IDFA 60-90 Devreye Alma Dökümanı
Nakliye
Ürünü taşırken, aşağıdaki talimatları izlemelisiniz:


Devrilmeyi önlemek için ürünü dikkatli bir şekilde taban yüzeyinden kaldırmalısınız.



Ürünü yan yatırmayın, aksi takdirde ürüne zarar vereceksiniz.



Ürünü tavana asmayın veya duvardan asmayın.



Ürünü, ürünün hava giriş veya çıkış ağzındaki bağlantı parçalarına monte edilmiş hava filtresi gibi herhangi bir
parçayla taşımayın. Ürünü böyle bir parça monte edilmiş olarak taşımak kaçınılmazsa, ürünün nakliye sırasında
titreşimden etkilenmesini önlemek için monte edilen parçayı bir braketle destekleyin.

Kurulum
Yerleştirme
Ürün aşağıdaki koşullarda kullanılmamalı veya saklanmamalıdır. Bu koşullar sadece arızaya değil, aynı
zamanda hatalara da neden olacaktır.


Ürünün yağmur suyuna, nem buharına, tuzlu



Araçlara, deniz araçlarına, vb.

suya, yağa vb. maruz kaldığı ortamlarda.



Yüksekliği 2.000 metreden yüksek yerler.



Toz veya parçacıkların bulunduğu yerler



Güçlü titreşim veya darbenin iletildiği durumlar.



Yanıcı veya patlayıcı gazların bulunduğu yerler



Ürünün gövdesine, deforme olmasına neden



Aşındırıcı gaz, çözücü, yanıcı gazın bulunduğu

olan çok fazla kuvvet ve ağırlık konulan

yerler.

durumlar.





Doğrudan güneş ışığı alan veya ışıma ısısının

durumlar (ürünün çalıştırıldığı tesiste).

oluştuğu yerler.


Bakım yapmak için yeterli alanın alınamadığı
Bakım için gerekli alanlar

Ortam sıcaklığının olduğu yerler aşağıdaki
aralığın ötesinde:

Ön : 600 mm

Akışta: 2 ~ 40oC
Arka: 600 mm

Depolama: 0 ~ 50oC (boruların içinde
tahliye suyu olmadığında)


Sıcaklığın hızla değiştiği yerler



Güçlü elektromanyetik gürültünün oluştuğu

Üst : 600 mm
Sağ : 600 mm
Sol : 600 mm

yerler (elektromanyetik alan, güçlü manyetik
alan, dalgalanmanın oluştuğu yerler)




Ürünün gövdesi üzerinden statik elektriğin



havalandırma

ızgarasının

engellenebileceği yerler.

üretildiği veya deşarj edildiği durumlar.


Ürünün



Hava kompresörünün veya diğer kurutucuların

Güçlü yüksek frekans dalgasının oluştuğu

(sıcak rüzgar) çıkışı tarzı havanın solunduğu

yerler.

yer.

Şimşek tehlikesinin belirgin olduğu



Ani basınç / akış hızı değişikliği olan durum

yerler.

Sabitleme



Hava kurutucu titreşimsiz, sabit, yatay, düz bir yüzeye monte edilmelidir.
Düşmesini önlemek için ankraj cıvataları ile cıvatalanmalıdır. Aksesuar olarak ayrıca sattığımız ankraj cıvata
setlerini öneriyoruz.

Hava Bağlantıları
 Basınçlı hava giriş ve çıkış bağlantısı, rakor vb. kullanılarak sökülebilir olmalıdır.
 Ürünün gövdesine bir hava bağlantısı bağlandığında, pnömatik boruları bir boru anahtarıyla gövdede tutun ve
sıkın.

