worden geselecteerd
Output to XY [Uitladen aan
XY]

De geselecteerde artikelen worden bij het door BD Rowa ingestelde
standaarduitgiftepunt (bijvoorbeeld voorraadbeheer) uitgeladen

Fast-moving item [FMCG] Alleen zichtbaar als de niet-kosteloze optie “Opslag van FMCG per
soort” is geactiveerd. FMCG zijn in dat geval met 1 gemarkeerd.
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8.6.3.2 Voorraadbeheer

Met behulp van het voorraadbeheer kan met verschillende filters naar in vakken opgeslagen arti-
kelen worden gezocht. Deze artikelen kunnen dan gericht worden uitgeladen. Er kan op vorm/een-
heid, periode van inladen en vervaldatum worden gefilterd. Verder is de zoekfunctie beschikbaar.

Naam Functie

Zoekveld Zoeken naar artikelnaam, barcode of eenheid
Filterscherm Diverse filtermogelijkheden waarmee gericht naar artikelen kan

worden gezocht aan de hand van hun specifieke eigenschappen
(bijvoorbeeld vervaldatum)

Fast filter [Snelfilter] Vaak gebruikte, vooringestelde en zelf aangemaakte zoekfilters
Reset filter [Filter terugzet-
ten]

Zet alle gebruikte filters terug

Select all/Deselect all [Alle
selecteren/Alle deactiveren]

Selecteert alle artikelen die in de artikellijst worden weergegeven
resp. deselecteert alle geselecteerde artikelen.
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8.6.3.3 Uitgebreide artikelgegevens (optioneel)

Deze functie is optioneel en wordt alleen weergegeven als deze door de service is geactiveerd.

Als de optie is geactiveerd en bij het inladen uitgebreide artikelgegevens zijn ingevoerd, zoals ID,
PZN of chargenummer van de verpakking, kunnen hier verpakkingen aan de hand van deze crite-
ria gezocht worden.
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8.6.3.4 Voorraadoptimalisatie

Het tabblad Stock optimization [Voorraadoptimalisatie] bevat verschillende statistische gegevens
over de voorraad van de robot.

Naam Functie

Free storage spaces in the
machine [Vrije opslagplaat-
sen in de robot]

Aantal vrije opslagplaatsen in de robot. Berekening gebaseerd op
de gemiddelde grootte van de in de robot opgeslagen artikelen.

Packs per article [Verpak-
kingen per artikel]

Gemiddeld aantal verpakkingen per artikel

Packs not at ideal shelf
height [Verpakkingen op
niet-ideale vakhoogte]

Aantal verpakkingen dat in vakken met niet-optimale vakhoogte is
opgeslagen, bijvoorbeeld lage verpakkingen die in hoge vakken zijn
opgeslagen en deze plaats voor grotere verpakkingen blokkeren.

Pack distribution among
shelf heights [Verpakkings-
verdeling over vakhoogten]

Grafische weergave van de verdeling van de verpakkingen in ver-
schillende hoogteklassen
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8.6.3.5 Voorraadstatistiek

Naam Functie

Minimum durability [Mini-
male houdbaarheid]

Weergave van het aantal artikelen dat in afzonderlijke maanden
vervalt; door het selecteren van het balkje van een maand gaat u
direct naar het subtabblad Voorraadbeheer, waar de binnenkort
vervallende artikelen kunnen worden uitgeladen.

Storage location structure
[Opslagstructuur]

Toont aantal artikelen naar opslagdiepte

Stock movements [Voor-
raadbewegingen]

Overzicht van het aantal inladingen en uitladingen in de laatste 7
dagen

Usage of the output locati-
ons [Gebruik van de uitgif-
tepunten]

Verdeling van de uitladingen over verschillende uitgiftepunten

8.6.3.6 Symbolen voor verpakkingseigenschappen

De volgende symbolen staan voor bepaalde verpakkingseigenschappen:

Symbool Verpakkingseigenschap
Ronde verpakking

Aangebroken verpakking

Koelartikel
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8.6.4 Opdrachten
Op het tabblad Orders [Opdrachten] kunnen wachtende en afgesloten uitlaadopdrachten worden
bekeken en kunnen taken die de robot betreffen worden beheerd. Bovendien bevindt zich hier het
subtabblad voor het noodbedrijf.

8.6.4.1 Opdrachtlijst

Naam Functie

Order type [Opdrachtstype] Geeft aan om welk soort opdracht het gaat, d.w.z. uitladen of inla-
den.

Priority [Prioriteit] Geeft de prioriteit van het proces aan, als dit concurreert met an-
dere processen. Standaardprioriteit is Normal [Normaal].

Description [Beschrijving] Opgave van welk(e) artikel(en) tot de geselecteerde opdracht be-
hoort/behoren.

