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Hava kurutucuyu kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun.
Kılavuzu referans için hazır bulundurun.

Önsöz
SMC’nin soğutmalı hava kurutucusunu (bundan sonra "ürün" olarak anılacaktır) satın aldığınız için teşekkür
ederiz.
Ürünün güvenliği ve uzun ömürlü olması için, bu Kullanım Kılavuzunu (bundan böyle “kılavuz” olarak
anılacaktır) okuduğunuzdan ve içindekileri açıkça anladığınızdan emin olun.
● ISO 4414 * 1) ve diğer güvenlik düzenlemelerine ek olarak bu kılavuzda açıklanan talimatlara
uyulmalıdır..
* 1) ISO4414: Pnömatik akışkan gücü - Ekipmanın iletim ve kontrol sistemlerine
uygulanması için öneriler..
● Bu kılavuz ürünün kurulumunu ve çalışmasını açıklamayı amaçlamaktadır. Yalnızca ürünün bu kılavuz
aracılığıyla temel çalışmasını anlayan veya endüstriyel makine kuran ve çalıştıran ve bu tür ekipmanlarla
ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olan kişilerin ürün üzerinde çalışmasına izin verilir.
● Bu el kitabı ve ürüne iliştirilmiş diğer belgeler bir sözleşme oluşturmaz ve mevcut sözleşmeleri veya
taahhütleri etkilemez.
● Bu kılavuzun, üçüncü bir tarafça SMC'nin önceden izni olmadan kullanılmak üzere tamamen veya kısmen
kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Not: Bu kılavuz önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu ürün aşağıdaki direktif (ler) e uygundur.
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Güvenlik Talimatları
Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzda vurgulanan tüm önemli
işlemleri okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

i.1 Uyarı:Hava Kurutucuyu Kullanmadan Önce
Bu bölüm, özellikle ürünün kullanımında güvenlikle ilgili sorunları açıklamayı amaçlamaktadır. Ürünü
kullanmadan önce bunu okuyun.
- Ürün basınçlı havayı nemden arındırmak için tasarlanmıştır. SMC, ürünü başka amaçlarla
kullanmaktan kaynaklanabilecek herhangi bir sorun için sorumluluk kabul etmez.
-Ürün yüksek voltajda çalıştırılır ve ısınan ve dönen bileşenler içerir. Bir bileşenin değiştirilmesi
veya onarılması gerekiyorsa, parça ve servis için uzman bir satıcıya başvurun. Ürünle veya
ürünün çevresinde çalışan tüm personel, çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki güvenlikle
ilgili bilgileri dikkatlice okumalı ve anlamalıdır.
- Bu kılavuz, güvenlik ve sağlıkla ilgili konuları kapsayan kapsamlı bir kılavuz değildir. Bu, güvenlik
eğitiminden sorumlu bir kişi tarafından ele alınmalıdır.
- Ürünle veya çevresinde çalışan tüm personel, ürünün doğasında bulunan tehlikeler hakkında yeterli
bilgiye sahip olmalı ve güvenlik önlemleri konusunda eğitilmelidir.
- Güvenlik yöneticisi, güvenlik standartlarına titizlikle uymaktan sorumludur, ancak günlük çalışma
sırasında güvenlik standartlarına ilişkin sorumluluk her bir operatör ve bakım personeli ile ilgilidir..
- Operatör ve bakım personeli, güvenlik konularını göz önünde bulundurarak her bir görev için çalışma
yerlerini ve ortamlarını göz önünde bulundurmalıdır.
- Bu ürün hakkında eğitilmeden önce uygun genel güvenlik eğitiminden geçilmesi gerekir. Güvenlik
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan eğitim yapmak çok tehlikelidir. Güvenlik dikkate alınmadan
eğitim yapılmamalıdır.
- Bu kılavuz gerektiğinde operatörün kullanımına açık tutulmalıdır.
- Ürün kısa bir elektrik kesintisine maruz kalırsa (voltaj düşüşü dahil), güç geri geldikten sonra tetiklenen
koruyucu ekipman nedeniyle normal çalışmaya başlaması uzun sürebilir veya normal şekilde yeniden
başlatılamayabilir. Bu durumda, gövdede lambalı düğmeyi bir kez kapatın ve “5.2 Koruyucu ekipmanın
sıfırlanması” bölümüne bakarak koruyucu ekipman devresini sıfırlayın. Güç geri kazanıldıktan sonra
ürünün aniden yeniden başlatılması mümkündür, bu nedenle ürünün kapak panelini çıkarırken düğmeyi
lambayla kapattığınızdan emin olun.

i.1.1 Tehlike, Uyarı ve Dikkat
Bu kılavuzda verilen talimatlar ürünün güvenli ve doğru çalışmasını sağlamayı ve operatörlerin
yaralanmasını veya ürünün hasar görmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Bu talimatlar, tehlike, hasar ve
aynı zamanda acil durum derecesini gösteren "Tehlike", "Uyarı" ve "Dikkat" olmak üzere üç kategoriye
ayrılmıştır. Güvenlik açısından kritik tüm bilgiler her zaman dikkatle izlenmelidir.
TEHLİKE, UYARI ve DİKKAT işaretleri önem derecesine göre sıralanmıştır (TEHLİKE> UYARI>
DİKKAT). İşaretler bir sonraki sayfada açıklanmıştır.

Tehlike
“TEHLİKE”: Tehlikeyi önlemek için, yanlış kullanım veya uygunluk ihmali nedeniyle işletme,
bakım veya inceleme sırasında ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verme
durumudur.
IDFA Serisi
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Uyarı
"UYARI": Gerekli prosedürün ihmali veya tehlikeyi önlemek için uyarı nedeniyle çalıştırma,
bakım veya inceleme sırasında ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Dikkat
"DİKKAT": Gerekli prosedürün ihmal edilmesi veya tehlikeyi önlemek için uyarı nedeniyle
çalıştırma, bakım veya inceleme sırasında küçük kişisel yaralanmalara veya cihaz veya
ekipmana zarar vermesi durumudur.

i.2 Tehlike Sınıflandırması ve Uyarı Etiketlerinin Konumu
Ürün çeşitli potansiyel tehlikelere sahiptir ve uyarı etiketleri ile işaretlenmiştir. Ürün üzerinde herhangi
bir çalışmaya başlamadan önce bu bölümü okuyun.

Uyarı
- Ürünü yalnızca eğitimli personel kullanmalıdır.
- Yalnızca ürün ve aksesuarları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin nakliye,
kurulum ve bakım işleri yapmasına izin verilir.
- Yalnızca bakım personelinin veya yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin ürünün kapak
panellerini açmasına izin verilir.

Uyarı
Herhangi bir hata oluşursa, bu kılavuzda belirtilen önlemleri alın.

Uyarı
- Herhangi bir hata oluşursa ürünü çalıştırmaya başlamayın.
- Herhangi bir hata oluşursa, ürünü derhal durdurun ve bakım personelini veya ürün ve ürünün
aksesuarları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip bir kişiyi arayın.
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i.2.1 Tehlikeler
Ürüne özgü tehlikeler aşağıdaki gibidir.
Elektrik ile ilgili etiketleme
Ürün yüksek voltajda çalıştırılır ve dahili elektrik çarpmasına neden olabilir.Bu riski içeren kısımlar
üründe veya bu kılavızda
işaretlenmiştir.

sembolü ile birlikte “Tehlike”, “Uyarı” ve “Dikkat” olarak

Yüksek sıcaklık ile ilgili etiketleme
Ürünün çalışma sırasında yüksek sıcaklıklara erişebilen ve yanıklara neden olabilecek yüzeyleri
vardır. Bu riski içeren kısımlar

sembolü ile “Tehlike”, “Uyarı” ve “Dikkat” olarak işaretlenmiştir..