 Boru ağırlığını doğrudan kurutucuya uygulamaktan kaçının. Hava filtresi dahil parçalar basınçlı hava giriş ve











çıkış bağlantı elemanlarına monte edildiğinde, ürüne kuvvet uygulanmasını önlemek için parçaları braketle
destekleyin.
Hava kompresörünün titreşiminin iletimine izin vermemeye dikkat edin.
Boru yüzeyi sıcaklığı, basınçlı havanın giriş sıcaklığı ile aynı olacaktır. Yüzey sıcaklığı 60 oC'yi aştığında boruları
yalıtkanla sarın.
Basınçlı havanın giriş sıcaklığı 65oC'yi aştığında, hava soğutucusundan sonra son soğutucuyu takın veya
sıcaklığı 65oC veya daha düşük tutmak için hava kompresörünün takılacağı yerin sıcaklığını düşürün.
Hava kaynağının basıncı çok dalgalandığında, bir hava deposu takın.
Borulamadan önce, parçacıklar, sızdırmazlık bandı veya sıvı conta gibi yabancı maddeleri ortadan
kaldırmak için boruların içini yıkayın. Yabancı maddenin girişi soğutma arızasına veya tahliye deşarj
arızasına neden olabilir.
Çalışma basıncına ve sıcaklığa karşı yeterince dayanıklı olan boru ve bağlantı parçaları kullanın. Ve hava
sızıntısını önlemek için sıkıca bağlayın.
Hava kompresörünü durdurmadan bakım yapılmasını sağlamak için baypas borulaması yapın.
Hava giriş ve çıkış boruları için metal esnek boru gürültü yapabilir. Lütfen boruları çelik boruya değiştirin.
Hızlı basınç dalgalanması veya akış değişikliği meydana gelirse, tahliyenin sıçramasını önlemek için kurutucu
çıkışına bir filtre takın.
Çalışma koşullarına bağlı olarak, çıkış borusu yüzeyi etrafında yoğuşma olabilir. Yoğuşmayı önlemek için
izolatörü boruların etrafına sarın.
Basınçlı hava çıkışı (OUT)

Çıkış valfi

Birleşim

Bay-pas valfi

Basınçlı hava girişi (IN)

Giriş valfi

Birleşim

Ön

Boru bağlantı
noktasındaki panel
vidalarını
çıkarmayın.

IN

OUT

Tahliye Borusu


12 mm dış çaplı tahliye borusu aksesuar olarak dahil edilmiştir. Borunun çıkış ucu atmosfere
bırakılır ve tahliyenin borudan akmasına izin verir.
(Müşteriler tahliye borusunu hazırlarken, otomatik tahliyenin doğru çalışması için uzunluğunu
5m veya daha az, iç çapını 8mm veya daha büyük tutun)



Basınçlı havanın basıncını kullanarak, tahliye periyodik olarak tahliye edilecektir. Tahliye sırasında
dönmeyecek şekilde borunun çıkış ucunu sabitleyin.



Tahliye borusunun borularında bir yükselme olmasını önleyin.



Tahliye borusunu bükmeyin veya ezmeyin. Ürünü kurarken, ürünü drenaj borusunun üzerine
yerleştirmemeye dikkat edin.



Tahliye borusunu kurutucunun arkasına borulamak için aksesuar olarak verilen tutucuyu kullanın.

Elektrik Kablolama


Terminal bloğu kapağını veya ürünün arkasındaki arka kapağı çıkarın ve gücü (230V AC) terminal bloğuna
bağlayın.



Güç kaynağına bir Topraklama Hatası Devre Kesicisi (GFCI) takın. (Kendiniz hazırlayın)

Güç Besleme Kablosu Özellikleri
- Güç besleme kablosunu aşağıdaki tabloya göre hazırlayın.
- Ürün içi kablolama için yaklaşık 0.2 m kablo gereklidir.
IDFA60-23

IDFA70-23

IDFA80-23

16AWG (1.25mm2)

12AWG (3.5mm2)

IDFA90-23
10AWG (5.5mm2)

Kablo dış çapı yaklaşık 18 ile 23mm

Kablo dış çapı yaklaşık 9 ile 11mm

Güç Besleme
- Güç kablosunu ve topraklama kablosunu terminal bloğuna bağlayın. Bağlantı terminali için yuvarlak sıkma
terminali kullanın.
IDFA60-23
Bağlantı vidaları

IDFA70-23

IDFA80
-23

M3.5

M4.0

1.25-3.5

Uygulanabilir kıvrım terminal

(Terminal genişliği 8.5mm veya daha az)

IDFA90-23

3.5-4

(Terminal genişliği 9.5mm veya daha az)

Kablolama Prosedürü
(1) Ön Paneli sökün.
(2) Bağlantı bloğuna bağlamak için kabloyu gerilim azaltıcıdan geçirin.(bağlantı bloğundaki etikete
bakın)
M3.5

Vida sıkma torku

: 1.0 to 1.3N･m

M4.0 Vida sıkma torku : 1.4 to 2.0N･m
Kablolama sırasında bağlantı bloğu dışında herhangi bir cihaza dokunmayın.
(3) Ön paneli tekrar monte edin.