Output location [Uitgifte-
punt]

Opgave van het uitgiftepunt waar het artikel uitgeladen wordt/de
artikelen uitgeladen worden

Status [Status] Bewerkingsstatus van de opdracht: Waiting [Wachtend], Active
[Actief], In process [In bewerking], Complete [Beëindigd], Canceled
[Geannuleerd]

Created on [Aangemaakt
op]

Datum en tijdstip waarop de opdracht door de gebruiker resp. via
het apotheekinformatiesysteem is aangemaakt.

Cancel order [Opdracht an-
nuleren]

Alleen mogelijk bij uitladingen: annuleert de geselecteerde op-
dracht.

Refresh list [Lijst actualise-
ren]

Actualiseert de weergegeven lijst. Beëindigde en geannuleerde op-
drachten worden niet meer weergegeven.
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8.6.4.2 Historie

Op dit subtabblad worden beëindigde opdrachten weergegeven.

Naam Functie

Zoekveld Zoeken op artikelnaam of barcode in de kolom Article name [Arti-
kelnaam]

Search [Zoeken] Zoeken naar een ingevoerde term starten
Reset filter [Filter terugzet-
ten]

Zet alle gebruikte filters terug

Completed on [Uitgevoerd
op]

Datum en tijdstip waarop de opdracht is beëindigd

Status [Status] Bewerkingsstatus van de opdracht: Beëindigd of Geannuleerd
Select categories [Rubrie-
ken kiezen]

Hier kunnen de kolommen voor informatie in de historie worden
aangepast.

Refresh list [Lijst actualise-
ren]

Actualiseert de weergegeven lijst. Beëindigde en geannuleerde op-
drachten worden automatisch toegevoegd.

To stock maintenance
[Naar voorraadbeheer] (bij
uitgeklapt item van het ty-
pe “Inladen”)

Wisselt naar het tabblad Voorraadbeheer [► 110] en geeft het in-
geladen artikel (gefilterd op naam, productcode, etc.) in het voor-
raadbeheer weer.

Output to stock maintenan-
ce [Uitladen aan voorraad-
beheer] (bij uitgeklapt item
van het type “Inladen”)

Laadt het in het geselecteerde inlaadproces ingeladen artikel uit
op het voorraadbeheer
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8.6.4.3 Noodbedrijf

Dit subtabblad bevat alleen in het geval van een storing bedieningselementen.

In het geval van een storing kan de bediener aan de hand van de hier weergegeven informatie ar-
tikelen handmatig uit de robot verwijderen en bevestigen.
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8.6.4.4 Opgavenplanning

Op dit subtabblad kunnen verschillende taken worden aangemaakt en beheerd waarmee het ge-
drag van de robot kan worden beïnvloed.

Naam Functie

Start [Starten] Start de geselecteerde taak handmatig.
Activate/Deactivate [Acti-
veren/Deactiveren]

Activeert of deactiveert een taak.

Delete [Wissen] Wist de geselecteerde taak.
Edit [Bewerken] Opent het menu voor het bewerken van een bestaande taak.
New task [Nieuwe taak] Maakt een nieuwe taak aan.
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Het selecteren van de knop New task [Nieuwe taak] leidt tot de volgende weergave:

Naam Functie

Switch off alarm sound
[Alarmsignaal uitschakelen]

Deactiveert het alarmsignaal van de robot bij storingen

Reduce speed [Snelheid ver-
lagen]

Reduceert de snelheid van de robot om het geluidsvolume te verla-
gen

Clean shelves [Vakken reini-
gen]

Vakken met behulp van de optionele reinigingsmodule reinigen

Check stock level [Voorraad
controleren]

Controleert of er artikelen in een vak aanwezig zijn en of er artike-
len aanwezig moeten zijn

Deactivate stock transfer
[Herschikking deactiveren]

Deactiveert de automatische herschikking (voorraadoptimalisatie)
om het geluidsvolume van de robot te verlagen
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8.6.5 Probleemoplossing
Het tabblad Troubleshooting [Probleemoplossing] biedt ondersteuning bij het herkennen en ver-
helpen van fouten die tijdens het gebruik van de robot kunnen optreden. Bovendien bevindt zich
hier ook een 3D-visualisatie van de robot met alle daarin opgeslagen artikelen.

8.6.5.1 Componentenoverzicht

In het componentenoverzicht staan alle tot de robot behorende componenten (bijvoorbeeld grij-
per, uitgiftepunten) en startvoorwaarden vermeld. Als bij een component een fout is opgetreden,
wordt deze fout hier weergegeven. Er zijn 2 ernstcategorieën van fouten:

– Een fout die leidt tot het stoppen van de robot (stopfout) moet onmiddellijk worden verhol-
pen. Bij een stopfout wordt de betreffende component of het betreffende veld rood weerge-
geven.