Dönen cisimler ile ilgili etiketleme
Üründe, çalışma sırasında dönerek parmakların sıkışmasına ve yaralanmasına neden olabilecek
parçalar vardır. Bu riski içeren kısımlar

sembolü ile “Tehlike”, “Uyarı” ve “Dikkat” olarak

işaretlenmiştir.

i.2.2 Elektrik ile ilgili uyarılar
Ürün yüksek bir voltajda çalıştırılır ve kapak paneli tarafından izole edilen güç kaynağını içerir.
Ürünü kapak panelleri takılı olmadan çalıştırmayın.
Yalnızca yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin, verilen güce sahip yerlerde çalışma ve denetleme
yapmasına izin verilir.

Uyarı
- Tehlike etiketlerinin içeriğini tamamen okuyun ve anlayın.
- Tehlike etiketlerini soymayın veya ovalamayın.
- Tehlike etiketlerinin nereye yapıştırıldığını dikkatlice doğrulayın.

i.2.3 Yüksek sıcaklık ile ilgili uyarılar

Uyarı
Ürün, çalışma sırasında yüksek sıcaklıklara erişebilen ve temas halinde yanıklara neden
olabilecek yüzeylere sahiptir. Güç kapatıldıktan sonra bile, üründe hala yanıklara neden
olabilecek kalan ısı olabilir. Yüzey sıcaklığı 50oC altıa düşünceye kadar ürün ile ilgili
çalışma yapmayın.

i.2.4 Dönen cisimler ile ilgili uyarılar

Uyarı
Ürünün çalışma sırasında dönebilen ve temas nedeniyle yaralanmaya neden olabilecek
parçaları vardır. Ayrıca, dönen parçalar geçici olarak dönmeyi durdurabilir ve çalışma
sırasında yeniden başlayabilir. Çalışma sırasında çalışma yapmayın.
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i.2.5 Pnömatik devre ile ilgili uyarılar

Uyarı
Ürünün parçalarını değiştirmeden veya temizlemeden önce üründen basınçlı hava
çıkardığınızdan ve iç basıncın sıfır olduğundan emin olun. Basınçlı hava üründe bırakılırsa,
bir kısmı gevşetildiğinde ani yanıklara veya diğer beklenmedik kazalara neden olabilir.

i.2.6 Tehlike etiketlerinin konumu

Uyarı
- Tehlike etiketlerinin içeriğini tamamen okuyun ve anlayın.
- Tehlike etiketlerini soymayın veya ovalamayın.
- Tehlike etiketlerinin nereye yapıştırıldığını dikkatlice doğrulayın.

WARNING 警告

!

!

1 Remove panels for maintenance only.
2 Never insert anything into product to ensure
safety.
3 Cut power prior to maintenance to prevent
electric shock.
4 Settle product to room temp.before maintenance toprevent burn or frostbite.
5 Ensure zero air pressure before replacing parts.
1 点検以外はﾊﾟﾈﾙを取り外さないこと。
2 回転物があるので指、棒状の物を差し込ま
ないこと。
3 感電の恐れがあるので、点検の前には電源を切るこ
と。
4 火傷の恐れがあるので、点検の前には装置を常温
にすること。
5 部品交換の前には必ず、空気圧力を"0"に
すること。

IDFA Serisi
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i.2.7 Soğutucu ile ilgili dikkat

Dikkat
- Ürün hidro-florokarbon tipi soğutucu akışkan (HFC) kullanır.
- Ürün, Japonya'daki florokarbon geri kazanım ve imha yasası uyarınca kategori 1 olarak
kategorize edilmiştir.
Soğutucu akışkanın atmosfere salınması yasa ile yasaklanmıştır. Ürüne bakım
yapıldığında, soğutucu akışkan “soğutucu geri kazanım ekipmanı” kullanılarak geri
kazanılmalı ve uzman bir atık şirketi tarafından imha edilmelidir. Yalnızca ürün ve
aksesuarları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin soğutucuyu geri
kazanmasına izin verilir.
- Yalnızca bakım personelinin veya yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin ürünün kapak
panellerini açmasına izin verilir.
- HFC tipi ve gerekli miktarı, açıklanan teknik özellik etiketinde bulunabilir.
Bölüm i, sayfa 6.

Ön
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i.2.8 Kullanım ile ilgili uyarılar

Uyarı
- Tehlike etiketlerinin içeriğini tamamen okuyun ve anlayın.
- Tehlike etiketlerini soymayın veya ovalamayın.
- Tehlike etiketlerinin nereye yapıştırıldığını dikkatlice doğrulayın.

!

C AU TION 注 意

1 Read manual before operation.
2 Ensure vantilation and maintenance
space.
3 Keep water away from the product.
4 Secure In / Out connector with spanner
during piping.
5 Wait 3 minutes before restart.
6 Ensure Running Condition / Evaporating
Temp. in green zone.
1 ご 使 用 前 に 必 ず 取 扱 説 明 書 を 読 ん で くだ さ い 。
2 通 風 、 メ ン テ ナ ン ス ス ペ ー ス を 確 保 し て くだ さ い 。
3 雨 や 水 滴 が か か ら な い よ う に し て くだ さ い 。
4 ＩＮ ／Ｏ Ｕ Ｔ
ポ ー ト を ス パ ナ で 固 定 し て配 管 してくださ い
。
5 再 起 動 は 運 転 停 止 ３分 後 に 行 っ て くだ さ い 。
6 Ｒ Ｕ Ｎ Ｎ ＩＮ Ｇ Ｃ ＯＮ ＤＩＴ
ＩＯ Ｎ ・ 蒸 発 温 度 計 は グ リ ー ン 帯 で 使 用 してください

Ön

。
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i.2.9 Diğer etiketler
Etikette açıklanan modeli ve teknik özellikleri onaylayın.

IDFA Serisi
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i.3 Bertaraf
Ürünü atarken, soğutucu akışkan devresinde bulunan soğutucu akışkan ve kompresör yağını geri
kazanın.

Dikkat
- Ürün hidro-florokarbon tipi soğutucu (HFC) kullanır.
- Ürün, Japonya'daki florokarbon geri kazanım ve imha yasası uyarınca kategori 1 olarak
kategorize edilmiştir.
- Soğutucu akışkanın atmosfere salınması yasa ile yasaklanmıştır. Ürüne bakım yapıldığında,
soğutucu akışkan “soğutucu geri kazanım ekipmanı” kullanılarak geri kazanılmalı ve uzman
bir atık şirketi tarafından imha edilmelidir.
- Yalnızca ürün ve aksesuarları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin soğutucuyu
geri kazanmasına izin verilir.
- Yalnızca bakım personelinin veya yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin ürünün kapak
panellerini açmasına izin verilir.
- HFC tipi ve gerekli miktarı teknik özellik etiketinde bulunabilir.