5.5-4

Ön Panel

Gerilim azaltıcı
Güç besleme girişi

Bağlantı bloğu

[Bağlantı bloğu]

İşletme/Kapatma
İşletmeden önce yapılaması gereken kontroller
Deneme operasyonundan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Kurulum Durumu
 Görsel kontrol ile ürünün düz bir zeminde olduğunu kontrol edin.
 Ürünün ankraj civataları ile doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.
 Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın veya borular vb. İle makul olmayan yüklemeler yapmayın.
Kablo Bağlatıları
 Güç kablosunun ve topraklama kablosunun doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Tahliye Borusu
 Tahliye borusu doğru şekilde takılmalıdır.
Hava Borulama
 Basınçlı hava borularının doğru bağlandığından emin olun. Ürünün IN ve OUT tarafının ve baypas borulama
vanalarının tamamen kapalı olduğunu kontrol edin

Küresel Vana
 Otomatik tahliyenin küresel vanasının açık olduğundan emin olun.

İşletme
Aşağıdaki prosedüre göre operasyonu başlatın.

1) Ana güç kaynağı kesicisini açın. Lambalı anahtarı açın.
2) Çalışma lambası yanar. Bir süre sonra, soğutma fanı dönecek ve havalandırma çıkışından sıcak hava tahliye
edilecektir.

3) IN ve OUT yan vanalarını yavaşça açın. Baypas vanasının tamamen kapalı olduğundan emin olun. Hava kaçağı
olmadığını doğrulayın.

4) Fan, 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.
Soğutucu basınç göstergesi göstergesi yeşil alandan daha yüksek bir alanda olduğunda, bkz.Sorun Giderme.

5) Bir süre basınçlı hava sağladıktan sonra, su otomatik olarak tahliye borusundan tahliye edilecektir.
6) İşletmeye devam edin.

Kapatma


Aç/Kapa anahtarını kapatın.



Lamba sönecek ve ardından işlem duracaktır. Çalışma durumuna bağlı olarak, anahtarı kapattıktan sonra bir
süre soğutma fanı tarafından havalandırma ızgarasından sıcak hava yayılmaya devam eder.

Kontroller ve Bakım
Günlük Kontrol Noktaları
Normal çalışma sırasında aşağıdaki noktaları kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, işlemi derhal durdurun
ve bkz. “Sorun Giderme”.

 Hava kaçağı yok.
 Çalışma lambası çalışma sırasında yanıyor.
 Nem (yoğuşma sıvısı) tahliye borusundan boşaltılıyor.
 Evaporatör termometresinin göstergesi, basınçlı hava beslemesiyle çalışırken yeşil bölgede gösterir.
 Cihazdan anormal ses veya titreşim gelmiyor.
 Ekipmandan anormal bir koku veya duman gelmiyor.

Periyodik Bakımlar
Havalandırma ızgarasındaki toz geçirmez filtrenin temizlenmesi
Havalandırma ızgarasının tozunu ve parçacıklarını gidermek için filtreyi her ay vakumlayın veya hava ile üfleyin.

Otomatik Tahliye Bakımı
Otomatik tahliye elemanında ve hazne tertibatında biriken tozu her ay temizleyin. Temizlik için nötr deterjan
kullanın.
Temizlik işlemi iyileştirmezse, elemanı ve hazne grubunu değiştirin. Bir dahaki sefere bir aydan kısa
aralıklarla temizleyin.

(1) Hazne düzeneğini çıkartma
1) Anahtarlı lambayı kapatın.
2) Güç kaynağının toprak kaçağı kesicisini kapatın veya güç kaynağı fişini prizden çıkarın.
3) Basınçlı hava IN ve OUT borularındaki vanayı tamamen kapatın. (Baypas valfini sadece bakım sırasında basınçlı hava
gerektiğinde açın.)