– Een fout die niet leidt tot het stoppen van de robot hoeft niet onmiddellijk te worden verhol-
pen. Bij een dergelijke fout wordt de betreffende component of het betreffende veld wit weer-
gegeven.
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8.6.5.2 Foutenlijst

Op dit subtabblad worden opgetreden fouten vermeld. Als er geen fouten zijn, zijn er geen items
in de foutenlijst aanwezig.

1 2

3 4

Pos. Naam Functie

① Switch off alarm sound
[Alarmsignaal uitschakelen]

Schakelt het alarmsignaal van de robot uit

② Switch on emergency ope-
ration [Noodbedrijf inscha-
kelen]

Schakelt om naar het noodbedrijf, waarin verpakkingen
handmatig uitgeladen kunnen worden

③ Correct all errors [Alle fou-
ten verhelpen]

Opent de probleemoplossing voor de geselecteerde fout.
Zodra de fout is verholpen, worden direct instructies
weergegeven voor het verhelpen van de volgende fout.

④ Correct error [Fout verhel-
pen]

Opent de probleemoplossing voor de geselecteerde fout.
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8.6.5.3 Assistent

Dit tabblad wordt automatisch geopend zodra op een foutmelding of op het subtabblad Error list
[Foutenlijst] de knop Correct error [Fout verhelpen] wordt geselecteerd. De assistent leidt u stap
voor stap door de functie "Probleemoplossing". Als er geen fout is, is dit subtabblad uitgegrijsd.

Naam Functie

Switch off alarm sound
[Alarmsignaal uitschakelen]

Schakelt het alarmsignaal van de robot uit

Switch on emergency ope-
ration [Noodbedrijf inscha-
kelen]

Schakelt om naar het noodbedrijf, waarin verpakkingen handmatig
uitgeladen kunnen worden

Foutbeschrijving Beschrijving, om welke fout het gaat
Instructies voor de pro-
bleemoplossing

Stappen die voor de probleemoplossing na elkaar moeten worden
uitgevoerd, inclusief knoppen voor het bevestigen van de uitvoe-
ring van de betreffende stap

Lock shelf/Unlock shelf [Vak
blokkeren/Vak ontgrende-
len]

Blokkeert het geselecteerde vak voor verdere inladingen en uitla-
dingen respectievelijk heft de blokkering weer op

Activate audio response/
Deactivate audio response
[Gesproken instructies in-
schakelen/Gesproken in-
structies uitschakelen]

Schakelt de gesproken instructies, waarmee nummers van maga-
zijn, vak en rij van het aangevraagde artikel worden aangegeven,
tijdens het noodbedrijf uit resp. in

Close troubleshooting [Pro-
bleemoplossing beëindi-
gen]

Beëindigt de assistent na afsluiting van de probleemoplossing
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8.6.5.4 Vaklijst

Dit tabblad bevat een weergave in tabelvorm van alle magazijnen en vakken met de daarin opge-
slagen artikelen. Vakken waarin fouten zijn opgetreden of die zijn geblokkeerd, worden rood weer-
gegeven.

Naam Functie

Lock shelf [Vak blokkeren] Blokkeert het geselecteerde vak voor verdere inladingen en uitla-
dingen. De voorraad in geblokkeerde vakken is niet toegankelijk.

Scan shelf [Vak scannen] Controleert of er artikelen in een vak aanwezig zijn en of er artike-
len aanwezig moeten zijn

Delete all packs [Alle ver-
pakkingen wissen]

Wist alle geselecteerde artikelen (bijv. alle artikelen in een vak) uit
de voorraad van de robot, bijv. als deze artikelen handmatig verwij-
derd en afgevoerd zijn.

Start stock transfer [Her-
schikking starten]

Start de herschikking van artikelen
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8.6.5.5 3D-visualisatie

Dit tabblad bevat een 3D-weergave van alle magazijnen en vakken met de daarin opgeslagen ver-
pakkingen. Vakken waarin fouten zijn opgetreden of die zijn geblokkeerd, worden rood weergege-
ven.

Naam Functie

Met de vinger over het
beeldscherm bewegen

Draait de 3D-weergave

Vak aantippen Selecteert het vak en centreert de 3D-weergave daarop
Verpakking aantippen Selecteert de verpakking. Is pas mogelijk nadat het vak is geselec-

teerd.
+ Zoomt de weergave in
- Zoomt de weergave uit
Camerasymbool Zet de 3D-weergave terug naar het uitgangsperspectief
Pijl omhoog Selectie gaat een vakbodem omhoog
Pijl omlaag Selectie gaat een vakbodem omlaag
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Nadat een magazijn, een vak en eventueel een verpakking zijn geselecteerd, zijn de volgende ver-
dere functies beschikbaar:

Naam Functie

Lock shelf [Vak blokkeren] Blokkeert het geselecteerde vak voor verdere inladingen en uitla-
dingen. De voorraad in geblokkeerde vakken is niet toegankelijk.

