IDFA 100F-150F Devreye Alma Dökümanı
Nakliye
Ürünü taşırken aşağıdaki talimatları izlediğinizden emin olun.


Ürün soğutucu akışkan ile doldurulmuştur. Belirtilen yasa ve düzenlemelere uygun olarak (kara, deniz veya hava yoluyla)
taşıyın.



Ürünü taşırken düşürmemesine veya düşmemesine dikkat edin. Forklift kullanarak kaldırın.



Paneli, bağlantı parçalarını veya boruları tutarak ürünü kaldırmayın.



Ürünü asla nakliye için yatık olarak yere koymayın. Ürüne zarar verebilir

Kurulum
Yerleştirme
(1) Ürünü aşağıdaki koşullarda kullanmayın veya saklamayın, bunlar ürünün kırılmasına ve ürünün
çalışmamasına neden olabilir.
•

Ürünün yağmur, rüzgar ve kar ile doğrudan temas ettiği bir ortamda veya çok fazla
nem (bağıl nem% 85 veya daha fazla).

•

Çok miktarda toz bulunan bir yerde.

•

Yanıcı veya patlayıcı gazlar içeren bir yerde

•

Aşındırıcı veya yanıcı gazlara veya çözücülere maruz kalan yerlerde.

C seçeneği, aşındırıcı gazlara karşı korozyona karşı direnci artırmak için bakır borunun yüzeyinde özel bir
epoksi boya ile kaplıdır, ancak pası tamamen önleyemez.Ve ayrıca elektrikli anahtarlama dişlileri aşındırıcı gaz
tarafından saldırıya uğrayabilir, ürünü aşındırıcı gazlardan uzak bir yere mümkün olduğunca yerleştirin.
•

Ortam sıcaklığının aşağıdaki aralıkların dışında olduğu bir yerde.

Çalışmada: 2 - 45oC, Depolamada: 0 - 50°C (borularda yoğuşma olamadan)
•

Ani sıcaklık değişikliklerine maruz kalan bir yerde.

•
Güçlü elektromanyetik gürültüye maruz kalan bir yerde (yoğun elektrik alanı, yoğun manyetik alan veya
dalgalanmalar)
•

Statik elektriğe maruz kalan bir yerde veya statik elektriğin ürüne deşarj olabileceği durumlarda.

•

Güçlü yüksek frekanslı radyasyona (mikrodalga) maruz kalan bir yerde

•

Potansiyel yıldırım düşmelerine maruz kalan bir yerde.

•

Yüksekliği 2.000 metre veya daha fazla olan bir yerde.

•

Ürünün güçlü titreşimler veya darbelerden etkilendiği bir yerde.

•

Ürünü deforme edebilecek harici kuvvet veya ağırlığın uygulandığı koşullar.

•

Ürünün havalandırma deliklerini tıkayan engellerin olduğu bir yerde.

•
Hava kurutucunun, bir hava kompresöründen veya diğer kurutuculardan çıkan yüksek sıcaklıkta hava
çektiği bir yerde.
(2) Ürün aşağıdaki koşullardan herhangi birinde kullanılacaksa önceden SMC ile irtibata geçin ve güvenlik
önlemlerini özel olarak dikkate alın.
•
Verilen teknik özellikler dışındaki koşullar ve ortamlar veya açık havada veya doğrudan güneş ışığına maruz
kalan yerlerde kullanın.
•
Atom enerjisi, demiryolları, hava seyrüsefer, nakliye, araçlar, tıbbi tedavi veya rekreasyon ekipmanı veya
yiyecek ve içeceklerle temas eden ekipman, acil durdurma devreleri, pres uygulamalarında debriyaj ve fren
devreleri, güvenlik ekipmanları veya diğer ürün kataloğunda açıklanan standart özellikler için uygun olmayan
uygulamalar.
•
Özel güvenlik gerektiren insanlar, mülkler veya hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olabilecek bir uygulama
analiz.
•
Mekanik bir koruma fonksiyonu kullanarak olası arıza için çift kilitlemenin sağlanmasını gerektiren bir
kilitleme devresinde ve düzgün çalışmayı onaylamak için periyodik kontrollerde kullanın.