4) Otomatik tahliyenin üstündeki küresel vanayı kapatın.
5) Tahliye borusunu çıkarın.
6) Klipsi çıkarın ve otomatik tahliye musluğundaki kalan hava basıncını boşaltmak için otomatik tahliye
musluğunu "O" tarafına çevirin.

Küresel Vana:Kapalı
(Elle açılıp kapatılabilir.)

Tahliye
musluğu “O”:

Klipsi çıkartın

(Açık)

7) Hazne tertibatının kilit düğmesini başparmağınızla aşağı çekin ve hazne tertibatını işaretleri hizalamak için saat
yönünün tersine 30 derece döndürün.

8) Hazne tertibatını aşağı çekerk çıkarın.

İşaret

Hazne montajı
Kilit
Buton
Eleman

İşaret
Hazne O-ringi
İşareti hizalayın
ve hazne tertibatını
aşağı çekin.

Hazne montajı

(2) Hazne düzeneği montajı
1) Hazne O-ringinde çizik, bükülme veya yabancı madde yapışması olmadığından emin olun, ardından ince gres
uygulayın ve hazne grubunun oluğuna monte edin.
(Gres olarak, Du Pont'un Krytox GPL 207 ürününü önerir.)

2) Temizlenen elemanı hazne tertibatına geri yerleştirin.
3) Hazne tertibatını otomatik tahliyenin gövdesine monte edin. Kilit düğmesi bir tıklama ile tamamen durana kadar
döndürün.( Kase tertibatını, dönmeyeceğinden emin olmak için hafifçe sola ve sağa doğru çevirin. Dönüyorsa,
bu adımı tekrarlayın.)

4) Tahliye musluğunu "S" tarafına çevirin ve bir klips takın. (Tahliye musluğunun "O" tarafına dönüp dönmediğini
kontrol edin.

5) Tahliye borusunu montaj edin

6) Küresel vanayı açın.
Değiştirme için otomatik tahliye ürün kodları
Ürün İsmi

Ürün Kodu.

Ad.

AD52-A

Hazne Tertibatı

1

KA00463

Hazne O-ringi

1

AD402P-040S

Eleman

1

Termal Röle ve Yüksek Basınç Anahtarını Resetleme
Lamba söndüğünde ve soğutma kompresörü çalışma sırasında durduğunda, kompresörü soğutma için
korumak için termik röle veya yüksek gerilim basınç şalteri etkinleştirilmiştir. Manuel olarak sıfırlamak gerekir.
Termal rölenin veya yüksek gerilim basınç anahtarının etkinleştirilmesinin nedenini ortadan kaldırmak için Sorun
Giderme'ye bakın..

Temal röleyi resetleme

(1) Lambalı anahtarı kapatın ve ürüne giden güç kaynağını kapatın.
(2) Ön paneli çıkartın.
Mavi termal role reset butonu oradadır (Yandaki görsele bakın)

(3) Termal rölenin ekran penceresinde yeşil çubuğun

Yüksek Basınç
Anahtarı Reset
Butonu (Kırmızı)

göründüğünden emin olun.

(4) Mavi sıfırlama düğmesine basın. Görüntü penceresinde
yeşil çubuğun gösterildiğini onaylayın.

(5) Paneli yerine montajlayın.
(6) Güç verildiğinde ve lambalı anahtar açıldığında
işlem yeniden başlar.

Yüksek Basınç Anahtarı resetleme

Termal Röle Reset
Butonu(Mavi)

(1) Lambalı anahtarı kapatın ve ürüne giden güç kaynağını kapatın.
(2) Ön paneli çıkartın.
Kırmızı yüksek basınç anahtarı butonu oradadır (Yandaki görsele bakın)

(3) Kırmızı butona basın.
Ekran

(4) Paneli yerine montajlayın.
(5) Güç verildiğinde ve lambalı anahtar açıldığında
işlem yeniden başlar.
※ T seçeneği, güç kaynağı AÇIK konumdayken sıfırlansa bile yeniden
başlamaz. Lambalı anahtarı KAPALI konuma getirdikten sonra açın.

