IDX-OM-V020

Kullanım Kılavuzu
Talimatname
Ürün İsmi

Soğutucu Akışkanlı Hava Kurutucu
MODEL / Seriler
IDFA60-23-A,C,L,R,T,V
IDFA70-23-A,C,L,R,T,V
IDFA80-23-A,C,L,R,T,V
IDFA90-23-A,C,L,R,T,V

Bu kılavuz, ürünün kurulumunu ve çalışmasını açıklamayı amaçlamaktadır. Sadece temel
uygulamaları prosedürünü tam olarak bilenler ve endüstriyel ürünler konusunda el becerisi
olanlar kurulum ve uygulama yapmalıldır.
Hava kurutucuyu kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun.
Kılavuzu referans için hazır bulundurun.

Sayın Müşteri
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.
SMC Termo-kurutucuları güvenli kurulumu için aynı zamanda aşağıda yazan güvenlik kılavuzlarını da takip
ediniz: ISO 4414*1 & JIS B 8370*2.
*1) ISO 4414: Pnömatik akışkan gücü - Sistemler ve bileşenleri için genel kurallar ve güvenlik gereksinimleri
*2) JIS B 8370: Pnömatik akışkan gücü - Sistemlerle ilgili genel kurallar
Bu kılavuz, ürünün kurulumunu ve çalışmasını açıklamayı amaçlamaktadır. Sadece temel uygulama prosedürünü tam olarak
bilenler ve endüstriyel ürünler konusunda el becerisi olanlar kurulum ve uygulama yapmalıldır.
Bu kullanım kılavuzu ve ürünle birlikte verilen diğer belgeler bir sözleşme oluşturmaz ve mevcut herhangi bir sözleşmeyi
veya taahhüdü etkilemez.
Bu kılavuzun, üçüncü bir tarafça SMC'nin önceden izni olmadan kullanılmak üzere tamamen veya kısmen kopyalanması
kesinlikle yasaktır.
Kullanım kılavuzu yandaki internet sitesinden indirilebilir. URL:http://www.smcworld.com/

Not: Bu kullanım kılavuzunun içeriği önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
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Bölüm 1

Güvenlik Talimatları

Kullanmadan önce bu kullanım kılavuzundaki önemli uyarı
bildirimleriniokuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

1.1 Hava Kurutucuyu Kullanmadan Önce.
 Bu bölüm, özellikle ürünün taşınmasıyla ve güvenlikle ilgili sorunları açıklamayı amaçlamaktadır.
Ürünü kullanmadan önce bunu okuyun.
 Bu ürün basınçlı havanın neminin alınması içindir. Üretici olarak başka herhangi bir amaçla
kullanılırsa sorumluluk kabul edemeyiz.
 Ürün yüksek voltajla çalışır ve çalışma sırasında ısınan veya dönen bazı parçalara sahiptir. 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 kullanım kılavuzu, güvenlik eğitim temsilcileri tarafından uygulanan genel bir güvenlik
kılavuzu değildir.
 Bu ürünü kullanan veya üzerinde çalışan kişiler, doğasında bulunan riskleri ve ana güvenlik
önlemlerini anlamak için eğitim almalıdır.
 Güvenlik yöneticisi, güvenlik standartlarına titizlikle uymaktan sorumludur, ancak günlük
çalışma sırasında güvenlik standartlarına ilişkin sorumluluk, her bir operatör ve bakım
personeli ile ilgilidir.
 Operatörler ve bakım temsilcileri çalışma ortamındaki tüm personelin güvenliğini dikkate almalıdır.
 Her görev için işyeri ortamının güvenliğini düşünmek gerekir.
 Ürün kısa süreli bir elektrik kesintisine maruz kalırsa (voltaj düşüşü dahil), güç geri geldikten sonra tetiklenen
koruyucu ekipman nedeniyle normal çalışmaya devam etmek uzun sürebilir veya normal şekilde yeniden
başlatılamayabilir. Bu durumda, ürünün anahtarını kapatın ve 6.2 Termal röleyi ve Yüksek Basınç Anahtarını
Sıfırlama bölümüne bakın. Güç geri geldikten sonra ürünün aniden ortaya çıkması mümkündür. Kapak
panelini çıkarırken düğmeyi kapatın.
 Bu kılavuz gerektiğinde operatörler tarafından kullanılabilir bu sebeple saklanmalıdır.

1.1.1

Tehlike, Uyarı ve Dikkat

Bu kılavuzda verilen talimatlar, ürünün güvenli ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu, operatörlerin yaralanmasını ve ürünün hasar görmesini önleyecektir. Bu talimatlar,
tehlike, hasar ve aynı zamanda acil durum derecesini gösteren "Tehlike", "Uyarı" ve "Dikkat" olmak
üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Bu işaretlerin içeriği güvenlikle ilgili önemli talimatlardır. Bu işaretlerin
nerede olduğunu doğrulayın ve kullanmadan önce uyarıları ve uyarı notlarını tamamen okuyun ve
anlayın. “TEHLİKE”, “UYARI” ve “DİKKAT” işaretleri önem derecesine göre sıralanmıştır (TEHLİKE>
UYARI> DİKKAT). Bu işaretlerin anlamları aşağıdaki gibidir.

TEHLİKE
“TEHLİKE”: Tehlikeyi önlemek için, yanlış kullanım veya uygunluk ihmali nedeniyle
işletme, bakım veya inceleme sırasında ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme sebebiyet
verme durumudur.
.