Sabitleme
Ürünü titreşimsiz düz ve sabit bir zemine monte edin.
Ürünün düşmesini önlemek için temel cıvatalarını kullanın.
Temel cıvataları set olarak ayrıca temin edilebilir.
Tanımlama

Ad.

Temel cıvataları seti

1 set (4 prç/set)

Parça numarası
IDF-AB501



Bu temel cıvata setini kullanırken, büyük bir düz pul da gereklidir.
- Ürünün havalandırma delikleri çevresinde yeterli boşluk yoksa, orijinal performans kaybı veya üründe arıza
meydana gelebilir. Kurulum için aşağıdaki şekilde gösterilen koşulları izleyin.

Gerekli Kurulum Boşluğu

1

Gerekli Bakım Boşluğu

1. Üst

-

600mm veya daha fazla

2. Ön

400mm veya daha fazla

600mm veya daha fazla

3. Sağ taraf

-

600mm veya daha fazla

4. Sol taraf

-

600mm veya daha fazla

400mm veya daha fazla

600mm veya daha fazla

5. Arka

2

1 Gerekli kurulum alanı, ürünün orijinal performansını güvence altına almak ve ürün üzerinde günlük kontroller
yapmaktır.
2 Gerekli bakım alanı, ürün arızalandığında bakım ve onarım yapmaktır. Onarım için yeterli alan
sağlanabildiğinden emin olun.

Hava Bağlantıları
- Basınçlı hava giriş ve çıkışına borular, sökülebilmesi için bir rakor türü bağlantı veya flanş ile bağlanmalıdır.
- Ürünün gövdesine bir pnömatik bağlantı parçası bağlandığında, pnömatik boruları boru anahtarıyla gövdede tutun ve
sıkın.

- Borulama sırasında ürüne boruların ağırlığını ve aşırı güç uygulamayın.
- Kompresörden kaynaklanan titreşimi iletmemeye dikkat edin.
- Basınçlı hava giriş sıcaklığı 60oC'yi aştığında, hava kompresörünün arkasına bir son soğutucu takın veya hava
kompresörünün 60oC veya daha az tutmak için monte edildiği alanın sıcaklığını düşürün.

- Toz gibi yabancı maddelerin ürüne hava girmesini önlemek için, bağlamadan önce boruları yıkayın. Borulardaki toz veya
yağ soğutma arızasına veya ürünün diğer arızalarına neden olabilir. Ürünün basınçlı hava kaynağına bir ana hat filtresi
takın.

- Belirtilen çalışma basıncına ve sıcaklığa dayanabilecek bir boru kullanın ve sızıntı olmayacak şekilde bağlayın.
- Hava kompresörünü durdurmadan bakım yapılabilmesi için bir baypas borusu taktığınızdan emin olun.
- Baypas boruları kullanıcı tarafından hazırlanmalıdır.
Baypas valfi

Basınçlı hava girişi (IN)

Girişteki valf

Rakor veya flanş

Basınçlı hava çıkışı (OUT)

Çıkıştaki valf

Rakor veya flanş

Tahliye Borusu
- Drenaj borusu, dış çapı 10 mm olan bir poliüretan boru ile donatılmıştır. Kondensatın bir su çıkışına akmasını sağlamak
için tüpün boşaltma ucunu atmosfere bırakın.

- Kondens basınçlı hava basıncı kullanılarak düzenli olarak tahliye edilecektir. Boşaltma sırasında titreşmesini önlemek
için borunun boşaltma ucunu sıkıca sabitleyin.

- Tahliye borusunun yukarı kalkmadığından emin olun.
- Tahliye borusunu bükmeyin veya ezmeyin. Ürünü kurarken, ürünü tahliye borusuna yerleştirmemeye dikkat edin.

- Boşaltma borusu ürünün sol tarafındadır, ancak sağ taraftan alınabilir.
1. Arka paneli sökün.
2. Tahliye borusunu içe doğru çıkarın.
3. Bir kesici kullanarak lastik rondelayı karşı tarafa kesin.
4. Tahliye borusunu içinden geçirin.
5. Arka paneli yerine takın..
Tahliye borusu

Arka panel

Yoğuşma suyu tahliye boruları
Ürün yüksek nemli bir ortamda kullanıldığında, dahili olarak yoğuşma meydana gelebilir. Yoğuşan su, ürünün tabanının sağ
tarafından tahliye edilebilir. Yoğuşma suyunun su çıkışına akmasına izin verin veya bir tahliye kabı vb. takın.
Bu tahliye boruları sadece iç tahliye tavasında yoğuşma suyu içindir.