Dikkat
- Kompresör yağının atılması yerel belediyenin içtüzüklerine veya kurallarına uygun
olmalıdır.
- Kompresör yağını atmak için evsel atıklarla karıştırmayın. Ayrıca, atığın atılması yalnızca bu
amaç için izin verilen özel tesisler tarafından yapılmalıdır.
- Sadece ürün ve aksesuarları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin kompresör
yağını geri kazanmasına izin verilir.
- Yalnızca bakım personelinin veya yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin ürünün kapak
panellerini açmasına izin verilir. Net olmayan bir şey varsa, bölgenizdeki
tedarikçi veya SMC ile irtibata geçin.

IDFA Serisi
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i.4 Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Reddi / Uyumluluk Gereksinimleri
Kullanılan ürün aşağıdaki “Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Reddi Beyanı” ve “Uyumluluk Gereksinimlerine
tabidir. Ürünü kullanmadan önce okuyun ve kabul edin.

Sınırlı Garanti ve Sorumluluk
Reddi
1.

Ürünün garanti süresi 1 yıl hizmet veya ürün tesliminden sonra 1.5 yıldır.(önce hangisi
tamamlanırsa.)
Ayrıca, ürün dayanıklılık, çalışma mesafesi veya yedek parçalar belirlemiş olabilir. Lütfen size en yakın

2.

satış şubesine danışın.
Açık bir şekilde sorumluluğumuz olan garanti süresi içinde bildirilen herhangi bir arıza veya hasar
için, yedek bir ürün veya gerekli parçalar sağlanacaktır.
Bu sınırlı garanti yalnızca ürünümüz için bağımsız olarak geçerlidir ve ürünün arızalanmasından

kaynaklanan diğer hasarlar için geçerli değildir..
3. SMC ürünlerini kullanmadan önce, lütfen belirli ürünler için belirtilen katalogda belirtilen garanti
şartlarını ve feragatnameleri okuyun ve anlayın.

Uyumluluk Gereksinimleri
1.

Kitle imha silahlarının (KİS) veya diğer silahların üretimi için SMC ürünlerinin üretim ekipmanı ile
kullanılması kesinlikle yasaktır..

2.

SMC ürünlerinin veya teknolojisinin bir ülkeden diğerine ihracatı, ilgili güvenlik yasaları ve işleme dahil
olan ülkelerin düzenlemeleri ile belirlenmektedir. Bir SMC ürününün bir SMC ürününün başka bir
ülkeye gönderilmesinden önce, ihracata ilişkin tüm yerel kuralların bilinip takip edildiğinden emin olun.

Dikkat
Ürün imalat sanayinde kullanılmaktadır.
Burada tarif edilen ürün temel olarak imalat sanayinde barışçıl kullanım için sağlanmıştır.
Ürünü başka endüstrilerde kullanmayı düşünüyorsanız, önceden SMC'ye danışın ve teknik özellikleri
veya gerekirse bir irtibat kişisini değiştirin.
Net olmayan bir şey varsa, en yakın satış şubesine başvurun.

IDFA Serisi

i-9

i.5 Sınırlı Garanti ve Sorumluluk
Reddi/Uyumluluk Gereksinimleri

IDX-OM-N030

1. Parça İsimleri ve Fonksiyonları

１

Parça İsimleri ve Fonksiyonları

1.1 Ürünün Parça Numaraları
Ürünün parça numarası aşağıdaki gibi belirlenir..
Ürünün parça numarasına bağlı olarak farklı şekillerde kullanılması gerekir. “İ.2.9 Diğer etiketler” e bakın
ve ürünün parça numarasını kontrol edin.
1 İki veya daha fazla seçenek birlikte seçilebilir.
2 Birden çok seçenek seçildiğinde, bunları alfabetik sırayla belirtin.
Örneğin. IDFA100F-40 C, R ve V seçenekleriyle sağlandığında parça numarası
IDFA100F-40-CRV.

IDFA

F －

100

40

－

Boş
C
K

Ölçü

Ölçü
100
125
150

Hava Kompresör Ölçüsü
100kW
125kW
150kW

R
Not)

V

Not) Değer referans niteliğindedir. Kullanılan
kompresörün kapasitesini doğrulayın.

Sembol
38
40

Voltaj
Voltaj
3-faz
AC380V(50Hz)
3-faz
AC400V(50Hz)

Opsiyon

Opsiyo
Sembol
nn
Boş Yok
C
Korozyon önleyici yapı
Orta hava basıncı için
K

R
V

IDFA Serisi
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1.2 Ürünün Opsiyonları
1.2.1 Korozyon önleyici işlem görmüş bakır boru (opsiyon C)
Bu, korozyonu önlemek için bakır borunun yüzeyinde özel bir epoksi boya sağlama seçeneğidir.
Özel epoksi boya, ısı izolatörü ile kaplanan kısım hariç, bakır borunun yüzeyine uygulanır.
Bakım için panel çıkarıldığında bakır borunun yüzeyindeki kaplama hasar görürse, korozyon önleyici işlem
etkisini kaybedecektir.
Kaplamaya zarar vermemeye dikkat edin.

1.2.2 Orta basınç tipi (opsiyon K)
Bu, maksimum çalışma basıncını 1.6MPa'ya yükselten seçenektir.
Ürünün iç boru malzemesi naylondan metale değiştirilir.

1.2.3 Topraklama hatası devre kesici (opsiyon R)
Bu, yerleşik bir topraklama hatası devre kesicisi sağlama seçeneğidir.
Üründe aşırı akım veya toprak arızası varsa, güç kaynağı kesilir.
Kesici kapasitesi: 15A
Kaçak akım hassasiyeti: 30mA

1.2.4 Otomatik tahliyeli zamanlayıcı tipi solenoid valf (opsiyon V)
Bu, bir zamanlayıcı ile tahliye için solenoid valfı kontrol eden seçenektir.
Solenoid valf koruyucu süzgeç ve küresel vana ile birlikte gelir.
Zamanlayıcının varsayılan ayarı AÇIK için 1,5 saniye ve KAPALI için 0,5 dakikadır.
Zamanlayıcı ayarını değiştirmeyin.
Değiştirilirse, ürünün ikincil tarafından su sızıntısı olabilir..

IDFA Serisi
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1.3 Parça İsimleri ve Fonksiyonları
Hava çıkış boruları
Hava çıkış portu

Kısım A

Hava giriş boruları
Hava besleme poru.
Havalandırma hava girişi
Standart

ekipman

geçirmez

bir

kondenser

toz

Tahliye kapanı için

filtreyle

tahliye borusu
Tahliye kapnında
tahliye

tarafından

soğutulan havanın emme
portu.
için herhangi bir engel

Yoğuşma suyu
tahliye borusu

koymayın.

Yoğuşan suyu

Havalandırmayı

önlemek

tahliye kabından
boşaltır.
Sinyal kablosu çıkışı

Ön panel montaj vidası (3
yer)

Kabloyu çalıştırma, hata
sinyalleri ve uzaktan

Ön

kumanda sinyalleri için
bağlayan bir port.

Görünüm

Kablo fikstürlü güç kaynağı
bağlantı noktası
Güç kaynağı kablosunu ve
A Kısmının genişletilmiş görünümü

toprağı bağlamak için bir
bağlantı noktası.

Lambalı anahtar
Ürünü çalıştırma ve durdurma düğmesi,
çalışma sırasında yeşil renkte yanar.

