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Sundhed og sikkerhed
Denne vejledning indeholder anvisninger vedrørende brugerens daglige arbejde med udstyret.

Denne vejledning skal altid være tilgængelig for den enkeltperson eller de enkeltpersoner,  
der arbejder med udstyret.

Det er vigtigt at sikre, at:

 •   Vejledningen og andre relevante dokumenter opbevares i hele udstyrets levetid

 •   Vejledningen og andre relevante dokumenter medfølger som en del af udstyret

 •   Denne vejledning overdrages til andre brugere af udstyret

 •   Denne vejledning opdateres, hvis der foretages udbygninger på eller ændringer af udstyret

 •   Denne vejledning beskriver de metoder, der anvendes ved brug af udstyret.

Sikkerhedsregler
 •   Inden du tager udstyret i brug og udfører vedligeholdelse eller service på dette udstyr,  

skal du læse de relevante dele af instruktionerne

 •   Gå altid ud fra, at alt elektrisk udstyr er strømførende

 •   Gå altid ud fra, at alle slanger og rørledninger er trykbærende

 •   Ved servicering og vedligeholdelse af udstyret/maskinen skal det sikres, at elforsyningen  
er afbrudt, og at trykket i rør og slanger tages af systemet på en kontrolleret måde

 •   Servicering og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret service-  
og vedligeholdelsespersonale

 •   Brug kun reservedele, der er godkendt af Frederick Crowther & Son Ltd

 •   Sørg for, at maskinen er monteret og installeret forsvarligt i overensstemmelse  
med instruktionerne, inden den startes

 •   Brug kun maskinen til det, den er beregnet til

 •   I tilfælde af unormal vibration eller støj – stop maskinen, og se i vejledningen

 •   Elinstallation må kun udføres af en autoriseret elektriker

 •   Tanke skal tømmes for eventuelle skærevæsker, inden der udføres løfteaktiviteter.
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5. Højtrykskølevæskesystem

 Højtryksenhed    Mediefri enhed

 

 

 

 Kun til illustrative formål.

5.1 Transport
 Generelt
  Højtrykskølevæskesystemer må kun flyttes af uddannet personale, som er bekendt 

med håndtering af kraner og anbringelse af løftestropper.

  Stå aldrig under enheden under flytning! Benyt altid det medfølgende udstyr til løftning 
og transport.

5.1.1   Med gaffeltruck
  Transportér kun udstyret på den medfølgende træpalle. Sørg for, at udstyret er sikret, 

så det ikke kan falde eller skride.

5.1.2  Med kran
  Løft ved hjælp af de eksisterende løftepunkter.

  Bemærk :- Nettovægten fremgår af navnepladen, der er anbragt på de to tårne.

5.1.3   Højtrykssystemer er i relevant omfang udstyret med hjul, som letter den endelige 
placering.
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5.2  Installation

5.2.1   Betjeningselementer
  Integreret i den overordnede maskinens 

betjeningselementer
  Transportøren skal altid være i gang under enhver form for skærearbejde, så det 

sikres, at højtrykskølevæskesystemet arbejder effektivt. Hvis den af sikkerhedsårsager 
standses automatisk via spærreanordninger osv., skal transportøren genstartes, når 
skærearbejdet genoptages. 

5.2.2  Styring af højtrykskølevæskesystemet
  Højtrykskølevæskesystemet styres direkte med MDI-signal fra maskinværktøjet 

eller ved manuel betjening efter ønske. Alle alarmer overvåges på enheden og via 
maskinens styreenhed eller på selve højtryksenheden.

5.3  Mekanisk
  Enheden skal manøvreres i den mest hensigtsmæssige driftsposition. 

5.4  Elektrisk 
  Spærring på maskinens adgangsdør skal stoppe højtrykskølevæskesystemet, når 

døren åbnes. Al ledningsføring skal udføres i overensstemmelse med de seneste 
harmoniserede europæiske standarder eller IEE-forordningerne.

5.5  Vedligeholdelse

5.5.1  Alarm for temperaturudløser
  Hvis en af temperaturafbryderne (til højtryksfremløbspumpen eller 

lavtrykstransportpumpen) udløses, vises denne alarm på skærmen, og der sendes et 
signal til maskinens styreenhed i form af en alarm for "temperaturudløser". 
Derudover vil panelsignalet blinke. 
Årsagen til denne tilstand skal undersøges og udbedres.

5.5.2  Alarm for lavt kølevæskeniveau
  Hvis kølevæskeniveauet falder under niveauet for visning af lavt niveau på den 

vedlagte tegning, bliver denne alarm vist på skærmen, og der sendes et signal til 
maskinens styreenhed i form af en alarm for "lavt kølevæskeniveau". 
Derudover vil panelsignalet blinke. 
I denne tilstand tillades det ikke, at højtrykspumpen kører. Årsagen til denne tilstand 
skal undersøges og udbedres.
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5.5.3  Alarm for blokeret filter 
 (Ikke relevant for mediefrie systemer)
  En pressostat overvåger strømningen af kølevæske, der tilføres højtrykstanken via 

filterenheden, og pressostaten er indstillet, så den aktiveres, når modtrykket stiger  
til et vist niveau.

