Oil-injected rotary screw compressors

People. Passion. Performance.

CPVS 40, CPVS 50, CPVS 60, CPVS 75, CPVS 95, CPVS 100,
CPVS 120, CPVS 150

Kullanım kılavuzu

Oil-injected rotary screw compressors

CPVS 40, CPVS 50, CPVS 60, CPVS 75, CPVS 95,
CPVS 100, CPVS 120, CPVS 150
Aşağıdaki seri numarasından sonrası: API 172 431

Kullanım kılavuzu
Orijinal kullanım kılavuzunun çevirisidir

Telif Hakkı açıklamaları
Bu belgenin içeriğinin veya herhangi bir bölümünün izinsiz olarak kullanılması veya
kopyalanması yasaktır.
Bu, özellikle ticari markalar, model adları, parça numaraları ve çizimler için geçerlidir.
Bu kullanım kılavuzu CE işaretli ve CE işaretsiz makineler için geçerlidir. Uyum
Beyanında belirtilen şekilde ilgili Avrupa yönetmeliklerinin hükümlerini karşılamaktadır.

2015 - 03
No. 2992 7101 51

www.cp.com

Kullanım kılavuzu

İçindekiler
1

Güvenlik önlemleri..........................................................................................................5

1.1

GÜVENLIK SIMGELERI.......................................................................................................................... 5

1.2

GENEL GÜVENLIK ÖNLEMLERI................................................................................................................5

1.3

MONTAJ SIRASINDA UYGULANACAK GÜVENLIK ÖNLEMLERI........................................................................... 6

1.4

ÇALIŞTIRMA SIRASINDA UYGULANACAK GÜVENLIK ÖNLEMLERI.......................................................................7

1.5

BAKIM VEYA ONARIM SIRASINDA UYGULANACAK GÜVENLIK ÖNLEMLERI........................................................... 8

2

Genel açıklama..............................................................................................................10

2.1

GIRIŞ.............................................................................................................................................10

2.2

HAVA VE YAĞ DEVRESI...................................................................................................................... 12

2.3

REGÜLASYON SISTEMI....................................................................................................................... 15

2.4

ELEKTRIK SISTEMI.............................................................................................................................16

3

Graphic kontrol cihazı.................................................................................................. 19

3.1

KONTROL CIHAZI.............................................................................................................................. 19

3.2

KONTROL PANELI..............................................................................................................................20

3.3

KULLANILAN SIMGELER...................................................................................................................... 21

3.4

ANA EKRAN..................................................................................................................................... 25

3.5

MENÜLERIN GÖRÜNTÜLENMESI............................................................................................................ 27

3.6

GIRIŞLER MENÜSÜ............................................................................................................................ 28

3.7

ÇIKIŞLAR MENÜSÜ............................................................................................................................ 30

3.8

SAYAÇLAR...................................................................................................................................... 31

3.9

KONTROL MODU SEÇIMI..................................................................................................................... 32

3.10

SERVIS MENÜSÜ...............................................................................................................................33

3.11

REGÜLASYON MENÜSÜ...................................................................................................................... 37

3.12

AYAR NOKTASININ DEĞIŞTIRILMESI....................................................................................................... 38

3.13

KAYIT BILGISI MENÜSÜ.......................................................................................................................40

3.14

HAFTALIK ZAMANLAYICI MENÜSÜ.......................................................................................................... 41

2

2992 7101 51

Kullanım kılavuzu

3.15

TEST MENÜSÜ..................................................................................................................................50

3.16

GENEL AYARLARIN DEĞIŞTIRILMESI.......................................................................................................51

3.17

GENEL MENÜ...................................................................................................................................52

3.18

KULLANICI PAROLASI MENÜSÜ............................................................................................................. 53

3.19

ERIŞIM ANAHTARI MENÜSÜ................................................................................................................. 55

3.20

PROGRAMLANABILIR AYARLAR............................................................................................................. 56

4

Montaj............................................................................................................................ 58

4.1

BOYUT ÇIZIMLERI..............................................................................................................................58

4.2

MONTAJ ÖNERISI..............................................................................................................................59

4.3

SIMGELER.......................................................................................................................................62

5

Çalıştırma talimatları.................................................................................................... 64

5.1

İLK ÇALIŞTIRMA................................................................................................................................ 64

5.2

BAŞLAMADAN ÖNCE.......................................................................................................................... 67

5.3

ÇALIŞTIRMA ....................................................................................................................................68

5.4

ÇALIŞMA SIRASINDA.......................................................................................................................... 70

5.5

DURDURMA .................................................................................................................................... 72

5.6

DEVRE DIŞI BIRAKMA.........................................................................................................................72

6

Bakım............................................................................................................................. 74

6.1

ÖNLEYICI BAKIM PROGRAMI................................................................................................................ 74

6.2

MONTAJ SONRASI SAKLAMA................................................................................................................ 76

6.3

SERVIS KITLERI................................................................................................................................ 76

6.4

KULLANILMIŞ MALZEMENIN ATILMASI..................................................................................................... 77

7

Ayarlar ve servis prosedürleri..................................................................................... 78

7.1

HAVA FILTRESI.................................................................................................................................78

7.2

YAĞ VE YAĞ FILTRESININ DEĞIŞTIRILMESI.............................................................................................. 79

7.3

YAĞ SEPARATÖRÜNÜN DEĞIŞTIRILMESI..................................................................................................80

2992 7101 51

3

Kullanım kılavuzu

7.4

SOĞUTUCULAR................................................................................................................................ 81

7.5

FILTRE PANELI................................................................................................................................. 82

7.6

EMNIYET VALFLERI............................................................................................................................83

7.7

KURUTUCU BAKIM TALIMATLARI............................................................................................................83

8

Sorun çözme................................................................................................................. 85

9

Teknik veriler.................................................................................................................89

9.1

ELEKTRIK KABLOSU BOYUTU VE SIGORTALAR..........................................................................................89

9.2

REFERANS KOŞULLARI VE SINIRLAMALAR............................................................................................... 99

9.3

KOMPRESÖR VERILERI..................................................................................................................... 100

10

Seçenekler...................................................................................................................102

10.1

ENERJI GERI KAZANIMI.....................................................................................................................102

10.2

ECO6I........................................................................................................................................ 110

10.3

OTOMATIK TAHLIYE......................................................................................................................... 121

10.4

AĞIR IŞ FILTRESI............................................................................................................................ 122

10.5

ÖN FILTRELEME PANELLERI...............................................................................................................123

10.6

DÖNÜŞ YÖNÜ GÖSTERGESI - FAZ KONTROL BIRIMI................................................................................ 125

10.7

ÖZEL YAĞLAR................................................................................................................................125

10.8

SANTRIFÜJ SU AYRIMI......................................................................................................................126

10.9

TROPIKAL TERMOSTATIK VALF........................................................................................................... 126

11

Denetim talimatları......................................................................................................127

12

Basınçlı ekipmanlar yönergeleri................................................................................128

13

Uyumluluk beyanı....................................................................................................... 130

4

2992 7101 51

Kullanım kılavuzu

1

Güvenlik önlemleri

1.1

Güvenlik simgeleri

Açıklamalar
Hayati tehlike
Uyarı
Önemli not

1.2

Genel güvenlik önlemleri
1. Bu cihazı çalıştırırken, operatör güvenli çalışma uygulamalarını kullanmalı ve ilgili tüm iş emniyeti
gerekleri ve mevzuatına uymalıdır.
2. Bu kılavuzda bulunan emniyete ilişkin bir beyanın yürürlükteki mevzuata uymadığı durumlarda,
ikisinden en katı kural getiren geçerli olacaktır.
3. Montaj, işletim, bakım ve onarım işleri sadece yetkili, eğitimli, uzman personel tarafından
gerçekleştirilmelidir. Personel; kişisel koruyucu ekipmanı, uygun aletleri ve tanımlanmış prosedürleri
kullanarak güvenli çalışma uygulamalarını yerine getirmelidir.
4. Kompresör, soluma havası kalitesine uygun hava üretme kapasitesine sahip değildir. Soluma havası
kalitesinde hava elde etmek için sıkıştırılan hava yürürlükteki yönetmelik ve standartlara uygun
olarak saflaştırılmalıdır.
5. Herhangi bir bakım, onarım işlemi, ayarlama veya rutin olmayan diğer kontrollerden önce:
• Kompresörü durdurun
• Acil durdurma düğmesine basın
• Gerilimi kesin
• Kompresörün basıncını tahliye edin
• Lock Out - Tag Out (LOTO):
• Güç kesici anahtarı açın ve kişisel bir kilitle kilitleyin
• Güç kesici anahtarı servis teknisyeninin adıyla etiketleyin.
• Frekans dönüştürücüyle çalıştırılan ünitelerde, herhangi bir elektrik onarımına başlamadan önce
10 dakika bekleyin.
• Bakım işleminden önce hiçbir zaman gösterge lambalarına veya elektrikli kapı kilitlerine
güvenmeyin; her zaman bağlantıyı kesin ve ölçme cihazıyla kontrol edin.
Makinede gerilim hatası sonrası otomatik tekrar başlatma işlevi bulunuyorsa ve bu işlev
etkinse güç kesildiği sırada çalışıyor olması durumunda, güç tekrar verildiğinde
makinenin otomatik olarak tekrar başlatılacağını unutmayın!

6. Basınçlı hava ile kesinlikle oynamayın. Cildinizin basınçlı havayla temas etmemesini sağlayın veya
basınçlı havayı insanlara doğru yöneltmeyin. Elbiselerinizdeki kirleri temizlemek için kesinlikle
basınçlı hava kullanmayın. Ekipmanı temizlemek için hava kullanırken çok dikkatli olun ve koruyucu
gözlük takın.
7. Ünitenin sahibi üniteyi güvenli çalışma durumunda muhafaza etmek zorundadır. Güvenli çalışmayı
engelleyici parçalar ve aksesuarlar yenilenecektir.
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8. Ünitenin veya bileşenlerinin üzerinde yürümek ya da ayakta durmak yasaktır.

1.3

Montaj sırasında uygulanacak güvenlik önlemleri
Bu önlemlerin ihmal edilmesi veya montaj, işletim, bakım ve onarım işlemleri sırasında
açıkça belirtilmemiş bile olsa, normal dikkat ve önemin verilmemesi durumunda
meydana gelebilecek hasar veya yaralanmadan üretici sorumlu olmayacaktır.

Montaj sırasında alınacak önlemler
1. Makine, sadece uygun ekipman kullanılarak yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine uygun şekilde
kaldırılmalıdır. Gevşek veya dönen parçalar kaldırılmadan önce sağlam şekilde sabitlenmelidir.
Kaldırılmış yük altındaki tehlikeli alanda durmak kesinlikle yasaktır. Kaldırma hızının artışı ve
düşüşü güvenli sınırlar dahilinde tutulmalıdır. Yüksekteki ekipmanlar veya kaldırma ekipmanının
çalışma alanında, koruyucu kask takın.
2. Bu ünite iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Ünitenin dış mekanda kurulması halinde özel
tedbirler alınmalıdır, tedarikçinize danışın.
3. Cihazın bir kompresör olması durumunda makineyi ortam havasının olabildiğince soğuk ve temiz
olduğu bir yere yerleştirin. Gerekirse hava emiş kanalı monte edin. Hava girişini asla engellemeyin.
Giren havadaki nemi en aza indirmeye önem gösterin.
4. Kör tapalar, tapalar, başlıklar ve nem çekici torbaları, boruların bağlanmasından önce sökülmelidir.
5. Hava hortumları doğru boyutta ve çalışma basıncına uygun olmalıdır. Yıpranmış, hasarlı veya eski
hortumları kesinlikle kullanmayın. Dağıtım boruları ve bağlantıları doğru boyutta ve çalışma
basıncına uygun olmalıdır.
6. Cihazın bir kompresör olması durumunda emilen hava dahili yangın ve patlamaya yol açabilecek
yanıcı gaz, buhar ve boya solventi gibi parçacıklar içermemelidir.
7. Cihazın bir kompresör olması durumunda hava girişini sarkan elbise parçalarını çekmeyecek şekilde
düzenleyin.
8. Kompresörden son soğutucuya, kurutucuya veya hava hattına boşaltma borusunun ısıya maruz
kaldığında genleşmesinin mümkün olabileceğinden ve bu bağlantının yanıcı maddelerle temas
halinde yada yakınında olmadığından emin olun.
9. Hava çıkış valfi üzerine harici bir güç uygulanmamalıdır. Bağlanan borular paslı olmamalıdır.
10. Uzaktan kontrol varsa, makinenin üzerinde açıkça görülebilir şekilde şu uyarıyı içeren bir işaret
bulunmalıdır: TEHLİKE: Bu makine uzaktan kumanda edilir ve uyarı vermeden çalışmaya
başlayabilir.
Operatör, makinenin durdurulduğundan, basınç tahliyesinin yapıldığından, elektrik devre kesici
anahtarının açık, kilitli ve herhangi bir bakım ya da onarım işleminden önce geçici bir uyarı ile
işaretlenmiş olduğundan emin olmalıdır. Daha ileri bir güvenlik önlemi olarak, uzaktan kumanda
edilen makineleri çalıştıran veya durduran kişiler, makineyi kontrol eden veya üzerinde çalışan
kimsenin bulunmamasını sağlayacak yeterli önlemleri almalıdır. Bu sebepten dolayı, başlatma
ekipmanının üzerine uygun bir ikaz levhası koyulmalıdır.
11. Hava soğutmalı cihazlar yeterli soğutma havası akışı bulunacak ve tahliye edilen hava, kompresör
hava girişine veya soğutma havası girişine geri dönmeyecek şekilde kurulmalıdır.
12. Elektrik bağlantıları yürürlükteki yasalara uygun olmalıdır. Makine, topraklı ve her fazda yer alan
sigortalarla, kısa devrelere karşı korunuyor olmalıdır. Kompresör yakınına kilitlenebilir bir devre
kesici anahtar monte edilmelidir.
13. Otomatik çalıştırma/durdurma sistemi bulunan makinelerde veya gerilim hatası sonrasında otomatik
tekrar başlatma fonksiyonu etkinleştirilmiş ise "Bu makine uyarı verilmeden çalıştırılabilir" yazısı
gösterge paneli yakınlarına yerleştirilmelidir.
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14. Birden fazla kompresör bulunan sistemlerde, her bir kompresörü birbirinden ayırmak için manuel
valfler takılmalıdır. Basınç sistemlerinin izolasyonu konusunda tek yönlü valflere (kontrol valfi)
güvenilmemelidir.
15. Makineye yerleştirilmiş güvenlik cihazlarını, muhafazalarını veya yalıtımı kesinlikle kaldırmayın.
Atmosferik basıncının üzerinde bir değere sahip hava sağlamak için makinenin dışına monte edilmiş
her basınçlı tank veya yardımcı cihaz, basınç tahliye cihazı ya da cihazlarıyla korunmalıdır.
16. 70˚C (158˚F) üstünde bir sıcaklığa sahip olan ve personelin normal çalışma sırasında kazayla
dokunabileceği borular veya diğer parçalar muhafaza edilmeli veya yalıtılmalıdır. Diğer yüksek
sıcaklıktaki borular görünür şekilde işaretlenmelidir.
17. Su soğutmalı makinelerde, makinenin dışına monte edilmiş soğutma suyu sistemi, maksimum
soğutma suyu girişi basıncına göre belirlenmiş bir basınca sahip güvenlik cihazı ile korunmalıdır.
18. Zemin düz değil veya değişken eğimler içeriyorsa üreticiye danışın.
19. Cihaz bir kurutucuysa ve kurutucunun yakınındaki hava hattında serbest bir söndürme sistemi yoksa
kurutucu tanklarına emniyet valfleri takılmalıdır.
Ayrıca aşağıdaki güvenlik önlemleri konusunda da bilgi alın: Çalışma sırasındaki
güvenlik önlemleri ve Bakım sırasındaki güvenlik önlemleri.
Bu tavsiyeler hava veya asal gaz işleyen veya kullanan makineler için geçerlidir. Başka
gazların işlenmesi uygulamaya özgü bu belgede bulunmayan ilave güvenlik önlemleri
gerektirir.
Bu önlemler genel olup, muhtelif makine tiplerini ve donanımı kapsar. Bu nedenle bazı
ifadeler bu kılavuzda yer alan her cihaz için geçerli olamayabilir.

1.4

Çalıştırma sırasında uygulanacak güvenlik önlemleri
Bu önlemlerin ihmal edilmesi veya montaj, işletim, bakım ve onarım işlemleri sırasında
açıkça belirtilmemiş bile olsa, normal dikkat ve önemin verilmemesi durumunda
meydana gelebilecek hasar veya yaralanmadan üretici sorumlu olmayacaktır.

Çalışma sırasındaki önlemler
1. Çalışma sırasında borulara veya makine bileşenlerine asla dokunmayın.
2. Sadece doğru tip ve boyutta hortum ucu ve bağlantıları kullanın. Bir hortum veya hava hattı
kullanarak tahliye işlemi gerçekleştirirken, açık ucun sabit olduğundan emin olun. Aksi takdirde
serbest bir uç fırlayarak yaralanmalara neden olabilir. Hortumun bağlantısını kesmeden önce basıncın
tamamen boşaltıldığından emin olun.
3. Daha ileri bir güvenlik önlemi olarak, uzaktan kontrol edilen makineleri çalıştıran kişiler, makineyi
çalıştırmadan önce, aynı makine ile ilgili başka çalışan olmadığından emin olmalıdır. Bu nedenle,
cihazın üzerine belirgin bir ikaz levhası yerleştirilmelidir.
4. Yanıcı veya zehirli duman, buhar ve parçacıkların girme olasılığı olduğu durumlarda makineyi
kesinlikle çalıştırmayın.
5. Teknik veriler sayfasında belirtilen sınır değerlerin altındaki veya üzerindeki basınçlarda cihazı asla
çalıştırmayın.
6. Çalışma sırasında tüm gövde kapaklarını kapalı tutun. Kapaklar sadece, rutin kontrolleri
gerçekleştirmek amacıyla kısa süreler için açılmalıdır. Kapağı açacağınız zaman koruyucu kulaklık
takın.
Gövdesiz makinelerde, makinenin yakınında koruyucu kulaklık kullanın.
7. Ses basıncı seviyesinin 80 dB(A) değerine ulaştığı veya bu seviyenin üzerine çıktığı ortam veya
odada bulunan kişiler koruyucu kulaklık takmalıdır.
8. Düzenli aralıklarla aşağıdakileri kontrol edin:
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9.
10.
11.
12.
13.

• Tüm muhafazaların yerinde ve güvenli bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun
• Cihazdaki tüm hortumların ve/veya boruların iyi, güvenli ve sürtünmesiz durumda olduğundan
emin olun
• Sızıntı olmadığından emin olun
• Tüm bağlantıların sıkılığını
• Tüm elektrik kabloların güvenli ve iyi durumda olduğundan emin olun
• Emniyet valfleri ve diğer basınç tahliye cihazlarının kir veya boya ile tıkalı olmadığından emin
olun
• Hava çıkış valfi ve hava hattının, yani borular, bağlantılar, valfler, hortumlar vs. iyi durumda,
aşınmamış veya yanlış kullanılıyor olmadığından emin olun
• Elektrik kabini hava soğutma filtrelerinin tıkalı olmadığından emin olun
Hava ısıtma sistemlerinde, örneğin bir çalışma odasında, kompresörden alınan ısınmış soğutma havası
kullanıldığında, hava kirlenmesine ve solunan havanın kirlenmesine karşı önlem alın.
Açık devreli soğutma kuleleri kullanan su soğutmalı kompresörlerde, Legionella pneumophila
bakterisi gibi zararlı bakterilerin üremesini önlemek için gerekli koruyucu tedbirler alınmalıdır.
Gürültü yalıtım malzemelerinin hiçbirini çıkarmayın veya bunları değiştirmeyin.
Makineye yerleştirilmiş güvenlik cihazlarını, muhafazalarını veya yalıtımı kesinlikle kaldırmayın.
Atmosferik basıncının üzerinde bir değere sahip hava sağlamak için makinenin dışına monte edilmiş
her basınçlı tank veya yardımcı cihaz, basınç tahliye aygıtı veya aygıtlarıyla korunmalıdır.
Hava deposunu yılda bir denetleyin. Kullanım kılavuzunda belirtilen minimum duvar kalınlığına
uyulmalıdır. Yerel yönetmeliklerin daha katı olması durumunda, bu yönetmelikler geçerli olur.
Ayrıca aşağıdaki güvenlik önlemleri konusunda da bilgi alın: Montaj sırasındaki güvenlik
önlemleri ve Bakım sırasındaki güvenlik önlemleri.
Bu tavsiyeler hava veya asal gaz işleyen veya kullanan makineler için geçerlidir. Başka
gazların işlenmesi uygulamaya özgü bu belgede bulunmayan ilave güvenlik önlemleri
gerektirir.
Bu önlemler genel olup, muhtelif makine tiplerini ve donanımı kapsar. Bu nedenle bazı
ifadeler bu kılavuzda yer alan her cihaz için geçerli olamayabilir.

1.5

Bakım veya onarım sırasında uygulanacak güvenlik önlemleri
Bu önlemlerin ihmal edilmesi veya montaj, işletim, bakım ve onarım işlemleri sırasında
açıkça belirtilmemiş bile olsa, normal dikkat ve önemin verilmemesi durumunda
meydana gelebilecek hasar veya yaralanmadan üretici sorumlu olmayacaktır.

Bakım veya onarım sırasında uygulanacak önlemler
1. Her zaman doğru güvenlik donanımını kullanın (koruyucu gözlük, eldiven, güvenlik ayakkabıları vb.
gibi.).
2. Bakım ve onarım işlerinde yalnızca doğru araçları kullanın.
3. Bakım veya onarım için yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın. Üretici, orijinal olmayan yedek
parça kullanımından kaynaklanan tüm hasar veya yaralanmalardan feragat eder.
4. Tüm bakım işlemleri makine soğuduktan sonra gerçekleştirilmelidir.
5. Yolverme ekipmanına, "İş devam ediyor, çalıştırmayın" yazılı bir uyarı levhası asılmalıdır.
6. Daha ileri bir güvenlik önlemi olarak, uzaktan kontrol edilen makineleri çalıştıran kişiler, makineyi
çalıştırmadan önce, aynı makine ile ilgili başka çalışan olmadığından emin olmalıdır. Bu nedenle,
cihazın üzerine belirgin bir ikaz levhası yerleştirilmelidir.
7. Bir boru takmadan veya çıkarmadan önce kompresör hava çıkış valfini kapatın ve kompresör
basıncını tahliye edin.
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8. Basınç altındaki parçaları çıkarmadan önce makinenin tüm basınç kaynaklarından yalıtılmasını
sağlayın ve tüm sistemdeki basıncı boşaltın.
9. Parçaların temizlenmesi için asla yanıcı çözücüler veya karbon tetraklorid kullanmayın. Temizleme
sıvılarının zehirli buharlarına karşı güvenlik önlemleri alın.
10. Bakım ve tamir sırasında temizliğe büyük özen gösterin. Parçaların ve açıkta kalan noktaların üstünü
temiz bir bez, kağıt veya bantla kapatarak kirlenmesini önleyin.
11. Yağ sisteminin yakınında kaynak veya ısıyla ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirmeyin. Bu tür
işlemleri gerçekleştirmeden önce, örneğin buharlı temizleme ile yağ depoları tamamen
temizlenmelidir. Basınçlı tanklar üzerinde kesinlikle kaynak işlemi gerçekleştirmeyin veya hiçbir
şekilde bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
12. Bir makinenin iç kısmının aşırı ısındığına dair herhangi bir işaret veya şüphe olduğunda makine
durdurulmalı, ancak kontrol kapakları yeterli soğutma süresi geçene kadar açılmamalıdır. Böylece
hava girişine izin verildiğinde yağ buharının bir anda parlaması engellenir.
13. Makine, basınçlı tankın vs. iç kısmını incelemek için kesinlikle açık alevli bir ışık kaynağı
kullanmayın.
14. Makinenin içinde veya üstünde hiçbir alet veya sökülmüş parça veya bez bırakılmadığından emin
olun.
15. Düzgün şekilde çalışmalarını sağlamak için tüm regülasyon ve güvenlik cihazlarının bakımı gerekli
özen gösterilerek yapılmalıdır. Bunlar devre dışı bırakılmamalıdır.
16. Bakım veya kontrol sonrası kullanım için makineyi temizlemeden önce çalışma basıncı, sıcaklıkları
ve zaman ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin. Tüm kontrol ve durdurma cihazlarının takılı
olduğunu ve doğru bir şekilde çalıştığını kontrol edin. Çıkarılmış ise, kompresör tahrik milinin kaplin
muhafazasının geri takılıp takılmadığını kontrol edin.
17. Separatör elemanı yenilendiğinde boşaltma borusunda ve yağ separatörü tankının iç bölümünde
karbon tortusu olup olmadığını kontrol edin; aşırı tortu olması durumunda bunlar temizlenmelidir.
18. Örneğin buhar ile temizlik yaparken, motor, hava filtresi, elektrikli ve düzenleyici parçaları vs. nem
girişine karşı koruyun.
19. Kompresörün gövde ve hava giriş ve çıkış sistemlerindeki tampon malzemeleri gibi gürültü yalıtım
malzemelerinin ve titreşim tamponlarının iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Bunların hasar
görmüş olması durumunda ses basıncının artmasını engellemek için, üreticiden tedarik ettiğiniz
orijinal malzemelerle değiştirin.
20. Asla hava hattı malzemelerine, örneğin polikarbonat kaplara zarar verebilecek kostik solventler
kullanmayın.
21. Sizin durumunuz için geçerliyse soğutucu ile çalışırken aşağıdaki güvenlik önlemlerinin
alınmasını vurgulamak isteriz:
• Asla soğutucu buharını solumayın. Çalışma alanlarının yeterli şekilde havalandırılıp
havalandırılmadığını kontrol edin; gerekirse maske kullanın.
• Her zaman özel eldiven kullanın. Soğutucunun ciltle temas etmesi durumunda deriyi bol su ile
yıkayın. Soğutucu maddenin deriye elbiseden geçerek temas etmesi halinde elbiseyi asla
yırtmayın veya çıkartmayın. Soğutucu maddenin tümü giderilinceye kadar elbise üzerinden bol
su ile yıkayın. Sonra tıbbi ilk yardım isteyin.
Ayrıca aşağıdaki güvenlik önlemleri konusunda da bilgi alın: Montaj sırasındaki güvenlik
önlemleri ve Çalışma sırasındaki güvenlik önlemleri.
Bu tavsiyeler hava veya asal gaz işleyen veya kullanan makineler için geçerlidir. Başka
gazların işlenmesi uygulamaya özgü bu belgede bulunmayan ilave güvenlik önlemleri
gerektirir.
Bu önlemler genel olup, muhtelif makine tiplerini ve donanımı kapsar. Bu nedenle bazı
ifadeler bu kılavuzda yer alan her cihaz için geçerli olamayabilir.
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2

Genel açıklama

2.1

Giriş

Genel
CPVS 40 - CPVS 150 aralığı, elektrikli motor ile tahrik edilen, tek aşamalı, yağ enjeksiyonlu vidalı, dişli
kutusu tahrikli kompresörlerdir. Kompresörlerin hava soğutmalı ve su soğutmalı versiyonları
bulunmaktadır. Kompresörler ses yalıtımlı bir muhafaza içindedir.
Kompresörler ES 4000 Advanced kontrol cihazı ile kontrol edilir.
ES 4000 kontrol cihazı ve acil durdurma düğmesi, elektrik panosunun kapı paneline entegre edilmiştir.
Motor yolverme mekanizması içeren elektrik kabini, bu panelin arkasında bulunur.