UYARI
"UYARI": Gerekli prosedürün ihmali veya tehlikeyi önlemek için uyarı nedeniyle çalıştırma,
bakım veya inceleme sırasında ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

DİKKAT
"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.
IDFA60/70/80/90 Serisi
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1.2 Tehlike Sınıflandırması ve Uyarı Etiketlerinin Konumu
Operatörlerin güvenliğini sağlamak için potansiyel tehlikeler sınıflandırılır ve uyarı etiketleriyle
işaretlenir. Çalıştırmadan önce etiketlerin olası tehlikelerini ve konumlarını onaylayın.

UYARI
Nakliye, kurulum ve bakım riskleri içerir ve yalnızca ürün ve arızi cihazı hakkında yeterli bilgi
ve deneyime sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
Anormallik varsa, kullanım kılavuzuna göre aşağıdaki işlemleri yapın.
İşlem yapmadan önce Bölüm 6 Sorun Giderme'yi dikkatle okuyun.
Ürünü sorunlu bir şekilde çalıştırmayın. Arıza oluşursa, ürünü derhal durdurun ve bakım
personeli veya ürün ve arızi cihazı hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip bir kişi ile
iletişime geçin..

1.2.1

Elektrik Tehlikesi
UYARI

Bu ürünün içinde, kapak paneli ile ayrılmış yüksek voltajlı bir güç kaynağı bölümü vardır.
Ürünü kapak paneli olmadan çalıştırmayın.

1.2.2

Sıcak Yüzey Tehlikesi
UYARI

Ürün, çalışma sırasında yüksek sıcaklıklara erişebilen yüzeylere sahiptir. Dahası, güç kaynağı
kesildikten sonra kalan ısı nedeniyle yanma tehlikesi de vardır. Bu nedenle, sıcak parçaların
sıcaklığı 50oC ve altına düşene kadar bekleyin.

1.2.3

Basınçlı Hava Tehlikesi
UYARI

Parçaları değiştirmeden veya temizlemeden önce, gösterge “0” gösterene kadar ürünün
içinde kalan basınçlı havayı boşalttığınızdan emin olun. Basınçta herhangi bir rahatlama
olmazsa, yüksek basınç, parçaları sökerken nesneleri yüksek hızda itebilir ve yaralanmaya
neden olabilir.
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1.2.4

Tehlike Uyarı Etiketlerinin Konumu
UYARI

- Tehlike uyarı işaretlerinin konumunu kontrol edin.

Ön
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1.2.5 Ürün Etiketi

230VAC 1PH 50Hz

Ürün Numarası (SERI No.)
Soğutucu akışkan tipive miktarı

* Örnek: IDFA60-23.
Ön

Ürün numarasının yapısı W R 0001 (2018 April)

W

R
Sembol
Not
o
A'dan Z'ye tekrarlandı

Yıl
2018

Sembol
W

2019
2020

X
y

2
3

P
Q

2021
↓

Z
↓

4
↓

R
↓
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Not
A’dan Z’ye alfabetik
sırayla tekrarlanır.

Ay
1

alfabetik sıraya göre,
Ocak için o ve Aralık
için Z kullanılır.

0001
Seri No.

-
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1.3 Bertaraf
Ürünü elden çıkarırken, soğutucu akışkan devresindeki soğutucu akışkanı ve soğutucu akışkan
yağını toplamalısınız.

DİKKAT
- Bu ürün soğutucu akışkan olarak Florokarbon (HFC) kullanır.
- Bu ürün “JAPONYA'nın Florokarbonların Akılcı Kullanımı ve Doğru Yönetimi Hakkında Sınıf 1
Yasası” ile belirtilmiştir.
- Atmosfere Florokarbon yaymak kesinlikle yasaktır. Bu ürünü onarmadan önce, soğutucuyu
“Soğutucu toplayıcı” ile toplamanız gerekir. Ardından, yetkili bir geri dönüşüm
kuruluşundan toplanan soğutucuyu atmasını isteyin.
- Soğutucu akışkanını yalnızca ekipman ve arızi cihaz hakkında gerekli bilgi ve deneyime
sahip personel yapmalıdır.
- Ürünün kapak panellerini sadece bakım personeli veya kalifiye personel açabilir.
- HFC tipi ve miktarı sayfa 1-4'te açıklanan ürün etiketinde bulunabilir.

DİKKAT
- Soğutucu akışkan ve soğutucu akışkan yağını yerel yönetmeliklere veya yönetmeliklere
uygun olarak atın.
- Soğutucu yağının toplanmasını yalnızca ürün ve arızi cihazlar hakkında gerekli bilgi ve
deneyime sahip personel gerçekleştirmelidir.
- Ürünün kapak panellerini sadece bakım personeli veya kalifiye personel açabilir.
- Açık olmayan bir şey varsa, lütfen servis ofisimizle iletişime geçin.
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1.4 Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Reddi /
Uyumluluk Gereksinimleri
Kullanılan ürün aşağıdaki “Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Reddi” ve “Uyumluluk Gereksinimleri” ne tabidir.
Ürünü kullanmadan önce okuyun ve kabul edin.

Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Reddi
1. Ürünün garanti süresi 1 yıl hizmet veya ürün tesliminden 1.5 yıl sonrasıdır. Ayrıca,
ürün dayanıklılık, çalışma mesafesi veya yedek parçalar gibi durumlara göre garanti
süresi belirlemiş olabilir. Lütfen size en yakın satış şubesine danışın.
2. Garanti süresi içinde bildirilen ve SMC'nin sorumluluğunda olan herhangi bir
arıza veya hasar için, yeni 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 sorumluluk reddini okuyun ve anlayın.
4.