Evaporatör termometresi
Soğutucu akışkanın buharlaşma
sıcaklığını gösterir.
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Havalandırma hava çıkışı
Kondansatör

tarafından

Kısım B

soğutulan

havayı tahliye etmek için bir port.
Havalandırmayı
önlemek
herhangi bir engel koymayın.

için

.

Tahliye borusu çıkışı
Tahliye borusunu çıkarma
yönünü değiştirir.

Rear
Küresel vana

Test butonu

Yıkama Butonu

Opsiyon: V

Ağır hizmet tipi
otomatik tahliye

IDFA100F

İşlemi günde bir kez
kontrol edin.

Opsiyon: V
IDFA125F

Opsiyon: V
IDFA150F
B Kısmının genişletilmiş görünümü
IDFA Serisi
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Ön paneldeki parçaların yerleşimi

Termik Röle
5.2’ye göre resetleyin

Ön panel sökülmüş hali
(IDFA100F, 125F)

Kontrolcü
3.6’ya göre çalışmayı kontrol edin.

Toprak hatası devre

kesici

(Opsiyon:R)
Nakliye sırasında kapatılır.
Güç kaynağı kablosu bağlandığında açın.

Yüksek basınç anahtarı

5.2’ye göre resetleyin.

Müşteri kablo bağlantıları
Sinyaller için klemens

123456

L1

1,2: Çalışma
3,4: Hata
5,6: Uzaktan
Kontrol

L2 L3

Terminal bağlantı vidası:M5 kıvrımlı
terminal genişliği : 9.5 mm veya daha az
Elektrik kablosu 3.5 mm2 veya fazla

Müşteri kablo bağlantıları
Elektrik Kablosu: 1.25 - 1.5mm2

Güç beslemesi için klemens

L1,L2,L3: Güç
beslemesi
PE:
L1 L2 L3 PE

Müşteri kablo bağlantıları
Elektrik kablosu: 3.5mm 2 veya fazla
IDFA Serisi
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Ön paneldeki parçaların yerleşimi

Termik Röle
Sıfırlama için 5.2'ye bakın.
Kontrolcü
Kontrol işlemi için
3.6'ya bakın.

Yüksek basınç anahtarı
Sıfırlama için 5.2'ye bakın.
Ön panel çıkarılmış halde
(IDFA150F)
Toprak hatası devre kesicisi
(Opsiyon: R)
Nakliye sırasında kapatılır. Güç kaynağı
kablosu bağlandığında açın.
Müşterinin kablo bağlantısı
L1

L2 L3

Terminal bağlantı vidası: M5
Terminal genişliği: 9.5mm ve daha az
Elektrik Kablo: 3.5mm2 veya daha fazla
Sinyal için klemens

123456

Güç Beslemesi için klemens

L1,L2,L3: Güç Besleme
PE: Toprak

1,2: Çalışma
3,4: Hata
5,6: Uzaktankontrol

L1 L2 L3 PE

Müşterinin kablo bağlantısı
Elektrik Kablo: 3.5mm2

Müşterinin kablo bağlantısı
Elektrik Kablo: 1.25 ila 1.5mm2
IDFA Serisi

1-6

1.3 Parça İsimleri ve Fonksiyonları

IDX-OM-N030

2. Nakliye ve Kurulum

２

Nakliye ve Kurulum
Uyarı

- Ürünü uygun bir şekilde kullanın ve ürünün kurulumu, çalıştırılması, bakımı ve kontrolleri
sırasında güvenliğe, özellikle operatörlerin fiziksel güvenliğine dikkat edin.
- Ürün kritik bir tesis veya ekipman için kullanıldığında, koruyucu cihazın çalışması nedeniyle
ürünün durması durumunda yedek bir ürün veya alternatif bir makine hazırlayın.

Dikkat
- Yalnızca ürün ve sistem hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin, tehlikeli

işler dahil ürünün taşınması, kurulumu ve bakımını yapmasına izin verilir.

2.1 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.

Uyarı
- Ürün ağırdır ve nakliye sırasında potansiyel tehlikelere sahiptir. Yukarıdaki talimatları
izlediğinizden emin olun.
- Ürünü taşımak için bir forklift kullandığınızdan emin olun.

IDFA Serisi
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2.2 Kurulum
2.2.1 Ortam
(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.
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2.2.2 Ürünü sabitleme
Ürünü titreşimsiz düz ve sabit bir zemine monte edin.
- Boyutlar için bkz. “6.3 Dış boyutlar” sayfa 6-3.
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.

1

4

5

3

2

Gerekli Kurulum Boşluğu 1

Gerekli Bakım Boşluğu 2

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

 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.
IDFA Serisi
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2.2.3 Pnömatik bağlantılar
- 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 çıkışı (OUT)

Basınçlı hava girişi (IN)

Çıkıştaki valf

Girişteki valf

Rakor veya flanş

Rakor veya flanş

2.2.4 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.

Uyarı
- Tahliye ederken, operatörleri güvende tutmak için kullanıcının kendi prosedürünü izleyin. (Ör.
Tahliye edilen kondensat ile teması önlemek için koruyucu gözlük, önlük ve eldiven giyin.)

- Yağlar boşaltılan kondensat içerisine girebildiğinde, atık su arıtımı gereklidir.
Yerel belediyenin iç tüzüğüne veya kurallarına uyun.
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- 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

Dikkat
Arka paneli tutarken, keskin kenarından kaynaklanan yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven
kullandığınızdan emin olun.

2.2.5 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
Tahliye kabındaki yoğuşma suyu için tahliye borusu

Taban
Sağ taraf

IDFA Serisi
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2.2.6 Elektrik kablolama

Uyarı
Ürünü yalnızca kalifiye kişiler kablolayabilir.
- Kablolamadan önce güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Ürün enerjiliyken asla
kablolama çalışması yapmayın.
- Voltaj dalgalanması olmadan kararlı bir güç kaynağı sağlayın.
- Kompresör motorunun elektrik çarpmasını ve yanmasını önlemek için ürünün güç
kaynağında uygun topraklama hatası ve yük kapasitesine sahip bir topraklama hatası devre
kesicisinin kullanıldığından emin olun. Ayrıntılar için bkz. “6-1 Özellikler tablosu”.
Ürünün özelliklerine uygun bir güç kaynağı kullanın.
Toprak bağlantısını bağladığınızdan emin olun.
- Topraklama asla bir su hattına, gaz hattına veya paratonere bağlanmamalıdır.
- Çoklu kablolama tehlikelidir çünkü ısı oluşumuna ve yangına neden olabilir.
- Güç kaynağının elektrik kablolarında değişiklik yapmayın.
- Avrupa'da kullanım için, ürünün güç kaynağına uygulanabilir IEC standartlarına uygun
bir kesici takın.
[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 (ayrıntılar için bkz. “1.1 Parçaların adı ve işlevi”).
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.
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2. Nakliye ve Kurulum
[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.
3 - 3.5mm

L1 L2 L3 PE

Tornavida girişi
Kablo girişi

Terminal bloğu

Uygulanabilir tornavida

5. Çalışma, hata sinyali ve uzaktan kumanda için kablolama yapmıyorsanız, ön paneli geri takın.
[Çalışma, hata ve uzaktan kumanda kablolama]
Sinyal kablosuun 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 (ayrıntılar için bkz. “1.1 Parçaların adı ve fonksiyonu”).
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.)
IDFA Serisi
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4. Kabloyu takın ve tornavidayı çıkarın.
2.5mm

123456

Tornavida girişi
Kablo girişi

Terminal bloğu

Uygulanabilir tornavida

5. Ön paneli yerine takın.