Önden görünüm

10
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Ana parçalar

Ref.

Adı

AF

Hava filtresi

AR

Hava deposu

AV

Hava çıkış valfinin konumu

Ca

Hava soğutucu

Co

Yağ soğutucu

ER

Kontrol cihazı

M1

Tahrik motoru

OF

Yağ filtresi

S3

Acil durdurma düğmesi

1

Dönüştürücü

2992 7101 51
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2.2

Hava ve yağ devresi

Hava devresi

Akış şeması, hava devresi

Referans

Açıklamalar

A

Giren hava

B

Hava/yağ karışımı

C

Yağ

D

Basınçlı nemli hava

Açıklamalar
Filtre (AF) ve açık giriş valfinden (IV) kompresör elemanına (E) çekilen hava sıkıştırılır. Basınçlı hava ve
yağ karışımı, çek valf (CV) aracılığıyla hava deposu/yağ seperatörüne (AR) akar. Hava, minimum basınç
valfi (Vp) ve hava soğutucu (Ca) üzerinden geçerek çıkış valfinden (AV) boşaltılır.
Yükte çalıştırma sırasında, minimum basınç valfi (Vp) seperatördeposundaki (AR) basıncı yağlama için
gereken minimum değerin üzerinde tutar. Entegre bir çek valf, boşta çalışma sırasında valf akış yönündeki
basınçlı havanın atmosfere verilmesini önler. Kompresör durdurulduğu zaman çek valf (CV) ve giriş valfi
(IV) kapanır, basınçlı hava (ve yağın) hava filtresine geri gönderilmesini önler.

12
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Yağ devresi

Akış şeması, yağ devresi

Açıklamalar
Hava deposunda/yağ seperatöründe (AR), yağın büyük bölümü merkezkaç kuvvetiyle hava/yağ
karışımından ayrılır. Kalan yağ, yağ seperatörüyle (OS) giderilir. Yağ, yağ deposu olarak işlev gören hava
deposunun/yağ seperatörünün (AR) alt kısmında birikir.
Yağ sisteminde bir termostatlı baypas valfi (BV) bulunmaktadır. Yağ sıcaklığı ayar noktasının altında
kaldığında, baypas valfi (BV) yağ soğutucunun (Co) yağ beslemesini keser ve yağ soğutucu baypaslanmış
olur.
Hava basıncı, yağın hava deposu/yağ seperatöründen (AR) yağ filtresine (OF), oradan yağ durdurma valfi
(Vs) üzerinden kompresör elemanına (E) iletilmesini sağlar.
Yağ sıcaklığı ayar noktasına ulaştığında, baypas valfi (BV) soğutucudan (Co) gelen kaynağı açmaya başlar.
Ayar noktasının yaklaşık 15 ˚C (27 ˚F) üzerinde tüm yağ, yağ soğutucudan geçer.
Yağ durdurma valfi (Vs), kompresör durduğunda kompresör elemanının yağla dolmasını engeller.
Kompresör çalıştırıldığında, valf elemanı çıkış basıncıyla açılır.
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Soğutma sistemi

Soğutma sistemi, hava soğutmalı kompresörler

Soğutma sistemi, hava soğutucu (Ca) ve yağ soğutucudan (Co) oluşur.
Hava soğutmalı kompresörlerde, soğutma havası akışı bir fan (FN) yardımıyla oluşturulur.

Soğutma sistemi, su soğutmalı kompresörler

Su soğutmalı kompresörler bir soğutma suyu devresine bağlıdır. Su, giriş borusundan hava soğutucuya
(Cwa) ve ardından yağ soğutucudan (Cwo) çıkış borusuna doğru akar.

14
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2.3

Regülasyon sistemi

Yüke geçme/boşa alma regülasyon sistemi

Regülasyon sistemi (yüklü durum)

Yüke geçme
Hat basıncı yüke geçme basıncının altındaysa, solenoid valfe (Y1) enerji verilir. Sonuçlar:
• Boşa alma valfi/blow-off valfi üzerindeki boşluk (UV), yağ seperatör deposu basıncına (1) solenoid
valf üzerinden bağlanır.
• Boşa alma valfi/blow-off valfi (UV) aşağı doğru hareket ederek (2) ve (3) numaralı kanalların
bağlantısını kapatır.
• Kompresör elemanından gelen düşük basınç, yüke geçme pompasının (LP) aşağı doğru hareket
etmesine ve giriş valfinin (IV) tamamen açılmasına yol açar.
Hava dağıtımı %100'dür, kompresör yükte çalışır.
Boşa alma
Hava tüketimi kompresörün hava çıkışından azsa, hat basıncı artar. Hat basıncı boşa alma basıncına
ulaştığında, solenoid valfin (Y1) enerjisi kesilir. Sonuçlar:
• Boşa alma valfi/blow-off valfi üzerindeki basınç (UV) atmosfere bırakılır ve valf üzerindeki boşluk
(UV) ile yağ seperatör deposu basıncı arasında bir bağlantı kalmaz (1).
• Boşa alma valfi/blow-off valfi (UV) yukarı doğru hareket ederek yağ seperatör deposu basıncını (1),
(2) ve (3) numaralı kanallara bağlar.
• (2) numaralı kanaldaki basınç nedeniyle yüke geçme pompasının (LP) yukarı hareket ederek giriş
valfini (IV) kapatmasına neden olurken, basınç da kademeli olarak atmosfere bırakılır.
• Seperatör deposundaki basınç düşük değerde sabitlenir. Boşa alma işlemi sırasında gereken yağlama
için minimal basıncı garanti etmek amacıya az bir miktar hava tutulur.
Hava çıkışı durdurulur, kompresör boşta çalışır.

2992 7101 51
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2.4

Elektrik sistemi

Genel
Elektrikli parçalar
Elektrik sistemi aşağıdaki parçalardan oluşur:

Elektrik kabini Y-D, genel örnek

16
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Değişken devirli üniteye yönelik elektrik kabini, genel örnek

Referans

Tanıtma

F1/2/3

Sigortalar
(F3, sadece faz sırası rölesi ile birlikte verilir)

F21

Aşırı yük rölesi, kompresör motoru

Q15

Devre kesici, fan motoru (hava soğutmalı kompresörlerde)

K21

Hat kontaktörü

K22

Yıldız kontaktörü (yalnızca sabit devirli üniteler)

K23

Delta kontaktörü (yalnızca sabit devirli üniteler)

T1

Trafo

X103/X108

Konektörler

PE

Toprak terminali

Elektrik şeması
Çizim numarası

Tahrik türü

9820 6534 01

Sabit devirli

9820 6535 01

Değişken devirli

2992 7101 51
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Çizimler makinenizle birlikte verilen CD'de sağlanır
Elektrik kabininin içinde elektrik şemasının bir kopyası bulunur.

18
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3

Graphic kontrol cihazı

3.1

Kontrol cihazı

ES 4000 Advanced kontrol cihazının görünümü

Giriş
Elektronik kontrol cihazı aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:
•
•
•
•

Kompresörün kontrol edilmesi
Kompresörün korunması
Servise tabi parçaların izlenmesi
Gerilim arızasından sonra otomatik tekrar başlama

Kompresörün otomatik kontrolü
Kontrol cihazı, kompresörün otomatik olarak yüke geçmesi ve boşa alınmasıyla (sabit hızlı kompresörler)
veya motor devrini ayarlayarak (frekans dönüştürücülü kompresörler) net basıncı programlanabilir limitler
aralığında tutar. Yük boşaltma ve yükleme basınçları (sabit hızlı kompresörler için), ayar noktası (frekans
dönüştürücülü kompresörler için), minimum durma süresi, maksimum motor start sayısı gibi bazı
programlanabilir ayarlar ve diğer bazı parametreler hesaba katılmıştır.
Güç tüketimini azaltmak mümkün olduğunda, kontrol cihazı kompresörü durdurur ve net basınç
azaldığında otomatik olarak tekrar çalıştırır. Beklenen boşa alma süresinin çok kısa olması halinde, çok
kısa durma sürelerini engellemek için kompresör çalışır durumda tutulur.
Zaman tabanlı otomatik çalıştırma/durdurma komutları programlanabilir. Kompresör
manuel olarak durdurulduktan sonra bile çalıştırma komutunun uygulanabileceğini
(programlanmışsa ve etkinse) göz önüne alın.

Kompresörün korunması
Durdurma
Kompresörün üzerinde çeşitli sensörler bulunmaktadır. Ölçülen sinyallerden biri programlanmış durdurma
seviyesini aşarsa, kompresör durdurulur.
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Örnek: Kompresör elemanı çıkış sıcaklığı programlanan durdurma seviyesini geçerse, kompresör
durdurulur. Bu durum kontrol cihazının ekranında gösterilir. Tahrik motorunun aşırı yüklenmesi
durumunda da, kompresör duracaktır.
Hava soğutmalı kompresörler de fan motorunun aşırı yüklenmesi halinde durdurulur.
Sorunu gidermeden önce, bkz. Güvenlik önlemleri.

Durdurma uyarısı
Durdurma uyarısı seviyesi, durdurma seviyesinin altında programlanabilir.
Ölçümlerden birisi programlanmış durdurma seviyesini aşarsa, bu durum durdurma uyarı seviyesine
ulaşılmadan önce operatörü uyarmak için gösterilir.
Servis uyarısı
Servis zamanlayıcı programlanan bir değeri aşarsa, bu durum operatörü bazı servis işlemleri yapması
konusunda uyarmak için ekranda gösterilir.
Gerilim arızasından sonra otomatik tekrar başlama
Kontrol cihazı, gerilim hatasından sonra gerilim sağlandığında, kompresörü yeniden çalıştıran dahili bir
özelliğe sahiptir. Fabrikada kompresörlerin bu ayarı devre dışı olarak bırakılmaktadır. Gerekirse fonksiyon
aktifleştirilebilir. ARAVF etiketi 1079 9932 74 (Simgeler bölümüne bakın) kontrol cihazının yakınına
yapıştırılır. Yerel tedarikçinize danışın.
Fonksiyon etkinleştirilirse regülatör otomatik çalışma modundaysa ve besleme gerilimi
modüle tekrar sağlanırsa kompresör otomatik olarak yeniden çalışır.

3.2

Kontrol paneli

Ayrıntılı açıklama

Kontrol cihazı fonksiyon tuşları
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3.3

Referans

Tanıtma

Fonksiyon

1

Ekran

Simgeleri ve çalışma koşullarını gösterir.

2

Otomatik çalışma simgesi

3

LED, Otomatik çalışma

4

Uyarı simgesi

5

LED, Uyarı

6

Gerilim simgesi

7

LED, Gerilim açık

8

Servis simgesi

9

LED, Servis

Servis gerektiğinde yanar.

10

Başlat düğmesi

Bu düğme kompresörü çalıştırır. Otomatik çalışma LED'i
(3) yanar. Kontrol cihazı çalışıyor.

11

Durdurma düğmesi

Bu düğme kompresörü durdurmak için kullanılır.
Otomatik çalışma LED'i (3) söner.

12

Yön düğmeleri

Menüde gezinmek için bu düğmeleri kullanın.

13

Giriş düğmesi

Son işlemi onaylamak için bu düğmeyi kullanın.

14

Escape düğmesi

Bir önceki ekrana gitmek veya geçerli işlemi
sonlandırmak için bu düğmeyi kullanın.

Regülatörün kompresörü otomatik olarak kontrol ettiğini
belirtir: hava tüketimine ve regülatörde önceden
programlanmış limitlere bağlı olarak kompresörü yüke
geçirir, boşa alır, durdurur veya yeniden çalıştırır.
Durdurma durumunda yanıp söner, uyarı durumunda
yanar.
Gerilimin açık olduğunu gösterir.

Kullanılan simgeler

Durum simgeleri
Adı

Simge

Açıklama

Durdurulmuş / Çalışıyor

Kompresör durdurulduğunda, simge hareketsiz kalır.
Kompresör çalışırken, simge döner.

Kompresör durumu

Motor durdu

Yüksüz çalışıyor

Yüklü çalışıyor

2992 7101 51
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Adı

Simge

Makine kontrol modu

Açıklama
Lokal çalıştırma / durdurma

veya

Uzaktan çalıştırma / durdurma

Ağ kontrolü

Gerilim arızasından sonra
otomatik yeniden başlatma

Gerilim hatasından sonra otomatik yeniden başlatma
devrede

Haftalık zamanlayıcı

Haftalık zamanlayıcı devrede

Aktif koruma fonksiyonları

Acil durdurma

Durdurma

Uyarı

Servis

Servis gerekli

Ana ekran görünümü

Değer satırı ekranı simgesi

Çizelge ekranı simgesi

Genel simgeler

22
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Adı

Simge

Açıklama
Geçerli değil

Giriş simgeleri
Simge

Açıklama
Basınç

Sıcaklık

Dijital giriş

Özel koruma

Sistem simgeleri
Simge

Açıklama
Kompresör elemanı (LP, HP, ...)
Kurutucu
Fan
Frekans dönüştürücü
Tahliye

Filtre
Motor
Genişletme modülü arızası
Ağ sorunu
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Simge

Açıklama
Genel alarm

Menü simgeleri
Simge

Açıklama
Girişler

Çıkışlar
Korumalar (Uyarılar, durdurmalar)
Sayaçlar
Test

Regülasyon (Ayarlar)
Servis

Olay geçmişi (kayıtlı veri)
Erişim anahtarı / Kullanıcı şifresi
Ağ

Ayar noktası
Bilgi

Haftalık Zamanlayıcı

Genel

24
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Gezinme okları
Simge

Açıklama
Yukarı
Aşağı

3.4

Ana ekran

Fonksiyon
Ana ekran gerilim verildiğinde ve tuşlardan birine basıldığında otomatik olarak görüntülenen ekrandır.
Tuşa basılmadığında birkaç dakika içinde otomatik olarak kapatılır.
Genellikle, 5 farklı ana ekran görünümü arasından seçim yapılabilir:
1.
2.
3.
4.
5.

İki değer satırı
Dört değer satırı
Şema (örnekleme/saniye)
Şema (örnekleme/dakika)
Şema (örnekleme/saat)

İki ve dört değer satırlı ekranlar
Bu Ana Ekran türünde, 2 ya da 4 parametrenin değeri görüntülenir (bkz. bölüm Girişler menüsü).

Tipik Ana Ekran (2 değer satırlı), sabit hızlı kompresörler

Tipik Ana Ekran (4 değer gösterimi), sabit hızlı kompresörler

Şekillerdeki metin
(1)

2992 7101 51
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(2)

Element çıkışı

(3)

Yüke geçme, ... (metin kompresörlerin gerçek durumuna göre değişir)

(4)

Menü

(5)

Çalışma saatleri

(6)

Yükleme rölesi (sabit hızlı kompresörlerin giriş sinyallerinden biri)
Akış (frekans dönüştürücülü kompresörler)

• Bölüm A kompresörün çalışması ile ilgili bilgileri gösterir (örn. çıkış basıncı, kompresör çıkışının
sıcaklığı). Frekans dönüştürücülü kompresörlerde yük derecesi (akış) maksimum akışın yüzdesi
olarak verilir.
• Bölüm B Durum simgelerini gösterir. Aşağıdaki simge tipleri bu alanda gösterilir:
• Sabit simgeler
Bu simgeler her zaman ana ekranda görüntülenir ve imleç tarafından seçilemez (örn. Kompresör
durduruldu veya çalışıyor, Kompresör durumu (çalışıyor, yüksüz çalışıyor veya motor durdu).
• Opsiyonel simgeler
Bu simgeler sadece karşılık gelen fonksiyon etkinleştirilirse görüntülenir (örn. haftalık
zamanlayıcı, gerilim arızasından sonra otomatik yeniden başlatma, vb.)
• Açılır simgeler
Bu simgeler anormal bir durum oluşursa açılır (uyarılar, durdurmalar, servis,...)
Daha fazla bilgi görüntülemek için yön tuşlarını kullanarak simgeyi seçin ve enter tuşuna basın.
• Bölüm C Durum çubuğu olarak adlandırılır
Bu çubukta seçilen simgeye karşılık gelen metin gösterilir.
• Bölüm D İşlem düğmelerini gösterir. Bu düğmeler aşağıdakiler için kullanılır:
• Ayarları görüntülemek veya programlamak
• Motor aşırı yükünü, servis mesajını veya acil durdurmayı sıfırlamak
• Regülatör tarafından toplanan tüm verilere erişmek
Düğmelerin fonksiyonu görüntülenen menüye bağlıdır. Aşağıdakiler, en çok kullanılan
fonksiyonlardır:
Tanıtma

Fonksiyon

Menü

Menüye gitmek için

Değiştir

Programlanabilir ayarları değiştirmek için kullanılır

Sıfırlama

Bir zamanlayıcıyı veya mesajı sıfırlamak için kullanılır

Bir işlem düğmesini etkinleştirmek için, Yön tuşlarını kullanarak düğmeyi vurgulayın ve Enter tuşuna
basın.
Önceki menüye geri dönmek için Escape tuşuna basın.
Şema görünümleri
Değerleri görüntülemek yerine, zaman işlevinde giriş sinyallerinden birinin (bkz. bölüm Girişler menüsü)
grafiğini görüntülemek de mümkündür.
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Şema (örnekleme/saniye) seçildiğinde, seçilen girişte (bu durumda, basınç) bir dakika içerisindeki değişimi
gösterir. Anlık değer de görüntülenir. Ekran son 4 dakikayı gösterir.
Diğer ekranları seçmek için kullanılan açma/kapatma düğmesi (simge) küçük bir şemaya dönüşür ve
vurgulanır (aktif).

Şema (örnekleme/dakika) seçildiğinde, seçilen girişte bir saat içerisindeki değişimi gösterir. Ekran son 4
saati gösterir.

Şema (örnekleme/saat) seçildiğinde, seçilen girişte bir gün içerisindeki değişimi gösterir. Ekran son 10 gün
içerisindeki değişimi gösterir.
Ana ekran görünümü seçimi
Farklı ekran düzenleri arasından seçim yapmak için, kontrol simgeleri satırının en sağındaki simgeyi seçin
(bkz. Kullanılan simgeler bölümündeki değer satırı ekranı simgesi ya da çizelge ekranı simgesi) ve Enter
tuşuna basın. Aşağıdakine benzer bir ekran açılır:

Gereken yerleşimi seçin ve Enter tuşuna basın. Ayrıca bkz. bölüm Girişler menüsü.

3.5

Menülerin görüntülenmesi

Açıklama
Gerilim verildiğinde, otomatik olarak ana ekran gösterilir:
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• Menü ekranına gitmek için, Kaydırma tuşlarını kullanarak Menü düğmesini (4) vurgulayın.
• Menüyü seçmek için Enter tuşuna basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

• Ekranda çeşitli simgeler gösterilir. Her simge bir menü öğesini gösterir. Varsayılan olarak Basınç
Ayarları (Regülasyon) simgesi seçilidir. Durum çubuğu, seçilen simgeye karşılık gelen menünün
adını gösterir.
• Bir simge seçmek için Yön tuşlarını kullanın.
• Ana ekrana dönmek için Escape düğmesine basın.

3.6

Girişler menüsü

Menü simgesi, Girişler

Fonksiyon
• Ölçülen verilerin (analog girişler) asıl değerini ve dijital girişlerin (örneğin acil durdurma kontağı,
motor aşırı yük rölesi, vb.) durumunu görüntülemek için.
• Ana ekrandaki çizelgede gösterilecek dijital girişi seçmek için.
Prosedür
Ana ekrandan çalıştırma,
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Enter tuşuna basın.
• Yön tuşlarını kullanarak, imleci aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi Giriş simgesine getirin.
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• Enter tuşuna basın. Aşağıdakine benzer bir ekran görüntülenir:

Resimdeki metin
(1)

Girişler

(2)

Kompresör çıkışı

(3)

Element çıkışı

(4)

Ortam havası

(5)

Acil durdurma

• Ekran, karşılık gelen simgeler ve değerlerle birlikte tüm girişlerin listesini gösterir.
• Bir giriş uyarı veya durdurmadaysa, orijinal simge uyarı veya durdurma simgesi ile değiştirilir (örn.
yukarıda gösterilen ekrandaki Durma simgesi ve Uyarı simgesi).
Bir öğenin altında görüntülenen küçük Çizelge simgesi, bu dijital girişin ana ekrandaki çizelgede
gösterildiği anlamına gelir. Herhangi bir analog giriş seçilebilir.
Ana şema sinyalleri olarak başka bir giriş sinyali seçme
Değiştir düğmesi etkinken (yukarıdaki ekrandaki açık gri arkaplan), kontrol cihazındaki Enter tuşuna basın.
Aşağıdakine benzer bir ekran görüntülenir:

Listedeki ilk öğe vurgulanır. Bu örnekte, Net Basınç (çizelge simgesi) seçilidir.
Değiştirmek için tekrar Enter düğmesine basın: açılır bir pencere görüntülenir:

Bu girişi çizelgeden kaldırmak için tekrar Enter tuşuna basın. Bir başka onay penceresi açılır:
2992 7101 51
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Kaldırmak için Evet'i ya da mevcut işlemi iptal etmek için Hayır'ı seçin.
Benzer şekilde, başka bir giriş sinyali işaretlenebilir ve Ana Şema sinyalleri olarak seçilebilir:

(1): Ana şema sinyali olarak ayarlama

3.7

Çıkışlar menüsü

Menü simgesi, Çıkışlar

Fonksiyon
Fan aşırı yük kontağının durumu (hava soğutmalı kompresörlerde), Acil durum durdurma kontağı vs. gibi
bazı çıkışların gerçek durumu ile ilgili bilgileri görüntülemek.
Prosedür
Ana ekrandan çalıştırma,
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Enter tuşuna basın.
• İmleci Çıkışlar simgesine getirin (aşağıya bakın).
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• Enter tuşuna basın. Aşağıdakine benzer bir ekran görüntülenir:

Çıkışlar ekranı (tipik)

Resimdeki metin
(1)

Çıkışlar

(2)

Fan motoru kontağı

(3)

Blow-off kontakt

(4)

Genel durdurma

(5)

Otomatik çalışma

• Ekran, karşılık gelen simgeler ve değerlerle birlikte tüm çıkışların listesini gösterir.
Bir çıkış uyarı veya durdurmadaysa, orijinal simge uyarı veya durdurma simgesi ile değiştirilir.