Ön

Elektrik Kablolama
Güç beslemesi kablolaması
Güç kaynağına bir topraklama hatası devre kesici taktığınızdan emin olun. (Kullanıcı tarafından hazırlanacak.) [Kaçak akım
hassasiyeti: 30mA veya daha az, Anma akımı: 15A]

Güç beslemesi kablosunun özellikleri
Aşağıdaki güç beslemesi kablosunu hazırlayın.
[IDFA100F, 125F]
Güç kaynağı kablosu: 3.5mm2 (12AWG) veya daha büyük, Kablo dış çapı Yaklaşık. 14 ila 18 mm, 4 damar (toprak dahil)
Yaklaşık ürünün iç kablolarını yönlendirmek için 0.6m gereklidir.

[IDFA150F]
Güç kaynağı kablosu: 3.5mm2 (12AWG) veya daha büyük, Kablo dış çapı Yaklaşık. 18 ila 23 mm, 4 damar (toprak dahil)
Yaklaşık ürünün iç kablolarını yönlendirmek için 0.6m gereklidir.

Güç besleme kablo uzunluğu
Üründen gelen güç kaynağı kablosu uzunluğu 30 m'den az olmalıdır.

Klemens Bloğu
Güç kaynağı kablosunu ve topraklamayı klemense bağlayın(TB1).
Opsiyon R: Güç kaynağı terminal bloğuna değil, topraklama hatası devre kesicisinin giriş tarafına bağlanır.
Toprak hatası devre kesicisi ön panelin içinde bulunur.

Kablolama prosedürü
1.



Ürünün ön panelini çıkarın.

Ön paneli kaldırırken, kolu tuttuğunuzdan emin olun..
2.

Ürünün sağ alt tabanındaki kablo fikstürünü kullanarak güç kaynağı kablosunu geçirin ve terminal bloğuna
bağlayın.

(Terminal bloğundaki etikete bakın.)
3.

Tornavidayı terminal bloğuna takın ve terminalin yayını açın.

(Kablo izolatörü 10 mm'de soyulmalıdır.)
4.



Kabloyu takın ve tornavidayı çıkarın.

R Seçenek R: M5 sıkma torku: 2.6Nm
Kablolama sırasında terminal bloğu dışında bir cihaza dokunmayın.
5.

Çalışma, hata sinyali ve uzaktan kumanda için kablolama yapmıyorsanız, ön paneli geri takın.

Çalışma, hata ve uzaktan kumanda kablolama
Sinyal kablosunun özellikleri
Aşağıdaki kabloyu hazırlayın.
Kablo: 0.5mm2 (20AWG), Kablo dış çapı: 17mm veya daha az, 6 damar 0.5mm2 yaklaşık 0.9m ürün içi kablolamaları için
gerekmektedir. .

Sinyal kablosu uzunluğu
Üründen gelen sinyal kablosu uzunluğu 30 m'den az olmalıdır.

Terminal bloğu
Sinyal kablosunu terminal bloğuna bağlayın (TB2).

Kablolama Prosedürü
1.

Ürünün ön panelini çıkarın.

2.

Sinyal kablosunu, ürünün sağ alt tabanındaki sinyal kablosu girişinden çıkarın, kablo burcu vb. İle arkadaki çelik
plakaya sabitleyin ve terminal bloğuna bağlayın.

(Terminal bloğundaki etikete bakın.)
Kablolama sırasında terminal bloğu dışında bir cihaza dokunmayın.
3.

Tornavidayı terminal bloğuna yerleştirin ve terminalin yayını açın. (Kablo izolatörü 10 mm'de soyulmalıdır.)

4.

Kabloyu takın ve tornavidayı çıkarın.

2.5mm

123456

Tornavida girişi
Kablo girişi

Terminal bloğu

Uygulanabilir tornavida

Ön paneli yerine takın.

5.