Sorun Giderme
Herhangi bir sorun oluşursa, aşağıdaki tabloyu inceleyin ve sorun çözülemezse, güç kaynağını kapatın ve
daha fazla talimat için SMC yetkili satıcısıyla temasa geçin.
Sorunlar
Anahtar açık olsa bile,
hava kurutucu
çalışmıyor ve çalışma
lambası yanmıyor.

Lamba söner
ve işlem durur.

Muhtemel Sebepler
Güç kablosu gevşek veya bağlı değil.
Toprak kaçağı kesicisi KAPALI.

- Kabloyu doğru bağlayın.
- Lütfen toprak kaçağı kesici kapasitesini kontrol edin. Toprak kaçağı kesicisini açın. Kesici kapanmaya devam
ederse, lütfen güç kaynağını kapatın ve servis ofisimize
başvurun. Hava kurutucu yalıtım hatası mümkündür.

Uzaktan çalıştırma sinyali KAPALI. (T

- Uzaktan çalıştırma sinyalinin durumunu kontrol edin.

seçeneği için)
Kurulum yerinde yetersiz havalandırma.
Ortam sıcaklığı çok yüksek

- Havalandırma ile ortam sıcaklığını düşük tutun.

Havalandırma ızgarası bir duvar tarafından
engellenir veya tozla engellenir.
(Koruma devresi aktif.
Koruma devresini
sıfırlayarak ilgili 6.2
Termal röleyi ve Yüksek
Basınç Anahtarını
sıfırlayın).

Çözüm

Basınçlı hava sıcaklığı çok yüksek.

- Havalandırma ızgarası duvardan 600 mm veya daha
fazla olacak şekilde monte edin.
- Havalandırma ızgarasını her ay temizleyin.
- Hava kompresörünün tahliye hava sıcaklığını
azaltmak için hava kompresörünün havalandırma
koşullarını iyileştirin veya ortam sıcaklığını düşürün.
- Sıcaklığı azaltmak için hava kompresöründen
sonra bir son soğutucu takın.

Büyük voltaj dalgalanması.

- Güç transformatörünü takın veya güç kaynağını doğru
voltaj için revize edin.
(Güç kaynağı voltajının geçici olarak izin verilen
dalgalanması, nominal voltajın +/-% 10'u dahilinde)

Bir süre sonra
çalışma durur.
Çalışma lambası
YANIYOR.

(Kompresörün soğutma
için aşırı yük rölesi
etkinleştirildi. Anahtarı
lambayla çevirin ve aşırı
yük rölesi otomatik
olarak düzelene kadar
bekleyin).

Kurulum yerinde yetersiz havalandırma.
Ortam sıcaklığı çok yüksek.

- Havalandırma ile ortam sıcaklığını düşük tutu.

Havalandırma ızgarası bir duvarla engellenir
veya tozla engellenir.

- Havalandırma ızgarası duvardan 600 mm veya daha
fazla olacak şekilde monte edin.
- Havalandırma ızgarasını her ay temizleyin.
- Hava kompresörünün tahliye hava sıcaklığını
azaltmak için hava kompresörünün havalandırma
koşullarını iyileştirin veya ortam sıcaklığını düşürün.
- Sıcaklığı azaltmak için hava kompresöründen sonra
bir son soğutucu takın.

Basınçlı hava sıcaklığı çok yüksek.

Büyük voltaj dalgalanması.

- Güç transformatörünü takın veya güç kaynağını doğru
voltaj için revize edin.
(Güç kaynağı voltajının geçici olarak izin verilen
dalgalanması, nominal voltajın +/-% 10'u dahilinde)

İşlem durduktan sonra 3 dakika içinde
yeniden başlatıldı.

- 3 dakika geçtikten sonra işlemi yeniden başlatın.

Sorunlar
Evaperatör
termometresi yeşil
alandan daha
yüksek olduğunu
gösterir.

Muhtemel Sebepler
Kurulum yerinde yetersiz havalandırma.

- Havalandırma ile ortam sıcaklığını düşük tutun.

Ortam sıcaklığı çok yüksek.
Havalandırma ızgarası bir duvarla engellenir
veya tozla engellenir.
Basınçlı hava sıcaklığı çok yüksek.