3.8

Sayaçlar

Menü simgesi, Sayaçlar

Fonksiyon
Aşağıdakiler görüntülenebilir:
•
•
•
•
•

Çalışma saatleri
Yükte çalışma süresi
Motor çalıştırma sayıları
Regülatörün çalıştırıldığı saat
Yük döngülerinin sayısı
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Prosedür
Ana ekrandan çalıştırma,
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Enter tuşuna basın.
• Yön tuşlarını kullanarak imleci Sayaçlar simgesine getirin (aşağıya bakın)

• Enter tuşuna basın. Aşağıdakine benzer bir ekran görüntülenir:

Resimdeki metin
(1)

Sayaçlar

(2)

Çalışma saatleri

(3)

Motor çalıştırma sayısı

(4)

Yük rölesi

(5)

% cinsinden VSD 1-20 % rpm (motor hızının %1 ile 20 arasında olduğu sürenin
yüzde oranı) (frekans dönüştürücülü kompresörler)

Ekran, geçerli değerleri ile birlikte tüm sayaçların listesini gösterir.
Not: yukarıdaki örnek frekans dönüştürücü tahrikli kompresör için verilmiştir. Sabit hızlı kompresörde,
gerçek ekran biraz daha farklı olacaktır.

3.9

Kontrol modu seçimi

Fonksiyon
Kompresörün kontrol modunu, yani lokal kontrol, uzaktan kumanda veya yerel ağ (LAN) kontrolü seçmek
için.
Prosedür
Ana ekrandan başlayarak, Menü (1) işlem düğmesinin seçili olduğundan emin olun:
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Ardından Durum simgelerine gitmek için yön düğmelerini kullanın (bkz. Ana ekran bölümü) ve
Regülasyon simgesini (2) seçin. Simge etkinleştiğinde gri arka plan rengiyle vurgulanır.
Enter düğmesine basın:

3 olasılık bulunmaktadır:
• Lokal kontrol
• Uzaktan kumanda
• LAN (ağ) kontrolü

Gerekli regülasyon modunu seçtikten sonra, seçimi onaylamak için kontrol cihazındaki enter düğmesine
basın. Yeni ayar ana ekranda görülebilir. Simgelerin anlamları için Kullanılan simgeler bölümüne bakın.

3.10 Servis menüsü
Menü simgesi, Servis

Fonksiyon
•
•
•
•

Uygulanan servis planlarını sıfırlamak.
Sonraki servis planlarının ne zaman uygulanacağını kontrol etmek.
Daha önce hangi servis planlarının uygulandığını bulmak.
Programlanmış servis aralıklarını değiştirmek.
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Prosedür
Ana ekrandan çalıştırma,
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Enter tuşuna basın.
• Yön tuşlarını kullanarak imleci Servis simgesine getirin (aşağıya bakın).

• Enter tuşuna basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

Resimdeki metin
(1)

Servis

(2)

Genel Bilgi

(3)

Servis planı

(4)

Sonraki servis

(5)

Geçmiş

• İstediğiniz öğeyi seçmek için öğeler arasında gezinin ve aşağıda açıklanan şekilde ayrıntıları görmek
için Enter tuşuna basın.
Genel Bilgi
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Resimdeki metin
(1)

Genel Bilgi

(2)

Çalışma Saatleri

(3)

Gerçek Zamanlı saat

(4)

Sıfırlama

Servis seviyesi (A) için örnek:
Sol taraftaki rakamlar programlanmış servis aralıklarıdır. Servis aralığı A için programlanan çalışma saati
4000 saat (üst sıra), bir yıla karşılık gelen programlanan gerçek zamanlı saat ise 8760 saattir (ikinci sıra).
Yani kontrol cihazı, 4000 çalışma saati veya 8760 gerçek zamanlı saate ulaşıldığında (hangisine daha önce
ulaşılırsa) bir servis uyarısı yükleyecektir. Gerçek zamanlı saat sayacının, kontrol cihazı açık değilken de
saymaya devam ettiğini unutmayın.
Çubukların sonundaki değerler, sonraki servis kesintisine kadar kalan saat sayısıdır. Yukarıdaki örnekte,
kompresör henüz çalıştırılmıştır, yani sonraki Servis kesintisinden önce 4000 çalışma saati veya 8299 saat
vardır.
Servis planları
Çeşitli servis işlemleri gruplanır (Seviye A, Seviye B vs. olarak adlandırılırlar). Her seviye, kontrolörde
programlanan zaman aralıklarında uygulanacak çeşitli servis işlemlerini belirtir.
Bir servis planı aralığına ulaşıldığında, ekranda bir mesaj görüntülenir.
Belirtilen seviyelere ilişkin servis işlemlerini uyguladıktan sonra, zamanlayıcılar sıfırlanmalıdır.
Yukarıdaki Servis menüsünden Servis planı (3) öğesini seçin ve Enter tuşuna basın. Aşağıdaki ekran
görüntülenir:

Resimdeki metin
(1)

Servis planı

(2)

Seviye

(3)

Çalışma saatleri

(4)

Gerçek zamanlı saat

(5)

Değiştir

Servis planının değiştirilmesi
Çalışma koşullarına bağlı olarak servis aralıklarının değiştirilmesi gerekli olabilir. Bunun için Yön tuşlarını
kullanarak değiştirilecek değeri seçin. Aşağıdakine benzer bir ekran görüntülenir:
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Enter tuşuna basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

↑ veya ↓ yön tuşunu kullanarak değeri gereken şekilde değiştirin ve onaylamak için Enter tuşuna basın.
Not: Çalışma saatleri 100 saatlik adımlarla; gerçek zamanlı saatler ise 1 saatlik adımlarla değiştirilebilir.
Sonraki Servis

Resimdeki metin
(1)

Sonraki servis

(2)

Seviye

(3)

Çalışma saatleri

(4)

Gerçek

Yukarıdaki örnekte A Servis seviyesi 4000 çalışma saatine programlanmıştır ve bunun 0 saati geçmiştir.
Geçmiş
Geçmiş ekranı, geçmişte yapılan tüm servis işlemlerinin tarihe göre sıralanmış listesini gösterir. En üstteki
tarih, en güncel servis işlemidir. Tamamlanmış servis işleminin ayrıntılarını görmek için (örn. Servis
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seviyesi, Çalışma saatleri veya Gerçek zamanlı saatler), istediğiniz işlemi seçmek için Yön tuşlarını
kullanın ve Enter tuşuna basın.

3.11 Regülasyon menüsü
Menü simgesi, Ayar noktası

Fonksiyon
Sabit hızlı kompresörlerde operatör iki farklı basınç bandı programlayabilir. Bu menü ayrıca aktif basınç
bandını seçmek için de kullanılır.
Prosedür
Ana ekrandan başlayarak (bkz. Ana ekran),
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Giriş tuşuna basın.
• Yön tuşlarını kullanarak imleci Ayar Noktası simgesine getirin (aşağıya bakın).

• Giriş tuşuna basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

Şekildeki metin
(1)

Regülasyon

(2)

Boşa alma basıncı 1

(3)

Yüke geçme basıncı 1

(4)

Boşa alma basıncı 2

(5)

Yüke geçme basıncı 2

(6)

Değiştir

• Ekranda iki basınç bandı için gerçek boşa alma ve yüke geçme basınç ayarları gösterilir.
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Ayarları değiştirmek için imleci Değiştir işlem düğmesine getirin ve Giriş tuşuna basın. Aşağıdaki
ekran görüntülenir:

• Ekranın birinci satırı vurgulanır. Değiştirilecek ayarı vurgulamak için yön tuşlarını kullanın ve Giriş
tuşuna basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

• Ayarın üst ve alt sınırı gri renkte, gerçek ayar ise siyah renkte gösterilir. Ayarları gerektiği gibi
değiştirmek için ↑ veya ↓ yön tuşlarını kullanın ve kabul etmek için Giriş tuşuna basın.
Gerekiyorsa diğer ayarları da yukarıda açıklanan şekilde gerektiği gibi değiştirin.

3.12 Ayar noktasının değiştirilmesi
Menü simgesi, Ayar noktası

Fonksiyon
Frekans dönüştürücü tahrikli ana motorlu kompresörlerde, iki farklı ayar noktası programlamak
mümkündür. Bu menü ayrıca, etkin ayar noktasını seçmek için kullanılır.
Prosedür
Ana ekrandan çalıştırma,
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Enter tuşuna basın.
• Yön tuşlarını kullanarak Menü eylem tuşunu vurgulayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:
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• Enter tuşuna basarak menüyü etkinleştirin. Aşağıdakine benzer bir ekran görüntülenir:

Resimdeki metin
(1)

Regülasyon

(2)

Ayar noktası 1

(3)

Dolaylı durma seviyesi 1

(4)

Doğrudan durma seviyesi 1

(5)

Ayar noktası 2

(6)

Değiştir

• Ekran, geçerli ayarları görüntüler.
Ayarları değiştirmek için, imleci Değiştir işlem düğmesine getirin ve Enter tuşuna basın. Aşağıdaki
ekran görüntülenir:

• Ekranın birinci satırı vurgulanır. Değiştirilecek ayarı vurgulamak için yön tuşlarını kullanın ve Enter
tuşuna (2) basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:
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Ayarın üst ve alt limiti gri renkte, gerçek ayar ise siyah renkte gösterilir. Ayarları gerektiği gibi
değiştirmek için ↑ veya ↓ yön tuşlarını kullanın ve kabul etmek için Enter tuşuna basın.
Gerekiyorsa, diğer ayarları da yukarıda açıklanan şekilde gerektiği gibi değiştirin.
Dolaylı durdurma: basınç önceden ayarlanmış dolaylı durdurma ayar noktasına yükseldiğinde oluşur (=
ayar noktası artı dolaylı durdurma seviyesi). Motor minimum hıza yavaşlar ve kompresör yüklenmemiş
konuma geçer.
Doğrudan durdurma: kompresör minimum ile maksimum arasında bir hızda çalıştığında ve net basınç
doğrudan durdurma ayar noktasının üstüne çıktığında oluşur (=ayar noktası artı Doğrudan durdurma
seviyesi).
Her iki ayar da (Dolaylı durdurma seviyesi ve Doğrudan durdurma seviyesi) programlanabilir; bkz.
Programlanabilir ayarlar bölümü.

3.13 Kayıt bilgisi menüsü
Menü simgesi, Olay Geçmişi

Fonksiyon
Son durdurma ve son acil durdurma verilerini görüntülemek için.
Prosedür
Ana ekrandan çalıştırma,
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Enter tuşuna basın.
• Yön tuşlarını kullanarak imleci Olay Geçmişi simgesine getirin (aşağıya bakın).

• Enter tuşuna basın.
Son durdurma ve acil durdurma durumlarının listesi görüntülenir.
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Olay Geçmişi ekranı örneği

• İstenilen durdurma veya acil durdurma olayını seçmek için öğeler arasında gezinin.
• Durdurma işlemi veya acil durdurma gerçekleştiğinde, kompresör durumunu yansıtan tarih, saat
verilerini ve diğer verileri bulmak için Enter tuşuna basın.

3.14 Haftalık zamanlayıcı menüsü
Menü simgesi, Haftalık zamanlayıcı

Fonksiyon
•
•
•
•

Kompresörün zamana dayalı çalıştırma/durma komutlarını programlamak için.
Net basınç bandı zaman ayarlı geçiş komutlarını programlamak için
Dört ayrı haftalık çizelge programlanabilir.
10 haftalık bir sıradan oluşan bir hafta çevrimi programlanabilir. Periyottaki her hafta için,
programlanmış olan dört haftalık çizelgeden biri seçilebilir.

Prosedür
Ana ekrandan çalıştırma,
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Enter tuşuna basın.
• Zamanlayıcı simgesini seçmek için Yön düğmelerini kullanın. (aşağıya bakın)

• Enter tuşuna basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:
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Resimdeki metin
(1)

Haftalık Zamanlayıcı

(2)

Haftalık İşlem Çizelgeleri

(3)

Haftalık Periyot

(4)

Durum

(5)

Haftalık Zamanlayıcı Aktif Değil

(6)

Kalan Çalışma Süresi

Bu listedeki ilk öğe vurgulanır. Gerekli öğeyi seçin ve değiştirmek için kontrol cihazındaki Enter
tuşuna basın.
Haftalık çizelgelerin programlanması
• Haftalık işlem çizelgelerini seçin ve Enter tuşuna basın. Yeni bir pencere açılır. Listedeki ilk öğe
kırmızıyla vurgulanır. Haftalık İşlem Programı 1'i değiştirmek için kontrol cihazı üzerindeki Enter
tuşuna basın.

(1)

Haftalık İşlem Çizelgeleri

(2)

Haftalık İşlem Çizelgesi 1

(3)

Haftalık İşlem Çizelgesi 2

(4)

Haftalık İşlem Çizelgesi 3

(5)

Haftalık İşlem Çizelgesi 4

• Bir haftalık liste gösterilir. Pazartesi otomatik olarak seçilir ve kırmızıyla vurgulanır. Bu güne bir
işlem ayarlamak için kontrol cihazı üzerindeki Enter tuşuna basın.
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(1)

Haftalık İşlem Çizelgesi 1

(2)

Pazartesi

(3)

Salı

(4)

Çarşamba

(5)

Perşembe

(6)

Cuma

(7)

Cumartesi

(8)

Pazar

• Yeni bir pencere açılır. Değiştir işlem düğmesi seçilir. Bir işlem oluşturmak için kontrol cihazı
üzerindeki enter tuşuna basın.

(1)

Pazartesi

(2)

Değiştir

• Yeni bir açılır pencere açılır. Kontrol cihazındaki Yön tuşlarını kullanarak bu listeden bir işlem seçin.
Hazır olduğunuzda onaylamak için Enter tuşuna basın.

(1)

Pazartesi

(2)

İşlemler
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(3)

Kaldır

(4)

Çalıştırma

(5)

Durma

(6)

Basınç Ayar Noktası 1

(7)

Değiştir

• Yeni bir pencere açılır. İşlem haftanın ilk gününde görülebilir.

(1)

Pazartesi

(2)

Çalıştırma

(3)

Kaydet

(4)

Değiştir

• Zamanı ayarlamak için kontrol cihazındaki Yön tuşlarını kullanın ve onaylamak için Enter tuşuna
basın.

(1)

Pazartesi

(2)

Çalıştırma

(3)

Kaydet

(4)

Değiştir

• Bir açılır pencere açılır. Saat değerlerini değiştirmek için ↑ veya ↓ yön tuşlarını kullanın. Dakikayı
değiştirmek için ← veya → yön tuşlarını kullanın.
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(1)

Pazartesi

(2)

Zaman

(3)

Kaydet

(4)

Değiştir

• Kontrol cihazı üzerindeki Escape tuşuna basın. Değiştir işlem düğmesi seçilir. Kaydet işlemini
seçmek için Yön tuşlarını kullanın.

(1)

Pazartesi

(2)

Çalıştırma

(3)

Kaydet

(4)

Değiştir

• Yeni bir açılır pencere açılır. Doğru işlemleri seçmek için kontrol cihazındaki Yön tuşlarını kullanın.
Onaylamak için Enter tuşuna basın.

(1)

Pazartesi

(3)

Emin misiniz?

(4)

Hayır
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(5)

Evet

(6)

Kaydet

(7)

Değiştir

Bu pencereden çıkmak için Escape tuşuna basın.
• İşlem, işlemin planlandığı günün altında gösterilir.

(1)

Haftalık İşlem Çizelgesi 1

(2)

Pazartesi - Başlat

(3)

Salı

(4)

Çarşamba

(5)

Perşembe

(6)

Cuma

(7)

Cumartesi

(8)

Pazar

Bu ekrandan çıkmak için kontrol cihazındaki Escape tuşuna basın.
Haftalık periyodun programlanması
Haftalık periyot, 10 haftalık bir sıradır. Periyottaki her hafta için, programlanmış olan dört haftalık
çizelgeden biri seçilebilir.
• Ana Haftalık zamanlayıcı menü listesinden Haftalık Periyot öğesini seçin.

46

(1)

Haftalık Zamanlayıcı

(2)

Haftalık İşlem Çizelgeleri

(3)

Haftalık Periyot

(4)

Durum
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(5)

Haftalık Zamanlayıcı Aktif Değil

(6)

Kalan Çalışma Süresi

• 10 haftalık liste gösterilir.

(1)

Haftalık Periyot

(2)

Hafta 1

(3)

Hafta 2

(4)

Hafta 3

(5)

Hafta 4

(6)

Değiştir

İlk haftayı değiştirmek için kontrol cihazı üzerindeki Enter tuşuna iki kez basın.
• Yeni bir pencere açılır. İşlemi seçin, örnek: Haftalık İşlem Çizelgesi 1

(1)

Haftalık Periyot

(2)

Hafta 1

(3)

Haftalık İşlem Çizelgesi 1

(4)

Haftalık İşlem Çizelgesi 2

(5)

Haftalık İşlem Çizelgesi 3

(6)

Değiştir

• Haftalık Zamanlayıcı durumunu kontrol edin
Ana Haftalık Zamanlayıcı menüsüne geri dönmek için kontrol cihazındaki Escape tuşunu kullanın.
Haftalık Zamanlayıcı durumunu seçin.
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(1)

Haftalık Zamanlayıcı

(2)

Haftalık İşlem Çizelgeleri

(3)

Haftalık Periyot

(4)

Durum

(5)

Haftalık Zamanlayıcı Aktif Değil

(6)

Kalan Çalışma Süresi

• Yeni bir pencere açılır. Haftalık Zamanlayıcıyı etkin olarak ayarlamak için Hafta 1 seçin.

(1)

Haftalık Zamanlayıcı

(2)

Hafta

(3)

Haftalık Zamanlayıcı Aktif Değil

(4)

Hafta 1

• Bu pencereden çıkmak için kontrol cihazındaki Escape tuşuna basın. Durum hafta 1'in aktif olduğunu
gösterir.
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(1)

Haftalık Zamanlayıcı

(2)

Haftalık İşlem Çizelgeleri

(3)

Haftalık Periyot

(4)

Durum

(5)

Kalan Çalışma Süresi

• Ana Haftalık Zamanlayıcı menüsüne gitmek için kontrol cihazındaki Escape tuşuna basın. Listeden
Kalan Çalışma Süresini seçin ve Değiştirmek için kontrol cihazındaki Enter tuşuna basın.

(1)

Haftalık Zamanlayıcı

(2)

Haftalık İşlem Çizelgeleri

(3)

Haftalık Periyot

(4)

Durum

(5)

Kalan Çalışma Süresi

• Bu zamanlayıcı, haftalık zamanlayıcı ayarlandığında ve belirli nedenlerle kompresörün çalışmaya
devam etmesi gerekli olduğunda kullanılır; örneğin 1 saat için değer bu ekranda ayarlanabilir. Bu
zamanlayıcı Haftalık Zamanlayıcı işlemi öncesindedir.

(1)

Haftalık Zamanlayıcı

(2)

Haftalık işlem çizelgeleri

(3)

Kalan Çalışma Süresi

2992 7101 51
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3.15 Test menüsü
Menü simgesi, Test

Fonksiyon
• Bir ekran testinin gerçekleştirilmesi, yani ekran ve LED'lerin sorunsuz çalıştığının kontrol edilmesi.
Prosedür
Ana ekrandan çalıştırma,
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Enter tuşuna basın.
• Yön tuşlarını kullanarak imleci Test simgesine getirin (aşağıya bakın).

• Enter tuşuna basın; aşağıdaki ekran görüntülenir:

Resimdeki metin
(1)

Test

(2)

Emniyet Valfi Testi

(3)

İzin verilmez

(4)

Denetim Tarihi

• Emniyet valfi testi sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir ve bir güvenlik kodu ile
korunmaktadır.
• Testi görüntüle öğesini seçin ve enter tuşuna basın. Ekranı denetlemek için bir ekran gösterilir, aynı
zamanda tüm LED'ler yanar.
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3.16 Genel ayarların değiştirilmesi
Menü simgesi, Ayarlar

Fonksiyon
Çeşitli ayarları görüntülemek ve değiştirmek.
Prosedür
Ana ekrandan çalıştırma,
• İmleci Menü işlem düğmesine getirin ve Giriş tuşuna basın.
• Yön tuşlarını kullanarak imleci Ayarlar simgesine getirin (aşağıya bakın).

• Giriş tuşuna basın. İkinci bir menü ekranı görüntülenir:

Bu ekranda yine çeşitli simgeler gösterilir. Varsayılan olarak Kullanıcı Şifresi seçilidir. Durum
çubuğu seçili simgeye karşılık gelen açıklamayı gösterir. Her simge (yapılandırmaya bağlı olarak) bir
veya daha fazla öğe içerir, örneğin
• Erişim seviyesi
• Elemanlar
• Kurutucu
• Fan
• Dönüştürücüler
• Filtre/filtreler
• Motor/Marş
• Genel
• Gerilim arızasından sonra otomatik yeniden başlatma (ARAVF)
• Ağ
• Regülasyon
• Uzaktan
Belirli parametreleri uygulamak açısından bir parola zorunlu olabilir.
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Örnek: Genel Ayarlar simgesini seçmek, dil, tarih, tarih formatı gibi ayarları değiştirme olanağı
sağlar:

Resimdeki metin
(1)

Genel

(2)

Kullanılan dil

(3)

Zaman

(4)

Tarih

(5)

Tarih formatı

(6)

Değiştir

• Değiştirmek için Yön tuşlarını kullanarak Değiştir düğmesini seçin ve Enter tuşuna basın.
• Yukarıdakine benzer bir ekran gösterilir, ilk öğe (Din) vurgulanır. Değiştirilecek ayarı seçmek için
Yön tuşları arasındaki ↓ tuşunu kullanın ve Giriş tuşuna basın.
• Bir açılır ekran görüntülenir. Gerekli değeri seçmek için ↑ veya ↓ tuşunu kullanın ve onaylamak için
Enter tuşuna basın.

3.17 Genel menü
Menü simgesi, Genel

Fonksiyon
Bu menü genel ayarlar listesini kapsar:
•
•
•
•
•

Dil
Zaman
Tarih
Tarih Formatı
Birim

Prosedür
Alt menü ekranından başlayarak (bkz. Genel ayarların değiştirilmesi),
• Yön tuşlarını kullanarak imleci Genel simgesine getirin (aşağıya bakın).

52

2992 7101 51

Kullanım kılavuzu

• Enter tuşuna basın. Aşağıdakine benzer bir ekran görüntülenir:

Şekildeki metin
(1)

Genel

(2)

Kullanılan dil

(3)

Zaman

(4)

Tarih

(5)

Tarih formatı

(6)

Değiştir

• Yukarıdakine benzer bir ekran gösterilir, bir seçim çubuğu ilk öğeyi (Dil) kapsar. Değiştirilecek ayarı
seçmek için Yön tuşları arasındaki ↓ tuşunu kullanın ve Enter tuşuna basın.
• Değiştirmek için Yön tuşlarını kullanarak Değiştir düğmesini seçin ve Enter tuşuna basın.
• Bir açılır ekran görüntülenir. Gerekli parametreyi seçmek için ↑ veya ↓ tuşunu kullanın ve onaylamak
için Enter tuşuna basın.

3.18 Kullanıcı parolası menüsü
Menü simgesi, Şifre
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Fonksiyon
Son müşteri kişisel bir şifre etkinleştirebilir ve seçebilir. Şifre seçeneği etkinleştirildikten sonra yetkisiz
kişilerin herhangi bir ayarı değiştirmesi imkansızdır.
Prosedür
Alt menü ekranından başlayarak (bkz. Genel ayarların değiştirilmesi),
• Yön tuşlarını kullanarak imleci Kullanıcı Şifresi simgesine getirin (aşağıya bakın)

• Enter tuşuna basın. Bir sonraki ekran görünür.

• Etkinleştir düğmesini seçin ve Enter tuşuna basın.
• Ardından Kullanıcı Şifresi alanını doldurun ve bir Giriş anahtarı seçin; bir onay penceresi açılır.
• Şifreyi yeniden girin ve onaylamak için enter tuşuna basın.