Uzaktan Kontrol
 Terminal bloğuna gerilim uygulanır. Kablolamadan önce lambalı anahtarı kapattığınızdan emin olun.
1) Kabloları no. 5 ve 6 nolu klemenslerin ve harici anahtarın montajının.
- Uzaktan kumanda için kullanılan harici anahtar alternatif bir tip olmalıdır (voltaj kuru kontak yok).
2) Uzaktan kumanda için, lambalı anahtar açıkken, harici anahtarı açıp kapatın.
- Uzaktan kumandada, ürün çalışma panelinden başlatılamaz.
- Ürün uzaktan kumanda sırasında durduğunda, lambalı anahtarı kapatın.

Sinyal kablosu

Güç besleme kablosu

İşletme/Kapatma
İşletmeden önce yapılaması gereken kontroller
Ürünün deneme sürümünü gerçekleştirmeden önce aşağıdaki öğeleri kontrol edin.


Kurulum koşulları
Ürünün yatay olarak takıldığını görsel olarak kontrol edin.
Ürünün ankraj cıvataları ile sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın veya harici borularla ürüne aşırı kuvvet uygulamayın.



Kablo bağlantıları
Güç kaynağının ve sinyal kablolarının ve toprağın doğru bağlandığını kontrol edin.



Tahliye borusu
Tahliye borusunun doğru bağlantısını kontrol edin.



Pnömatik borulama
Pnömatik boruların doğru bağlantısını kontrol edin. Ürünün giriş ve çıkışındaki ve baypasındaki vanaların tamamen
kapalı olduğundan emin olun.



Küresel vana
Otomatik tahliyenin küresel vanasının açık olup olmadığını kontrol edin.



R seçeneği seçilmişse, üründe yerleşik topraklama hatası devre kesicisinin açık olduğunu kontrol edin..

İşletme
Ürünü aşağıdaki prosedürle başlatın.
1.

Ana güç kaynağını açın. Ardından, lambalı anahtarı açın. Uzaktan kumanda için harici anahtarı da açın.

2.

Lamba yanacak ve kondenser soğutma fanı bir süre sonra dönmeye başlayacak ve havalandırma hava
çıkışından sıcak hava çıkacaktır.

3.

Ürün girişindeki valfi yavaşça ve tamamen açın. Baypas vanasının tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Hava kaçağı olmadığını kontrol edin.

4.

Pnömatik basınç göstergesi hava kompresörünün belirtilen basıncına ulaştıktan sonra, çıkıştaki valfi yavaşça
ve tamamen açın.

5.

Kondenser soğutma fanı, basınçlı hava ve ortam sıcaklığı koşullarına bağlı olarak çalışmaya devam eder ve
durur, ancak kompresör sürekli çalışmaya devam eder ve buharlaşma termometresi yeşil alanda kalır.
Buharlaşma termometresi yeşil alanı aşarsa (daha yüksek bir sıcaklığı gösterir), bkz. “Bölüm 5 Sorun
Giderme”.

6.

Basınçlı hava verilmeye başladıktan bir süre sonra, tahliye borusu yoğuşmayı otomatik olarak tahliye edecektir.

7.

Bu durumda çalışmayı sürdürün.

Kapatma
Anahtarlı lamba ile kapatın.
Uzaktan kumanda için harici anahtarı da kapatın.
Lamba sönecek ve çalışma duracaktır.

Başlatıldıktan Sonra Yapılacak Kontroller
Ürünü başlatırken aşağıdaki öğeleri kontrol edin. Arıza durumunda işlemi derhal durdurun. Anahtarı lamba ile kapatın ve ana
güç kaynağının kesicisini kapatın.
-

Basınçlı hava kaçağı yoktur.

-

Basınçlı havanın basıncı, sıcaklığı, akış hızı ve ortam sıcaklığı belirtilen aralık dahilinde.

-

Tahliye borusundan yoğuşma suyu çıkıyor.

-

Evaporatör termometresi yeşil alandadır.

-

Üründen anormal ses, titreşim veya koku gelmiyor.

Kontrolcü Ekranı
Koruyucu ekipmanın durumunu öğrenmek için ürünün denetleyicisini kontrol edin.

-
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İçerik

Faz hatası rölesi

Durum

On

Normal

Off

Güç kaynağı yanlış
bağlı veya kesintiye uğramış.

On

Normal

Off

Kompresöre aşırı akım oluşuyor.

On

Normal

Off

The fan motor yüksek sıcaklıkta.