Uyumluluk Gereksinimleri
1.

Kitle imha silahlarının (WMD) veya başka bir silahın üretimi için SMC ürünlerinin
üretim ekipmanı ile kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.

SMC ürünlerinin veya teknolojisinin bir ülkeden diğerine ihracatı, işlemde yer alan ülkelerin
ilgili güvenlik yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Bir SMC ürününün başka bir ülkeye
gönderilmesinden önce, bu ihracı düzenleyen tüm yerel kuralların bilindiğinden ve
uygulandığından emin olun.

3.

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

DİKKAT
SMC ürünlerinin yasal metroloji için bir araç olarak kullanılması amaçlanmamıştır.
SMC'nin satış yaptığı ölçüm cihazları, her ülkenin metroloji (ölçüm) yasalarıyla ilgili tip onay
testleri ile kalifiye olmamıştır. Bu nedenle, SMC ürünleri her ülkenin metroloji (ölçüm) yasaları
tarafından belirlenen işletme veya sertifikalandırma için kullanılamaz.
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Parça İsim ve Fonksiyonları

Bölüm 2

2.1 Parça İsim ve Fonksiyonları
Sağ havalandırma ızgarası
(hava deşarj açıklığı)
Fan motorundan sıcak hava
çıkıyor. Izgarayı engellemeyin.
Basınçlı hava girişi (IN)
Basınçlı hava çıkışı (OUT)
Lambalı anahtar
[Aç/Kapa Anahtarı]
Lamba normal çalışma
sırasında sürekli yanar.
Küresel Vana
Evaperatör Termometresi
Düşük basınç tarafındaki
soğutucu akışkan sıcaklığını
gösterir. Normal çalışma
sırasında yeşil alanda gösterir.
Otomatik Tahliye
Otomatik tahliyenin günde en
az bir kez düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Termal Röle
(Ön panel çıkarıldığında termal röle
görünür) Sıfırlama için sayfa 6-4'e
bakın.
Bağlantı Bloğu
- Ürünün ön panelini çıkarın. Güç kaynağı

kablosunu gerilim azaltıcıdan bağlayın.

Yüksek Basınç Anahtarı
(Ön panel çıkarıldığında yüksek
basınç anahtarı görünür) Sıfırlama
için sayfa 6-4'e bakın.
Elastik Rondela
Sinyal kablo girişi

Gerilim Azaltıcı
Güç besleme kablo girişi

L

（
N PE

）

(ekipman bağlantısı yapılacak)
Elektrik kabloları ile ilgili detaylar için 3-5'e
bakınız..
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Sol havalandırma ızgarası (hava giriş
açıklığı)
(Toz geçirmez filtre)
Soğutma için hava
girişi.Do not block
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Nakliye ve Kurulum
UYARI

Ürünü uygun bir şekilde kullanın ve ürünün kurulumu, çalışması, bakımı ve kontrolleri
sırasında güvenliğe, özellikle operatörlerin fiziksel güvenliğine dikkat edin.

DİKKAT
Tehlikeli işleri içeren nakliye, kurulum ve bakım işlemleri, ürün ve sistem hakkında bilgi
sahibi olan ve deneyimli personel tarafından yapılmalıdır.

3.1 Nakliye
Ürünü taşırken aşağıdaki talimatları izleyin.
- Ürünü taşırken, ürünün yana doğru eğilmemesine özen göstererek yanından dikkatlice kaldırın..
- Yan yatan ürünü taşımayın, aksi takdirde ürün zarar görür.
- Ürünü askıya almayın.
- Hava filtresini, vs. nakliye sırasında hava giriş ve çıkış bağlantı elemanlarına monte

etmeyin. Monte edilmeleri gerekiyorsa, nakliye sırasında titreşimi önlemek için parçayı bir
braketle destekleyin.

UYARI
Bu ürün ağırdır. Nakliye sırasında riskten kaçınmak için yukarıdaki önlemleri alın.
Ürün 50kg'dan fazla paket ağırlığında olduğundan ürünü bir forkliftle taşıyın. Forklift ile
taşıma, lisansa sahip personel tarafından yapılmalıdır.
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3.2 Kurulum
3.2.1