Şekildeki metin

54

(1)

Kullanıcı Şifresi

(2)

Devre dışı

(3)

Etkinleştir
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3.19 Erişim anahtarı menüsü
Menü simgesi, Erişim Anahtarı

Fonksiyon
Menü ekranında yalnızca birkaç temel Simge görüntülenir. Erişim Anahtarının uygun erişim koduyla
birlikte kullanılması, kullanıcının daha fazla Simge görmesini veya daha fazla parametreye erişim
sağlamasını mümkün kılar.
Prosedür
Alt menü ekranından başlayarak (bkz. Genel ayarların değiştirilmesi),
• Yön tuşlarını kullanarak imleci Erişim Anahtarı simgesine getirin (aşağıya bakın)

• Üç Erişim seviyesi mümkündür.
• 0: Temel parametreler grubu görselleştirilir; şifreye gerek yoktur.
• 1: Temel parametreler grubu değiştirilebilir.
• 2: Ekstra parametreler görselleştirilir ve değiştirilebilir.
• Erişim seviyesini değiştirme işlemi Değiştir düğmesiyle yapılabilir. Bir Erişim Anahtarı girilmesini
isteyen yeni bir açılır pencere etkinleştirilir.
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3.20 Programlanabilir ayarlar
Parametreler: boşa alma/yüke geçme basınçları

Boşa alma/yüke geçirme basınçları

Minimum
ayar

Fabrika ayarı Maksimum
ayar

bkz.
Kompresör
verileri

bkz.
Kompresör
verileri

bkz.
Kompresör
verileri

Parametreler (değişken devirli tahrik)
Minimum
ayar

Fabrika ayarı Maksimum
ayar

Minimum durma süresi

sn

10

10

30

Programlanmış durma süresi

sn

0

3

20

Güç geri kazanım süresi (ARAVF)

sn

30

30

3600

Tekrar çalışma gecikmesi

sn

0

0

1200

İletişim zaman aşımı

sn

10

30

60

Minimum
ayar

Fabrika ayarı Maksimum
ayar

Korumalar

Kompresör elemanı çıkış sıcaklığı
(durdurma uyarısı seviyesi)

˚C

50

113

119

˚F

122

235

246

Kompresör elemanı çıkış sıcaklığı
(durdurma seviyesi)

˚C

111

120

120

˚F

232

248

248

Servis planı
Dahili servis zamanlayıcı, önceden programlanmış zaman aralığı aşıldığında bir Servis uyarısı mesajı verir.
Ayrıca, bkz. Bakım planı bölümü.
Bir zamanlayıcı ayarının değiştirilmesi gerekiyorsa, tedarikçinize başvurun. Bkz. Genel ayarların
değiştirilmesi bölümü. Aralıklar nominal aralıkları aşmamalı ve mantıksal şekilde çakışmalıdır.
Terminoloji
Terim

Açıklama

ARAVF

Gerilim arızasından sonra otomatik yeniden başlatma. Bkz. Kontrol cihazı bölümü

Güç geri kazanım Otomatik yeniden başlatma yapmak amacıyla gerilimin tekrar sağlanması için geçmesi
süresi
gereken süredir. Otomatik yeniden başlatma etkinleştirildiyse kullanılabilir. Otomatik
yeniden başlatma fonksiyonunu etkinleştirmek için tedarikçinize başvurun.
Tekrar çalışma
gecikmesi
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Bu parametre, bir güç kesintisi sonrasında tüm kompresörlerin aynı anda yeniden
başlatılmamasını sağlar (ARAVF etkin).
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Terim

Açıklama

Kompresör
elementi çıkışı

Regülatör tutarsız ayarları kabul etmez; örneğin, uyarı seviyesi 95˚C (203˚F) olarak
ayarlandıysa durdurma seviyesi minimum sınırı 96˚C (204˚F) olur. Uyarı seviyesi ve
durdurma seviyesi arasında olması önerilen fark 10˚C'dir (18˚F).

Durdurma
sinyalindeki
gecikme

Kompresör durdurulmadan önce sinyalin verilmesi için geçmesi gereken süredir. Bu
ayarı başka bir değere programlamak gerekirse, tedarikçinize danışın.

Minimum durma
süresi

Kompresör otomatik olarak durduğunda, net hava basıncı ne olursa olsun minimum
durma süresi boyunca bu şekilde kalır. 20 saniyeden düşük bir ayar gerekirse,
tedarikçinize danışın.

Boşa Alma/Yüke
Geçme basıncı

Regülatör mantık dışı seçenekleri kabul etmez; örneğin boşa alma basıncı 7,0 bar(e)
(101 psi(g)) değerine programlandıysa, maksimum yüke geçme basıncı limiti 6,9 bar(e)
(100 psi(g)) olarak değişir. Yüke geçme ve boşa alma arasındaki olması önerilen
minimum basınç farkı 0,6 bar (9 psi(g)) şeklindedir.
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4

Montaj

4.1

Boyut çizimleri
Güç (kW)
çizim
numarası

30 45

55 75

75 90

Soğutma
110

HAV
A

SU

Platform
X1

9820670601

x

x

x

9820670602

x

x

x

9820670603

x

x

9820670604

x

x

9820670605

x

x

9820670606

x

x

9820670607

x

x

9820670608

x

x

9820670609

x

x

A1

Tahrik türü
A2

x
x

x
x
x
x

9820670611

x

x

9820670612

x

x

9820670613

x

x

9820670614

x

x

9820670615

x

x

9820670616

x

x

9820670617

x

x

9820670618

x

x

9820670619

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

9820670620

x

x

9820670621

x

x

9820670622

x

x

9820670623

x

x

x
x

x
x

x
x

x

9820670631

x

x

x

9820670634

x

9820670635

x

x
x
x
x
x

x

9820710060

x

x
x

x

9820710050

x
x

x
x

x
x

x

9820670639

x

x

x

x

x

x

x

9820670638

x

x

9820670630

x

ER

x

x

9820670637

FF

x

x

x

IVR

x

9820670610

9820670636

FS

x

x
x

x

Çizimler makinenizle birlikte verilen CD'de sağlanır
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4.2

Çizimlerdeki açıklamalar

Çeviri veya Açıklama

Compressor cooling air outlet

Kompresör ve motorun hava çıkışı

Compressor cooling air inlet

Kompresör ve motorun soğutma havası girişi

Compressed air outlet

Basınçlı hava çıkış bağlantısı

Electrical cable passage

Elektrik kablo geçidi

Cubicle cooling air outlet

Kabin soğutma havası çıkışı

Doors fully open

Kapılar tam açıkken boyutlar

Cooling water outlet

Soğutma suyu çıkış bağlantısı

Cooling water inlet

Soğutma suyu giriş bağlantısı

Prepared for manual drain

Manuel tahliye için hazırlanmış

Dryer cooling air inlet

Kurutucu soğutma havası girişi

Dryer cooling air outlet

Kurutucu soğutma havası çıkışı

Centre of gravity

Ağırlık merkezi

Mass

Makinenin kütlesi

Type

Makine tipi

Montaj önerisi

Açık alanda/yüksek irtifada çalışma
Kompresör dış mekanlara kurulmak üzere tasarlanmamıştır.
Ayrıca ortam sıcaklığı 0˚C'nin (32˚F) altına düşerse ve 1000 metreden (3300 ft) fazla
yüksekliklerde çalışılıyorsa bazı önlemler alınmalıdır. Bu durumda tedarikçinize danışın.

Taşıma/kaldırma
Kompresör, gövde üzerindeki yuvalar kullanılarak forklift ile taşınabilir. Kaldırma ve taşıma
sırasında gövdeye zarar vermemek için dikkatli olun. Çatalların gövdenin diğer tarafından
çıktığından emin olun. Ayrıca yuvalara direk yerleştirilerek kompresörü kaldırmak
mümkündür. Kirişlerin gövdenin her iki tarafından eşit miktarda çıktığından ve
kaymayacağından emin olun. Zincirler, kompresöre zarar gelmemesi için zincir gergileri ile
gövdeye paralel tutulmalıdır. Kaldırma ekipmanı, kompresörün dikey olarak kaldırılmasını
sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir. Yavaşça kaldırın ve kendi etrafında dönmesini
engelleyin.
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Şemadaki metin
Referans

Tanıtma

(1)

Havalandırma önerileri

(2)

Kompresör kurulumu için ayrılacak minimum serbest alan

Tüm borular, kompresöre gerilimsiz olarak bağlanmalıdır.

Montaj talimatları
1. Kompresör ünitesini, ağırlığına uygun, sağlam, düz bir zemin üzerinde kurun.
2. Basınçlı hava çıkış valfinin konumu.
3. Hava dağıtım borusundaki basınç düşmesi aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
Δp = (L x 450 x Qc1,85) / (d5 x P) ve
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• Δp = Bar cinsinden basınç düşmesi (önerilen maksimum: 0,1 bar (1,5 psi))
• L = Borunun m cinsinden uzunluğu
• Qc= kompresörün serbest hava dağıtımı, (lt/sn)
• d= Borunun mm cinsinden iç çapı
• P= bar cinsinden kompresör çıkışındaki mutlak basınç
Olası kondens kalıntılarının taşınmasını minimum seviyeye indirmek için, kompresör hava çıkış
borusunun ana hava hattı borusu üzerine bağlanması önerilir.
4. Havalandırma: giriş ızgaraları ve havalandırma fanı, kompresör veya kurutucuda soğutma havası
resirkülasyonu olmasını engelleyecek şekilde takılmalıdır.
Izgara üzerinden geçen havanın hızı maksimum 5 m/sn'dir (16,5 ft/sn).
Kompresör girişindeki maksimum hava sıcaklığı, dişli tahrikli üniteler için 46°C (115°F), kayış
tahrikli üniteler için 43°C'dir (109°F). (minimum 0°C / 32°F).
Kompresör oda sıcaklığını sınırlamak için gereken havalandırma kapasitesi aşağıdaki şekilde
hesaplanabilir:
Qv = 1,06 N/ΔT kurutucusuz versiyonlar için
Qv = (1,06 N + 1,3)/ΔT kurutuculu versiyonlar için

• Qv = m3/sn cinsinden gerekli havalandırma kapasitesi
• N = Kompresörün kW cinsinden mil girişi
• ΔT =°C cinsinden kompresör odasındaki sıcaklık artışı
5. Tahliye kollektörüne giden tahliye boruları, kollektör içerisindeki suya girmeyecek şekilde
yerleştirilmelidir. Geriye akıştan kaçınılmalıdır. Kondensin çevre yasalarının gereksinimlerini
karşılaması için, yağın büyük bölümünü kondensten ayıran yağ/su separatörleri sunulmaktadır.
6. İzleme panelli kontrol modülü.
7. Ana şebeke kablo girişinin konumu. Güç kaynağı kablosu boyutları tecrübeli bir elektrik teknisyeni
tarafından belirlenecek ve kablolar bu kişi tarafından bağlanacaktır.
Elektrik panosunun koruma derecesini muhafaza etmek ve parçalarını ortamdaki tozdan
korumak için besleme kablosunu kompresöre bağlarken uygun bir kablo kanalı kullanmak
gerekir.

8. Enerji geri kazanımı sistemi giriş ve çıkışı ön hazırlığı (sistem opsiyoneldir).
9. Donmaya karşı korunan, düz zeminli bir odaya hava deposu (opsiyonel) kurulmalıdır. Normal hava
tüketimi için hava hattının hacmi (depo ve borular) aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
V=(0,25 x Qc x P1 x To)/(fmax x ΔP xT1)

• V= l cinsinden hava hattının hacmi.
• Qc= kompresörün serbest hava dağıtımı, (lt/sn)
• P1= Kompresör hava giriş basıncı (bar, mutlak)
• fmax= Döngü frekansı =1 döngü/30s
• ΔP= P boşa alma - P yüke geçme (bar)
• T1= Kompresör hava giriş sıcaklığı (K)
• To= Hava deposu basıncı (K)
10. Egzoz havasının soğutma girişine geri beslenmesini önlemek için ünitenin üzerinde egzoz havasını
tahliye edecek kadar bir alan bırakılmalıdır.
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4.3

Simgeler

Açıklama

Simgeler

15
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Referans

Tanıtma

1

Yağın teknik özellikleri için kılavuza bakın

2

Dönüş oku

3

Yağ filtresinin contasını hafifçe yağlayın, vidalayın ve el ile sıkın (yaklaşık yarım tur)
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Referans

Tanıtma

4

Uyarı: Gerilim

5

Uyarı: Sıcak yüzey

6

Toprak bağlantısı

7

Soğutma suyu çıkışı

8

Soğutma suyu girişi

9

Otomatik kondens tahliyesi

10

Manuel kondens tahliyesi

11

Ekranı sökmeden önce gerilimi kesin ve en az 6 dakika boyunca bekleyin

12

Açmadan önce elektrik bağlantısını ayırın

13

Uyarı: Onarımdan önce mutlaka kılavuzu okuyun, makineye giden gerilimi kesin,
kompresör basıncını tahliye edin ve kilitleme/devre dışı bırakma işlemini gerçekleştirin.

14

Kompresörü elektriğe bağlamadan önce motor dönme yönü için kullanım kılavuzuna
başvurun

15

Gerilim Arızasından Sonra Otomatik Yeniden Başlatma (ARAVF)
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5

Çalıştırma talimatları

5.1

İlk çalıştırma

Güvenlik
Operatör, ilgili tüm Güvenlik önlemlerine uygun hareket etmelidir.

Prosedür
Hava çıkış valfinin konumu ve tahliye bağlantıları için, bkz. Giriş bölümü.

1. Elektrik kablosu boyutu, Montaj önerileri ve Boyut çizimleri bölümlerine bakın
2. Aşağıdaki kırmızı boyalı taşıma donanımları sökülmelidir:
• Servis kapısındaki (B) cıvatalar

• Destekler (1)
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Taşıma donanımı

3. Elektrik bağlantılarının yerel kurallara uygun olduğunu ve tüm tellerin terminallerine sıkıca
sabitlendiğini kontrol edin.
Tesisat, topraklı ve her fazda yer alan atıl tipte sigortalarla, kısa devrelere karşı korunmalıdır.
Kompresörün yakınına devre kesici anahtar yerleştirilmelidir.
4. Doğru bağlantı için trafoyu (T1) kontrol edin.
Tahrik motoru aşırı yük rölesinin (F21) ayarlarını kontrol edin.
Motor aşırı yük rölesinin manuel sıfırlama yapmaya ayarlı olduğundan emin olun.

Elektrik kabini, tipik örnek

5. Hava çıkış valfini (AV) takın; valfin konumu için, bkz. Giriş bölümü.
Valfi kapatın.
Hava hattını valfe bağlayın.
6. Otomatik tahliye çıkışını (Da) bir tahliye kollektörüne bağlayın.
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Tahliye kollektörüne giden tahliye boruları, suyun içine dalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
Borular, donmanın gerçekleşebileceği oda dışında bir konuma takılmışsa yalıtılmaları gerekir.
7. Su soğutmalı kompresörlerde, tahliye valfleri ve regülasyon valfi, müşteri tarafından soğutma suyu
boru sistemine takılmalıdır.
8. Yağ seviyesini kontrol edin.
Durduktan 3-5 dakika sonra yağ seviyesi, gösterge camı (GI) ve dolum noktasının (FC) üst noktası
arasında olmalıdır.

Yağ seviyesi gösterge camının konumu

9. Operatörü aşağıdaki konuda uyaran etiketler kullanın (geçerliyse):
• Gerilim hatasından sonra kompresör otomatik olarak yeniden çalışabilir.
10. Üniteyi ilk kez kullanmadan önce üç faz arasındaki gerilimi kontrol edin.

Motor yön oku

"Start" düğmesine, ardından hemen acil durdurma düğmesine basarak dönüş yönünü (kaplin
yuvasındaki (1) okunu takip ederek) kontrol edin.
Doğru yönde dönmüyorsa iki şebeke kablosunu tersine çevirin. Doğru yönde döndüğünde, yağ
seviyesi 4-5 saniye çalıştıktan sonra düşecektir
66
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Tahrik motorunun yanlış dönmesi kompresöre hasar verebilir.

11.

Fan yönü oku

Fanın dönüş yönünü kontrol etmeyi unutmamanız çok önemlidir (fan (1) üzerindeki bir okla
gösterilir).

5.2

Başlamadan önce

Açıklamalar
• Kompresör 6 ay veya daha uzun bir süre boyunca kullanılmamışsa, çalıştırılmadan
önce kompresör elemanını yeniden yağlamanız önerilir. Giriş hortumunun
bağlantısını kesin, boşa alma cihazını (UA) çıkarın ve kompresör elemanına 0,75 l
yağ (0,20 US gal, 0,17 Imp gal) dökün. Boşa alma cihazını tekrar takın ve giriş
hortumunu yeniden bağlayın. Tüm bağlantıların sıkı olduğundan emin olun.
• Kurutuculu kompresörlerde, kurutucudaki soğutucu kompresörün karter ısıtıcısına
enerji vermeye başlamadan 4 saat önce gerilimi açın.

Prosedür
-

Yağ seviyesini kontrol edin ve gerekirse yağ ekleyin. Bkz. İlk çalıştırma bölümü

-

Su soğutmalı kompresörlerde, aşağıdakileri de uygulayın:
• Giriş ve çıkış borularındaki soğutma suyu tahliye valflerinin kapalı olduğunu kontrol edin.
• Soğutma suyu giriş valfini açın.
• Su akışı regülasyon valfini açın. Bir önceki işlemden sonra bu valfin ayarı değişmemişse, bu
adım atlanabilir.
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5.3

Çalıştırma

Prosedür
Hava çıkış valfinin konumu ve tahliye bağlantıları için, bkz. Giriş bölümü.

ES 4000 Advanced kontrol paneli

1. Hava çıkış valfini açın.
2. Gerilimi açın. Gerilim açık LED'inin (7) yanıyor olduğunu kontrol edin.
3. Kontrol panelindeki çalıştırma düğmesine (10) basın. Kompresör çalışmaya başlar ve otomatik
çalışma LED'i (3) yanar. Çalıştırma çevriminden sonra kompresör yükte çalışmaya başlar.
4. Su soğutmalı kompresörlerde, kompresör yağını ve basınçlı havayı soğutmak için soğutma suyu
kullanılır. Kompresör elemanının çıkışında en uygun sıcaklığa ulaşmak için yükte çalışma sırasında
soğutma suyu akışını düzenleyin. Bu sıcaklık, çalışma şartlarında (düşük sıcaklık limiti) suyun
yoğuşma noktasına göre ve üst limit olarak istenen maksimum yağ sıcaklığına (100°C / 212°F) göre
belirlenir. İyi bir uygulama için soğutma akışını aşağıdaki şekilden elde edilen ilgili (alt sınır)
sıcaklığın yaklaşık 5°C üzerinde eleman çıkışı sıcaklığı elde edilecek şekilde düzenleyin. Hesaplanan
sıcaklık 100°C'den yüksekse yağ daha hızlı bozulur ve bu durum yağ servisi aralıklarını etkiler. Bu
durumdaki en iyi uygulamalar için tedarikçinize danışın. Ayrıca, yağda kondens oluşması durumunda
tedarikçinize danışın.
En iyi çalışma için, soğutma suyu çıkış sıcaklığı, Referans koşulları ve sınırlamalar bölümünde
belirtilen değeri asla aşmamalıdır.
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Su soğutmalı üniteler için minimum kompresör elemanı çıkış sıcaklığı

A

Hava giriş sıcaklığı (°C)

B

Kondens sıcaklığı (°C)

C

Çalışma basıncı, (bar (e))

D

Havadaki bağıl nem (%)

Örnek: Makineniz 10 bar(e) (145 psig) basınçta, 20˚C (68˚F) ortam sıcaklığında ve havadaki %100
bağıl nem ortamında çalışıyorsa yağda kondens oluşmasını engellemek için gereken minimum
sıcaklık 68˚C'dir (154˚F). Kompresör elemanının çıkışında 70°C (158°F) ile 75˚C (167˚F) arasında
bir sıcaklık elde etmek için yükte çalışma esnasında soğutma suyu akışını düzenleyin.

2992 7101 51

69

Kullanım kılavuzu

5.4

Çalışma sırasında

Uyarılar
Operatör, ilgili tüm Güvenlik önlemlerine uygun hareket etmelidir. Ayrıca, bkz. Sorun
giderme bölümü.
Çalışma sırasında ön panel (servis paneli) söküldüğünde, kompresör modeline bağlı olarak
belirli bir süre geçtikten sonra cihaz otomatik olarak kapanır.
Çalışma sırasında kapıları kapalı tutun; kapılar sadece kontrol için kısa süreli olarak
açılabilir.
Motorlar durduğunda ve LED (3) (otomatik çalışma) yanarken, motorlar otomatik olarak
başlatılabilir.

Regülatör

ES 4000 Advanced kontrol paneli
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Yağ seviyesinin kontrol edilmesi

Yağ seviyesi gösterge camının konumu

Yağ seviyesini düzenli olarak kontrol edin. Bunu yapmak için:
1. Durdurma düğmesine basın (11).
2. Durduktan birkaç dakika sonra yağ seviyesi, yağ doldurma ağzı (FC) ile gösterge camının (Gl) üstü
arasında olmalıdır.
3. Yağ seviyesi çok düşükse kompresörün beklenmedik şekilde başlamasını önlemek için acil durdurma
düğmesine basın.
4. Ardından hava çıkış valfini kapatın ve yağ separatörü/hava deposu tankı ile çıkış valfi arasındaki hava
sisteminin basıncı tamamen tahliye edilene kadar manuel tahliye valfini (Dm) açın.
5. Yağ doldurma tapasının (FC) vidasını sadece bir tur döndürüp gevşeterek sistemdeki basıncın
boşalmasını sağlayın. Birkaç dakika bekleyin.
6. Tapayı çıkarın ve yağ seviyesi doldurma ağzına ulaşana kadar yağ ekleyin.
7. Tapayı (FC) yerine takın ve sıkıştırın.
8. Acil durdurma düğmesinin kilidini açın ve yeniden başlatmadan önce kontrol cihazının "Reset"
tuşuna basın
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5.5

Durdurma

Regülatör

ES 4000 Advanced kontrol paneli

Prosedür

5.6

Adım

İşlem

-

Durdurma düğmesine (11) basın. 30 saniye boşta çalıştıktan sonra otomatik çalışma LED'i (3)
söner ve kompresör durur.

-

Acil bir durumda kompresörü durdurmak için acil durdurma düğmesine basın. Alarm LED'i
(5) yanıp söner.
• Sorunun nedenini ortadan kaldırın giderin ve düğmeyi çekerek kilidini açın.
• Gezinme tuşlarıyla (12) Durdurma simgesine gelin ve Seç tuşuna basın.
Sıfırlama tuşuna basın.
Normal durdurma için asla acil durdurma düğmesini kullanmayın!

-

Hava çıkış valfini (AV) kapatın.

-

Hava sistemi deposu ile çıkış valfi arasındaki hava sisteminin basıncı tamamen alınana kadar
elektronik su tahliyesinin/tahliyelerinin üzerindeki test düğmesine basın. Bkz. Otomatik tahliye
bölümü
Gerilimi kesin.

-

Varsa, kompresörün kondens tahliye valfini (Dm) açarak su tutucuyu tamamen tahliye edin.

-

Su soğutmalı kompresörlerde:
• Soğutma suyu giriş valfini kapatın.
• Donma sıcaklıkları bekleniyorsa, soğutma sistemini tamamen tahliye edin.

Devre dışı bırakma

Prosedür
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Adım

İşlem

-

Kompresörü durdurun ve hava çıkış valfini kapatın.
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Adım

İşlem

-

Gerilimi kapatın ve kompresörün ana elektrik şebekesiyle bağlantısını kesin.

-

Varsa, kondens tahliye valfini/valflerini (Dm) açın.

-

Hava hattının çıkış valfine bağlı kısmını kapatın ve basıncını tahliye edin. Kompresör hava
çıkış borusunun hava hattıyla olan bağlantısını kesin.

-

Su soğutmalı kompresörlerde:
• Su sistemini soğutma havası hattından yalıtın ve bağlantısını kesin.
• Su devresini tahliye edin.

-

Yağı tahliye edin.

-

Kondens devresini tahliye edin ve kondens borusunun kondens hattıyla bağlantısını kesin.
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6

Bakım

6.1

Önleyici bakım programı

Uyarı
Bakım, onarım veya ayar işlemlerini gerçekleştirmeden önce aşağıdakileri
uygulayın:
• Kompresörü durdurun.
• Acil durdurma düğmesine basın.
• Gerilimi kesin.
• Hava çıkış valfini kapatın ve varsa manuel kondens tahliye valfini açın.
• Kompresördeki basıncı tahliye edin.
Ayrıntılı talimatlar için bkz. Problem çözme bölümü.
Operatör, ilgili tüm Güvenlik önlemlerine uygun hareket etmelidir.