[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
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2.3 Ürünün Yeniden Kurulumu

Dikkat
- Yalnızca ürün ve aksesuarları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin ürünü
farklı bir yere yeniden kurulumuna izin verilir. Ayrıca, aşağıdaki talimatları izleyin.
Ürünü farklı bir yere taşırken veya kullanıldıktan sonra yeniden yüklerken (deneme çalışması dahil),
önceden Bölüm 2'deki prosedürün tamamını uygulayın.
- Güç kaynağı kablosunun çıkarılması
Güç kaynağı kablosunu çıkarmadan önce tesis güç kaynağını kestiğinizden emin olun..

Uyarı
- Yalnızca yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin kablolama yapmasına izin verilir.
- Kablolamadan önce güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Ürün enerjiliyken asla
kablolama çalışması yapmayın.
Pnömatik boruların çıkarılması

Uyarı
- Sadece yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin borulama işleri yapmasına izin verilir.
- Boruları sökmeden önce hava beslemesini ve ürünü kapattığınızdan emin olun..
- Dahili olarak hava basıncı kalacak şekilde boruları çıkarmayın.
Borular çıkarıldıktan sonra sızdırmazlık maddesi kalıntılarını temizleyin. Yeniden kurulum sırasında ürüne
herhangi bir sızdırmazlık maddesi dökülürse, soğutma arızasına veya diğer ürün arızalarına neden olabilir.
[Basınçlı hava nasıl serbest bırakılır]
1.

Baypas vanasının sadece ürün çıkarılırken basınçlı hava gerektiğinde açılması gerekir.

2.

Basınçlı hava giriş valfini ve çıkış valflerini kapatın.

3.

Otomatik tahliyenin küresel vanasının açık olduğunu kontrol edin.

4.

Üründen iç hava basıncını boşaltmak için otomatik tahliyenin üst kısmındaki yıkama düğmesini basılı
tutun. Ayrıntılar için Bölüm 4 “4.2 Düzenli bakım gerektiren parçalar” bölümündeki otomatik
tahliyenin bakımına bakın.
Yıkama butonu

Ağır hizmet tipi
otomatik tahliye
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３

Başlatma ve Durdurma

Dikkat
Yalnızca ürün ve aksesuarları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin ürünü
başlatmasına ve durdurmasına izin verilir.

3.1 Başlatmadan Önce
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.

3.2 Başlatma
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.
IDFA Serisi
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Dikkat
- Düğmeyi sık sık açıp kapatmak arızaya neden olabilir.
- Ürünün otomatik tahliyesi, valf 0,05MPa veya daha yüksek bir hızda (N.C. tipi) kapanacak
şekilde tasarlandığından, basınç arttığında tahliye portundan hava üflenir. Bu nedenle,
hava kompresörü küçük bir hava dağıtımına sahipse, basınç
yeterli ol.

3.3 Durdurma
1) Anahtarlı lamba ile kapatın.
Uzaktan kumanda için harici anahtarı da kapatın.
2) Lamba sönecek ve çalışma duracaktır.

3.4 Yeniden Başlatmadan Önce Alınacak Önlemler
- Ürünü yeniden başlatmadan önce en az 3 dakika bekleyin. Ürün durdurulduktan sonra 3 dakika içinde
yeniden başlatılırsa, koruma devresi etkinleştirilir, çalışma ışığı söner ve hava kurutucusu
etkinleştirilmez..
İşlem yeniden başlatılamazsa, çözmek için “Bölüm 5 Sorun Giderme” ye bakın.

3.5 Başlatıldıktan Sonra Ypılacak 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.
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3.6 Kontrolcü Ekranı
- Koruyucu ekipmanın durumunu öğrenmek için ürünün denetleyicisini kontrol edin.

Dikkat
 Ürünün ön paneli çıkarıldığında elektrik çarpmasına karşı dikkatli olun.
Terminallere dokunmayın.

Durum göstergesi

Controller

0

1

0

1

2

3

2

3

4

5

4

5

6

7

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

Büyütülmüş görünüm
İçerik

Ekran
0

1

2

3

Faz hatası rölesi

Durum
On

Normal

Off

Güç kaynağı yanlış
bağlı veya kesintiye uğramış.

On

Normal

Off

Kompresöre aşırı akım oluşuyor.

Kompresör termal rölesi
On

Normal

Off

The fan motor yüksek sıcaklıkta.

On

Normal

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.
Manuel sıfırlama tipi koruyucu ekipman, anahtar lamba ile kapatılarak ve 5.2'de gösterilen prosedüre
göre ayrı ayrı sıfırlanabilir.

Dikkat
Ürünü yeniden başlatmadan önce en az 3 dakika bekleyin. Ürün 3 dakika içinde yeniden
başlatılırsa, başlatılamayabilir veya başlatılabilir ve sonra tekrar durabilir.
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3.7 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
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４

Kontroller ve Denetim

4.1 Günlük Kontroller
Aşağıdaki maddeleri günlük olarak kontrol edin. Arıza durumunda işlemi derhal durdurun ve çözmek için
“Bölüm 5 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.

4.2 Düzenli Bakım Gerektiren Parçalar
4.2.1 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.

4.2.2 Otomatik tahliye bakımı

Tehlike
- Otomatik tahliyeyi, hava basıncı dahili olarak kalacak şekilde çıkarmayın. Basınçlı hava
üründe bırakılırsa, bir kısmı gevşetildiğinde ani yanıklara veya diğer beklenmedik kazalara
neden olabilir.
- Paneli çıkarırken, yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven giyin.

Tehlike
Ürünü kullanırken otomatik tahliyeyi çıkarmayın. Isınan parçalar var ve çalışma sırasında
güç kaynağı yüksek voltajda. Isı nedeniyle yanıklar ve yüksek voltaj nedeniyle elektrik
çarpması meydana gelebilir.
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Tehlike
Ürün bittikten sonra bile iç parçaların kalan ısısı nedeniyle hala yanma tehlikesi vardır.
Parçaların sıcaklığı 50oC'nin altına düşene kadar değiştirme yapmayın. Bir rehber olarak, bu
yaklaşık 10 ila 15 dakika sürer.

Tehlike
Değiştirme sırasında tahliye edilen atık sıvıya dokunma riski vardır.
Tahliye ederken, operatörleri güvende tutmak için kullanıcının kendi prosedürünü izleyin.
(Örn. Koruyucu gözlük, önlük ve eldiven takın.)

Tehlike
Temizlik için sulu bir nötr deterjan çözeltisi kullanın. Tiner gibi çözücüler kullanmayın.

Uyarı
Yağlar boşaltılmış yoğuşmaya girebildiğinde, atık su arıtımı gereklidir. Bertaraf için yerel
belediyenin iç tüzüğüne veya kurallarına uyun.

Uyarı
Elemanı değiştirmeden veya otomatik tahliye işlemini gerçekleştirmeden önce hava basıncının
sıfır olduğundan emin olun.
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 But.
Hazne
Hava alma valfi
kapalı
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[ 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

Altıgen soket
başlı cıvatalar
(4 ad.)

su

çözeltisine batırın ve kiri temizleyin.