Ortam

Arızaya neden olabileceği için aşağıdaki ortamlarda kullanmayın. Bu talimatlar dikkate
alınmazsa, potansiyel arıza veya ürün hasarı meydana gelebilir..
- Hava kurutucunun rüzgar veya yağmurla doğrudan temas halinde olacağı yerlerden kaçının. (Bağıl
nemin% 85 veya daha fazla olduğu yerlerden kaçının)
- Ürünün üzerine su, su buharı, tuzlu su veya yağ sıçrayabileceği yerlerden kaçının.
- Toz veya diğer parçacıkların bulunduğu yerlerden kaçının.
- Yanıcı veya patlayıcı gazların bulunduğu yerlerden kaçının.
- Aşındırıcı gazların, çözücülerin veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerden kaçının.
- Doğrudan güneş ışığı veya ısı yayan yerlerden kaçının.
- Ortam sıcaklığı aşağıda belirtilen sınırları aştığı yerlerden kaçının.
Çalışma sırasında: 2 ile 45oC arası
Depolama sırasında: 0 ile 50oC arası (boruların içinde drenaj suyu olmadığında)
- Sıcaklığın önemli ölçüde değiştiği yerlerden kaçının.
- Güçlü manyetik gürültünün oluştuğu yerlerden kaçının. (Güçlü elektrik alanının, güçlü manyetik
alanların veya aşırı gerilimin oluştuğu yerlerden kaçının).
- Statik elektriğin oluştuğu yerlerden veya ürünün statik elektriği boşaltmasını sağlayan koşullardan kaçının.
- Yüksek frekansların oluştuğu yerlerden kaçının.
- Şimşek çarpması nedeniyle hasar meydana gelebilecek yerlerden kaçının.
- Taşımacılık için kullanılan araç, gemi vb. makinelere monte etmekten kaçının.
- 2000 metre üstü rakımdaki yerlerde kullanmaktan kaçının.
- Güçlü darbelerin veya titreşimlerin olduğu yerlerden kaçının.
- Ürünü deforme edecek kadar kuvvetli muazzam kuvvet uygulanan veya ağır bir cisimden ağırlığın
uygulandığı yerlerden kaçının..
- Bakım için yetersiz alana sahip yerleden kaçının.
Bakım için gerekli alanlar
Ön: 600 mm
Arka: 600 mm
Üst: 600 mm
Sağ taraf: 600 mm
Sol taraf: 600 mm
- Havalandırma ızgarasının engellendiği yerlerden kaçının.
- Hava kurutucusunun bir hava kompresöründen veya başka bir kurutucudan çıkan yüksek sıcaklıkta
hava çekeceği yerlerden kaçının.
- Hızlı basınç dalgalanmaları veya akış hızı değişikliklerinin oluştuğu pnömatik devrelerden kaçının.

UYARI
Ürünü basınçlı hava veya aşağıdaki maddeleri içeren ortamlarda kullanmayın veya
saklamayın. Aksi takdirde, arıza veya parça hasarı meydana gelebilir.
Aşındırıcı gaz, organik çözücüler veya kimyasallar
.

3.2.2

Sabitleme

- Ürün titreşimsiz, sabit, yatay düz bir yüzeye kurulmalıdır.
- Bölüm 7.3'ün 7 Boyutuna bakın.
- Aksesuar olarak ayrıca satılan ankraj cıvata setlerini öneriyoruz.
Ürün Kodu

Ürün İsmi

Ad.

IDF-AB500

Temel cıvataları seti

1 (4parça ./ set)
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3.2.3

Borulama

 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 60oC'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
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3.2.4

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.

UYARI
Yoğuşma suyu tahliyesi için, güvenlik kılavuz çizgisini takip edin ve koruyucu gözlük, önlük
ve eldiven giyin.
Yoğuşma suyu drenajında yağ bulunduğunda, tehlikeli maddeler bulunabilir. Yerel
yönetimlerin tüzüğüne veya düzenlemesine göre işlem yapınız.

DİKKAT
Kurutma makinesinin çalışması sırasında küresel vanayı daima açık tutun. Küresel vana
kapandığında,yoğuşma suyu tahliyesi tahliye edilemez.
Tahliye musluğunu”S” tarafında tutun. Tahliye musluğu “O” tarafındaysa, basıçlı hava
akmaya devam eder.

Tutucu
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3.2.5

Elektrik Kablolama
UYARI

- Elektrik tesisat işleri sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kablolamadan önce güvenlik için güç kaynağını kesin. Enerji verilen ürünle kablo
bağlantısı kesinlikle yasaktır.
- Ürünün teknik özelliklerine uygun bir güç kaynağı kullanın.
- Herhangi bir dalgalanma etkisinden arınmış, istikrarlı bir yerden güç sağlayın.
- Tek bir sokete çok fazla kablo takmayın. Yangına neden olabilir.
- Acil durdurma donanımlı bir sistemden güç sağlayın.
- Kompresör motorunun elektrik çarpmasını ve yanmasını önlemek için, kaçak akım ve yük
kapasitesinin hassasiyeti ile toprak kaçağı kesicisini seçin ve Bölüm 7.1
Spesifikasyonlarına bakarak besleme gücü tarafına monte edin.
- Kesiciyi doğru şekilde takın, böylece tüm güç kapatılabilir ve çalışma paneline kolay
erişim sağlanır.
- Geçerli yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına uygun bir kesici takın.
- Ekipman güvenlik için topraklanmalıdır.
- Topraklama kablosunun uzunluğuna, dış kuvvet uygulanmayacak şekilde izin verin.
- Diğer kabloları bağlamadan önce topraklama kablosunu bağlayın ve kabloları çıkarırken en
son çıkarın.
- Topraklamayı su borusuna, gaz borusuna veya bir aydınlatma çubuğuna bağlamayın.
- Ürünün dahili elektrik kablolarında değişiklik yapmayın.
- Avrupa'da kullanım için, ürünün güç kaynağına uygulanabilir IEC standartlarına uygun
bir kesici takın.

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 (1.25mm 2)

IDFA90-23

12AWG (3.5mm 2)

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
Uygulanabilir kıvrım terminal
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IDFA70-23

IDFA80-23

M3.5
1.25-3.5
(Terminal genişliği 8.5mm veya
daha az)

IDFA90-23
M4.0

3.5-4

5.5-4

(Terminal genişliği 9.5mm veya
daha az)
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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.