Elektrikli motor kaldırılmadan önce tüm bağlı parçalar sökülmelidir

Garanti - Ürün Sorumluluğu
Sadece orijinal yedek parça kullanın. Orijinal olmayan parçaların kullanılmasından kaynaklanan zarar veya
arızalar Garanti veya Ürün Sorumluluğu kapsamında değildir.
Servis kitleri
Onarım veya önleyici bakım için kullanılabilecek servis kitleri bulunmaktadır (bkz. Servis kitleri bölümü).
Servis sözleşmeleri
CHICAGO PNEUMATIC farklı türde servis sözleşmeleri sunar ve sizin önleyici bakım işleriyle
ilgilenmenize gerek kalmaz. Müşteri Merkezinize danışın.
Genel
Servis sırasında sökülen tüm cıvataları, o-halkaları ve pulları değiştirin.
Aralıklar
Bulunduğunuz bölgedeki Müşteri Merkezi, kompresörün çevresel ve çalışma koşullarına bağlı olarak
bakım programını, özellikle de servis aralıklarını değiştirmiş olabilir.
Uzun aralıklı işlemler ve kontroller, kısa aralıklı işlemleri ve kontrolleri de içermelidir.
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Önleyici bakım programı
Süre

Çalışma

Her Gün

Yağ seviyesini kontrol edin.
Ekrandaki değerleri kontrol edin.
Kompresör yüke geçmiş halde çalışırken kondensin boşaltılıp boşaltılmadığını kontrol
edin.
Su soğutmalı ünitelerde: soğutma suyu akışını kontrol edin.
Basınç çiy noktası sıcaklığını kontrol edin (entegre kurutuculu kompresörler).

3 ayda bir (1)

Soğutucuları kontrol edin, gerekiyorsa temizleyin.
Kurutuculu ünitelerde: kurutucunun kondenserini kontrol edin ve gerekiyorsa temizleyin.
Hava filtresi elemanını çıkarın ve inceleyin. Gerekiyorsa, basınçlı hava ile temizleyin.
Hasarlı veya çok kirlenmiş elemanları değiştirin.
Elektrik kabinindeki filtre elemanını kontrol edin (varsa). Gerekiyorsa değiştirin
Elektronik su tahliyesinin (EWD) üzerindeki test düğmesine basın. EWD'deki filtreyi
temizlemek için manuel tahliye valfini/valflerini (Dm, Dm1) açın.

(1): Tozlu ortamda çalışırken daha sık uygulayın.
Aralıklı işlemler
Aralık (saat)

500

Gerçekleştirilecek işlemler

2000
4000
8000
10000
14000
18000
16000
20000
22000

6000
18000

12000

24000

Ziyaret A Ziyaret B Ziyaret C Ziyaret D

1

Ölçülen parametrelerin kontrol edilmesi

x

x

x

x

x

2

Filtre altlıklarının temizlenmesi

x

x

x

x

x

3

Yağ filtresinin değiştirilmesi

x

x

x

x

4

Yağlama yağının değiştirilmesi (**)

x

x

x

x

5

Hava filtresinin değiştirilmesi

x

x

x

x

6

Tahrik motoru rulmanlarının yeniden
yağlanması, kullanıma göre

x

x

x

x

7

Dönüştürücü filtresinin (*) ve kabin filtresinin
değiştirilmesi

x

x

x

8

Hava giriş filtrelerinin değiştirilmesi

x

x

x

9

Yağ separatörü elemanının değiştirilmesi

x

x

x

10

Boşa alma cihazı valf kiti

x

x

11

Yağ durdurma ve çek valfi kiti

x

x

12

Minimum basınç valfi kit

x

x

13

Termostatik valf kiti

x

x

14

Hortum kiti

x

15

Kompresör elemanının incelenmesi
(değiştirme elemanı kullanılarak)

x
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Aralık (saat)

500

2000
4000
8000
10000
14000
18000
16000
20000
22000

6000
18000

12000

24000

16

Mil contasının değiştirilmesi

x

17

Ana tahrik motorunun incelenmesi

x

(*) Varsa
(**) Belirtilen yağ değiştirme aralıkları, standart çalışma koşulları (bkz. Referans koşullar ve sınırlamalar
bölümü) ve nominal çalışma basıncı (bkz. Kompresör verileri bölümü) için geçerlidir. Kompresörlerin
dışarıdan kirleticilere maruz kalması veya düşük toz döngüleriyle yüksek nemde çalışılması ya da yüksek
sıcaklıklarda çalışılması halinde, yağ değiştirme aralığının daha kısa olması gerekebilir. Herhangi bir şüphe
halinde tedarikçinizle iletişim kurun.
Rotair Xtra kompresör yağı kullanılırsa standart yağ değişim aralığı 8000 saate çıkarılabilir

Önemli
• Servis zamanlayıcısı ayarı değiştirilecekse, mutlaka tedarikçinize danışın.
• Aşırı koşullarda yağ ve yağ filtresinin değişim aralığı için, Müşteri Merkezi'ne
danışın.
• Tüm sızıntılar derhal giderilmelidir. Hasarlı borular veya esnek bağlantılar
değiştirilmelidir.

6.2

Montaj sonrası saklama

Prosedür
Kompresörü düzenli olarak, örneğin haftada iki kere, ısınana kadar çalıştırın. Kompresörü birkaç defa
yükleyip boşa alın.
Kompresör depolanacak ve zaman zaman çalıştırılmayacaksa, koruyucu önlemler
alınmalıdır. Tedarikçinize danışın.

6.3

Servis kitleri

Servis kitleri
Onarım ve önleyici bakım için geniş bir servis kiti yelpazesi bulunmaktadır. Servis kitleri, bileşenlere
servis yapılması için gereken tüm malzemelerden oluşur ve bakım bütçenizi düşük tutarken, orijinal
parçalarından faydalanmanın avantajlarını sunar.
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Parça numaraları için Yedek Parça Listesine başvurun.

6.4

Kullanılmış malzemenin atılması
Kullanılmış filtreler veya diğer kullanılmış malzemeler (örn. nem çekici, yağlama yağları, temizleme
bezleri, makine parçaları vb.) çevreye zarar vermeyecek ve güvenli bir şekilde, yerel tavsiyelere ve çevre
mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.
Elektronik bileşenler Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (EEEA) ile ilgili AB Yönergesi 2002/96/
EC'ye tabidir. Bu nedenle, bu parçaların bir yerel atık toplama noktasına atılmaması gerekir. Bu ürünü
çevreye zarar vermeyecek şekilde atma talimatları için yerel yönetmeliklere bakın.
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7

Ayarlar ve servis prosedürleri

7.1

Hava filtresi
ÖNEMLİ
Gerektiğinde filtre elemanını değiştirmemeniz, kalıcı kir oluşumuyla sonuçlanır. Bu
durum kompresöre hava girişini azaltarak yağ seperatörü ve kompresöre zarar verebilir.

1. Elemanı asla kompresör çalışırken çıkartmayın.
2. Minimum arıza süresi için, kirli elemanı yenisiyle değiştirin.
3. Arızalı elemanı çıkarın.
Prosedür
1. Kompresörü durdurun. Gerilimi kesin.
2. Hava filtresinin (AF) klipslerini gevşetin ve toz tutucuyu ve hava filtresi elemanını çıkarın. Tutucuyu
temizleyin. Filtre elemanını atın.

Hava filtresinin konumu

3. Yeni elemanı ve kapağı takın.
4. Hava filtresi servis uyarısını sıfırlayın.
ES 4000 Advanced regülatörlü kompresörler için, bkz. Servis menüsü bölümü.
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7.2

Yağ ve yağ filtresinin değiştirilmesi

Uyarı
Operatör, ilgili tüm Güvenlik önlemlerine uygun hareket etmelidir.
Kompresör yağını her zaman tahliye noktalarının tümünden tahliye edin. Kompresörde
kalan kullanılmış yağ, yağ sistemini kirletebilir ve yeni yağın kullanım ömrünü kısaltabilir.
Uyumlu olmamaları ihtimali nedeniyle ve yağ karışımı düşük kaliteli özellikler
göstereceği için farklı marka veya tipteki yağları kesinlikle karıştırmayın. Hava
deposunda/yağ deposunda, fabrika çıkışında doldurulan yağın türünü gösteren bir etiket
bulunur.

Prosedür

Yağ sistemi parçaları

1. Kompresörü ısınana kadar çalıştırın. Kompresörü durdurun. Hava çıkış valfini kapatın ve gerilimi
kesin. Manuel tahliye valfini (valflerini) açarak (varsa), kompresörün basıncını tahliye edin. Birkaç
dakika bekleyin ve sistemdeki tüm basıncın boşalması için yağ doldurma tapasını (FC) sadece bir tur
döndürüp gevşeterek hava deposunun/yağ deposunun (AR) basıncını tahliye edin. Hava menfezi
tapasını (Fa) bir tur döndürüp gevşeterek hava borusunun basıncını alın.
2. Yağ soğutucunun havalandırma tapasını (VP) gevşetin ve 5 dakika bekleyin.
3. Yağ tahliye tapasını (DP1) çıkarın. Valfi (Vd) açarak yağı tahliye edin. Valfi kapatın ve tahliye
işleminden sonra tapayı takın.
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Yağ tahliye tapaları

4. Yağı toplayın ve lokal toplama servisine teslim edin. Tahliye işleminden sonra tahliye ve
havalandırma tapalarını tekrar takın ve sıkın.
Yağ soğutucunun üst bağlantısını tekrar sıkıştırın.
5. Yağ filtresini (OF) çıkarın. Manifold üzerindeki yatağı temizleyin. Yeni filtrenin contasını yağlayın
ve yerine vidalayın. Elinizle iyice sıkın.
6. Doldurma tapasını (FC) çıkarın.
Hava deposunu/yağ deposunu (AR) seviye doldurma ağzına gelene kadar yağla doldurun.
Sisteme kir girmemesi için dikkatli olun. Doldurma tapasını (FC) takın ve sıkın.
7. Kompresörü bir kaç dakika boyunca yükte çalıştırın. Kompresörü durdurun ve yağın oturması için
birkaç dakika bekleyin.
8. Sistemdeki basıncın boşalmasını sağlamak için doldurma tapasını (FC) sadece bir tur döndürerek
sistemin basıncını tahliye edin. Tapayı çıkarın.
Yağ ekleyin. Yağ seviyesi, gösterge camı (GI) ve dolum noktasının (FC) üst noktası arasında
olmalıdır.
Doldurma tapasını sıkın.
9. İlgili Servis Planı dahilindeki tüm servis işlemlerini uyguladıktan sonra servis uyarısını sıfırlayın:
bkz. Servis menüsü.

7.3

Yağ separatörünün değiştirilmesi

Uyarı
Operatör, ilgili tüm Güvenlik önlemlerine uygun hareket etmelidir.

Prosedür
1. Kompresörü ısınana kadar çalıştırın. Kompresörü durdurun, hava çıkış valfini kapatın ve gerilimi
kesin. Birkaç dakika bekleyin ve yağ doldurma tapasını (FC) sadece bir tur döndürüp gevşeterek
sistemdeki basıncın boşalmasını sağlayın.
2. Cıvataları sökerek kapağı (Ac) hava deposundan/yağ deposundan (AR) çıkarın.
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Yağ separatörü parçaları

3. Yağ separatörünü (OS) çıkarın.
4. Hava deposundaki/yağ deposundaki (AR) yatağı temizleyin.
Yeni separatörü hava deposuna/yağ deposuna takın ve tank kapağını (Ac) cıvatalarla yeniden takın.
Sisteme kir girmemesi için dikkatli olun. Doldurma tapasını (FC) takın ve sıkın.
5. Doldurma tapasını (FC) çıkarın.
Yağ deposunu (AR), seviye gösterge camının (GI) ortasına gelene kadar yağla doldurun.
6. Kompresörü bir kaç dakika boyunca yükte çalıştırın. Kompresörü durdurun ve yağın oturması için
birkaç dakika bekleyin.
7. Sistemdeki basıncın boşalmasını sağlamak için doldurma tapasını (FC) sadece bir tur döndürerek
sistemin basıncını tahliye edin. Tapayı çıkarın.
Yağ deposunu yağla doldurun. Yağ seviyesi, gösterge camı (GI) ile dolum noktasının (FC) üst noktası
arasında olmalıdır.
Doldurma tapasını sıkın.
8. Servis zamanlayıcıyı sıfırlayın: bkz. Servis menüsü.

7.4

Soğutucular

Genel
Verimliliklerini korumak için soğutucuları temiz tutun.
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Kompresörü temizlemek için kesinlikle yüksek basınçlı püskürtme su kullanmayın.

Hava soğutmalı kompresörler için talimatlar
1.
2.
3.
4.

Kompresörü durdurun, hava çıkış valfini kapatın ve gerilimi kesin.
Bir fiber fırça ile soğutuculardaki kirleri temizleyin. Asla tel fırça veya metal nesneler kullanmayın.
Soğutucuların altındaki tüm parçaları örtün.
Ardından, normal akışın ters yönünde basınçlı havayla temizleyin. Düşük basınçlı hava kullanın.
Gerekirse basınç 6 bar'a (e) (87 psig) kadar çıkarılabilir.

Su soğutmalı kompresörler için talimatlar
Tedarikçinize danışın.

7.5

Filtre paneli

Filtre panelinin temizlenmesi
Makine üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce elektrik güç kaynağının bağlantısının
kesildiğinden emin olun.

• Kompresörü durdurun.
Hava çıkış valfini kapatın ve gerilimi kesin.
• Hava giriş filtresi panelini/panellerini (FP1) ve pano filtresini (FP2) çıkarın.

• Giriş filtre panelini hava püskürterek temizleyin, suyla yıkayın ve solvent kullanmayın.
• Pano filtresini tekrar takın.
• İşlem tamamlandıktan sonra filtre panelini yeniden monte edin.
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7.6

Emniyet valfleri

Emniyet valfinin konumu

Çalıştırma
Kapak vidalarını bir veya iki tur döndürerek emniyet valfini çalıştırın ve yeniden sıkın.
Test etme
Valfi çıkarmadan önce kompresörün basıncını tahliye edin.
Bkz. Problem çözme bölümü.
Valf (SV) ayrı bir hava hattı üzerinde test edilebilir. Valf üzerinde yazılı basınçta açılmazsa, değiştirilmesi
gerekir.
Uyarı
Ayarlama yapılamaz. Emniyet valfi olmadan kompresörü kesinlikle çalıştırmayın.

7.7

Kurutucu bakım talimatları

Güvenlik önlemleri
ID tipi soğutma kurutucularında HFC soğutma maddesi bulunmaktadır.
Soğutucu kullanırken, yürürlükteki tüm güvenlik önlemlerine uygun hareket edilmelidir. Aşağıdaki
hususlara özellikle dikkat edin:
• Soğutucu, cildinizle temas etmesi halinde donmaya neden olur. Özel eldivenler kullanılmalıdır. Ciltle
temas etmesi durumunda cildinizi bol su ile yıkayın. Giyecekler hiçbir şekilde çıkarılmamalıdır.
• Sıvı soğutucu gözlerde donmaya neden olabilir; mutlaka koruyucu gözlük takın.
• Soğutucu zararlıdır. Soğutucu buharını solumayın. Çalışma alanının uygun şekilde havalandırılmakta
olup olmadığını kontrol edin.
Soğutucu kompresörü ve boşaltma borusu gibi belirli bileşenlerin fazlasıyla sıcak (110°C'ye (230°F) kadar)
olabileceğini unutmayın. Bu nedenle panelleri çıkarmadan önce kurutucunun soğumasını bekleyin.
Herhangi bir bakım ya da onarım işine başlamadan önce gerilimi kesin ve hava giriş ve çıkış valflerini
kapatın.
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Yerel düzenlemeler
Yerel düzenlemeler aşağıdakileri zorunlu kılabilir:
• Soğutma kurutucusu, soğutma devresi ya da bu devrenin işlevini etkileyebilecek ekipmanlar üzerinde
yapılacak çalışmalar yetkili kontrol organı tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Tesisat yılda bir kez yetkili kontrol organı tarafından kontrol edilmelidir.
Genel
Tüm referanslar için Giriş bölümüne bakın.
Aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
•
•
•
•
•
•
•
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Kurutucuyu temiz tutun.
Kondenserin petekli yüzeyini her ay fırçalayın veya temizleyin.
Gerilimi kesin ve hava çıkış valfini kapatın.
Kondenserin bulunduğu yerdeki paneli çıkarın (aşağıdaki resme bakın).
Kondenser kanatlarını basınçlı havayla temizleyin. Su ya da solvent kullanmayın.
Paneli kapatın.
Elektronik kondens tahliyesini her ay kontrol edin ve temizleyin.
• Tahliye üzerindeki TEST düğmesine basarak tahliyelerin işleyişi kontrol edilebilir.
• Tahliye filtresi, manuel tahliye valfi birkaç saniye açılarak temizlenebilir.
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8

Sorun çözme

Uyarı
Herhangi bir bakım, onarım veya ayarlama işlemi yapmadan önce durdurma düğmesine
basın, kompresör durana kadar bekleyin, acil durdurma düğmesine basın ve gerilimi
kesin. Hava çıkış valfini kapatın ve gerekirse kilitleyin.
Minimum basınç valfi ile kompresör bilyeli çıkış valfi arasındaki hava bağlantısının
basıncını alın. Hava menfezi tapasını (Fa) yavaşça bir tur döndürerek sistemin içindeki
tüm basıncın çıkmasını sağlayın.
Varsa manuel kondens tahliye valflerini açın. Yağ doldurma tapasını bir tur döndürüp
açarak kompresörün basıncını tahliye edin.
Parçaların konumu için bkz. Giriş ve İlk çalıştırma bölümleri.
Devre kesici anahtarı açın ve kilitleyin.
Operatör, ilgili tüm Güvenlik önlemlerine uygun hareket etmelidir.

Hava menfezi tapasının konumu

Kompresör
ES 4000 Advanced kontrol cihazıyla donatılmış kompresörlerde: alarm LED'i yanıyorsa veya yanıp
sönüyorsa Ana ekran bölümüne danışın ve aşağıya bakın.
-

Durum

Arıza

Çözüm

Kompresör çalışmaya başlıyor
ancak gecikme süresinin
sonunda yüke geçmiyor

Solenoid valf bozuk

Valfi değiştirin

Giriş valfi kapalı konumda kalmış Valfi kontrol ettirin
Esnek kontrol havası borularında Sızıntı yapan esnek boruyu
sızıntı var
değiştirin
Minimum basınç valfi sızıntısı
(hava hattındaki basınç
boşaldığında)
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-

-

Durum

Arıza

Çözüm

Kompresör boşa geçmiyor,
emniyet valfi açılıyor

Solenoid valf bozuk

Valfi değiştirin

Giriş valfi kapanmıyor

Valfi kontrol ettirin

Durum

Arıza

Çözüm

Kompresör hava çıkışı veya
basıncı normalin altında

Hava tüketimi, kompresörün
verdiği hava miktarını aşıyor

Bağlı olan ekipmanı kontrol
edin

Hava filtresi elemanı tıkalı

Filtre elemanını değiştirin

Solenoid valf arızalı

Valfi değiştirin

Esnek kontrol havası borularında Sızıntı yapan esnek boruları
sızıntı var
değiştirin

-

-

-
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Giriş valfi tam olarak açılmıyor

Valfi kontrol ettirin

Yağ separatörü tıkalı

Elemanın değiştirilmesini
sağlayın

Hava sızıntısı

Sızıntıları giderin

Emniyet valfinde sızıntı var

Valfin değiştirilmesini sağlayın

Kompresör elemanı bozuk

Tedarikçinize danışın

Durum

Arıza

Çözüm

Aşırı yağ tüketimi; tahliye hattı
üzerinden yağ taşınıyor

Yağ seviyesi çok yüksek

Aşırı doldurma olup
olmadığını kontrol edin.
Basıncı tahliye edin ve yağı
doğru seviyeye kadar tahliye
edin

Hatalı tipte yağın neden olduğu
köpük oluşumu

Doğru tipte yağ kullanın

Yağ separatörü arızalı

Elemanı kontrol ettirin.
Gerekliyse değiştirin.

Boşaltım hattı tıkalı

Kontrol edin ve onarın

Arıza

Çözüm

Durum

Kompresör durduktan sonra hava Valf sızıntısı olup olmadığını ve
giriş filtresinden aşırı yağ çıkışı
yağ durdurma valfinin sıkışmış
olup olmadığını kontrol edin

Arızalı parçaları değiştirin.
Hava filtresi elemanını
değiştirin

Durum

Arıza

Çözüm

Yüke geçme işleminden sonra
emniyet valfi açılıyor

Giriş valfi arızalı

Valfi kontrol ettirin

Minimum basınç valfi arızalı

Valfi kontrol ettirin

Emniyet valfi bozuk

Valfin değiştirilmesini sağlayın

Kompresör elemanı bozuk

Tedarikçinize danışın

Yağ separatör elemanı tıkalı

Elemanın değiştirilmesini
sağlayın
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-

Durum

Arıza

Çözüm

Kompresör elemanı çıkış
sıcaklığı veya dağıtım havası
sıcaklığı normalin üstünde

Yağ seviyesi çok düşük

Kontrol edin ve düzeltin

Hava soğutmalı kompresörlerde,
soğutma havası yetersiz veya
soğutma havasının sıcaklığı çok
yüksektir

Soğutma havası tıkanıklığını
kontrol edin veya kompresör
odasının havalandırmasını
artırın. Soğutma havasının
sirkülasyonunu engelleyin.
Varsa kompresör odası
fanının kapasitesini kontrol
edin

Su soğutmalı kompresörlerde,
soğutma suyu akışı çok düşüktür

Akışı artırın

Su soğutmalı kompresörlerde,
soğutma suyu sistemi tıkalı

Tedarikçinize danışın

Yağ soğutucu tıkalı

Soğutucuyu temizleyin

Termostatik baypas valfi arızası

Valfi test ettirin

Hava soğutucu tıkalı

Soğutucuyu temizleyin

Kompresör elemanı bozuk

Tedarikçinize danışın

Yağ filtresi tıkalı

Değiştirin

Kurutucu
(Entegre kurutuculu kompresörler)
Buradan sonraki tüm referanslar için bkz. Hava kurutucu bölümü.

1

Durum

Arıza

Çözüm

Basınç altındaki çiylenme
noktası çok yüksek

Hava giriş sıcaklığı çok
yüksek

Kontrol edin ve düzeltin; gerekiyorsa
kompresör son soğutucusunu
temizleyin

Ortam sıcaklığı çok yüksek

Kontrol edin ve düzeltin; gerekiyorsa
soğutucunun bulunduğu yerden bir
kanal aracılığıyla soğutma havası
çekin veya kompresörün yerini
değiştirin

Soğutucu eksik

Devrede kaçak olup olmadığının
kontrol edilmesini sağlayın ve devreyi
doldurun

Soğutucu kompresörü (M1)
çalışmıyor

Bkz 3

Evaporatör basıncı çok
yüksek

Bkz 5

Kondenser basıncı çok yüksek Bkz 2
2

Kondenser basıncı çok yüksek Fan kontrol anahtarı arızalı
veya çok düşük

Değiştirin

Fan kanatları veya fan motoru Fanı/fan motorunu kontrol edin
devre dışı
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Durum

Arıza

Çözüm

Ortam sıcaklığı çok yüksek

Kontrol edin ve düzeltin; gerekiyorsa
soğutucunun bulunduğu yerden bir
kanal aracılığıyla soğutma havası
çekin veya kompresörün yerini
değiştirin

Kondenser dışarıdan tıkanmış Kondenseri temizleyin
3

4

5

Kompresör duruyor ya da
çalışmıyor

Kompresör elektrik güç
kaynağı kesik

Gerekli kontrolleri ve değişiklikleri
gerçekleştirin

Soğutucu kompresör motoru
termik koruma fonksiyonu
açılmış

Motor, motor bobinleri soğuduktan
sonra tekrar çalıştırılacaktır

Elektronik kondens tahliyesi
çalışmıyor

Elektronik tahliye sistemi
tıkanmış

Sistemi kontrol ettirin
Manuel tahliye valfini açarak otomatik
tahliye filtresini temizleyin. Test
düğmesine basarak tahliyenin
işleyişini kontrol edin.

Kondens tutucu sürekli olarak
hava ve su boşaltıyor

Otomatik tahliye arızalı

Sistemi kontrol ettirin. Gerekiyorsa
otomatik tahliyeyi değiştirin.