Hazne

Dikkat Temizlik için nötr deterjan dışında sıvılar
kullanmayın.
Ayrıca, asla boşaltma mekanizmasını sökmeyin.
En kötü durumda, yeniden kullanmak imkansız
olacaktır.

Boşaltma
mekanizması
Sadece bu
parçanın
temizlenmesi
gerekir.

Ana vana (tahliye portu) hasar gördüğünde veya
temizlenemeyecek kadar kirli olduğunda, tüm tahliye

O-ring

parçasının değiştirilmesi gerekir.

Housing

5.

Muhafazanın iç yüzeyini bir bezle silin.
Muhafazanın içine toz sıkışırsa, yeniden monte edildikten
sonra sızıntı olabilir.
*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
Dikkat, cıvataları gövde ile gövde arasında boşluk olmadan sıkın.
Kalan boşlukla zorla sıkılırlarsa, parçalar hasar görebilir.

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.

IDFA Serisi

Parça no

Tanım

Ad.

ADH-E400

Boşaltma mekanizması değiştirme kiti

1
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4. Kontroller ve Denetim

4.2.3 Otomatik tahliyeli zamanlayıcı tipi 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.
テストスイッチ
Test anahtarı
O
N

4
2
0.5

OF
F

6

2 3
8

1

10

0.5

4
5

ON:SEC
OFF:MI
N

Küresel
Vana
ボールバルブ

内蔵ストレーナ
Dahili Süzgeç

Açık開

IDFA Serisi

4-4

閉
Kapalı
ストレーナキャップ
Süzgeç kapağı
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５

Sorun Giderme

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

Muhtemel Sebep
Güç kaynağı kablosu gevşemiş
Lambalı anahtar veya bağlantısı kesilmiş.
açık
olmasına Toprak hatası devre kesicisi açık
rağmen, lamba değil.
yanmaz ve ürün
çalışmaya
başlamaz.

3 fazlı güç kaynağı yanlış
bağlanmış.

Lamba söner ve
soğutma
kompresörü
durur.

IDFA Serisi

Uzaktan kumanda harici anahtarı
açık değil.
Uzaktan kumanda kabloları
gevşetildi veya bağlantısı kesildi.
Ürün uygun olmayan bir yere
kurulmuş.
Ortam sıcaklığı aşırı.

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 telden 2'sinin (R ve T fazları) bağlantısı üzerinden
değiştirme.
- Harici anahtarı açın.
- Tekrar sıkıca bağlayın.

- Havalandırma koşullarını iyileştirin ve ortam sıcaklığını
mümkün olduğunca azaltın.
- Bkz. “5.2 Koruyucu ekipmanın sıfırlanması” ve
koruyucu devre.
Havalandırma deliği bir duvarla
- Ürünü çevredeki duvarlardan 600mm veya
engellenmiş veya tozla tıkanmış.
daha fazla uzakta tutun.
- Havalandırma deliklerini ayda bir kez temizleyin.
- Bkz. “5.2 Koruyucu ekipmanın sıfırlanması” ve koruyucu
devreyi sıfırlayın.
- Hava kompresörünün kurulduğu yerdeki havalandırmayı
iyileştirin veya hava kompresörünün tahliye hava
Basınçlı hava sıcaklığı çok yüksek.
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.
Güç kaynağı voltajının
- Uygun voltaj sağlamak için bir güç kaynağı
dalgalanması çok büyük.
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.
5-1
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Sorun
Buharlaşma
termometresi
havalandırmadan
sıcak
hava
gelmeden
yeşil
alanın üzerindedir
bağlantı noktası
(egzoz
portu).
(Soğutma
kompresörü
lamba yanarken
durdu.

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

Basınçlı
hattında
görülür.

hava
nem

Basınçlı
hava
basıncı çok büyük.

IDFA Serisi

Muhtemel Sebep
Çözüm
Ürün uygun olmayan bir yere
- Havalandırma koşullarını iyileştirin ve ortam sıcaklığını
kurulmuş.
mümkün olduğunca azaltın.
Ortam sıcaklığı aşırı
Havalandırma deliği bir duvarla - Ürünü çevredeki duvarlardan 600mm veya daha
engellenmiş veya tozla
fazla uzak tutun.
- Havalandırma deliklerini ayda bir kez temizleyin.
tıkanmış.
Basınçlı hava sıcaklığı aşırı.
- 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.
Güç kaynağı voltajının
- Uygun voltaj sağlamak için bir güç kaynağı
dalgalanması çok büyük.
transformatörü takın veya farklı bir güç kaynağı kullanın.
- Güç kaynağı voltajındaki dalgalanma korunmalıdır
- nominal voltajın +/-% 10'u içinde.
Soğutma
kompresörünün - Ürünün durdurulduktan sonra 3 dakika içinde yeniden
başlatılmadığını kontrol edin.
dahili aşırı yük rölesi başladı.
Ürün uygun olmayan bir yere
kurulmuş.
Ortam sıcaklığı aşırı.
Havalandırma deliği bir duvarla
engellenmiş veya tozla
tıkanmış.
Basınçlı hava sıcaklığı aşırı.

Baypas valfi açık.
Kondens otomatik tahliyeden
boşaltılmıyor.

- Havalandırma koşullarını iyileştirin ve ortam sıcaklığını
mümkün olduğunca azaltın.
- Ürünü çevredeki duvarlardan 600mm veya
daha fazla 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.

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.)
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5.2 Koruyucu Ekipmanların Resetlenmesi
Ürün durdurulurken, soğutma devresindeki koruyucu ekipman çalışır ve manuel olarak sıfırlanması gerekir.
Koruyucu ekipmanın konumları için bkz. Sayfa 1.3.
“5.1 Sorun Giderme” ye bakın ve koruyucu ekipmanı tetikleyen nedeni ortadan kaldırın.
[Kontrolcü]
Kontrolör, hangi koruyucu ekipmanın tetiklendiğini bulmak için kullanılabilir.
Lamba açık durumdayken ön paneli çıkartın ve kumandayı kontrol edin.
(Ayrıntılar için bkz. “3.6 Kontrolörün ekranı”.)

Termik rölenin sıfırlanması
1. Anahtarı lambayla kapatın.
2. Ön paneli çıkarın. Güç kaynağının terminal bloğunda, sağdaki
şekilde gösterildiği gibi termik röle bulunur.
3. Termal rölenin çalışma göstergesi penceresinin yeşil

İşlem gösterge
penceresi
(Yeşil)

görünmediğini kontrol edin.
4. Sıfırlama düğmesine basın (mavi). Çalışma göstergesi

Reset düğme (mavi)

penceresinin yeşil 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.

Reset düğme (kırm)

＋

4. Ön paneli yerine takın.

＋

5. Çalışmayı yeniden başlatmak için lambalı düğmeyi açın.

＋
＋

Yüksek basınç şalteri braketi
Yüksek basınç anahtarı

IDFA Serisi
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5.3 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.