Ön P

Gerilim azaltıcı
Güç besleme girişi

Bağlantı bloğu

[Bağlantı bloğu]
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3.3 Yeniden Kurulum Hakkında Uyarılar
DİKKAT
Yalnızca ürün ve arızi cihazlar hakkında yeterli bilgiye sahip olan bir kişi ürünü
başka bir yere yeniden yüklemelidir.
Bazı işlemlerden sonra (deneme çalıştırması dahil) ürünü taşır ve başka bir yere yeniden takarsanız, bölüm
2'deki tüm kurulum yönergelerinin yanı sıra aşağıdaki yönergelere uyulmalıdır.
Güç kablosunun sökülmesi
Güç kablosunu sökmeden önce güç kaynağını kesin.

UYARI
Kablolama işini sadece kalifiye personel yapmalıdır.
Kablolamadan önce güvenlik için güç kaynağını kesin. Enerji verilen ürünle kablo
bağlantısı kesinlikle yasaktır.
.
Hava borularının çıkarılması

UYARI
Borulama işini sadece kalifiye personel yapmalıdır.
Boruları çıkarmadan önce basınçlı hava kaynağını güvenlik açısından üründen ayırın.
İçinde basınçlı hava basıncı kaldığında boruları çıkarmayın.

Boruları söktükten sonra sızdırmazlık bandını tamamen çıkarın. Kalan bant, ürüne girerek hatalı
soğutmaya veya arızaya neden olabilir.
Artık basınçlı hava tahliye prosedürü
1) Kurutucu çıkarılmış olsa bile, baypas boru vansını sadece basınçlı hava gerektiğinde açın.
2) Basınçlı hava giriş ve çıkış vanalarını kapatın.
3) Otomatik tahliyenin küresel vanasının açık olduğundan emin olun.
4) Tahliye musluğu tutma klipsini sökün.
5) Otomatik tahliyenin tahliye musluğunu "O" tarafına çevirin ve basınçlı havayı üründen boşaltın.

Klipsi sökün
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Çalıştırma/Kapatma
DİKKAT

Yalnızca ürün ve arızi cihazlar hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip bir kişi
ürünü çalıştırmalı veya kapatmalıdır.

4.1 Çalıştırmadan önce yapılacak 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.

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

DİKKAT
Sık sık AÇMAK ve KAPATMAK arızaya yol açar.
Otomatik tahliye normalde açıktır ve hava basıncı 0,1 MPa veya daha fazla olduğunda
vana kapanır. IN yan valfi açılmaya başladığında, basınç 0,1 MPa'ya ulaşana kadar hava
tahliye çıkışından akar. Hava kompresörü deşarj akış hızı küçük olduğunda basınç
0.1MPa'ya ulaşmayabilir.
Basınç veya akış hızında ani bir değişiklik olursa, nemlendirilmiş tahliye ikincil boru hattına
akabilir. Bu koşulların olduğu yerlerde ürünü kullanmayın.
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4.3 Durdurma
1) Anahtarlı lambayı kapatın.
2) Lamba sönecek ve operasyon duracaktır.

4.4 Yeniden başlatma hakkında uyarılar
Ürünü yeniden başlatmadan önce en az 3 dakika bekleyin. Ürün durdurulduktan sonra 3 dakika içinde yeniden
başlatılırsa, koruma devresi etkinleştirilir ve hava kurutucusu başlamaz.
İşlem başlamazsa, Bölüm 6 Sorun Giderme bölümüne bakarak yeniden başlatın.

4.5 Yeniden başlatmadan önce yapılacak kontroller
Çalışmaya başlarken aşağıdaki noktaları kontrol edin. Herhangi bir anormallik meydana gelirse
çalışmayı derhal durdurun. Anahtarı lambayla kapatın ve güç kaynağının kesicisini kapatın.
- Basınçlı hava kaçağı olmamalıdır.
- Hava basıncı, sıcaklık, akış hızı ve ortam sıcaklığı ürünün teknik özellikleri yazan
değerlerine uygunluk kontrolü.
- Tahliye suyunun tahliye borusundan çıktığını doğrulayın.
- Evaperatör termometresi yeşil bölgede olduğunu kontrol edin.
- Hava kurutucusunun basınçlı hava çıkışından tahliye olmamalıdır.
- Üründen kaynaklanan gürültü, titreşim veya koku ile ilgili herhangi bir anormallik olmamalıdır..

4.6 Uzun süre çalışmama durumunda alınacak
önlemler
- Ürün 24 saatten fazla kullanılmadığında, güvenlik ve enerji tasarrufu için çalıştırma anahtarını veya
güç kaynağını kapatın. Basınçlı hava borularından basıncı boşaltmanız önerilir.
- Hava kurutucusundaki kalıntı drenaj, işlem yeniden başlatıldığında prizin üzerine sıçrayabilir, bu
nedenle hava kurutucusunun çıkışına bir filtre takılması önerilir.
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Kontroller ve Bakım
UYARI

Yalnızca ürün ve arızi cihazları hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerin
bakım yapmasına izin verilir.
Bakımdan önce, bu kullanım kılavuzundaki önemli uyarı bildirimlerini okuyun ve
anlayın.