Scan shelf [Vak scannen] Controleert of er artikelen in een vak aanwezig zijn en of er artike-
len aanwezig moeten zijn

Output [Uitladen] Laadt de geselecteerde verpakking uit.
Delete pack [Verpakking
wissen]

Wist de geselecteerde verpakking uit de voorraad van de robot,
bijv. als de verpakking handmatig verwijderd en afgevoerd is
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8.6.6 Instellingen

Configuratie startscherm

Naam Functie

Machine [Robot] Selectie van de componenten die op het startscherm worden weer-
gegeven. Tussen de 2 en 4 componenten kunnen geselecteerd wor-
den.

Space optimization [Ruim-
teoptimalisatie]

Informatie over de (berekende) belasting van de robot

Component overview [Com-
ponentenoverzicht]

Overzicht van robotcomponenten en hun status

Orders [Opdrachten] Geeft uitstaande opdrachten weer
Error list [Foutenlijst] Overzicht van bestaande fouten
Live image [Livebeeld] Live-camerabeeld van de grijpercamera

Door te scrollen worden verdere eigenschappen weergegeven waaraan wijzigingen kunnen wor-
den uitgevoerd.

Verdere instellingen

Naam Functie

Audio response [Gesproken
instructies]

Gesproken instructies in noodbedrijf activeren of deactiveren

Log off automatically [Au-
tomatisch afmelden]

De gebruiker wordt automatisch afgemeld nadat hij langere tijd in-
actief was. De aangegeven waarde (>1) komt overeen met de tijds-
spanne tussen de laatste actie en automatische afmelding in mi-
nuten. “-1” betekent dat de gebruiker nooit automatisch wordt af-
gemeld.

Cleaning cloth replacement
[Vervanging reinigings-
doek] (optioneel)

Aantal te reinigen vakken voordat de doek van de reinigingsmodu-
le moet worden vervangen. De reinigingsmodule wordt dan auto-
matisch uitgeladen.

Multiple stock input [Reeks
inladen]

Als de modus Reeks inladen is geactiveerd, kunnen meerdere iden-
tieke verpakkingen na elkaar worden ingeladen nadat slechts één
van deze verpakkingen is gescand.
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9 Onderhoud

9.1 Onderhoud door exploitant

9.1.1 Veiligheidsaanwijzingen voor het onderhoud van de robot

WAARSCHUWING
Aanraken van elektrische componenten

Levensgevaar door elektrische schok!

▶ Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen uitsluitend
door geschoolde elektromonteurs worden uitgevoerd.

▶ Neem bij alle werkzaamheden aan de robot de wettelijke bepalingen
en lokale ongevallenpreventievoorschriften in acht.

▶ Schakel de robot voorafgaand aan werkzaamheden aan de besturing
en elektrische componenten uit en beveilig de robot tegen opnieuw in-
schakelen.

WAARSCHUWING
Neervallen van de grijper

Letselgevaar door niet-werkend remsysteem!

▶ Stop de robot via de software voordat de robot betreden wordt.

▶ Wacht tot de grijper de parkeerpositie heeft ingenomen en de robot
het bereiken van de parkeerpositie aangeeft.

WAARSCHUWING
Ineffectiviteit van veiligheidsvoorzieningen

De manipulatie en het omzeilen van veiligheidsvoorzieningen kan ernstig let-
sel tot gevolg hebben!

▶ Veiligheidsvoorzieningen mogen niet gemanipuleerd, gedemonteerd
of buiten werking gesteld worden.

▶ Neem bij alle werkzaamheden aan de robot de wettelijke bepalingen
en lokale ongevallenpreventievoorschriften in acht.
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WAARSCHUWING
Neervallen van de grijper

Letselgevaar door niet-werkend remsysteem!

▶ Niet onder de grijper komen.

▶ De as eventueel naar het roboteinde schuiven, als anders niet kan wor-
den voorkomen dat men eronder komt.

▶ De grijper borgen, als er aan de aandrijving of aan de mechanische on-
derdelen van de Z-as moet worden gewerkt.

WAARSCHUWING
Contact met bewegende componenten

Als de robot bij de reiniging of bij de reparatie door een storing of verkeerd
gebruik in beweging komt, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben!

▶ Robot voorafgaand aan alle reinigings- en reparatiewerkzaamheden
uitschakelen.

WAARSCHUWING
Contact met bewegende componenten

In moeilijk te overziene robots bestaat een verhoogd risico dat er zich onge-
merkt personen van buitenaf in de robot bevinden. Als de robot wordt gestart
terwijl er zich personen in de binnenruimte bevinden, kan dit ernstig letsel tot
gevolg hebben!

▶ Voorafgaand aan de robotstart waarborgen dat niemand zich in de
binnenruimte bevindt.

▶ Bij het betreden van de robot de sleutel uittrekken en meenemen.