On

Normal

Kompresör termal rölesi

Fan motor termostat

Soğutucu basınç şalteri

Off
On

4

Uzaktan çalışma sinyali
Off

Koruyucu ekipman

Otomatik Reset Tipi

Manual reset tipi

Otomatik Reset Tipi

Yüksek basınç / Manuel reset tipi
Soğutucu akışkan basıncı
Düşük basınç / Otomatik reset tipi
anormal derecede artmış veya azalmış.
Uzaktan çalıştırma sinyali alınır.
Uzaktan çalıştırma sinyali alınmadı.

Koruyucu ekipman çalışırken, ürün çalışmayı durduracaktır. Bu durumda, Bölüm 5'e bakın ve yeniden başlatmadan
önce durma nedenini ortadan kaldırın.
Otomatik sıfırlama tipi koruyucu ekipman, lamba ile anahtar kapatılarak sıfırlanabilir.

Sinyal Çıkışı
- Çalışma sinyali ve hata sinyali kuru kontak ile verilir.
Sinyal çıkışı
- Başlangıçta: Kapalı
1. BAŞLA sinyali

- Durmada: Açık
(HATA hatası dahil): Açık

2. HATA sinyali

- Çalışan koruyucu ekipman: Kapalı
- Koruyucu ekipman çalışmıyor: Açık

 Ürün, kompresöre yerleşik aşırı yük rölesi tarafından durdurulursa, HATA sinyali verilmeyecektir.
- Kontak kapasitesi
Diren yükü 2A, Endüktif yük 80VA, Lamba yükü 100W
Minimum yük: DC5V, 2mA

Kontroller ve Bakım
Günlük Kontrol Noktaları
Aşağıdaki maddeleri günlük olarak kontrol edin. Arıza durumunda işlemi derhal durdurun ve çözmek için “Sorun Giderme”
ye bakın.

 Basınçlı hava kaçağı yoktur.
 Çalışma sırasında START lambası yanar.
 Çalışma sırasında yoğuşma suyu tahliye borusundan çıkıyor.
 Basınçlı hava ile çalışma sırasında buharlaşma termometresi yeşil alandadır.
 Buharlaşma termometresi yakl. Çalışma durdurulduğunda ve basınçlı hava verilmediğinde ortam sıcaklığından 3 ila 10oC
daha düşük.

 Anormal ses veya titreşim yok.
 Anormal koku veya duman yok.

Düzenli Bakım Gerektiren Parçalar
Havalandırma hava girişindeki filtrenin temizlenmesi (emiş portu)
Havalandırma hava girişindeki (emiş portu) tozu temizlemek için ayda bir kez elektrikli vakum veya hava üflemesi uygulayın.
Filtre kirlenirse, buharlaşma termometresi yeşil alanı aşacaktır. Hava üflemesi sırasında tozun gözlere veya boğazlara
girmesini önlemek için koruyucu gözlük ve maske takın.
Buharlaşma sıcaklığı ağır kir nedeniyle yeşil alanı aşarsa, bir sonraki temizliğe kadar olan süreyi kısaltın.

Otomatik tahliye bakımı
Önleyici bakım olarak, tahliye vanasını temizlemek için ağır iş otomatik tahliyesinin yıkama düğmesine düzenli olarak basın
(yıkama için)Yıkama sonrasında ağır kir nedeniyle çalışma hatası meydana gelirse, otomatik tahliyeyi sökün ve içini
temizleyin. Ayrıca,bir sonraki yıkama zamanına kadar olan süreyi kısaltın.Ağır hizmet tipi otomatik tahliyenin pilot egzozu
şekilde gösterilen konumdadır. Egzoz deliğini kapatmayın. Ayrıca, tozla tıkanmasını önlemek için egzoz deliğini temizleyin

.