Basınçlı hava çıkşında
nem oluşur.

Çözüm

- Havalandırma ızgarası duvardan 600 mm veya daha
fazla olacak şekilde monte edin.
- Havalandırma ızgarasını her ay temizleyin.
- Hava kompresörünün tahliye hava sıcaklığını
azaltmak için hava kompresörünün havalandırma
koşullarını iyileştirin veya ortam sıcaklığını düşürün.
- Sıcaklığı azaltmak için hava kompresöründen sonra
bir son soğutucu takın.

Baypas valfi açık.

- Kurutucuyu baypas valfi tamamen kapalı olarak
kullandığınızdan emin olun.

Su, otomatik tahliyeden boşaltılmıyor

- Tahliye borusunun sıkışmamış veya bükülmüş
olmadığından emin olun.

.

- Otomatik tahliyeyi kontrol edin.
- Küresel vananın açık olduğundan emin olun.
- Belirtilen çalışma basıncı aralığını koruyun.
Büyük basınç dalgalanması
- Hava depolama tankı kurun.
.
- Aralıklı çalışmalardan kaçının.
Ünite yeniden başladığında hava kurutucusunda - Hava kurutucunun çıkışına bir filtre takın.
tahliye suyu kalması,.
- Çalışmayı durdurduktan veya yeniden başlattıktan
sonra kalan tahliyeyi önlemek için üniteyi hava ile
üfleyin.

Büyük basınç düşüşü

Boru tesisatı, hava kurutucusu olmayan ayrı
bir hava hattından boru ile birleşir.

- Olmayan bir hatta bir hava kurutucu takın.

Kurutucu borularının giriş / çıkışındaki vana
tam olarak açılmamış.

- Kurutucunun girişindeki / çıkışındaki vana tamamen
açılmalıdır.

Basınçlı hava borularındaki hava filtresi tıkalı.

- Filtre elemanını değiştirin.

- İki hattı birbiriyle ayrılmayacak şekilde ayırın.

- Kullanılmış ekipmanın kullanım kılavuzuna bakın
Tahliye musluğunu
kılavuzun "O" tarafına
çevirirken bile tahliye
deşarj olmaz.

Tahliye musluğu egzoz çıkışı tıkalı.

- Hazne tertibatını temizleyip hava ile üfleyerek tıkanıklığı
giderin.
Veya çanak grubunu değiştirin.

Sorunlar
Otomatik
tahliyeden hava
kaçağı

Muhtemel Sebepler

Çözüm

Hazne ile gövde arasındaki
boşluktan hava sızıyor..

Haznenin O-ringi hasarlı.

Hazneden hava sızıyor.

Hazne hasarlıdır.

Hazne ile iç aksam arasındaki
boşluktan hava sızıyor.
İç aksam ve boşaltma musluğu
arasındaki boşluktan hava
sızıyor.
Tahliye veya hava tahliye
egzozundan dışarı üflemeye
devam ediyor.

Hazne O-ringi hasarlı.

- Hazne tertibatını değiştirin.

Tahliye musluğu O-ringi hasarlı.

- Hazne tertibatını değiştirin.

Drenaj borularının uzunluğu uzun veya
boru giriş çapı küçük ve kısıtlayıcı.
(Karşı basınç uygulanır.)

- Drenaj borularını bağlarken, dış
çapı ø 8 mm veya daha fazla
girişe sahip boruları kullanın ve
uzunluk 5 m içinde olmalıdır.
Yükselen boru tesisatından
kaçınılmalıdır.
- Tahliye musluğunu manuel
düğmenin "S" tarafına sıkın.
- Elemanı temizleyip hava ile
üfleyerek tıkanıklığı giderin.
Veya elemanı değiştirin.

Tahliye musluğu gevşetildi.
Tahliye çıkışı çalışmıyor.

Eleman tıkanmıştır.

Not) Gres yağı olarak Du Pont’ın Krytox GPL 207 önerilir.

-

Hazne O-ringini yenisiyle
değiştirin. Hazne O-halkasını
monte ederken gres ekleyin.
(Not)
- Hazne tertibatını değiştirin. Ya da
metal bir hazne grubuyla
değiştirin.