▶ Voor iedere robot mag slechts één sleutel bestaan.

▶ Bij meervoudige robots moeten per robot verschillende sloten worden
gebruikt, zodat het niet mogelijk is met één sleutel twee of meer ro-
bots te vergrendelen.

WAARSCHUWING
Knelgevaar door contact met bewegende componenten

Letselgevaar voor de bovenste ledematen in het gebied van de grijper!

▶ Veiligheidsvoorzieningen mogen niet gemanipuleerd, gedemonteerd
of buiten werking gesteld worden.

▶ Werkzaamheden aan de robot mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold personeel.
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WAARSCHUWING
Knelgevaar door contact met bewegende componenten

Letselgevaar bij het grijpen door de inlaadopening in de binnenruimte van de
robot!

▶ Niet in de inlaadopening grijpen.

WAARSCHUWING
Naar binnen trekken van haren of kleding

Letselgevaar in het gebied van de grijper, de tandriemen en de aandrijfmoto-
ren!

▶ Veiligheidsvoorzieningen mogen niet gemanipuleerd, gedemonteerd
of buiten werking gesteld worden.

▶ Werkzaamheden aan de robot mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold personeel.

▶ Betreed de robot niet tijdens het bedrijf.

WAARSCHUWING
Naar binnen trekken van haren of kleding

Letselgevaar in het gebied van de tandstangaandrijving van de grijper!

▶ Veiligheidsvoorzieningen mogen niet gemanipuleerd, gedemonteerd
of buiten werking gesteld worden.

▶ Werkzaamheden aan de robot mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold personeel.

WAARSCHUWING
Kijken in de laserstraal

Letselgevaar voor de ogen door aanhoudende bestraling door de gebruikte la-
ser!

▶ Positioneer de laser zodanig dat deze niemand verblindt.

▶ Vermijd oogcontact met de lichtbron.

▶ Sluit bij oogcontact met de lichtbron uw ogen en wend uw ogen af.

VOORZICHTIG
Stoten tegen een obstakel

Letselgevaar door robotcomponenten op ooghoogte!

▶ Lage robots voorzichtig betreden.

▶ De grijper naar achteren schuiven.
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VOORZICHTIG
Obstakel in het gebied van de voeten

Letselgevaar door struikelen en vallen over de drempel!

▶ Bij het betreden van de robot op de drempel letten.

LET OP
Beschadiging van de schuiver of P-bekken door botsing met robot

De schuiver of de P-bekken kunnen worden verbogen als ze zijn uitgeschoven
en de grijper wordt bewogen!

▶ Als de P-bekken uitsteken: De P-bekken aan de V-as handmatig naar
achteren bewegen.

▶ Als de schuiver uitsteekt: De aandrijving van de S-as linksom draaien
om de schuiver handmatig naar achteren te bewegen.

LET OP
Beschadiging van de motorrem door aan de tandriem van de grijper te
trekken

▶ Niet aan de tandriem van de grijper trekken.

▶ Indien nodig een ladder gebruiken om bij de grijper te komen.

9.1.2 Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

Reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd als de robot is uitgeschakeld!

Monitor reinigen

1. Veeg de monitor met een droge, zachte doek onder lichte druk af.

Behuizingsplaten van de robot reinigen

1. Sproei gangbare glasreiniger op een doek.

2. Veeg met de doek over de behuizingsplaten.

Vakbodems in de robot reinigen

1. Laad de complete voorraad van het te reinigen vak uit.

2. Betreed de robot.

3. Veeg met een antistatische doek of een doek met gangbare glasreiniger over de vakbo-
dem.

4. Laad uitgeladen verpakkingen als retourartikelen in.
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9.2 Onderhoud door BD Rowa

WAARSCHUWING
Gevaar voor dodelijke elektrische schok door gevaarlijke netspanning vóór
de hoofdschakelaar

Er is op bepaalde onderdelen van de robot ook netspanning aanwezig als de
hoofdschakelaar is uitgeschakeld. Deze netspanning kan ernstig letsel tot ge-
volg hebben!

▶ Neem de aanwijzing op de robot in acht die aangeeft welke onderde-
len ook onder spanning staan als de netschakelaar is uitgeschakeld.

▶ Voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden aan de betreffende on-
derdelen moet de spanning aan de netzijde volledig vóór de robot wor-
den gescheiden.

▶ Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen uitsluitend
door geschoolde elektromonteurs worden uitgevoerd.

Het onderhoud wordt uitgevoerd door BD Rowa of de geautoriseerde verkooppartner of service-
partner in het kader van het afgesloten onderhoudscontract.