Pilot egzoz deliği
Yıkama Butonu
Hazne

kapalı

açık

Otomatik tahliyenin sökülmesi ve temizlenmesi
•DUR anahtarını kapatın.
•Pnömatik boru tesisatı için vanayı tamamen açın. Bu çalışma sırasında basınçlı hava gerektiğinde baypas vanasının açılması
gerekir.
1.Arka paneli çıkarın ve küresel vananın kapalı olduğunu kontrol edin.
2.Yıkama düğmesine basın ve otomatik tahliyenin iç hava basıncını serbest bırakın.
3.Nominal boyutu 5 olan bir altıgen anahtar kullanarak 4 altıgen soket başlı cıvatayı sökün ve kaldırın. Tüm tahliye mekanizması
çıkarılabilir
4.Vücudu tutun ve alt parçayı gövdeden (boşaltma mekanizması) nötr deterjanlı suya veya ılık su çözeltisine batırın ve kiri
temizleyin.
Ana vana (tahliye portu) hasar gördüğünde veya temizlenemeyecek kadar kirli olduğunda, tüm tahliye parçasının değiştirilmesi
gerekir.
5.Muhafazanın iç yüzeyini bir bezle silin.Muhafazanın içine toz sıkışırsa, yeniden monte edildikten sonra sızıntı olabilir.

Altıgen soket başlı cıvatalar
(4 ad.)
Hazne

Boşaltma mekanizması
Sadece bu parçanın
temizlenmesi gerekir.
O-ring

Housing

*Ring O halkası kirlenirse, yüzeyini yumuşak bir bezle silin ve kusur olmadığını ve Herhangi bir kusur veya deformasyon bulunursa,
yeniden montajdan sonra sızıntıya neden olabilir ve bu nedenle O-ring değiştirilmelidir.
6.O-ringi muhafazanın üstündeki oluğa monte edin. O-ring'in çıkıntı yapmasına izin vermeyin.
7.Gövdeyi drenaj mekanizması altta olacak şekilde tutun ve yıkama düğmesinin kondens girişinin karşı tarafına geldiği yönde
muhafazaya monte edin. (Bu yapıldığında, gövde ile gövde arasında yaklaşık 3 mm'lik bir boşluk varsa, drenaj mekanizması tam
olarak yerleştirilmemiş olabilir. Hafifçe sağa ve sola çevirin.)
8. Adım 7 durumunda, 4 altıgen soket başlı cıvatayı sıkın.
Uygun sıkma torku: 5Nm
9.Yeniden montaj tamamlandıktan sonra, yoğuşma suyu girişindeki valfi yavaşça açın ve kullanmadan önce sızıntı olup olmadığını
kontrol edin.
* Sökme ve temizleme işlemlerinden sonra bile çalışma arızası meydana gelirse, tüm tahliye mekanizmasını değiştirin. Ve bir
sonraki temizlik zamanına kadar olan süreyi kısaltın.
Parça no

Tanım

Ad.

ADH-E400

Boşaltma mekanizması değiştirme kiti

1

Otomatik tahliyeli zamanlayıcılı tip solenoid valfin bakımı(Seçenek V)
Koruyucu bakım olarak, yerleşik süzgeci düzenli olarak temizleyin. [Dahili
süzgecin temizlenmesi]



STOP anahtarını kapatmayın. (Elektrik kullanılır.)



Pnömatik borular için vanayı tamamen açın.



Bu çalışma sırasında basınçlı hava gerektiğinde baypas vanasının açılması gerekir.

1.

Arka paneli çıkarın ve küresel vananın kapalı olduğunu kontrol edin.

2.

Otomatik tahliyenin iç hava basıncını serbest bırakmak için yıkama düğmesine ve ardından test düğmesine basın.

3.

Süzgeç kapağını çıkarın ve yerleşik süzgeci çıkarın ve temizleyin.

4.

Dahili süzgeci ve kapağını geri takın. Kondensin girişindeki valfi açın ve kullanmadan önce sızıntı olmadığını kontrol
edin.

Test Anahtarı

Küresel Vana

Dahili Süzgeç
Süzgeç Kapağı

Toprak hatası devre kesicisinin sıfırlanması (Seçenek R)
Toprak hatası devre kesicisi tetiklendiğinde, tüm lambalar söner.
Toprak arızası devre kesicisini (toprak arızası, aşırı akım, vb.) Tetikleyen nedeni ortadan kaldırın.
Toprak arızası ekran düğmesi(beyaz) Toprak hatası belirir.
Toprak arızası ekran düğmesi (beyaz)Aşırı akım hatasında yanmış kalır.

Toprak arızası ekran düğmesi (beyaz)

1.Ürünün lambalı anahtarı kapatın.
2.Ön paneli çıkarın.
3.Topraklama hatası devre kesicisinin kolunu KAPALI konuma getirin.
4.Kolu KAPALI konumundan AÇIK konumuna kaldırın.
5.Ön paneli yerine takın.
6.Çalışmayı yeniden başlatmak için lambalı düğmeyi açın.