TEHLİKE
Paneli çıkarırken güç kaynağını kapatın.
Parçaları değiştirmeden veya temizlemeden önce, gösterge “0” gösterene kadar ürünün
içinde kalan basınçlı havayı boşalttığınızdan emin olun.
Otomatik tahliye muhafazası tertibatını dahili olarak hava basıncı kalacak şekilde
çıkarmayın. Üründe artık basınç varsa, söküldüklerinde parçaların dışarı atılması gibi
beklenmedik bir kaza tehlikesi olacaktır.
Güç kaynağı parçaları ısınır ve çalışma sırasında yüksek gerilimle uygulanır. Isı yanıklara
veya yüksek voltaj nedeniyle elektrik çarpmasına neden olabilir. Lambalı anahtar kapatılsa
ve işlem durdurulsa bile, birincil hatta elektrik uygulanacaktır. Birincil hat çalışması
sırasında, kullanıcının ekipmanının elektrik kaçağı kesicisini kapatın.
Cihazın çalışması dursa bile, artık ısı nedeniyle yanma tehlikesi vardır. Sıcaklık 50 ° C veya
altına düşene kadar ürünün içindeki parçalar üzerinde çalışmaya başlamayın. Yaklaşıl: 10
ila 15 dakika
Otomatik tahliye bakım çalışması sırasında kondensat ile temas etme olasılığı vardır. İşçiyi
güvende tutmak için tanımladığınız prosedürü izleyin.
(örn. Koruyucu gözlük, önlük ve eldiven takın).
Otomatik tahliyenin temizlenmesi için sulu bir nötr deterjan çözeltisi kullanın ve çözücü
kullanmayın.
Panelleri ve otomatik tahliye muhafazası tertibatını çıkarırken, keskin kenarlardan
kaynaklanan yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven giyin.

5.1 Günlük Kontroller
Günlük kullanımdan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Herhangi bir anormallik bulunduğunda, işlemi
derhal durdurun ve Bölüm 6 Sorun Giderme'ye bakın.
- Basınçlı hava kaçağı olmamalıdır.
- Çalışma sırasında lamba yanıyor olmalıdır.
- Kondensatın tahliye borusundan çıktığını doğrulayın.
- Evaperatör termometresi yeşil alanda olmalıdır.
- Üründen kaynaklanan gürültü veya titreşimle ilgili herhangi bir anormallik olmamalıdır.
- Üründen koku veya duman olmamalıdır.
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5.2 Periyodik Bakımlar
5.2.1

Havalandırma ızgarasındaki toz geçirmez filtrenin temizlenmesi

Havalandırma ızgarasının tozunu ve parçacıklarını gidermek için filtreyi her ay vakumlayın veya hava ile üfleyin.

DiKKAT
Hava üfleme sırasında koruyucu gözlük veya maske takın.

5.2.2

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.

UYARI
- Bakım işlemine başlamadan önce otomatik tahliyenin kalan basıncını boşalttığınızdan
emin olun.
- Hazne düzeneği kırılmış veya çok kirliyse, yenisiyle değiştirin.
(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.)

Klipsi çıkartın

IDFA60/70/80/90 Serisi

Tahliye
musluğu
“O”: (Açık)
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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
İşareti hizalayın
ve hazne tertibatını
aşağı çekin.

Hazne O-ringi

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 Kodu.

Ürün İsmi

Ad.

AD52-A

Hazne Tertibatı

1

KA00463

Hazne O-ringi

1

AD402P-040S

Eleman

1
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Bölüm 6

Sorun Giderme

6.1 Sorun Giderme
Herhangi bir anormallik bulunursa aşağıdaki tabloya bakın. Net olmayan bir şey varsa, lütfen güç kaynağını
kapatın ve servis ofisimize başvurun.
Sorunlar
Muhtemel Sebepler
Anahtar açık olsa
bile, hava
kurutucu
çalışmıyor ve
çalışma lambası
yanmıyor.

Lamba söner
ve işlem durur.

(Koruma devresi
aktif. Koruma
devresini
sıfırlayarak ilgili
6.2 Termal röleyi
ve Yüksek Basınç
Anahtarını
sıfırlayın).

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

Çözüm
- 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

- Uzaktan çalıştırma sinyalinin durumunu kontrol edin.

KAPALI. (T 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.

- Havalandırma ızgarası duvardan 600 mm veya
daha fazla olacak şekilde monte edin.

Basınçlı hava sıcaklığı çok yüksek.

- Hava kompresörünün tahliye hava sıcaklığını
azaltmak için hava kompresörünün
havalandırma koşullarını iyileştirin veya ortam
sıcaklığını düşürün.

- Havalandırma ızgarasını her ay temizleyin.

- 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 kaynağı voltajının geçici olarak izin verilen
dalgalanması, nominal voltajın +/-% 10'u
dahilinde)
İşlem durduktan sonra 3 dakika
içinde yeniden başlatıldı.
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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
.
Ünite yeniden başladığında hava
kurutucusunda tahliye suyu
kalması,.

Boru tesisatı, hava kurutucusu
olmayan ayrı bir hava hattından
boru ile birleşir.
Büyük basınç düşüşü Kurutucu borularının giriş /
çıkışındaki vana tam olarak
açılmamış.

Tahliye musluğunu
kılavuzun "O"
tarafına çevirirken
bile tahliye deşarj
olmaz.

- Hava depolama tankı kurun.
- Aralıklı çalışmalardan kaçının.
- Hava kurutucunun çıkışına bir filtre takın.
- Çalışmayı durdurduktan veya yeniden başlattıktan
sonra kalan tahliyeyi önlemek için üniteyi hava ile
üfleyin.
- Olmayan bir hatta bir hava kurutucu takın.
- İki hattı birbiriyle ayrılmayacak şekilde ayırın.
- Kurutucunun girişindeki / çıkışındaki vana
tamamen açılmalıdır.