Evaporatör basıncı boşta
çalışırken çok yüksek veya
çok düşük

Sıcak gaz baypas valfi hatalı
ayarlanmış veya devre dışı

Sıcak gaz baypas valfinin
ayarlanmasını sağlayın

Kondenser basıncı çok yüksek Bkz 2
veya çok düşük
Soğutucu eksik

88

Devrede kaçak olup olmadığının
kontrol edilmesini sağlayın ve devreyi
doldurun
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9

Teknik veriler

9.1

Elektrik kablosu boyutu ve sigortalar

Önemli
• Kompresör terminallerindeki gerilim, nominal gerilime oranla %10'dan fazla
sapmaya sahip olmamalıdır.
Besleme kabloları üzerindeki gerilim düşmesinin, nominal gerilimin %5 altında
(IEC 60204-1), nominal akımda tutulması önerilir.
• Kablolar diğer güç kablolarıyla birlikte gruplandırılırsa standart çalışma koşulları
için hesaplanandan daha büyük boyutlu kablolar kullanmak gerekli olabilir.
• Orijinal kablo girişini kullanın. Bkz. bölüm Boyut çizimleri.
Elektrik kabininin koruma derecesini muhafaza etmek ve parçalarını
ortamdaki tozdan korumak için besleme kablosunu kompresöre bağlarken
uygun bir kablo kanalı kullanmak gerekir.
• Yerel yönetmelikler aşağıda önerilen değerlerden daha katıysa bunlar geçerli olur.
• Akımlar eksiksiz servis faktörüyle hesaplanır ancak yüksek ve düşük gerilime bağlı
olarak %10 eklemenizi öneririz. Sigortalar, eksiksiz servis faktörü ve %10 yüksek
ve düşük gerilim için izin verilen maksimum değerdedir.
• Dikkat
• Sigorta büyüklüğünü ve hesaplanan kablo boyutunu mutlaka iki kez kontrol
edin. Gerekirse sigorta değerini küçültün veya kablo boyutunu büyütün
• Kablo uzunluğu, IEC60204 tablo 10'da belirtilen maksimum uzunluğu
aşmamalıdır

Akımlar ve sigortalar
IEC onayı
Kompresör özelliği

I(1)

Tip
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Maks.
Sigorta (1)

I(2)

gL/gG

Maks.
Sigorta (2)
gL/gG

V

Hz

A

A

A

A

A1

30 kW

400

50

66

80

72

80

A2

30 kW

400

50

66

80

72

80

X

30 kW

400

50

66

80

-

-

A2

30 kW

440

60

59

63

65

80

X

30 kW

440

60

59

63

-

-

A1

30 kW

380

60

69

80

76

100

A2

30 kW

380

60

69

80

76

100

X

30 kW

380

60

69

80

-

-
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IEC onayı
Kompresör özelliği

I(1)

Tip

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

gL/gG

Maks.
Sigorta (2)
gL/gG

V

Hz

A

A

A

A

A1

37 kW

400

50

85

100

91

100

A2

37 kW

400

50

85

100

91

100

X

37 kW

400

50

85

100

-

-

A2

37 kW

440

60

76

100

82

100

X

37 kW

440

60

76

100

-

-

A1

37 kW

380

60

89

100

96

125

A2

37 kW

380

60

89

100

96

125

X

37 kW

380

60

89

100

-

-

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

Maks.
Sigorta (2)

IEC onayı
Kompresör özelliği
Tip

gL/gG

gL/gG

V

Hz

A

A

A

A

A1

45 kW

400

50

103

125

109

125

A2

45 kW

400

50

103

125

109

125

X

45 kW

400

50

103

125

-

-

A2

45 kW

440

60

91

100

98

125

X

45 kW

440

60

91

100

-

-

A1

45 kW

380

60

107

125

114

125

A2

45 kW

380

60

107

125

114

125

X

45 kW

380

60

107

125

-

-

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

Maks.
Sigorta (2)

IEC onayı
Kompresör özelliği
Tip

90

gL/gG

gL/gG

V

Hz

A

A

A

A

A1

55 kW

400

50

119

160

126

160

A2

55 kW

400

50

117

125

124

160

X

55 kW

400

50

117

125

-

-

A2

55 kW

440

60

106

125

115

125

X

55 kW

440

60

106

125

-

-

A1

55 kW

380

60

125

160

136

160

A2

55 kW

380

60

123

160

133

160

X

55 kW

380

60

123

160

-

-
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IEC onayı
Kompresör özelliği

I(1)

Tip

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

gL/gG

Maks.
Sigorta (2)
gL/gG

V

Hz

A

A

A

A

A1

75 kW

400

50

164

200

171

200

A2

75 kW

400

50

163

200

170

200

X

75 kW

400

50

163

200

-

-

A2

75 kW

440

60

149

160

157

200

X

75 kW

440

60

149

160

-

-

A1

75 kW

380

60

168

200

179

200

A2

75 kW

380

60

166

200

176

200

X

75 kW

380

60

166

200

-

-

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

Maks.
Sigorta (2)

IEC onayı
Kompresör özelliği
Tip

gL/gG

gL/gG

V

Hz

A

A

A

A

A1

90 kW

400

50

200

250

-

-

A2

90 kW

400

50

197

224

-

-

A2

90 kW

440

60

178

200

-

-

A1

90 kW

380

60

201

224

-

-

A2

90 kW

380

60

197

224

-

-

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

Maks.
Sigorta (2)

IEC onayı
Kompresör özelliği
Tip
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gL/gG

gL/gG

V

Hz

A

A

A

A

A1

110 kW

400

50

213

225

-

-

A1

110 kW

440

60

213

225

-

-

A1

110 kW

380

60

214

225

-

-
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UL/cUL onayı
Kompresör özelliği

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form
II

Tip

A2

30 kW

Maks.
Sigorta (2)
UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form II

V

Hz

A

A

A

A

460

60

56

70

-

-

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

Maks.
Sigorta (2)

UL/cUL onayı
Kompresör özelliği

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form
II

Tip

A2

37 kW

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form II

V

Hz

A

A

A

A

460

60

73

80

-

-

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

Maks.
Sigorta (2)

UL/cUL onayı
Kompresör özelliği

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form
II

Tip

A2

45 kW

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form II

V

Hz

A

A

A

A

460

60

88

100

-

-

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

Maks.
Sigorta (2)

UL/cUL onayı
Kompresör özelliği

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form
II

Tip

A2

92

55 kW

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form II

V

Hz

A

A

A

A

460

60

102

125

-

-
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UL/cUL onayı
Kompresör özelliği

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form
II

Tip

A2

75 kW

Maks.
Sigorta (2)
UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form II

V

Hz

A

A

A

A

460

60

136

150

-

-

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

Maks.
Sigorta (2)

UL/cUL onayı
Kompresör özelliği

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form
II

Tip
A2

90 kW

460

60

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form II

162

175

-

-

I(1)

Maks.
Sigorta (1)

I(2)

Maks.
Sigorta (2)

UL/cUL onayı
Kompresör özelliği

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form
II

Tip
A1

110 kW

460

60

212

225

UL sınıfı
RK5 CSA
HRC form II
-

-

I: maksimum yük ve nominal gerilimde, besleme hatlarındaki akım
(1): entegre kurutucusuz kompresör
(2): entegre kurutuculu kompresör
IEC için sigorta hesaplamaları 60364-4-43 düşük gerilim şebekeleri, bölüm 4-43: aşırı akıma karşı
koruma belgesine göre yapılır. Sigorta boyutları, kabloyu kısa devreye karşı korumak üzere hesaplanmıştır.
Sabit devirli üniteler için aM sigorta tipi önerilir. gL/gG tipi sigortalara da izin verilir ve değişken devirli
ünitelerde kullanımı zorunludur.
cUL ve UL için sigorta hesaplamaları: Belirtilen sigorta boyutu, motoru kısa devreye karşı korumak için
gerekli olan maksimum sigorta boyutudur. cUL sigorta için HRC form II, UL sigorta için sınıf RK5.
Olası yapılandırmalar
3 olası kablo düzeni vardır:
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• (1): Tekli besleme kabloları.
• (2): Paralel besleme kabloları
• (3) sadece Y-D modelleri için geçerlidir
Kablo boyutları IEC'ye uygundur
Aşağıdaki tablolar bu 3 adet genel olarak kullanılan montaj yönteminin akım taşıma kapasitesini
göstermektedir, bunlar 60364-5-52 standardı - binaların elektrik tesisatları kısım 5 - seçim ve montaj
ekipmanı ve kısım 52 - kablo tesisat sistemlerinin akım taşıma kapasitelerine göre hesaplanmaktadır.
İzin verilebilir akım miktarları üç yüklü bakır iletkene sahip PVC yalıtımlı kablolar için geçerlidir (70°C ve
90°C maksimum iletken sıcaklığı için tablolara bakın).
Montaj yöntemi B2, tablo B.52.1'e uygundur.
Ahşap duvarda tesisat borusu içinde çok damarlı kablo

B2 montaj yöntemi için ortam sıcaklığının fonksiyonu olarak maksimum izin verilebilir akım
Ortam sıcaklığı

94

Kablo kesiti

30°C

40°C

45°C

50°C

55°C

4 mm²

< 27 A

< 23 A

< 21 A

< 19 A

< 16 A

6 mm²

< 34 A

< 30 A

< 27 A

< 24 A

< 21 A

10 mm²

< 46 A

< 40 A

< 36 A

< 33 A

< 28 A

16 mm²

< 62 A

< 54 A

< 49 A

< 44 A

< 38 A

25 mm²

< 80 A

< 70 A

< 63 A

< 57 A

< 49 A

35 mm²

< 99 A

< 86 A

< 78 A

< 70 A

< 60 A

50 mm²

< 118 A

< 103 A

< 93 A

< 84 A

< 72 A

70 mm²

< 149 A

< 130 A

< 118 A

< 106 A

< 91 A

95 mm²

< 179 A

< 156 A

< 141 A

< 127 A

< 109 A

120 mm²

< 206 A

< 179 A

< 163 A

< 146 A

< 126 A
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Montaj yöntemi C, tablo B.52.1'e uygundur.
Ahşap duvarda tek damarlı veya çok damarlı kablo

C montaj yöntemi için ortam sıcaklığının fonksiyonu olarak maksimum izin verilebilir akım
Ortam sıcaklığı
Kablo kesiti

30°C

40°C

45°C

50°C

55°C

4 mm²

< 32 A

< 28 A

< 25 A

< 23 A

< 20 A

6 mm²

< 41 A

< 36 A

< 32 A

< 29 A

< 25 A

10 mm²

< 57 A

< 50 A

< 45 A

< 40 A

< 35 A

16 mm²

< 76 A

< 66 A

< 60 A

< 54 A

< 46 A

25 mm²

< 96 A

< 84 A

< 76 A

< 68 A

< 59 A

35 mm²

< 119 A

< 104 A

< 94 A

< 84 A

< 73 A

50 mm²

< 144 A

< 125 A

< 114 A

< 102 A

< 88 A

70 mm²

< 184 A

< 160 A

< 145 A

< 131 A

< 112 A

95 mm²

< 223 A

< 194 A

< 176 A

< 158 A

< 136 A

120 mm²

< 259 A

< 225 A

< 205 A

< 184 A

< 158 A

Montaj yöntemi F, tablo B.52.1'e uygundur.
Havayla temas eden, tek telli kablolar
Duvarla olan mesafe bir kablo çapından büyüktür

F montaj yöntemi için ortam sıcaklığı fonksiyonu olarak izin verilen maksimum akım,iletken
sıcaklığı 70°C
Ortam sıcaklığı
Kablo kesiti

30°C

40°C

45°C

50°C

55°C

25 mm²

< 110 A

< 96 A

< 87 A

< 78 A

< 67 A

35 mm²

< 137 A

< 119 A

< 108 A

< 97 A

< 84 A

50 mm²

< 167 A

< 145 A

< 132 A

< 119 A

< 102 A

70 mm²

< 216 A

< 188 A

< 171 A

< 153 A

< 132 A

95 mm²

< 264 A

< 230 A

< 209 A

< 187 A

< 161 A

120 mm²

< 308 A

< 268 A

< 243 A

< 219 A

< 188 A

150 mm²

< 356 A

< 310 A

< 281 A

< 253 A

< 217 A

185 mm²

< 409 A

< 356 A

< 323 A

< 290 A

< 249 A

240 mm²

< 485 A

< 422 A

< 383 A

< 344 A

< 296 A
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F montaj yöntemi için ortam sıcaklığı fonksiyonu olarak izin verilen maksimum akım,iletken
sıcaklığı 90°C
Ortam sıcaklığı
Kablo kesiti

30°C

40°C

45°C

50°C

55°C

25 mm²

< 135 A

< 123 A

< 117 A

< 110 A

< 103 A

35 mm²

< 169 A

< 154 A

< 147 A

< 139 A

< 128 A

50 mm²

< 207 A

< 188 A

< 180 A

< 170 A

< 157 A

70 mm²

< 268 A

< 244 A

< 233 A

< 220 A

< 204 A

95 mm²

< 328 A

< 298 A

< 285 A

< 269 A

< 249 A

120 mm²

< 383 A

< 349 A

< 333 A

< 314 A

< 291 A

150 mm²

< 444 A

< 404 A

< 386 A

< 364 A

< 337 A

185 mm²

< 510 A

< 464 A

< 443 A

< 418 A

< 388 A

240 mm²

< 607 A

< 552 A

< 528 A

< 498 A

< 461 A

IEC için hesaplama yöntemi:
• Tekli besleme kabloları (3 faz + PE - yapılandırma (1)):
• Toplam kompresör akımına (tablolarda ItotPack veya ItotFF) %10 ekleyin
• Her bir kabloya önerilen sigortayı takın
• Paralel besleme kablosu (2 x 3 faz + PE - yapılandırma (2)):
• Toplam kompresör akımına (tablolarda ItotPack veya ItotFF) %10 ekleyin ve 2'ye bölün
• Kabloların izin verilebilir akım şiddetini 0,8 ile çarpın (tablo A.52.17'ye (52-E1) bakın)
• Her bir kablo için tavsiye edilen maksimum sigorta boyutunun yarı büyüklüğünde sigortalar
takın.
• (3)'teki gibi 2 x 3 faz + PE kullanırken:
• Toplam kompresör akımına (tablolarda ItotPack veya ItotFF) %10 ekleyin ve √3'e bölün
• Kabloların izin verilebilir akım şiddetini 0,8 ile çarpın (tablo A.52.17'ye (52-E1) bakın)
• Sigorta boyutu: her bir kabloda tavsiye edilen maksimum sigorta boyutunun √3'e bölümü.
• PE kablosunun boyutu:
• 35 mm²'ye kadar olan besleme kabloları için: besleme kablolarıyla aynı boyutta
• 35 mm²'den daha büyük besleme kabloları için: besleme kablolarının yarısı boyutunda
Kablo üzerindeki gerilim düşüşünü daima kontrol edin (nominal gerilimin %5'inden daha azı tavsiye
edilir).
Örnek Itot = 89 A, maksimum ortam sıcaklığı 45°C, tavsiye edilen sigorta = 100 A
• Tekli besleme kabloları (3 faz + PE - yapılandırma (1)):
• I = 89 A + %10 = 89 x 1,1 = 97,9 A
• B2 tablosu ve ortam sıcaklığı = 45°C 50 mm²'lik bir kablo için maksimum 93 A'lık bir akıma
izin verir. 70 mm²'lik bir kablo için izin verilen maksimum akım 118 amperdir ve bu da
yeterlidir. Dolayısıyla, bir 3 x 70 mm² + 35 mm² kablo kullanın.
C yöntemi kullanılırsa 50 mm² yeterli olacaktır. (F yöntemi için 35 mm²) => kablo 3 x 50 mm² +
25 mm².
• Paralel besleme kablosu (2 x 3 faz + PE - yapılandırma (2)):
• I = (89 A + %10)/2 = (89 x 1,1)/2 = 49 A
• 25 mm²'lik bir kablo için B2 45°C'de, maksimum akım 63 A x 0,8 = 50,4 amperdir. Dolayısıyla,
2 adet 3 x 25 mm² + 25 mm²'lik paralel kablo yeterlidir.
• Her bir kabloya 100 A yerine 50 A'lik sigortalar takın.
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Kablo boyutları CSA'ya uygundur
Hesaplama yöntemi CEC bölüm 1, tablo 2: kablo kanalı veya kabloda en fazla 3 adet bakır iletken için izin
verilen akım şiddetine uygundur (ortam sıcaklığı 30°C (86°F) olarak alınmıştır). Diğer sıcaklıkların
düzeltme faktörleri tablo 5A'da bulunabilir.
Ortam sıcaklığı işlevinde izin verilen maksimum akım, 75°C (167°F) kablo sıcaklığına göredir
Ortam sıcaklığı
Kablo kesimi
(AWG veya
kcmil)

30°C (86°F)

40°C (104°F)

45°C (113°F)

50°C (122°F)

55°C (131°F)

10

< 35 A

< 31 A

< 29 A

< 26 A

< 23 A

8

< 50 A

< 44 A

< 41 A

< 38 A

< 34 A

6

< 65 A

< 57 A

< 53 A

< 49 A

< 44 A

4

< 85 A

< 75 A

< 70 A

< 64 A

< 57 A

3

< 100 A

< 88 A

< 82 A

< 75 A

< 67 A

2

< 115 A

< 101 A

< 94 A

< 86 A

< 77 A

1

< 130 A

< 114 A

< 107 A

< 98 A

< 87 A

1/0

< 150 A

< 132 A

< 123 A

< 113 A

< 101 A

2/0

< 175 A

< 154 A

< 144 A

< 131 A

< 117 A

3/0

< 200 A

< 176 A

< 164 A

< 150 A

< 134 A

4/0

< 230 A

< 202 A

< 189 A

< 173 A

< 154 A

CSA için hesaplama yöntemi
• Tekli besleme kabloları (3 faz + PE - yapılandırma (1)):
• Toplam kompresör akımına (tablolarda ItotPack veya ItotFF) %10 ekleyin
• Her bir kabloya önerilen sigortayı takın
• Paralel besleme kablosu (2 x 3 faz + 2 PE - yapılandırma (2)):
• Toplam kompresör akımına (tablolarda ItotPack veya ItotFF) %10 ekleyin ve 2'ye bölün
• Kabloların akım şiddetini 0,8 ile çarpın (CEC Bölüm 1 tablo 5C'ye bakın)
• Her bir kablo için tavsiye edilen maksimum sigorta boyutunun yarı büyüklüğünde sigortalar
takın.
• (3)'teki gibi 2 x 3 faz + 2 PE kullanırken:
• Toplam kompresör akımına (tablolarda ItotPack veya ItotFF) %10 ekleyin ve √3'e bölün
• Kabloların akım şiddetini 0,8 ile çarpın (CEC Bölüm 1 tablo 5C'ye bakın)
• Sigorta boyutu: her bir kabloda tavsiye edilen maksimum sigorta boyutunun √3'e bölümü.
• PE kablosunun boyutu:
• AWG8'e kadar olan besleme kabloları için: besleme kablolarıyla aynı boyutta
• AWG8'den daha büyük olan kablolar için: seçilen besleme kablolarının maksimum izin
verilebilir akım şiddetini kullanın ve aşağıdaki tabloda bulunan değerle karşılaştırın (CEC
Bölüm 1 tablo 16'ya bakın)
< 100 A: AWG8 kullanın
< 200 A: AWG6 kullanın
< 400 A: AWG3 kullanın

Kablo üzerindeki gerilim düşüşünü daima kontrol edin (nominal gerilimin %5'inden daha azı tavsiye
edilir).
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Besleme kablosu hesaplaması örneği: Itot = 128 A, maksimum ortam sıcaklığı 45°C, tavsiye edilen
sigorta = 150 A
• Tekli besleme kabloları (3 faz + PE - yapılandırma (1)):
• I = 128 A + %10 = 128 x 1,1 = 140,8 A
• AWG3/0 (000), 30°C (86°F) sıcaklıkta maksimum 200 A akıma izin verir. İletkenin maksimum
sıcaklığı 45°C'de 75°C olduğunda, maksimum akım 164 A'dır (200 A * 0,82 = 164 A, bkz. tablo
5A sütun 3) ve bu yeterli bir değerdir.
• Sigortalar: 150 A
• Paralel besleme kabloları (2 x 3 faz + 2 PE - yapılandırma (2)):
• I = (128 A + %10)/2 = (128 x 1,1)/2 = 70,4 A
• AWG2 için 45°C (113°F) sıcaklıkta, iletkenin maksimum sıcaklığı 75°C olduğunda maksimum
akım 95 A * 0,82 * 0,8 = 62,3 A'dir ve bu yeterli bir değerdir. AWG1/0 (0) için maksimum
akım: 125 * 0,82 * 0,8 = 82 A'dir. Dolayısıyla, 2 adet 3 x AWG1/0 + 2 x AWG8 paralel kablo
yeterlidir.
• 150 A yerinde 80 A'lik sigortalar takın.
Kablo boyutları UL/cUL'ye uygundur
Hesaplama yöntemi UL 508A, tablo 28.1 sütun 5: yalıtımlı bakır iletkenlerin (75°C (167°F)) izin verilebilir
akım şiddetlerine uygundur.
Kablo boyutunun fonksiyonu olarak maksimum izin verilen akım
AWG veya kcmil

Maksimum akım

10

< 30 A

8

< 50 A

6

< 65 A

4

< 85 A

3

< 100 A

2

< 115 A

1

< 130 A

1/0

< 150 A

2/0

< 175 A

3/0

< 200 A

UL için hesaplama yöntemi:
• Tekli besleme kabloları (3 faz + 1 PE - Yapılandırma (1)):
• Tablolardaki toplam akıma %25 ekleyin (UL 508A 28.3.2: "Akım şiddeti tam yük akımının
%125'i olmalıdır" maddesine bakın)
• Her bir kabloya önerilen maksimum sigortayı takın
• Paralel besleme kablosu (2 x 3 faz + 2 PE - yapılandırma (2)):
• Tablolardaki toplam akıma %25 ekleyin ve 2'ye bölün
• Kabloların akım şiddetini 0,8 ile çarpın (UL Bölüm 508A tablo 28.1'in devamına bakın)
• Her bir kablo için tavsiye edilen maksimum sigorta boyutunun yarı büyüklüğünde sigortalar
takın.
• (3)'teki gibi 2 x 3 faz + 2 PE kullanırken:
• Tablolardaki toplam akıma %25 ekleyin ve √3'e bölün
• Kabloların akım şiddetini 0,8 ile çarpın (UL Bölüm 508A tablo 28.1'in devamına bakın)
• Sigorta boyutu: her bir kabloda tavsiye edilen maksimum sigorta boyutunun √3'e bölümü.
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• PE kablosunun boyutu:
• AWG8'e kadar olan besleme kabloları için: besleme kablolarıyla aynı boyutta
• AWG8'den daha büyük olan kablolar için: seçilen besleme kablolarının maksimum izin
verilebilir akım şiddetini kullanın ve aşağıdaki tabloda bulunan değerle karşılaştırın (CEC
Bölüm 1 tablo 17'ya bakın)
< 100 A: AWG8 kullanın
< 200 A: AWG6 kullanın
< 300 A: AWG4 kullanın

Kablo üzerindeki gerilim düşüşünü daima kontrol edin (nominal gerilimin %5'inden daha azı tavsiye
edilir).
Besleme kablosu hesaplaması örneği: Itot = 128 A, maksimum ortam sıcaklığı 45°C, tavsiye edilen
sigorta = 150 A
• Tekli besleme kabloları (3 faz + 1 PE - Yapılandırma (1)):
• I = 128 A + %25 = 128 x 1,25 = 160 A
• AWG2/0 için maksimum akım 175 amperdir, bu da yeterlidir => AWG2/0 kullanın
• Her bir kabloya önerilen maksimum sigortayı (150 A) takın
• Paralel besleme kablosu (2 x 3 faz + 2 PE - yapılandırma (2)):
• I = (128 A + %25)/2 = (128 x 1,25) / 2 = 80 A
• Bir AWG4 için maksimum akım 85 A x 0,8 = 68 amperdir, bu da yetersizdir. Bir AWG3 için
maksimum akım 100 x 0,8 = 80 amperdir. Dolayısıyla, 2 adet 3 x AWG3 + 2 x AWG8 paralel
kablo yeterlidir.
• Her bir kabloya 80 A'lik sigortalar takın.
• Önerilen sigorta değerleri eksiksiz servis faktörü ve %10 yüksek ve düşük gerilim
için verilmiştir.
• Dikkat:
Sigorta boyutu ile hesaplanan kablo boyutunu mutlaka iki kez karşılaştırarak
kontrol edin. Gerekirse kablo boyutunu artırın.