De onderhoudsintervallen zijn vastgelegd in het onderhoudscontract.
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10 Reparatie
De reparatie wordt uitgevoerd door BD Rowa of de geautoriseerde verkooppartner of servicepart-
ner in het kader van het afgesloten onderhoudscontract.
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11 Buitenbedrijfstelling en demontage

11.1 Buitenbedrijfstelling
De buitenbedrijfstelling mag uitsluitend worden uitgevoerd door vakmensen die op grond van hun
vakopleiding, ervaring en scholing adequate kennis hebben van veiligheidsvoorschriften, ongeval-
lenpreventievoorschriften en richtlijnen.

Ga als volgt te werk om het product buiten bedrijf te stellen:

1. Robot uitschakelen.

WAARSCHUWING
Aanraken van elektrische componenten

Levensgevaar door elektrische schok!

▶ Robot vóór demontage buiten bedrijf stellen.

▶ De kabel naar de lokale elektra mag alleen worden losgekoppeld door
een geschoolde elektromonteur.

2. Voeding van de robot onderbreken.

3. Als een ononderbroken stroomvoorziening aanwezig is, de ononderbroken stroomvoorzie-
ning uitschakelen en alle stekkers eruit trekken.

11.2 Demontage

WAARSCHUWING
Aanraken van elektrische componenten

Levensgevaar door elektrische schok!

▶ Robot vóór demontage buiten bedrijf stellen.

▶ De kabel naar de lokale elektra mag alleen worden losgekoppeld door
een geschoolde elektromonteur.

VOORZICHTIG
Aanraken van scherpe randen

Gevaar voor snijwonden aan de handen!

▶ Handschoenen dragen.
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VOORZICHTIG
Van ladders vallen

Letselgevaar door neervallen

▶ Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van ladders in acht nemen.

▶ Stel de ladder veilig op.

▶ Klim slechts tot en met de vierde sport van boven, indien de gebruikte
ladder geen extra veiligheidsbeugel heeft.

▶ Gebruik de meegeleverde ladder, indien aanwezig.

VOORZICHTIG
Vallende onderdelen

Knelgevaar voor de voeten!

▶ Veiligheidsschoenen dragen.

BD Rowa wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventueel letsel of eventuele materiële
schade die ontstaat door hergebruik van apparaatonderdelen als deze onderdelen voor een ander
dan het oorspronkelijke doel worden gebruikt.

De demontage is een bijzonder complexe activiteit. BD Rowa adviseert om de demontage uit te
laten voeren door vakpersoneel, bijvoorbeeld een elektricien en/of mecanicien.
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12 Verpakking en transport
Verpakking en transport worden uitgevoerd door BD Rowa of de geautoriseerde verkooppartner of
servicepartner. Controleer vóór het gebruik of het product onbeschadigd is.

12.1 Omgevingsomstandigheden bij opslag en transport

Gehele robot

Beschrijving Waarde
Relatieve luchtvochtigheid < 70%
Omgevingstemperatuur -25 °C - +55 °C

kortstondig +70 °C (niet langer dan 24 uur)

UPS

Beschrijving Waarde
Relatieve luchtvochtigheid < 95%
Omgevingstemperatuur 0 °C - 40 °C



BD Rowa™ Vmax 210 Gebruiksaanwijzing | Documentversie 11.0 135

13 Afvoer

VOORZICHTIG
Contact met gevaarlijke stoffen

Afzonderlijke onderdelen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, die bij onjuiste
afvoer gezondheidsrisico's vormen!

▶ Afvoerinstructies van de afzonderlijke componenten in acht nemen.

▶ Landspecifieke wetten en richtlijnen in acht nemen.

Voor een correcte en milieuvriendelijke afvoer moeten de geldende wettelijke bepalingen worden
nageleefd. Alle onderdelen moeten volgens de voorschriften worden verwijderd.

De onderdelen van het apparaat moeten voor het afvoeren worden gesorteerd in de volgende ma-
teriaalgroepen:

– Metalen onderdelen

– Kunststofonderdelen

– Elektronica-afval

– Glas
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14 Reserveonderdelen
Neem contact op met BD Rowa indien u reserveonderdelen nodig hebt die niet bij de leveringsom-
vang van uw product horen.
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15 Bijlage

15.1 Codering zekering

Zekering Beschrijving
F1 UPS

Managementcomputer 1 + 2

Monitor

Router

Netwerkswitch

Besturing

Access Point

KVM-switchbox

Ventilator
F2 Robotverlichting
F3 24 V as 1 + 2

24 V inlading 1 + 2
F5 230 V voeding as 1
F6 230 V voeding as 2
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15.2 Documentenhistorie

Het versienummer van uw vertaalde gebruiksaanwijzing komt overeen met het betref-
fende versienummer van de Duitstalige gebruiksaanwijzing. De vermelde datum heeft
betrekking op de publicatie van de Duitstalige versie. Sommige vermelde versies zijn
mogelijk niet in uw taal beschikbaar.