Basınçlı hava borularındaki hava
filtresi tıkalı.

- Filtre elemanını değiştirin.

Tahliye musluğu egzoz çıkışı tıkalı.

- Hazne tertibatını temizleyip hava ile üfleyerek
tıkanıklığı giderin.
Veya çanak grubunu değiştirin.
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Sorunlar
Otomatik
tahliyeden
hava kaçağı

Muhtemel Sebepler

Çözüm

Hazne
ile
gövde
arasındaki boşluktan
hava sızıyor..
Hazneden hava
sızıyor.

Haznenin O-ringi hasarlı.

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.

- Replace the bowl O-ring with a
new one. When assembling the
bowl O-ring, add grease. (Note)
- Replace the bowl assembly. Or
replace with a metal bowl
assembly.
- Replace the bowl assembly.

Tahliye musluğu O-ringi hasarlı.

- Replace the bowl assembly.

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.

Hazne hasarlıdır.

Tahliye musluğu gevşetildi.
Tahliye çıkışı çalışmıyor..

Eleman tıkanmıştır.

Not) Gres yağı olarak Du Pont’ın Krytox GPL 207 önerilir.
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6.2 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.
Termik rölenin yeri ve yüksek gerilim basınç şalteri için, bkz sayfa 2-1.
Termal rölenin veya yüksek gerilim basınç anahtarının etkinleştirilmesinin nedenini ortadan kaldırmak için Bölüm
6.1 Sorun Giderme'ye bakın..

UYARI
Paneli çıkartmadan önce lambayı kapatın ve ürünün güç kaynağını kapatın..

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)
Yüksek Basınç
Anahtarı Reset
Butonu (Kırmızı)

(3) Termal rölenin ekran penceresinde yeşil çubuğun
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.
(4) Paneli yerine montajlayın.

Ekran

(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.
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Bölüm 7

Dökümanlar

7.1 Özellikler
Modeller
Özelikler

Çalışma
Aralığı
(Not 1)

Akışkan
Hava Giriş Sıcaklığı
Hava Giriş Basıncı

MPa

Ortam Sıcaklığı (Nem)

o

(Not 2)

Hava
Debi
Kape
sitesi Kompresör
m3/h Emme
Koşulları
(Note 3)

IDFA80-23 IDFA90-23

5 - 65

C
C

Çıkış havası
basınç çiğlenme
noktası
Çıkış havası
basınç çiğlenme
noktası
Çıkış havası
basınç çiğlenme
noktası
Çıkış havası
basınç çiğlenme
noktası
Çıkış havası
basınç çiğlenme
noktası
Çıkış havası
basınç çiğlenme
noktası

Hava Giriş Basıncı
Hava Giriş SIcaklığı
Ortam Sıcaklığı

0.15 to 1.0 (Not 8)
2 - 45 (Bağıl nem %85 veya daha az)

3 oC

204

312

552

810

7 oC

300

408

654

900

10oC

360

480

720

960

3 oC

216

331

585

859

7 oC

318

432

693

954

10oC

382

509

763

1,018

MPa
o
C
o
C

0.7
35
25
Tek Faz 230 VAC (50Hz) İzin verilen
voltaj dalgalanması +/-10% (Not 4)
Düzeltme faktörü ile hesaplanan hava
akışı (bkz. Bölüm 7-2)

Güç Besleme Voltajı (Frekansı)
Maks. Hava Debisi Kapasitesi
Elektrik
Spekt.

IDFA70-23

Basınçlı Hava
o

Standard
koşulları
(ANR)

Anma
Değerleri

IDFA6023

Güç Tüketimi (Not 5)

W

820

1300

1950

2220

Akım Tüketimi (Not 5)

A

4.9

7.2

12.0

13.0

A

10

15

20

30

Uygulanabilir toprak kaçağı kesici
kapasitesi (hassasiyet akımı: 30mA)
Soğutma Metodu
Soğutucu Akışkan
Soğutucu Akışkan Miktarı

Hava Soğutmalı Soğutucu
R410A (HFC) GWP:2088 (Not 7)
g

Otomatik Tahliye
Tahliye Borusu(Dış Çap)
Boru Port Çapı
Ağırlık
Kaplama Rengi
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mm

kg

390 +/- 530 +/- 10 630 +/- 10
780 +/10
10
Şamandıra tipi (Normalde açık: Min.
İşletme basıncı 0.1 MPa)
12
R1
R1 1/2
R
2
49
68
95
110
Panel: Beyaz 1
Taban: Gri 2
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Not 1: Çalışma aralığı normal hava akış kapasitesi ile kullanımı garanti etmez.
Not 2: ANR, aşağıdaki koşulları gösterir: 20 ° C sıcaklık, atmosferik basınç ve% 65 bağıl nem.
Not 3: Kompresör emme koşulu ile dönüştürülen hava akış kapasitesi [32 ° C, atmosferik basınç ve% 75
bağıl nem].
Not 4: Bu ürünü sürekli voltaj dalgalanmalarıyla kullanmayın.
Not 5: Bu değerler, nominal koşullar altında referans değerlerdir ve garanti edilmez. Bu değerleri
termal ayar değerleri vb. için kullanmayın.
Not 6: Seçenek R dışındaki ürünler bir toprak kaçağı kesicisi ile donatılmamıştır. Ayrı olarak uygun bir
toprak kaçağı kesicisi satın alın. 30mA kaçak akım hassasiyetine sahip bir toprak kaçağı kesicisi
kullanın.
Not 7: Bu, IPCC4 AR4 tarafından belirtilen değerdir. “JAPONYA Florokarbonların Akılcı Kullanımı ve Düzgün
Yönetimi Hakkında Sınıf 1 Yasası” ile belirtilen değer R410A GWP: 2090'dır.
Not 8: Maksimum çalışma basıncı standart olarak 1.0MPa'dır, ancak Seçenek L veya Seçenek V'yi
seçerken 1.6MP elde etmek mümkündür.