9.2

Referans koşulları ve sınırlamalar

Referans koşulları
Hava giriş basıncı (mutlak)

bar

1

Hava giriş basıncı (mutlak)

psi

14,5

Hava giriş sıcaklığı

˚C

20

Hava giriş sıcaklığı

˚F

68

Bağıl nem

%

0

Soğutma suyu giriş sıcaklığı

˚C

20

Soğutma suyu giriş sıcaklığı

˚F

68

Su soğutmalı ünitelerde aşağıdakiler de geçerlidir:
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Sınırlar
Maksimum çalışma basıncı

Bkz. Kompresör verileri bölümü

Minimum çalışma basıncı

bar(e)

4

Minimum çalışma basıncı

psig

58

Maksimum hava giriş sıcaklığı

˚C

46

Maksimum hava giriş sıcaklığı

˚F

115

Minimum ortam sıcaklığı

˚C

0

Minimum ortam sıcaklığı

˚F

32

Maksimum soğutma suyu çıkış sıcaklığı

˚C

50

Maksimum soğutma suyu çıkış sıcaklığı

˚F

122

Maksimum soğutma suyu giriş sıcaklığı

˚C

35

Maksimum soğutma suyu giriş sıcaklığı

˚F

95

Maksimum soğutma suyu giriş basıncı

bar(e)

5

Maksimum soğutma suyu giriş basıncı

psig

72,5

Su soğutmalı ünitelerde aşağıdakiler de geçerlidir:

9.3

Kompresör verileri

Referans koşulları
Aşağıda belirtilen tüm veriler referans koşullarında geçerlidir, bkz. Referans koşulları ve
sınırlamalar bölümü.

Dişli kutusu tahrikli üniteler
Birim

7,5 bar

8 bar

10 bar

13 bar

100 psi 125 psi 150 psi 175 psi

Frekans

Hz

50

50

50

50

60

60

60

60

Nominal çalışma
basıncı

bar(e)

7

8

9,5

12,5

6,9

8,6

10,3

12

psig

102

116

138

181

100

125

150

175

Maksimum çalışma
basıncı

bar(e)

7,5

8

10

13

7,4

9,1

10,8

12,5

psig

109

116

145

189

107

132

157

181

Boşa alma basıncı
Maksimum ayar

bar(e)

7,2

8,2

9,7

12,7

7,1

8,8

10,5

12,2

psig

104

119

141

184

103

128

152

177

Boşa alma basıncı
Fabrika ayarı

bar(e)

7

8

9,5

12,5

6,9

8,6

10,3

12

psig

102

116

138

181

100

125

150

175

bar(e)

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

psig

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

7,1

8,1

9,6

12,6

7

8,7

10,4

12,1

103

117,5

139

183

101,5

126

151

175,5

Boşa alma basıncı
Minimum ayar

Yüke geçme basıncı bar(e)
Maksimum ayar
psig

100
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Birim

7,5 bar

8 bar

10 bar

13 bar

100 psi 125 psi 150 psi 175 psi

Yüke geçme basıncı bar(e)
Fabrika ayarı
psig

6,4

7,6

8,9

11,9

6,3

8

9,7

11,4

93

110

129

173

91

116

141

165

Yüke geçme basıncı bar(e)
Minimum ayar
psig

4

4

4

4

4

4

4

4

58

58

58

58

58

58

58

58

Ayar noktası,
termostatik valf

˚C

40

40

40

65

40

40

40

65

˚F

104

104

104

149

104

104

104

149

Birim

7,5 bar

8 bar

10 bar

13 bar

100 psi 125 psi 150 psi 175 psi

Ayar noktası,
termostatik valf
(dönüştürücü)

˚C

65

65

65

65

65

65

65

65

˚F

149

149

149

149

149

149

149

149

Güç

HP

40

50

60

75

100

100

125

150

R404a

R404a

R410a

R410a

–

–

–

–

1,3

1,3

2,05

2,05

—

—

—

—

20

20

20

30

31

33

33

42

Soğutucu tipi,
Kurutuculu üniteler
Toplam miktar
(soğutucu),
Kurutuculu üniteler

kg

Yağ kapasitesi, hava l
soğutmalı üniteler
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10

Seçenekler

10.1 Enerji geri kazanımı
10.1.1 Enerji geri kazanımı ünitesi
Açıklama
Her türlü sıkıştırma süreci için gereken enerjinin büyük bir kısmı ısıya dönüşür. Yağ enjeksiyonlu vidalı
kompresörlerde, sıkıştırma sürecinde ortaya çıkan ısının büyük kısmı yağ sistemi aracılığıyla dağıtılır.
Enerji geri kazanım (ER) sistemleri, yukarıda bahsedilen ısının büyük bölümünü, kompresör performansını
olumsuz etkilemeden ılık veya sıcak suya dönüştürerek geri kazanmak için tasarlanmıştır. Su, çeşitli
uygulamalar için kullanılabilir.
Parçalar
Enerji geri kazanım sistemi tamamen entegredir ve temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur:
•
•
•
•
•
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Paslanmaz çelik yağ/su ısı eşanjörü
Enerji Geri Kazanım sistemini devreye almak/devre dışı bırakmak için selektör kolu (V1)
Enerji geri kazanım sistemi ısı eşanjörleri (BV) için termostatik baypas valfi
Su giriş ve çıkış kontrolü için iki sıcaklık sensörü (3 ve 4)
Gerekli cıvatalar, esnek borular vb.
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Enerji geri kazanım ünitesi (ER ünitesi)

ER ünitesinin ana parçaları (tipik kurulum)

Referans

Tanıtma

1

Su giriş borusu

2

Su çıkış borusu

3

Sıcaklık sensörü, su giriş borusu

4

Sıcaklık sensörü, su çıkış borusu

5

HE'ye giden yağ hattı

6

Kompresör yağ separatör tankından ER ünitesine giden yağ hattı

7

ER ünitesinden yağ filtresi muhafazasına giden yağ hattı

BV2

Isı eşanjörü baypas valfinin konumu (BV2)

HE

Isı eşanjörü

V1

Selektör valfi

AR

Yağ separatör tankı

OF

Yağ filtresi muhafazası

BV1

Yağ soğutucu baypas valfinin konumu (BV1)
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Alanda montaj
Ana parçalar, fabrika çıkışında kompresör gövdesine uyan kompakt bir ünite olarak monte edilmiştir.
Enerji geri kazanım ünitesinin kurulumu ve bağlanması için müşteri merkezinize danışın.

10.1.2 Enerji geri kazanımı sistemleri
Genel
Enerji geri kazanım sistemleri, düşük sıcaklık artışı/yüksek su akışı sistemlerine veya yüksek sıcaklık artışı/
düşük su akışı sistemlerine uygulanabilir.
Düşük sıcaklık artışı/yüksek su akışı sistemleri
Bu tür bir uygulama için, enerji geri kazanım sistemi ve kompresör yağı arasındaki sıcaklık farkı düşüktür.
Bu nedenle, maksimum enerjinin geri kazanımı için yeterli su akışı gereklidir.
Örnek: Kapalı bir devrede, örneğin merkezi ısıtma sisteminde, başka bir ortamı orta dereceli yüksek
sıcaklıkta tutmak için ısıtılmış su kullanılır.
Yüksek sıcaklık artışı/düşük su akışı sistemleri
Bu tür bir uygulama için, enerji geri kazanım sisteminde düşük akış hızı sağlayan yüksek su sıcaklığı artışı
elde edilir.
Örnek: Ana kaynaktan gelen soğuk suyun enerji geri kazanım sistemi tarafından fabrikada kullanılmak
üzere ısıtıldığı açık devre, örneğin, kazan besleme suyunun ön ısıtması.
Geri kazanım suyu debisi
Geri kazanılan su, üniteye giriş bağlantısından (1) girer. Isı eşanjörü (HE) içinde, havanın
sıkıştırılmasından dolayı ortaya çıkan ısı, kompresör yağı devresinden suya aktarılır. Su, çıkış bağlantısı (2)
üzerinden ısı eşanjörünü (HE) terk eder.
Kapalı su devreleri için su gereksinimleri
Kapalı su devresi kullanımı, dışarıdan alınan su gereksinimlerini en aza indirir. Bundan dolayı yumuşak,
hatta demineralize su kullanmak ekonomik olur ve kireç birikimi sorununu ortadan kaldırır. Isı eşanjörü
paslanmaz çelikten yapılmış olmasına rağmen, kompresöre bağlı su devresinde korozyon engelleyicilere
ihtiyaç duyulabilir. Herhangi bir şüphe durumunda müşteri merkezinize başvurun.
Donmayı engellemek için beklenen sıcaklıkla orantılı olarak, suya etil glikol gibi donmayı engelleyici bir
ürün ilave edin.
Açık su devreleri için su gereksinimleri
Açık, geri çevrim yapılmayan su devrelerinde genellikle karşılaşılan en büyük sorunlar, birikinti kontrolü,
korozyon kontrolü ve mikrobiyolojik gelişme kontrolü ile ilgilidir. Bu sorunları en aza indirmek için su, bir
dizi gereksinimi karşılamalıdır. Herhangi bir şüphe durumunda müşteri merkezinize başvurun.

10.1.3 Çalışma
Açıklama
Kompresör yağ akışı, kompresörün güvenilir şekilde çalışmasını ve optimum enerji geri kazanımını
sağlayan iki termostatik valf (BV1 ve BV2) ile kontrol edilir.
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Baypas valfi (BV1) kompresörün yağ filtresi muhafazasına entegredir ve kompresörün ana yağ soğutucusu
(Co) içinden geçen yağ akışını kontrol eder. Baypas valfi (BV2), ER ünitesinin yağ/su ısı eşanjörü (HE)
içinden geçen yağ akışını kontrol eder. Her iki valf de, bir muhafazaya monte edilmiş ek bağlantıdan
(termostat) oluşur.

Enerji geri kazanımı olan kompresörlerin akış şeması

Referans

Tanıtma

Referans

Tanıtma

BV2

ER ünitesinin termostatik baypas
valfi

OF

Yağ filtresi

HE

Yağ/su ısı eşanjörü (ER ünitesi)

AR

Yağ separatör tankı

E

Kompresör elemanı

BV1

Yağ filtresi muhafazasındaki
termostatik baypas valfi

Co

Yağ soğutucu (kompresör)

Ca

Son soğutucu (kompresör)

1

Su girişi

2

Su çıkışı

BV2, sıcaklık aralığının alt sınırında ısı eşanjörü (HE) üzerindeki baypas hattını kapatmaya başlar. Sıcaklık
aralığının en üst sınırında, baypas hattı tamamen kapatılır ve yağın tümü ER ısı eşanjöründen geçer.
Değişken hızlı ünitelere (VSD) sahip hava soğutmalı kompresörlerde, 40˚C'de (104˚F) açılmaya başlayan
ve 55˚C'de (131˚F) tamamen açık olan BV2 baypas valfi bulunmaktadır.
Değişken hızlı ünitelere (VSD) sahip su soğutmalı kompresörlerde, 60˚C'de (140˚F) açılmaya başlayan ve
75˚C'de (167˚F) tamamen açık olan BV2 baypas valfi bulunmaktadır.
BV2 muhafazasında, enerji geri kazanım sistemine kumanda edilmesini sağlayan özel bir tekerlek (V1)
bulunmaktadır.
ER etiketinde görülebileceği gibi, ER ünitesi yağ devresine entegredir ve tekerlek saat yönünde tamamen
döndürüldüğü zaman enerji geri kazanımı gerçekleşir.
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Tekerlek saat yönünün tersine döndürüldüğünde, ısı eşanjörü (HE) baypas edilir ve enerji geri kazanımı
gerçekleşmez.

V1 tekerlekli BV2 valf yuvası

ER etiketi

Dikkat: Tekerlek sadece tamamen içeri ya da dışarı döndürülebilir. Ara konumlara izin
verilmez!

Yağ soğutucu baypas valfi (BV1), sıcaklık aralığının alt sınırında yağ soğutucusundaki (Co) baypası
kapatmaya başlar. Hattın sıcaklık aralığının en üst sınırında, baypas hattı tamamen kapatılır ve yağın tümü
yağ soğutucudan (Co) geçer.
Sıkıştırma ısısı enerji geri kazanımı için kaynak olarak kullanıldığında, yağ/su ısı eşanjöründe (HE)
dağıtılmak yerine ısının kompresör yağı soğutucusunda (Co) kaybını önlemek amacıyla BV1, BV2'den
daha yüksek açılma sıcaklığına (ayar noktası) sahip olmalıdır.
BV1 termostatı 60˚C'de (140˚F) açılmaya başlar ve 75˚C'de (167˚F) tamamen açıktır.
Enerji geri kazanım sistemi kullanımda (bkz. çizim)
BV2'nin (HE'nin baypas valfi) tekerleği (V1), tamamen saat yönünde döndürülmüştür.
• Kompresörü çalıştırma

106

2992 7101 51

Kullanım kılavuzu

Kompresör soğuk olarak çalıştırıldığında yağ sıcaklığı düşük olacaktır. Baypas valfi (BV2) ısı
eşanjöründen (HE) gelen yağı, baypas valfi (BV1) ise kompresör yağının soğumasını engellemek için yağ
soğutucudan (Co) gelen yağı keser. Yağ, yağ filtreleri (OF) aracılığıyla yağ separatör tankından (AR)
kompresör elemanına (E) akar.
Tüm enerji girişi, kompresör yağını hızlıca ısıtmak için kullanılır. Enerji geri kazanımı gerçekleşmez.
• Maksimum enerji geri kazanımı
Yağ sıcaklığı baypas valfinin (BV2) ayar noktasına (açılma sıcaklığı) ulaştığında valf, yağın ısı eşanjörü
(HE) üzerinden kademeli olarak geçmesini sağlarken, ısı eşanjörü (HE) yağ hattı üzerindeki baypası
kapatmaya başlar. Yağ sıcaklığı ayar noktasının yaklaşık 15˚C (27˚F) üzerine yükselirken tüm yağ, ısı
eşanjörü üzerinden geçer. Kompresör yağı ile ısı geri kazanımı suyu arasındaki ısı transferi maksimum
seviyededir. Isı eşanjörü çıkışından çıkan yağ, yağ filtresinden (OF), yağ durdurma valfinden (Vs - varsa),
kompresör elemanından (E) ve separatörden (AR) geçtikten sonra ısı eşanjörünün (HE) girişine döner. Yağ
sıcaklığı ayar noktasının altında kaldığı sürece, baypas valfi (BV1) yağ soğutucuyu (Co) baypas yapar.
Farklı yüklerde çalışma ilkesi:
• Geri kazanılan enerjinin düşük tüketimi
Isı eşanjöründen (HE) çıkan yağın sıcaklığı artar. Sıcaklık ayar noktasının üzerine çıktığı zaman, yağ
soğutucu baypas valfi (BV1) yağın yağ soğutucu (Co) içinde yavaşça soğumasına izin verecektir.
• Geri kazanım suyu debisi çok yüksek/sıcaklık çok düşük
Bu durumda baypas valfi (BV2) baypas hattını açar ve ısı eşanjöründen (HE) gelen yağın
separatörden (AR) gelen yağ ile karışmasına izin verir. Enerji, göreceli olarak düşük sıcaklık
seviyesindeki kompresör yağından, suya aktarılır.
Enerji geri kazanım sistemi kullanılmıyor
Tekerlek (V1), tamamen saat yönünün tersine döndürülmüştür.
Yağ devresi, enerji geri kazanım sistemi montajı olmayan durumdaki gibidir.
Enerji geri kazanımı gerçekleşmez.
Bu durum, örneğin enerji geri kazanım sisteminin bakımı veya uzun bir süre için enerji gerekmemesi gibi
durumlarda istisna olarak düşünülmelidir.
VSD kompresörlerde: Hava çıkış valfini kapatın ve enerji geri kazanım sistemini kompresörden yalıtmadan
önce üniteyi birkaç dakika minimum hızda çalıştırın.
Ünitenin uzun bir süre için durdurulması
Açık su sistemi durumunda ve/veya donma sıcaklıkları bekleniyorsa; kompresörün su sistemini yalıtın ve
basınçlı havayla suyunu boşaltın.

10.1.4 Bakım
Kompresör yağı
Kullanılan referanslar için Enerji geri kazanımı bölümüne bakın
Yağ değiştirme:
1. Tekerleğin (V1) saat yönünde tamamen dönüp dönmediğini kontrol edin (enerji geri kazanımı
kullanımda).
2. Üniteyi ısınana kadar çalıştırın. Üniteyi durdurun, devre kesici anahtarı kapatın ve kompresörün hava
çıkış valfini kapatın.
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3. Kompresörün basıncını tahliye edin. Yağ separatör tankındaki tahliye valfini açarak yağı tahliye edin.
Bkz. Yağ ve yağ filtresi.
4. Yağ değiştirme işlemine, bu kitaptaki Yağ ve Filtrenin Değiştirilmesi bölümünde açıklanan şekilde
devam edin.
Fabrikada, enerji geri kazanım seçeneği olan ünitelere 8000 saat kullanım ömrü olan yağ doldurulur.
Enerji geri kazanımlı ünitelerdeki yağ sıcaklığı daha yüksek olduğu için bu yağın 4000 saatte bir
değiştirilmesi gerekir.
Termostatik baypas valfleri
Normal olmayan bir çalışma fark edildiğinde ek bağlantılar (termostatlar) yenileriyle değiştirilmelidir.
Örnekler: regülasyon sıcaklığı normal aralıkta değil, ER ısı eşanjörü ısınmıyor vb.
Isı eşanjörü (HE)
Enerji geri kazanım sistemindeki sıcaklık artışı aynı temel çalışma koşullarında bir süre sonra düşüyorsa,
ısı eşanjörünün incelenmesi gerekir. Yağın bulunduğu tarafı temizlemek için ısı eşanjörü üzerinde yağ
sökücü solüsyon kullanın. Su bölmesindeki kireç oluşumunu gidermek için, uygun bir kireç giderme süreci
uygulanmalıdır. Müşteri merkezinize danışın.

10.1.5 Enerji geri kazanımı verileri
Referans koşulları
Bkz. Referans koşulları ve sınırlamalar bölümü.
Etkin çalışma basıncı
Normal çalışma basıncı için, bkz. Kompresör verileri.
İzin verilen maksimum ısı eşanjörü basıncı
Yağ tarafı

15 bar (217 psi)

Su tarafı

10 bar (145 psi)

Ayarların okunması
Diğer verilere ek olarak, Elektronikon ekranında aşağıdaki sıcaklıklar okunabilir:
Hava soğutmalı üniteler için:
• Enerji geri kazanım sisteminin su giriş sıcaklığı
• Enerji geri kazanım sisteminin su çıkış sıcaklığı
Su soğutmalı üniteler için:
• Enerji geri kazanım sisteminin su giriş sıcaklığı
• Enerji geri kazanım sisteminin su çıkış sıcaklığı
• Kompresörün soğutma suyu çıkış sıcaklığı
Ayarların değiştirilmesi
Su sıcaklıkları için programlanmış uyarı ayarları aşılırsa, Elektronikon'da bir uyarı gösterilir:
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Sıcaklık girişi

Minimum
ayar

Nominal ayar Maksimum
ayar

Enerji geri kazanım sisteminin su giriş sıcaklığı

˚C

0

50

99

Enerji geri kazanım sisteminin su giriş sıcaklığı

˚F

32

122

210

Uyarı sinyali gecikmesi

sn

0

Müşteri
merkezinize
danışın

255

Çalıştırma gecikmesi (uyarı sinyalindeki
gecikmeden az olmalıdır)

sn

0

Müşteri
merkezinize
danışın

255

Enerji geri kazanım sistemi su çıkış sıcaklığı

˚C

0

Uygulamaya
bağlıdır

99

Enerji geri kazanım sistemi su çıkış sıcaklığı

˚F

32

Uygulamaya
bağlıdır

210

Sinyalde gecikme

sn

0

Müşteri
merkezinize
danışın

255

Çalıştırma gecikmesi (sinyaldeki gecikmeden az sn
olmalıdır)

0

Müşteri
merkezinize
danışın

255

Bir ayarı değiştirmek için Elektronikon kontrol cihazı açıklaması içindeki ilgili bölüme bakın.
Geri kazanılabilir enerji
Geri kazanılabilir enerji aşağıdakilerden hesaplanabilir:
GERİ KAZANILAN ENERJİ (kW) = 4,2 x su akışı (l/s) x su sıcaklık artışı (˚C)
Aşağıdaki tablolarda tipik örnekler verilmiştir.
Düşük sıcaklık artışı/düşük su akışı sistemlerine dair veriler
Tipik değerler
Parametreler

Birimler

30 kW

37 kW

45 kW

Geri kazanılabilir
enerji

kW

20

24,67

30

Su akışı

l/dak

28,93

35,67

43,4

Girişteki sıcaklık

°C

50

50

50

Çıkıştaki sıcaklık

°C

60

60

60

Basınç düşmesi

bar

0,151

0,22

0,22
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Parametreler

Birimler

55 kW

75 kW

90 kW

110 kW

Geri
kazanılabilir
enerji

kW

48,4

66

79,2

80,4

Su akışı

l/dak

69,3

94

113,4

114

Girişteki sıcaklık °C

50

50

50

50

Çıkıştaki
sıcaklık

60

60

60

60

0,21

0,46

0,53

0,55

°C

Basınç düşmesi bar

Yüksek sıcaklık artışı/düşük su akışı sistemleri için veriler
Tipik değerler
parametreler

birimler

30 kW

37 kW

45 kW

Geri kazanılabilir
enerji

kW

18,67

23,02

28

Su akışı

l/dak

2,28

2,79

3,4

Girişteki sıcaklık

°C

20

20

20

Çıkıştaki sıcaklık

°C

92

92

92

Basınç düşmesi

bar

0,001

0,001

0,001

parametreler

birimler

55 kW

75 kW

90 kW

110 kW

Geri
kazanılabilir
enerji

kW

48,4

50,2

79,2

79,7

Su akışı

l/dak

9,8

10,3

16,0

16,5

Girişteki sıcaklık °C

20

20

20

20

Çıkıştaki
sıcaklık

91

91

91

91

0,005

0,009

0,013

0,014

°C

Basınç düşmesi bar

10.2 ECO6i
10.2.1 Genel açıklama
Giriş
ECO6i
Tüm grafik kontrol cihazları, belirli sayıda kompresörü kontrol etmek için kullanılabilir. Hava hattı
basıncını programlanabilen sınırlar içinde regüle etmek için bağlanmış olan kompresörleri otomatik olarak
çalıştırabilir, yüke alabilir, boşa alabilir ve durdurabilirler.
ECO 6i, 6 adede kadar kompresörü kontrol etmek için kullanılabilir.
Bu entegre merkezi kontrol cihazı işlevi (ECOi) bir yazılım lisansı olduğunda etkinleştirilebilir.
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Yerel Alan Ağı (LAN)
Kontrol edilecek olan kompresörler birbirine CAN (Kontrol Cihazı Alan Ağı) teknolojisi kullanarak, bir
Yerel Alan Ağı (LAN) üzerinden bağlanmalıdır.
Entegre ECOi fonksiyonlu kontrol cihazı, kompresörler için master regülatör görevi görür. Diğer
kompresörlerin regülatörleri slave regülatör olarak görev yapar.
Röle ile regüle edilen kompresörler, regülatör ve bir ağ arasındaki dönüşüm kutusu ve/veya iletişim
modülü ile ağa bağlanabilir (ayrıntılar için bir sonraki bölüme bakın).
LAN üzerindeki tüm kompresörler için master regülatör görevi görecek olan kompresör regülatörünü seçin
ve bu kompresörü Master Kompresör 1 olarak işaretleyin.
Slave regülatör görevi görecek olan kompresör regülatörlerini seçin. (Kompresörleri sırasıyla Kompresör 2,
3 ve 4, 5, 6 olarak etiketleyin).

10.2.2 Montaj talimatları
Önemli açıklama
Herhangi bir bağlantı kurmadan önce tüm kompresörleri durdurun ve gerilimi kesin!

4.nesil kontrol cihazlarına sahip kompresörlerin bağlanması
Tüm dördüncü nesil elektronik kontrol modülleri, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi LAN bağlantı
noktasını kullanarak doğrudan birbirine bağlanabilir:

4.nesil kontrol cihazları için LAN kurulumu

Referans

Açıklama

Referans

Açıklama

(1)

Kompresör 1 Master

(4)

Kompresör 4 Slave

(2)

Kompresör 2 Slave

(3)

Kompresör 3 Slave
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Elektropnömatik kontrollü makineler ve başka markaların makinelerinin bağlanması
Bu tip makineleri etkinleştirilmiş ECOi işlevi ile regülatöre bağlamanın tek yolu, kablolu bağlantı ile LAN
ağına bağlı olan bir CANBox arabirimi (parça numarası 1900 0712 61) kullanmaktır.