IDFA Serisi
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Referanslar

6.1 Özellikler Tablosu
Model
Madde

IDFA100F-38-□

Çalışma
aralığı

Akışkan

Giriş hava basıncı

Anma Not 3)

o

Ortam sıcaklığı (nem)
Standart koşullar (ANR)

C

5 - 60

MPa
C

Not 1)

Hava kompresörü emme durumu Not 2)

Giriş hava basıncı

0.15 - 1.0 / 0.15 - 1.6 opsiyon K için
2 - 45 (Bağıl nem% 85 veya daha az)
960

1210

1500

1000

1255

1560

MPa

0.7

Giriş hava sıcaklığı

o

C

40

Ortam sıcaklığı

o

C

32

Çıkış çiğleme noktası

o

C

10

Ünitenin egzoz ısı miktarı

Elektriksel
özellikler

IDFA150F-38-□

Basınçlı hava
o

Giriş hava sıcaklığı

Hava
debi
kape.
m3/h

IDFA125F-38-□

kW

7.5

9.0

Güç kaynağı voltajı (frekans)
Güç tüketimi Not 4)

3 faz AC380V (50Hz)
kW

2.8

3.4

3.4

A

5.1

6.3

6.3

Çalışma akımı

Uygulanabilir topraklama hatası devre kesici
kapasitesi (Hassasiyet akımı: 30mA) Not 5)

15

A

Soğutucu akışkan

R407C (HFC) (GWP: 1653)

Soğutucu Şarj Miktarı
Ses seviyesi

g

1250±10

2000±10

66
Şamandıra tipi (N.O)
V seçeneği için otomatik tahliyeli zamanlayıcı tipi
solenoid valf

Bağlantı ölçüsü
g

R2

R2 1/2

DIN Flange 80

245

270

350

Dış Panel :beyaz 1 / Taban :gri 2

Kaplama rengi
Uygulanabilir hava kompresörü (vidalı tip) çıkış (referans)

1360±10

dB(A)

Otomatik tahliye

Ağırlık

11.5

kW

100

125

150

Not 1) Standart şartlar altında hava akış kapasitesi (ANR) [20oC atmosferik basınç ve% 65 bağıl nem].
Not 2) Atmosferik koşul için hesaplanan hava akış kapasitesi [32oC, atmosferik basınç ve% 75 bağıl nem]
Not 3) Nominal özellikler dışındaki özellikler için, seçim yöntemine bakarak modeli seçin.

Not 4) İçinde gösterilen değer, nominal koşulda bir referans değerdir ve garanti edilen değer değildir.
Not 5) Toprak hatası devre kesicisi "R" opsiyonu dışında ürüne monte edilmemiştir.

IDFA Serisi
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Model
Madde

IDFA100F-40-□

IDFA125F-40-□

Anma Note3)

Çalışma
aralığı

Akışkan

Basınçlı hava
o

Giriş hava sıcaklığı
Giriş hava basıncı
Standart koşullar (ANR)

o

C

Not 1)

Hava kompresörü emme durumu Not 2)

Giriş hava basıncı

5 - 60
0.15 - 1.0 / 0.15 - 1.6 opsiyon K için
2 - 45 (Bağıl nem% 85 veya daha az)
860

1100

1340

875

1119

1363

MPa

0.7

Giriş hava sıcaklığı

o

C

35

Ortam sıcaklığı

o

C

25

Çıkış çiğleme noktası

o

C

3

Ünitenin egzoz ısı miktarı

Elektriks
el özellikler

C

MPa

Ortam sıcaklığı (nem)
Hava
debi
kape.
m3/h

IDFA150F-40-□

kW

7.0

8.0

Güç kaynağı voltajı (frekans)
Güç tüketimi Not 4)

3 faz AC400V (50Hz)
kW

2.5

2.7

2.7

A

4.5

5.3

5.9

Çalışma akımı

Uygulanabilir topraklama hatası devre kesici
kapasitesi (Hassasiyet akımı: 30mA) Not 5)

15

A

Soğutucu akışkan

R407C (HFC) (GWP: 1653)

Soğutucu Şarj Miktarı
Ses seviyesi

kg

1250±10

1360±10

dB(A)

1800±10

66
Şamandıra tipi (N.O)
V seçeneği için otomatik tahliyeli zamanlayıcı tipi
solenoid valf

Otomatik tahliye
Bağlantı ölçüsü
Ağırlık

kg

R2

R2 1/2

DIN Flange 80

245

270

350

Dış Panel :beyaz 1 / Taban :gri 2

Kaplama rengi
Uygulanabilir hava kompresörü (vidalı tip) çıkış (referans)

10.0

kW

100

125

150

Not 1) Standart şartlar altında hava akış kapasitesi (ANR) [20oC atmosferik basınç ve% 65 bağıl nem].
Not 2) Atmosferik koşul için hesaplanan hava akış kapasitesi [32oC, atmosferik basınç ve% 75 bağıl nem]
Not 3) Nominal özellikler dışındaki özellikler için, seçim yöntemine bakarak modeli seçin.

Not 4) İçinde gösterilen değer, nominal koşulda bir referans değerdir ve garanti edilen değer değildir.
Not 5) Toprak hatası devre kesicisi "R" opsiyonu dışında ürüne monte edilmemiştir.

6.2 GWP Referanslı Soğutucu Akışkan Özellikler Tablosu

Not1) Bu ürün hava geçirmez bir şekilde kapatılmıştır ve florlu sera gazlarını muhafaza eder..
Not2) Üründe kullanılan soğutucu akışkan özellik tablosuna bakınız.
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R2

670
335

6.3 Dış Ölçüler

[IDFA100F-38/40]

IDFA Serisi
Compressed Air outlet R2

Compressed Air inlet

1130
1120

Ventilation air inlet
(with Dust-protecting filter)

460

267

Switch with lamp
Evaporation thermometer

Ventilation
direction

Ventilation
direction

1375

Ground fault circuit interrupter(Option R) Refer
to page 1-5

Ball valve

1276

6-3

Terminal block for power supply
Refer to page 1-5

Ventilation air outlet
Drain tube
Ventilation
direction

Ventilation
direction
Heavy duty auto drain

Terminal block for signal
Refer to page 1-5

20
Ventilation air inlet
(with Dust-protecting filter)

40

712±2
752

Drain tube
(O.D.10,
Length approx. 2m) (The
opposite side
is also available.)

64
Powercableoutlet
(Electric wire diameterφ14 to 18)
Signalcableoutlet (Electric wire
diameterφ17 or less) Grommet with
membrane

4xφ20

75

700±1

107
Drain tube for dripping of condensation
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6.3 Dış Ölçüler

[IDFA125F-38/40]

IDFA Serisi
Compressed Air inlet
R2 1/2

350

Compressed Air outlet R2
1/2

1130
1120

700
Ventilation air inlet
(with Dust-protecting filter)

655

267

Switch with lamp Evaporation
thermometer

Ventilation
direction

Ventilation
direction

1375

Ground fault circuit interrupter(Option R) Refer to
page 1-5

1276

6-4

Terminal block for power supply
Refer to page 1-5

Ventilation air outlet
Ball valve
Ventilation
direction

Drain tube

Terminal block for signal
Refer to page 1-5

20

64

752
Ventilation air inlet
(with Dust-protecting filter)

Power cable outlet
(Electric wire diameter φ14 to 18)
Signal cable outlet
(Electric wire diameterφ17 or less)
Grommet with membrane

Heavy duty auto drain
Drain tube
(O.D.10,
Length approx. 2m) (The
opposite side
is also available.)