Termik röle resetlenmesi
1. Anahtarı lambayla kapatın.
2. Ön paneli çıkarın. Güç kaynağının terminal bloğunda, sağdaki şekilde
gösterildiği gibi termik röle bulunur.

İşlem gösterge
penceresi

3. Termal rölenin çalışma göstergesi penceresinin yeşil görünmediğini kontrol
edin.

4. Sıfırlama düğmesine basın (mavi). Çalışma göstergesi penceresinin yeşil

Reset düğme (mavi)

yandığını kontrol edin.

5. Ön paneli yerine takın.
6. Çalışmayı yeniden başlatmak için lambalı düğmeyi açın.

Termik röle
Yüksek basınç anahtarının sıfırlanması
1. Ürünün lambalı anahtarını kapatın.
2. Ön paneli çıkarın. Yüksek basınç şalteri, elektrik kontrol braketinin
solunda bulunur.

3. Kırmızı sıfırlama düğmesine basın.
4. Ön paneli yerine takın.
5. Çalışmayı yeniden başlatmak için lambalı düğmeyi açın.
Yüksek basınç şalteri braketi

Reset düğme (kırm)

Sorun Giderme
Üründe herhangi bir hata bulunursa, aşağıdaki noktaları araştırın. Hata çözülemezse, güç kaynağını
kapatın ve yerel tedarikçinize veya SMC satış temsilcinize başvurun .

Sorun
Lambalı
anahtar
açık
olmasına
rağmen,
lamba
yanmaz ve ürün
çalışmaya
başlamaz.

Muhtemel Sebep
Güç kaynağı kablosu gevşemiş veya
bağlantısı kesilmiş.
Toprak hatası devre kesicisi açık değil.

Çözüm
- Tekrar sıkıca bağlayın.
Topraklama hatası devre kesicisinin kapasitesini kontrol edin.
- Ürünün durdurulduktan sonra 3 dakika içinde yeniden
başlatılmadığını kontrol edin.
- Topraklama hatası devre kesicisini açın ve çalıştırmayı deneyin.
Topraklama hatası devre kesicisi kapanırsa, ürünün yalıtım
arızasından şüphelenilir. Güç kaynağını kapatın ve SMC ile
iletişim kurun.
[Toprak hatası devre kesicisi (Seçenek R)]
- Topraklama hatası devre kesicisi sevkiyat sırasında kapalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce açın.
- Topraklama hatası devre kesicisi açılarak çalışma otomatik olarak
kurtarılamaz. Açmadan önce nedeni ortadan kaldırdığınızdan
emin olun. Çözmeden yeniden başlatma ciddi bir kazaya neden
olabilir.

3 fazlı güç kaynağı yanlış bağlanmış. - 3 telden 2'sinin (R ve T fazları) bağlantısı üzerinden
değiştirme.
- Harici anahtarı açın.
Uzaktan kumanda harici anahtarı
açık değil.
Uzaktan kumanda kabloları gevşetildi - Tekrar sıkıca bağlayın.
veya bağlantısı kesildi.
Lamba söner ve
soğutma
kompresörü durur.

Ürün uygun olmayan bir yere
kurulmuş.
Ortam sıcaklığı aşırı.

- Havalandırma koşullarını iyileştirin ve ortam sıcaklığını mümkün

Havalandırma deliği bir duvarla
engellenmiş veya tozla tıkanmış.

- Ürünü çevredeki duvarlardan 600mm veya daha fazla

olduğunca azaltın.

- Bkz. “5.2 Koruyucu ekipmanın sıfırlanması” ve
koruyucu devre.
uzakta tutun.

- Havalandırma deliklerini ayda bir kez temizleyin.
- Bkz. “5.2 Koruyucu ekipmanın sıfırlanması” ve koruyucu devreyi
sıfırlayın.
Basınçlı hava sıcaklığı çok yüksek.

Güç kaynağı voltajının dalgalanması
çok büyük.

- Hava kompresörünün kurulduğu yerdeki havalandırmayı
iyileştirin veya hava kompresörünün tahliye hava sıcaklığının
düşmesine izin vermek için ortam sıcaklığını düşürün.
- Sıcaklığı azaltmak için hava kompresöründen sonra bir son
soğutucu takın.
- Bkz. “5.2 Koruyucu ekipmanın sıfırlanması” ve
koruyucu devre.