Versie Datum Wijzigingen
1.0 12/nov/2018 Nieuwe versie van de gebruiksaanwijzing met nieuwe vormgeving en

nieuw artikelnummer.
1.1 27/nov/2018 – Beschrijving van het inladen van ronde verpakkingen toege-

voegd.

– Maximaal gewicht van opslaanbare hoekige verpakkingen aan-
gepast (verhoogd naar 1500 g).

2.0 07/jan/2019 – Aanpassingen vormgeving.

– Hoofdstuk Technische gegevens [► 17]: onder andere de waarde
voor netimpedantie aangepast.

– Aanpassingen hoofdstuk Bediening [► 41].
2.1 21/feb/2019 Hoofdstuk Technische gegevens [► 17]: maximumgewicht van ver-

pakkingen aangepast.
2.2 24/apr/2019 – Hoofdstuk Uitrusting [► 22]: beschikbare opties vermeld.

– Hoofdstuk Bediening [► 41]: onder andere screenshots bijge-
werkt.

3.0 09/aug/2019 – Hoofdstuk Onderhoud door BD Rowa [► 130]: veiligheidsaanwij-
zing aangevuld met de mededeling dat bepaalde onderdelen
van de robot ook onder spanning staan als de hoofdschakelaar
is uitgeschakeld.

– Hoofdstuk Omgevingsomstandigheden bij opslag en transport
[► 134]: waarde voor maximale omgevingstemperatuur ver-
hoogd naar 55 °C.

4.0 23/jan/2020 – Hoofdstuk Artikelen via de gebruikersinterface uit de robot laden
[► 59], Een bepaalde verpakking van een artikel uitladen [► 60],
Aangebroken verpakkingen uitladen [► 63] en Voorraadbeheer
uitvoeren [► 66] en de bijbehorende hoofdstukken onder
Referentie [► 106] bewerkt: nieuwe werkwijze van de zoekfunctie
beschreven, die inhoudt dat in principe naar substrings in de ei-
genschappen “Artikelnaam”, “Vorm/eenheid” en “Barcode”
wordt gezocht.

– Hoofdstuk Conformiteit [► 13]: conformiteitsverklaring geactua-
liseerd.

5.0 10/jun/2020 – Hoofdstuk Conformiteit: conformiteitsverklaring geactualiseerd.

– Hoofdstuk Normaal toebehoren [► 22] en hoofdstuk Storingen
[► 104]: werking van de UPS nauwkeuriger toegelicht.

– Hoofdstuk Speciaal toebehoren [► 23]: 2e grijper en trap toege-
voegd.

– Hoofdstuk Elektrisch vermogen [► 21]: informatie voor robots
met 2e grijper toegevoegd.

– Hoofdstuk As in parkeerpositie vergrendelen [► 91] toegevoegd.

– Hoofdstuk Defecte grijper in de passieve modus zetten [► 94]
toegevoegd.

6.0 24/sep/2020 Deze versie van de gebruiksaanwijzing geldt voor release 20-10.
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Versie Datum Wijzigingen
– Hoofdstuk Artikel inladen [► 52]: Melding bij ophanden zijnde

vervaldatum beschreven.

– Hoofdstuk Verpakkingen in noodbedrijf uitladen [► 98]: Toege-
voegd dat bij het handmatig uitnemen van verpakkingen altijd
alle daarvoor liggende verpakkingen moeten worden uitgeno-
men.

– Hoofdstuk Artikeloverzicht [► 109]: Markering van FMCG be-
schreven.

– Hoofdstuk Symbolen voor verpakkingseigenschappen [► 113]
toegevoegd.

7.0 21/dec/2020 Informatie over de optie “BD Rowa™ System Backup” verwijderd,
omdat de optie voor de robot niet beschikbaar is.

8.0 07/apr/2021 Deze versie van de gebruiksaanwijzing geldt voor release 21-03.

– Hoofdstuk Afvoer [► 135]: waarschuwing over gevaarlijke stoffen
aangevuld.

– Hoofdstuk Voorraadbeheer uitvoeren [► 66]: informatie over
nieuwe filteropties en snelfilters aangevuld.

– Hoofdstuk Taken aanmaken en beheren [► 73]: informatie over
de optie Automatic restart [Automatische herstart] aangevuld.

9.0 07/okt/2021 Deze versie van de gebruiksaanwijzing geldt voor release 21-06.

– Nieuwe optie “Extern veiligheidscircuit” in het hoofdstuk
Speciaal toebehoren [► 23] opgenomen.

– Hoofdstuk Startscherm [► 106]: berichtencentrum opgenomen.

– hoofdstuk Probleemoplossing uitvoeren [► 87] aangepast aan
geoptimaliseerde probleemoplossing en foutweergave.

– Hoofdstuk Een bepaalde verpakking van een artikel uitladen
[► 60] en referentiehoofdstuk Historie [► 115] uitgebreid met de
optie om vanuit het tabblad History [Historie] bepaalde verpak-
kingen uit te laden.