Elektropnömatik kontrollü makinelerin LAN'a bağlanması

Referans

Açıklama

Referans

Açıklama

(1)

LAN ağı

(3)

kablolu bağlantı

(2)

CANBox arabirimi

(4)

Elektropnömatik kontrollü
makine

10.2.3 Parametrelerin ayarlanması
Notlar
Regülatörlerdeki ECOi parametrelerini değiştirmenin 2 yolu vardır:
1. Ekran ile
2. Modi5 ile (bu programın önceki sürümü, FSP: Field Service Program)
Ancak bazı değişiklikler yalnızca ekrandan yapılabilir ve bazı değişiklikler yalnızca belirli yazılımı
kullanarak yapılabilir. Bu bölümün sonundaki özete bakın.
Ayarları değiştirmeden önce mutlaka kompresörleri durdurun
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Ekranı kullanarak devreye alma
ECOi'nin master regülatörde programlanması
ECOi master regülatörde nasıl aktif edilir ?
1. Ana ekrandan başlatma
2. Giriş düğmesine basın
3. ECO simgesini seçmek için ▲▼►◄ yön tuşlarını kullanın

4. Bir değiştirme düğmesi görünür, giriş düğmesine basın (ECO vurgulanır), tekrar giriş düğmesine
basın
5. Bir iletişim ekranı açılır (aktif etmek için AÇIK, deaktif etmek için KAPALI opsiyonunu seçin)

ECOi'nin master regülatörde nasıl aktif edileceğine dair akış şeması

LAN'da kullanılacak kompresör sayısını seçin
1. Ana ekrandan başlatma
2. Giriş düğmesine basın
3. ECO simgesini seçmek için ▲▼►◄ yön tuşlarını kullanın
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4. Giriş düğmesine basın (master vurgulanır), tekrar giriş düğmesine basın
5. Bir öğe listesi gösterilir, değiştir düğmesi seçilidir. Giriş düğmesine basın ve "Kompresör Sayısı" adlı
menü öğesini seçmek için ▲▼►◄ yön tuşlarını kullanın. Giriş düğmesine basın.
6. Bir iletişim ekranı açılır (▲▼►◄ yön tuşlarını kullanarak 1 ila 6 arasında bir sayı seçin).
7. Onaylamak için giriş düğmesine basın.
8. Bu ekrandan çıkmak için çıkış düğmesine basın.

LAN'da kompresör sayısının nasıl seçileceğine dair akış şeması

Master ve slave regülatörler için LAN'ın aktif edilmesi
Master regülatör için:
1. Gerilimi açın.
2. Ana ekrandan başlatma.
3. Ana ekrandaki Lokal kontrol simgesini seçmek için ▲▼►◄ yön tuşlarını kullanın.
4. Giriş düğmesine basın.
5. Bir iletişim ekranı görünür, listeden LAN Kontrol'ü seçin.
6. Giriş düğmesine basın
Tüm aksiyonların yukarıda belirtildiği şekilde tekrarlanması yoluyla her slave regülatörün ayrı
programlanması gerekir.
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Kompresörlerin LAN içine nasıl entegre edileceğine dair akış şeması

Düğüm Kimlik numarasının programlanması
Master regülatör için:
1. Ana ekrandan başlayarak giriş düğmesine basın.
2. Ayarlar simgesini seçmek için ▲▼►◄ yön tuşlarını kullanın.
3. Giriş düğmesine basın.
4. Ağ simgesini seçmek için ▲▼►◄ yön tuşlarını kullanın ve giriş düğmesine basın.
5. Listeden CAN'ı seçmek için ▲▼►◄ yön tuşlarını kullanın ve giriş düğmesine basın.
6. Listeden CAN Adresi'ni seçmek için yön tuşlarını kullanın
7. Düğüm Kimlik numarasını değiştirmek için ▲ ve ▼ yön tuşlarını kullanın ve giriş düğmesine basın.
(Master regülatör için Kimlik 30 olarak ayarlanmalıdır)
8. Listeden CAN öğesini seçin ve giriş düğmesine basın.
9. Bir sonraki iletişim kutusunda AÇIK öğesini seçin ve giriş düğmesine basın
10. Ana ekrana geri dönmeniz gerektiğinde çıkış düğmesine basın.
Her slave için yukarıda tanımlanan adımları tekrar edin.
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Düğüm Kimlik numarasının nasıl programlanacağına dair akış şeması

Ekran ile değiştirilebilen parametreler
Parametrelerin master modülü
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ECO

Kompresör Sayısı

Basınç Bandı 1 Yüksek

Basınç Bandı 2 Yüksek

Basınç Bandı 1 Düşük

Basınç Bandı 2 Düşük

Kullanılan Basınç Bandı

Dijital Basınç Bandı Seçimi

Kullanılan Şema

Dijital Çizelge Seçimi
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Yüklenme zamanı

Uzak-Lokal Süresi

Başlatma/Yükleme Süresi

Boşa Alma Zamanı

Delta Süresi

Uzaktan Çalıştırma/Durdurma

System Stop (Sistem Durdurma) Fonksiyonu

Sistem Zorlamalı İşlev

Otomatik yeniden başlatma

Maksimum Enerjisiz Kalma Süresi

Parametrelerin slave modülleri
Öncelik Çizelge 1

Start/Yük Reaksiyon süresi

Öncelik Çizelge 2

Yükleme Reaksiyon Süresi

Boşa Alma Reaksiyon Süresi

Durma Reaksiyon Süresi

VSD Maksimum Start/Gün

VSD Sıfır RPM Bant Faktörü

VSD Maksimum RPM Faktörü

Çalışma saatleri

VSD Minimum RPM Faktörü

10.2.4 Çalışma
10.2.4.1 Notlar
Lokal başlat/durdur fonksiyonu
Aktif kalacak olan acil durdurma düğmeleri dışında kompresörlerin kontrol panellerinde bulunan lokal
başlatma ve durdurma fonksiyonlarının hiçbiri aktif değildir.
Saat fonksiyonları
Mevcut kompresörlerin regülatörlerinde (menü Saat fonksiyonu vasıtasıyla) zaman odaklı otomatik başlar/
durdur komutlarının programlanması durumunda, bu komutlar dikkate alınmayacaktır.
Değişken hızlı kompresörler
Bir veya daha fazla sayıda IVR kompresör katılıyorsa IVR'lerden biri kontrol IVR'si olarak görev
yapacaktır:
• IVR kontrol kompresörünün ayar noktası, basınç bandının ortasında bulunacaktır.
• Dolaylı durma seviyesi, net basınç bandının maksimum seviyesine eşit olacaktır.
• Doğrudan durma seviyesi, IVR kontrol kompresörünün yeni Ayar noktası ve programlanan doğrudan
durma seviyesi toplamına eşit olacaktır; doğrudan durma seviyesi, Dolaylı durma seviyesinden
yüksek olmalıdır.
Örnek:
Master regülatörde programlanan basınç bandı seviyeleri: maks. 8,0 bar(e) - min. 7,0 bar(e) değişken
devirli kompresörün regülatöründe programlanan doğrudan durma seviyesi: 1 bar
LAN yapılandırmasında, IVR kompresörünün Ayar noktası 7,5 bar(e), dolaylı durma seviyesi 8,0 bar(e) ve
Doğrudan durma seviyesi 8,5 bar(e) olacaktır.
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10.2.4.2 Başlamadan önce
Her kompresör için master regülatörün ana ekranı üzerinde bulunan durum simgeleri.
Simge

Durum

Açıklama

Geçerli kompresör tipi yok

Bilinmeyen bir kompresör tipi algılandı

İletişim yok

Sabit Hız veya VSD: Zamanaşımı süresi içinde bağlı
kompresörden yanıt yok. Elektro pnömatik kompresör:
Kompresörden alınan durum tutarlı değildir veya mantık
dışıdır.

Yanıt yok

Bağlı kompresör komutlara yanıt vermiyor (veya doğru
yanıt vermiyor). (örneğin: yük komutuna tepki yok)

Mevcut değil

Kompresör durdu ve Minimum Duruş Süresi geriye
sayıyor. Kompresör bu süre boyunca ECOntrol6
algoritması için Kullanılamaz.

Durdurma

Kompresör Kapama durumundadır.

Durdurulmuş / Çalışıyor

Kompresör lokal olarak çalışıyor

Her kompresör için master regülatörün ana ekranı üzerinde bulunan giriş simgeleri.
Simge

Açıklama
Frekans dönüştürücü tahrikli kompresör
Boş kompresör

Yükte kompresör

ECO6 bağlı üniteleri kontrol ederken, simge döner

10.2.4.3 Başlatma
Çalıştırma düğmesine bastıktan sonra ECOi regülatörü, net basıncı ECOi parametreleri dikkate alınarak
programlanan basınç bantları arasında tutmak için gerekli olan kompresörleri çalıştıracak, yüke geçirecek,
boşa alacak ve durduracaktır.
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10.2.4.4 Çalıştırma sırasında
ECOi ana ekranı aşağıdakine benzer olacaktır.

ECO ana ekranı

Referans

Açıklama

(1)

Kompresör 1 durduruldu

(2)

Kompresör 2 lokal olarak çalışıyor

(3)

Kompresör 3: Regülatör ve ilgili slave arasında iletişim yok

(4)

Kompresör 4 çalıştırılıyor

(5)

Kompresör 5: Master VSD yüklü

(6)

Kompresör 6: Geçerli kompresör tipi yok

(7)

Maksimum basınç 8 bar olarak ayarlanmıştır
Minimum basınç 7 bar olarak ayarlanmıştır
Gerçek basınç 7,4 bar'dır

10.2.4.5 Bir kompresörün yalıtılması
Bir kompresörün master regülatör tarafından yapılan regülasyon ile yalıtılması mümkündür.
1. Yalıtılacak kompresör regülatörü üzerinde, ana ekrandaki LAN Kontrol simgesini seçmek için yön
tuşlarını kullanın.
2. Giriş düğmesine basın:
3. Bu listedeki Lokal kontrol simgesine gidin.
4. Giriş düğmesine basın:
5. Lokal Kontrol simgesi ana ekranda görünür.
10.2.4.6 Bir kompresörün entegre edilmesi
İzole bir kompresörü tekrar entegre etmek için:
1. Entegre edilecek kompresör regülatörü üzerinde, ana ekrandaki Lokal Kontrol simgesini seçmek için
yön tuşlarını kullanın.
2. Giriş düğmesine basın.
3. Bu listedeki LAN Kontrol simgesine gidin.
4. Giriş düğmesine basın.
5. LAN Kontrol simgesi ana ekranda görünür

2992 7101 51

119

Kullanım kılavuzu

10.2.4.7 Durdurma
Tüm kompresörleri durdurmak için:
• ECO simgesini seçmek için ▲▼►◄ yön tuşlarını kullanın

• Giriş düğmesine basın

• Bir sonraki ekranda ▲▼ yön tuşlarını kullanarak ECO Durdur öğesini seçin
• Onaylamak için giriş düğmesine basın

l

• Tüm kompresörler durdurulur

10.2.5 Uzak basınç sensörünün entegrasyonu
10.2.5.1 Harici bir net basınç sensörü eklenmesi
Net basınç, (Sistem Basıncı olarak da adlandırılır) Master kontrol cihazı tarafından sağlanır ve kontrol
cihazının Kompresör Çıkışı basıncı ile aynıdır.
Gerekirse net basınç, hattın kendisi (hat tankı veya borular) üzerinde lokal olarak ölçülebilir. Bunun için iki
tip sensör kullanılabilir: 0-5 V basınç transdüktörü (kompresörde kullanılan sensöre benzer) veya bir 4-20
mA basınç aktarıcı.
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• 0-5 V basınç transdüktörü:
• Master kontrol cihazında boşta Basınç girişi varsa bu giriş, basınç transdüktörünü bağlamak için
kullanılabilir. Boşta giriş yoksa, ek bir I/O2 modülü (genişletme modülü) gereklidir.
• 4-20 mA basınç aktarıcı:
• Bu tip bir sensörü bağlamak için bir I/O2 modülü (genişletme modülü) gereklidir.

10.3 Otomatik tahliye
Açıklama
Otomatik tahliye valfi, kompresör çalışmadığında tüm hava tüketiminin önlenmesini sağlar.
Dahili kurutuculu makinelerde, biri kurutucudan yukarı doğru, diğeri kurutucu tahliyesinin üzerinde olmak
üzere iki su ayırma çıkışı sağlanabilir.
Genel Bilgi
• Seviye algılama sistemine bağlı olarak hiç hava kaybı yaşanmaz: endüktif sensör su seviyesini
algılayarak elektrikli akış valfinin açılmasını kontrol eder. Elektrikli tahliye valfini kapatmak ve
basınçlı havanın ziyan olmasını önlemek için düşük seviyede bir yoğuşma da algılanır.
• Bu tür tahliye valfleri herhangi bir bakım gerektirmez. Tahliye valfinde, solenoid valfi korumak için
genellikle elektronik tahliye valflerine takılan metal giriş filtresinin kullanılmasına gerek yoktur.
Solenoid valf zarar görmez.
• Kondensler basınç altında boşaltılmayarak kondens yağı ile su fazlasının ayrılmasını
basitleştirdiğinden, kondens boşaltma işlemi kolaylaştırılmıştır.

Ana parçalar

Referans

Tanıtma

1

Kondens girişi

2

Kapasite sensörü

3

Depo

4

Ana kanal

5

Solenoid valf

6

Membran
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Teknik özellikler
Maksimum kompresör kapasitesi

5 m3/dakika

Çalışma basıncı

0,8 / 16 bar

Çalışma sıcaklığı

+ 1 / + 60°C

Elektrik güç kaynağı

230 / 110 / 24/ …

Kompresör elektrik kabinindeki AC soketi.

10.4 Ağır iş filtresi
Açıklamalar
Bu sistem, hava girişi kalitesini arttırmak ve kompresörün yağ filtresi ve dahili filtre parçalarını korumak
için "yüksek verimli" bir hava filtrelemesi ile donatılmıştır.
Bu seçenek, özellikle çok tozlu ortamlarda fayda sağlar.

Genel Bilgi
• Bu seçenek, standart filtre için yedek parça olarak kullanılır
• Bir kompresörün hava girişinin kalitesi çok önemlidir. Düşük kaliteli hava aşağıdakilerin oluşmasına
yol açar:
• Yağın hızlı bir şekilde kirlenmesine bağlı olarak tahliye döngülerinin artması.
• Hava / yağ seperatörünün 4000 saatten önce bağlanmasına bağlı olarak bakım döngülerinin ve işletme
maliyetlerinin artması.
• Kirliliğin havaya ve suya sızan elementleri arttırması sebebiyle kompresörün mekanik parçalarının,
vida elemanının, vb. daha hızlı zarar görmesi.
• Modele bağlı olarak, temiz hava girişi için kompresörün dışına filtrelerin takılması, dolayısıyla daha
düşük yağ sıcaklığı ve daha verimli basınç sağlanması.
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10.5 Ön filtreleme panelleri
Açıklama
Havalandırma girişlerine hava filtreleme panelleri takmak, kompresörün dahili parçalarının korunmasını ve
kompresör düzeneğine emilen havanın artmasını garanti eder.
Bu seçenek, ağır iş filtreleme seçeneği takılmışsa önerilir
Genel Bilgi
Ön filtreleme panelleri normalde kompresörün içine giren parçacıkların %90'ını ortadan kaldırır ve
makinede oluşan dahili kirliliğin önemli ölçüde azalmasını sağlar.
Başta motor ve hava / hava ve hava / yağ eşanjörleri olmak üzere kompresörün dahili parçalarının
korunması için havalandırma havasının yüksek kaliteli olması da bir o kadar önemlidir. Eşanjörlerde oluşan
tıkanma sıcaklık artışına, yağlama yağının bozulmasına ve motorun aşırı yüklenerek tüketilen enerjiyi
arttırmasına sebep olur.
Bir kompresöre giren havanın kalitesi çok önemlidir. Düşük kaliteli hava aşağıdakilere yol açar:
• Yağın hızlı kirlenmesine bağlı olarak yağ değiştirme döngülerinin artması.
• Hava ve yağ filtreleme parçalarında kompresörün içindeki vida bloğu gibi parçalarda oluşan
bozulmayı arttıran kirlenmenin artması.
• Hava / yağ separatörünün 4000 Saatten önce bağlanmasına bağlı olarak bakım döngülerinin ve bakım
maliyetlerinin artması.
Filtreleme ortamına özel bir araç gerektirmeden yapılan bir çıkarma işlemiyle erişilir. Ortamı temizlemek
için panel çerçevesinin kilidi manuel olarak açılabilir.
Hızla sökülebilen ortam olağanüstü uzun ömür sağlar. Ortam, içeriye basınçlı hava üflenerek
temizlenebilir, böylelikle filtreleme ortamının kullanım süresi uzar.
Galvanizli çelik kaplı çerçeve.
Polyester liflerden üretilmiş tutuşmaz ortam (yangına karşı koruma sınıfı M1'e aittir).

Hızlı temizlik için kolaylıkla sökülür.
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Hava akış yönünün aksine doğru yerleştirilmiş destek ızgarasında katlamalı ortam

Kurma

Teknik özellikler
Filtre ortamı:
Filtreleme derecesi:

Yayılan tozun %90'ı filtrelenir.

Toplam nominal akış:

6000 m3/saat

Filtre panel numarası:

2

İlk şarj kaybı:

75 Pa

Boyutlar
Genişlik:

500 mm

Yükseklik:

500 mm

Kalınlık:

200 mm

Bu seçenek, halihazırda kurulmuş bir kompresöre takılabilir.
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10.6 Dönüş yönü göstergesi - Faz kontrol birimi
Açıklamalar
Faz kontrol birimi, bir diyot yardımıyla makinenin dönüş yönünün kalıcı ve kolay bir şekilde
doğrulanmasını sağlar. Bu doğrulama, fazın ters çevrilmesi ya da bir fazın bağlantısının kesildiği için
makine hatası vermesi durumunda kompresör çalışmasının devre dışı bırakılmasına bağlı oluşabilecek
fiziksel hasar risklerini önler.
Standart makine versiyonunun motoru üzerindeki işaretler çalıştırma sırasında motor fanı dönüş yönünü
belirtir. Elektrik ağında veya makinede yapılacak çalışmalar dönüş yönünü değiştirebilir ve hemen tespit
edilmesi gereken kompresör hasarlarına yol açabilir.

10.7 Özel yağlar
Açıklama
Farklı yağlar farklı ihtiyaçları karşılar:
4000 saat yağı: 2 tahliye işlemi arasında daha uzun aralık - standart kullanım koşullarında 4000 saat.
8000 saat yağı: 2 tahliye işlemi arasında daha uzun aralık - standart kullanım koşullarında 8000 saat.
Food Grade Yağı: kompresörün zirai gıda ve içecek endüstrisinde kullanılması halinde kullanılır.
Not:
Daha önce standart yağ ile çalıştırılan bir makinede bu seçenek belirlendiğinde, öncelikle yıkama
prosedürüne uyulmalıdır.
Belirtilen yağ değiştirme aralıkları, standart çalışma koşulları (bkz. Referans koşullar ve sınırlamalar
bölümü) ve nominal çalışma basıncı (bkz. Kompresör verileri bölümü) için geçerlidir. Kompresörlerin
dışarıdan kirleticilere maruz kalması veya düşük toz döngüleriyle yüksek nemde çalışılması ya da yüksek
sıcaklıklarda çalışılması halinde, yağ değiştirme aralığının daha kısa olması gerekebilir. Herhangi bir şüphe
halinde tedarikçinizle iletişim kurun.
Genel Bilgi
4000 ve 8000 saat yağı
Bu yağların kaliteleri, bakım planlama çizelgesinin 4000 veya 8000 saatlik ana tahliye işlemlerine
dayanarak hazırlanmasını sağlar (standart kullanım koşullarında).
Buna bağlı olarak bakım görevlerinin sıklığı azalır ve ekipman kullanılabilirliği ve daha düşük kompresör
işletim maliyeti gibi bazı tasarruflar sağlanır.
Food Grade Yağı
Bu yağ, gıda malzemeleriyle temas edebilecek bir yağlama yağı olarak kullanılmak üzere özel olarak
geliştirilmiştir.
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10.8 Santrifüj su ayrımı
Açıklamalar
Bu cihaz, hava soğutucuda oluşan kondenslerin ayrılmasını sağlar.

Not:
Bu seçenek, her zaman kurutucu seçeneğine dahildir.
Genel Bilgi
Basınçlı havanın soğutulması, emme havasının kurutulmasını sağlayarak son soğutucuda yoğuşturulduktan
sonra seperatörün alt kısmında biriken nemin giderilmesini mümkün kılar. Kondensler, bir solenoid
damlama valfi veya bu seçenek varsa seviye dedektörlü bir tutucu ile seperatörden tahliye edilir.
Tahliyeler
Kondensin çalışma sırasında boşaltılıp boşaltılmadığını düzenli olarak kontrol edin. Kondens miktarı, çevre
ve çalışma koşullarına bağlıdır.

10.9 Tropikal termostatik valf
Açıklamalar
Tropikal termostat takmak, kompresörün daha yüksek ortam sıcaklıklarında çalışmasını sağlar. Bu seçenek
yüksek nem koşullarına sahip yerler için tavsiye edilir.
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11

Denetim talimatları

Talimatlar
Üretici tarafından yapılan Uyumluluk Beyanında, tasarım için kullanılan uyumlu ve/veya diğer standartlar
gösterilmiş ve/veya atıfta bulunulmuştur.
Üretici tarafından yapılan Uyum Beyanı, bu kompresörle birlikte verilen belgelerin bir parçasıdır.
Yerel yasal gereksinimler ve/veya üretici tarafından belirlenen sınırlar ve/veya koşullar dışında kullanım,
aşağıda belirtilen başka denetim sürelerini gerektirebilir.
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12

Basınçlı ekipmanlar yönergeleri

97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine tabi parçalar
Aşağıdaki tablo, 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre kategori II ve üzeri tüm basınçlı
ekipmanların ve 209/105/EC Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği'ne göre tüm basınçlı tankların kontrolü
için gerekli bilgileri içermektedir.
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Kompresör tipi

Parça

Açıklama

Hacim

Tasarım
basıncı

Minimum ve PED Sınıfı
maksimum
tasarım
sıcaklığı

30-45 kW

1631 0137
80

Tank

41 l

15 bar(e)

-10˚C/ 120˚C SPV

55 kW (kayış FS)

1631 0137
80

41 l

SPV

55-75 kW (kayış
IVR / dişli)

1631 0138
80

51 l

SPV

75-90 kW

1631 0164
80

70 l

SPV

110 kW

1631 0831
80

84 l

SPV

75-90 kW

1631 0164
80

70 l

SPV

30-45 kW (<10 bar) 0830 1000
78

Emniyet valfi -

-

-

IV

30-45 kW (≥10 bar) 0830 1000
79

Emniyet valfi -

-

-

IV

55-90 kW (<10 bar) 1202 5749
00

Emniyet valfi -

-

-

IV

55-90 kW (≥10 bar) 1202 5401
00

Emniyet valfi -

-

-

IV

110 kW

Emniyet valfi -

-

-

IV

6211 1116
69

Kompresör tipi

Parça

Açıklama

Minimum
çeper
kalınlığı

Görsel
inceleme
sıklığı

30-45 kW

1631 0137 80

Tank

3 mm

Yıllık

55 kW (kayış FS)

1631 0137 80

3 mm

Yıllık

55-75 kW (kayış IVR / dişli)

1631 0138 80

3 mm

Yıllık

75-90 kW

1631 0164 80

3 mm

Yıllık

110 kW

1631 0831 80

4 mm

Yıllık

75-90 kW

1631 0164 80

3 mm

Yıllık

30-45 kW (<10 bar)

0830 1000 78

Emniyet valfi

30-45 kW (≥10 bar)

0830 1000 79

Emniyet valfi

55-90 kW (<10 bar)

1202 5749 00

Emniyet valfi

55-90 kW (≥10 bar)

1202 5401 00

Emniyet valfi
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Kompresör tipi

Parça

Açıklama

110 kW

6211 1116 69

Emniyet valfi

Minimum
çeper
kalınlığı

Görsel
inceleme
sıklığı

Genel sınıf
Kompresörler Kategori I'den küçük PED ile uyumludur.
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13

Uyumluluk beyanı

Tipik bir Uyumluluk Beyanı belgesi örneği

(1): İletişim adresi:
International Compressor Distribution NV
Boomsesteenweg 957
B-2610 Wilrijk (Antwerp)
Belçika
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Üretici tarafından yapılan Uygunluk Beyanında, tasarım için kullanılan uyumlu ve/veya diğer standartlar
gösterilmiş ve/veya atıfta bulunulmuştur.
Üretici tarafından yapılan Uyumluluk Beyanı/Beyan, bu cihaz ile birlikte verilen belgelerin bir parçasıdır.
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