40

712±2

Ventilation
direction

75

4xφ20

935±1

78
Drain tube for dripping of condensation
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6.3 Dış Ölçüler

[IDFA150F-38/40]

IDFA Serisi
Compressed Air inlet
DN Flange80

950
475

Compressed Air outlet DN
Flange 80

1300
1290
720

Ventilation air inlet
(with Dust-protecting filter)

268

Switch with lamp
Evaporatio n thermometer

Ventilation
direction

Ventilation
direction

Ground fault circuit interrupter(Option R) Refer to
page 1-5

Drain tube
(O.D.10, Length approx. 2m)
(The opposite side
is also available.)

1432
1332

6-5

Ball valve
Terminal block for power supply
Refer to page 1-5

Ventilation
air outlet

Ventilation
direction

Ventilation
direction
Terminal block for signal
Referto page1-5

990±2

20

1030
Ventilation air inlet
(withDust-protectingfilter)

40

Drain tube

Power cable outlet
(Electric wire diameter φ18 to 23)

4xφ20

64

Drain tube for dripping of condensation (On
the opposite side)

75
935±1

Heavy duty auto drain

217

Signalcableoutlet
(Electric wire diameterφ17 or less)
Grommet with membrane

IDX-OM-N030
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6.4 Elektrik Kablolama Diagramı
[IDFA100F/125F]
Opsyion Riçin
GFCI
L1

TB
1

L2 L3

PE

MC
1

TH
1

C
M

MC
2

OL
R

PR
R

FM
1
FM
2

T
S
W
L

PL
C

İşletme

TB
2

MC
1

1
2

PRS
1

MC
2

P

5

4
6

MC
1
TH1
THP1
THP2
θ

L
N

PRS2
PRS3

P
E

P

Tanım

CM

Soğutma kompresörü

OLR

Aşırı yük rölesi

MC1,2 Manyetik kontaktör
θ

TH1

Termik röle

THP1,2 Fan motoru için termostat
P

24
V

TB1,2

Terminal bloğu

T

Transformatör

FM1,2

ForOptionV
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Fan motor

SWL

Lambalı anahtar

PRR

Faz hatası rölesi

PRS1

Basınç anahtarı

PRS2

Yüksek basınç anahtarı

PRS3

Düşük basınç anahtarı

PLC

Programlanabilir kumanda

GFCI

Toprak hatası devre kesicisi

EDV

Elektronik tahliye vanası

6.4 Elektrik Kablolama Diagramı

IDX-OM-N030

6. Referanslar

[IDFA150F]
Opsiyon R için
GFCI
L1

TB
1

L2 L3

PE

MC
1

TH
1

C
M
OLR

MC
2

FM
1
FM
2

PR
R

FM
3

T
S
W
L

PL
C

Çalışma

TB
2

MC
1

1
2

PRS
1

MC
2

3

P

5

4
6

MC
1

P
E

P

Sembol

TH1

CM

Soğutma kompresörü

OLR

Aşırı yük rölesi

P

24
V

For Option V

IDFA Serisi

Uzaktan
Kontrol

PR
R

THP1
THP2
θ
θ
THP3
PRS2
PRS3

L
N

ED
V

Hata

θ

MC1,2
TH1

Tanım

Manyetik kontaktör
Termik röle

THP1,2,3 Fan motoru için termostat
TB1,2

Terminal bloğu

T

Transformatör

FM1,2,3 Fan motor
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SWL

Lambalı anahtar

PRR

Faz hatası rölesi

PRS1

Basınç anahtarı

PRS2

Yüksek basınç anahtarı

PRS3

Düşük basınç anahtarı

PLC

Programlanabilir kumanda

GFCI

Toprak hatası devre kesicisi

EDV

Elektronik tahliye vanası

6.4 Elektrik Kablolama Diagramı

IDX-OM-N030

6. Referanslar

6.5 Pnömatik ve soğutucu akışkan devreleri ve işlevleri
Fan motor

Kondansatör

Basınçlı hava
çıkışı
Bas. Anaht.
Yüks. Bas. Anaht.

Filtre kurutuc

Düş. Bas. Anaht. Soğutucu
kompresör

İkinci yeniden ısıtıcı
Kapasite
Düzenleme valfi

Kılcal boru
Basınçlı hava
çıkışı
Evaporatör
termometresi
Soğutucu ısıtıcısı
Küresel vana
Otomatik Tahliye
Tahliye

Pnömatik devresi
İlk önce hava kurutucusuna giren nemli sıcak hava yeniden ısıtıcıya girer ve ön soğutması için ısısını
nemsiz soğuk hava ile değiştirir. Daha sonra hava, buharlaştırıcıya girer, burada ısısını soğuk bir
HFC'ye bırakır ve nemin ayrılması için nemlendirilir ve daha da soğutulur. Bundan sonra hava,
sıcaklığını yeniden ısıtıcıdaki hava kurutucusuna giren sıcak hava ile değiştirir ve ısıtılır ve sıcaklığı
artar. Son olarak, hava yeniden ısıtıcıda daha fazla ısıtılır ve sıcaklığı daha yüksek olur ve hava
kurutucusunu sıcak, kuru hava olarak bırakır.
Soğutucu akışkan devresi
Soğutucu devresinde bulunan HFC gazı kompresör tarafından sıkıştırılır ve kondenser tarafından
soğutulur ve sıvılaştırılır. Kılcal borudan geçerken, HFC gazı düzenlenir ve sıcaklığı düşer. Soğutucu
kısımdan geçerken, basınçlı havadan ısıyı alarak hızlı bir şekilde buharlaşır ve kompresör tarafından
emilir. Basınç ayar vanası, basınçlı hava yeterince soğutulduğunda açılır ve yoğun soğutma
nedeniyle aşırı suyun donmasını önler.

IDFA Serisi

6-8

6.5 Pnömatik ve Soğutucu
Akışkan Devresi ve İşlevi

IDX-OM-N030

6. Referanslar

6.6Sarf Malzemeleri ve Düzenli Bakım Parçaları
(Not: “Miktar / adet.” ürün başına kullanılan miktardır.)
● Sarf malzemeleri (düzenli olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir)
Aşağıdaki parçaları düzenli olarak kontrol edin ve referans zamanlamaya göre değiştirin.
Parça numara

IDF-FL219

IDF-FL220

ADH-E400

Tanım
Toz geçirmez filter
seti (for
IDFA100F,125F)
Toz geçirmez filter
seti (for
IDFA150F)
Boşaltma mekanizması değiştirme
kiti (V seçeneği hariç)

Mi/Ad.

Frekans

Referans
zamanlaması
Hasar gördüğünde.
Kir
temizlenemediğinde.

1

Her
ay

1

Her
ay

Hasar gördüğünde.
Kir
temizlenemediğinde

1

Her
ay

Hasar gördüğünde.
Kir
temizlenemediğinde

- Değiştirme prosedürü
A: Sadece boru ve elektrik konusunda bilgi ve deneyime sahip kişilerin parçaları değiştirmesine izin
verilir. (Böyle bir kişi yoksa, SMC veya uzman bir satıcıyla iletişim kurun.)
B: Değiştirmeden önce, soğutucu akışkanın geri kazanılması gereklidir. Ayrıca, değiştirme uzmanlık
gerektirdiğinden, SMC veya uzman bir satıcıyla iletişim kurun.

IDFA Serisi
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6.6 Sarf Malzemeleri ve Düzenli
Bakım Gereken Parçalar

Revision history
Rev.G：power consumption is changed.

GWP value addition
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