– Referentiehoofdstuk Historie [► 115] uitgebreid met de mogelijk-
heid om direct van een inlaadproces naar het voorraadbeheer te
gaan.

10.0 17/feb/2022 Deze versie van de gebruiksaanwijzing geldt voor release 22-01.

– Hoofdstuk Berichtgeving over vervaldata [► 77] opgenomen.

– Hoofdstuk Enkele robot uitschakelen [► 46] aangevuld.

– Hoofdstuk Toegang tot database (BD Rowa Backup) [► 100] op-
genomen.

– Artikelnummer van het document op titelpagina bijgewerkt.
11.0 08/jul/2022 Deze versie van de gebruiksaanwijzing geldt voor release 22-02.

– Uniformering naar Engelstalige screenshots voor alle talen.

– Hoofdstuk Conformiteit [► 13]: conformiteitsverklaring geactua-
liseerd.

– Hoofdstuk Enkele robots en meervoudige robots inschakelen
[► 45]: startvoortgang opgenomen.

– Hoofdstuk Automatische software-update [► 80] opgenomen.

– Hoofdstuk Toegang tot database (BD Rowa Backup) [► 100]: ver-
wijzing naar Backup-procedure opgenomen.
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Verklarende woordenlijst
Aandrijving

Elektrische eenheid die via energieomvor-
ming aandrijft.

As
Assen zijn denkbeeldige lijnen waarlangs
de grijper of delen van de grijper in de ro-
bot bewegen.

Bin
Container voor het inladen van afgifte-
zakjes in de robot

C-as
draaiende beweging van de grijper om
zijn eigen as

dB(A)
Decibel is een meetwaarde voor het ge-
luidsdrukniveau. (A) geeft aan dat de ver-
schillende geluidsfrequenties door het
menselijke oor verschillend worden be-
oordeeld.

Defaultwaarde
Vooringestelde waarde die in de instellin-
gen of door de BD Rowa Service kan wor-
den gewijzigd.

Flyout
Pop-upvenster dat kortstondig informatie
weergeeft.

Gesproken instructies
Mededeling tijdens het noodbedrijf die
vermeldt op welke plaats de te verwijde-
ren verpakking zich bevindt.

K-as
klembeweging van de P-bekken

Knop
Gedeelte op het bedienersdisplay dat
met de vingers wordt aangeraakt om een
robotfunctie te activeren

Koppelcomputer
Koppelcomputers verbinden twee of
meer robots met elkaar. De voorraad van
alle met elkaar verbonden robots kan hier
centraal worden bekeken.

Locatiecode robot
Code die aangeeft dat een artikel in de
robot mag worden ingeladen.

Managementcomputer
Besturingscomputer van de robot. Als er
twee managementcomputers aanwezig
zijn, draaien op één computer de visuali-
satie en de besturing, de tweede compu-
ter dient als back-upcomputer en reserve-
computer.

Mosaic
Softwarepakket dat afzonderlijke sys-
teemcomponenten in het BD Rowa-sys-
teem en het BD Rowa-systeem zelf ver-
bindt met het apotheekinformatiesys-
teem van de exploitant. Onafhankelijk
van het aantal automatische magazijn-
systemen en overige componenten werkt
Mosaic op het apotheekinformatiesys-
teem zoals een enkel opslagsysteem en
reproduceert op de interface WWKS 2
het gedrag van het opslagsysteem

Offset
Waarde die bij een andere waarde wordt
opgeteld.

Ononderbroken stroomvoorziening
Ook wel "UPS"; is een elektrische appa-
raat dat bij stroomuitval de stroomvoor-
ziening van de robot gedurende een be-
paalde periode in stand houdt.

P-bekken
Strips aan de grijper, waarmee verpakkin-
gen gegrepen worden.

Retourartikelen
Artikelen die uit de robot zijn uitgeladen
(bijvoorbeeld om deze te bekijken) en
weer worden ingeladen.
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Robot
Duidt een automatisch magazijnsysteem
aan. Als een bepaald type robot moet
worden aangeduid, wordt de exacte type-
aanduiding gebruikt.

S-as
beweging vooruit/achteruit van de schui-
ver

Selectievakje
Een van een selectievakje voorziene func-
tie of optie kan door het selecteren van
het selectievakje geactiveerd of gedeacti-
veerd worden.

Transporttechniek
Transporteert verpakkingen van het uit-
giftepunt naar het afgiftepunt

Uitgifte in de robotwand
Een vorm van het uitgiftepunt die met
kleppen uitgerust is en waarop geen ver-
dere transporttechniek is aangesloten.

V-as
beweging vooruit/achteruit van de P-bek-
ken

X-as
beweging vooruit/achteruit van de grijper
in de robot

Z-as
beweging omhoog/omlaag van de grijper
in de robot
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