Düzeltme Faktörü
Hava giriş sıcaklığı (oC)
5 - 25

30

35

40

45

50

55

60

65

1.42

1.15

1.00

0.71

0.62

0.50

0.40

0.33

0.21

Hava giriş basıncı (MPa)
0.3

0.4

0.5

0.6

0.7 to 1.6

0.71

0.75

0.82

0.89

1.00

Ortam sıcaklığı (oC)
2 to 25

30

35

40

45

1.0

0.85

0.80

0.73

0.62

Hesaplama örneği: Aşağıdaki koşullar altında IDFA60'ın çiğlenme noktası 10 oC'ye ayarlandığında
hava akış kapasitesi
< Çalışma koşulları :Hava giriş sıcaklığı: 35oC, Hava giriş basıncı: 0.6MPa, Ortam Sıcakl.: 35oC
＞ 360 m3/h(ANR) ×1.00 × 0.89 × 0.80 ＝256 m3/h(ANR)

7.2 Soğutucu Akışkan ve GWP Değeri
Soğutucu
Akışkan

R410A

Küresel Isınma Potansiyeli
(GWP)
Gözden Geçirilmiş
517/2014 No'lu Tüzük (IPCC
Florokarbonların Geri Kazanımı
AR4'e göre)
ve İmha Yasası
(Japon kanunu)
2,088

2,090

Not 1: Bu ürün hava geçirmez bir şekilde kapatılmıştır ve florlu sera gazları (HFC) içerir.
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7.3 Ölçüler
Basıçlı hava girişi
Port ölçüsü

J

P

C

F

Basınçlı hava çıkışı
Port ölçüsü

Unit: mm

M

L

Unit: mm
Model

Port
Ölçüsü

A

B

C

D

E

F

IDFA60

R1

307

745

605

161

405

681

IDFA70

R1-1/2

342

890

825

176

480

905

957

863

169

480

958

IDFA80

R2

IDFA90

438

G

94

219

H
71
68
78

J

K

46

12.5

100

11.0

L

M

330
365
463

20

[N]

O

P

704

355

126

849

390

81

916

485

170

（Delik çapı:Ø13）

Ankraj cıvatası yeri

Birim:
mm

IDFA80
IDFA90

IDFA60
745

(957)

(Kurutucu
dıştan dışa)
エアドライヤ外寸

(Kurutucu dıştan
dışa)

704

916

ヤ外ラ

エアド

IDFA70
890

エアドライヤ外寸
(Air
dryer outside)

(485)

463

イ

(Kurutucu dıştan
dışa)

355

Kurutucu dıştan
dışa

330

寸

390

(Kurtucu dıştan
dışa)

365

849

エアドラ
イ
ヤ
外
寸
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7.4 Elektrik Devresi
■IDFA60/70
230VAC 1PH 50Hz

SEMBOL

AÇIKLAMA

CM

Soğutucu Kompresör

OLR

Aşırı Akım Rölesi

FM

Fan Motoru

MC

Manyetik Kontaktör

PRS

Yüksek Basınç Anahtarı

PRS2

Basınç Anahtarı

ILS

Lambalı Anahtar

THR

Ternal Röle

C01

Soğutma kompresörü için kondansatör

C11

Fan motoru için kondansatör

TB

Bağlantı Bloğu

CN

Konektör

GFCI

Toprak hatası devre kesicisi

EDV

Elektronik kaçak valfi

PE

Topraklama koruması

SEMBOL

■IDFA80/90
230VAC 1PH 50Hz

IDFA60/70/80/90 Serisi

Kablo Rengi

(BK)

Siyah

(WH)

Beyaz

(GR)

Gri

(SY)

Açık mavi

(BU)

Mavi

(BR)

Kahverengi

(G/Y)

Yeşil/Sarı

7.4 Elektrik Devresi
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7.5 Hava/Soğutucu Akışkan Devresi
Evaperatör
termometresi

Basınçlı Hava
Girişi

Basınçlı Hava
Çıkışı

Hava Devresi
İlk önce hava kurutucusuna giren nemli sıcak hava yeniden ısıtıcıya gider 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 fazla soğutulur. Son olarak
hava, hava kurutucuya gelen sıcak hava ile ısıyı değiştirir ve sıcaklığı artar ve hava kurutucusunu
ılık, kuru hava olarak terk eder.

Soğutucu Akışkan Devresi
Soğutucu akışkan devresindeki florokarbon gazı (HFC) kompresör tarafından sıkıştırılır ve sıvı
hale gelmesi için kondenser tarafından soğutulur. 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 kontrol valfi, basınçlı hava yeterince
soğutulduğunda açılır ve aşırı soğutma nedeniyle yoğunlaşmış suyun donmasını önler.
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