- Uygun voltaj sağlamak için bir güç kaynağı transformatörü takın
veya farklı bir güç kaynağı kullanın.

- Güç kaynağı voltajındaki dalgalanma anma voltajının +/-% 10'u
dahilinde tutulmalıdır..

- Bkz. “5.2 Koruyucu ekipmanın sıfırlanması” ve koruyucu devreyi
sıfırlayın.

Sorun
Buharlaşma
termometresi
havalandırmadan
sıcak
hava
gelmeden
yeşil
alanın üzerindedir
bağlantı
noktası
(egzoz
portu).
(Soğutma
kompresörü lamba
yanarken durdu.

Muhtemel Sebep

Çözüm
- Havalandırma koşullarını iyileştirin ve ortam sıcaklığını
mümkün olduğunca azaltın.

Ürün uygun olmayan bir yere
kurulmuş.
Ortam sıcaklığı aşırı
Havalandırma deliği bir duvarla
engellenmiş veya tozla tıkanmış.

- Ürünü çevredeki duvarlardan 600mm veya daha fazla
uzak tutun.

- Havalandırma deliklerini ayda bir kez temizleyin.
- Hava kompresörünün kurulduğu yerdeki havalandırmayı

Basınçlı hava sıcaklığı aşırı.

iyileştirin veya hava kompresörünün tahliye hava sıcaklığının
düşmesine izin vermek için ortam sıcaklığını düşürün.
- Sıcaklığı azaltmak için hava kompresöründen sonra bir son
soğutucu takın.
Güç kaynağı voltajının dalgalanması
çok büyük.

- Uygun voltaj sağlamak için bir güç kaynağı transformatörü takın
veya farklı bir güç kaynağı kullanın.

- Güç kaynağı voltajındaki dalgalanma korunmalıdır
- nominal voltajın +/-% 10'u içinde.
Soğutma kompresörünün
aşırı yük rölesi başladı.

Buharlaşma
termometresi yeşil
alan üzerindedir ve
sıcak
hava
havalandırma
portundan
gelir
(egzoz deliği).

Basınçlı
hava
hattında nem görülür.

dahili

- Ürünün durdurulduktan sonra 3 dakika içinde yeniden
başlatılmadığını kontrol edin.

Ürün uygun olmayan bir yere
kurulmuş.
Ortam sıcaklığı aşırı.

- Havalandırma koşullarını iyileştirin ve ortam sıcaklığını
mümkün olduğunca azaltın.

Havalandırma deliği bir duvarla
engellenmiş veya tozla tıkanmış.

- Ürünü çevredeki duvarlardan 600mm veya daha fazla

Basınçlı hava sıcaklığı aşırı.

Baypas valfi açık.
Kondens otomatik tahliyeden
boşaltılmıyor.

uzak tutun.

- Havalandırma deliklerini ayda bir kez temizleyin.
- Hava kompresörünün kurulduğu yerdeki havalandırmayı
iyileştirin veya hava kompresörünün tahliye hava sıcaklığının
düşmesine izin vermek için ortam sıcaklığını düşürün.
- Sıcaklığı azaltmak için hava kompresöründen sonra bir son
soğutucu takın.
- Baypas valfini tamamen kapattığınızdan emin olun..

- Drenaj borularının yukarı yönde veya bükülmediğinden emin
olun.

- Otomatik tahliyeyi kontrol edin.
- Küresel vananın açık olduğunu kontrol edin.

Basınçlı
hava
basıncı çok büyük.

Hava kurutucusu olmayan farklı bir
sistemin boru tesisatı, boruyu
üründen sonra birleştirir.

- Bu sisteme başka bir hava kurutucu (bu ürün) takın.
- İki sistemi ayrı tutun.

Ürünün boru giriş ve çıkışındaki
vanalar tam olarak açılmamış.

- Ürünün giriş ve çıkışındaki vanaları tamamen açtığınızdan emin
olun.

Basınçlı hava borularına takılan
hava filtresi vb. tıkalı..

- Hava filtresi elemanını değiştirin.
(Ekipmanın Kullanım Kılavuzuna uyun.)