  Hvis pressostaten aktiveres, vises alarmen for blokeret filter på skærmen, og der 
sendes et signal til maskinens styreenhed i form af en "trykalarm". 
Derudover vil panelsignalet blinke. 
Vær opmærksom på, at årsagen kan være et blokeret filter, men at alarmen også kan 
skyldes manglende kølevæske i den primære maskines tank, hvilket også vil resultere 
i, at der kun passerer en begrænset mængde kølevæske igennem filteret. 
Årsagen til denne tilstand skal undersøges, og der skal iværksættes udbedrende 
handling. Se den medfølgende fremgangsmåde vedr. filteromskiftning og udskiftning 
af filterposen.

5.5.4  Alarm for pressostatfejl 
 (Ikke relevant for mediefrie systemer)
  Hvis pressostaten viser kølevæsketryk, når transportpumpen ikke er i gang, bliver 

alarmen for fejl på pressostaten vist på skærmen. 
Derudover vil panelsignalet blinke. 
Det angiver, at der er en fejl på gennemstrømningsomskifteren, hvilket skal 
kontrolleres og kan kræve kræve udskiftning af omskifterenheden.

5.5.5  Fremgangsmåde for nulstilling af alarm
  De fire allerede omtalte alarmer er af den låste type.

  Hvis en alarm aktiveres, forbliver alarmmeddelelsen og signalet til maskinens 
styreenhed aktive, selv om tilstanden afhjælpes af sig selv.

  Hvis du vil slette alarmen fra systemet, skal du først sørge for, at alarmårsagen er 
udbedret og derefter følge anvisningerne i det primære skærmbillede -

 Tryk på "Menu Page" (Menuside)

 Tryk på "Alarm Page"  
 (Alarmside) - for at få vist den aktive alarm, der blinker rødt  
 Tryk på "Ack" (Bekræft) - alarmen skifter til grønt (medmindre tilstanden fortsat er aktiv) 
 Tryk på "Exit" (Afslut) - for at vende tilbage til menusiden 
 Tryk på "System Reset"  
 (Systemnulstilling)   - for at bringe systemet tilbage til normal drift  
 Tryk på "Exit" (Afslut) - for at vende tilbage til titelskærmbilledet

 Alarmer, der fortsat er aktive, forsvinder ikke efter nulstilling.                                         

5.5.6  Alarm for kølesystem
  Hvis temperaturafbryderen på 24 V DC-forsyningen til højtrykskølevæskeenheden 

udløses, sendes der et alarmsignal til maskinens styreenhed i form af "Alarm for 
kølesystem". 
Årsagen til tilstanden skal undersøges og afhjælpes.
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5.5.7  Manuel fyldning med transportpumpe
  Hvis denne knap holdes inde, begynder kølevæsketransportpumpen af køre.  

Når knappen slippes, vender systemet tilbage til den normale automatiske styring. 
Kølevæskeniveaukontrollen er ikke aktiv, mens knappen holdes inde, og det vil derfor 
være muligt at overfylde tanken. Udvis forsigtighed.    
Funktionen er tænkt som en hjælp ved den første fyldning af systemet, og den bør 
generelt ikke være nødvendig under normal drift.

5.5.8  Fremgangsmåde for filteromskiftning 
 (Ikke relevant for mediefrie systemer)
 Dobbelte filtre
 1.  Hvis filteret bliver blokeret, registrerer pressostaten en trykstigning og sender et 

signal, der udløser en alarm for blokeret filter.

 2.   Du behøver blot at sætte 3-vejsventilen over på reservefilteret, mens systemet er 
i gang, så maskinen kan fortsætte driften. Det blokerede filter kan udskiftes på et 
senere tidspunkt.

 3.   Fjern filterdækslet fra det inaktive filter, og pas på ikke at forskubbe O-ringen.

 4.   Fjern klemmeringen og den snavsede filterpose, og udskift posen med en ny.

 5.   Sæt klemmeringen og filterlåget på plads igen.

 6.   Filteret er nu klart til at blive taget i brug igen.

 

 

 

 Håndtag mod venstre   Håndtag nedad 
 - det venstre filter arbejder   - det højre filter arbejder.

NYE FILTERPOSER BESTILLES HOS
FREDERICK CROWTHER AND SON LTD 

BRIGHOUSE WEST YORKSHIRE, UK
TLF. +44 (0)1484 400200 FAX +44 (0)1484 728088

VED ANGIVELSE AF RESERVEDELSNR. 88010019
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5.6 Fejlsøgning
 ADVARSEL!
  Højtryksenheden skal lukkes ned og strømisoleres, inden der udføres nogen 

udbedrende handlinger.

  Vedligeholdelse og reparation på elinstallation må kun udføres af autoriserede 
elektrikere.

Problem Symptomer Handling

5.6.1

Højtrykskølevæske

Systemet starter ikke.

Løs ledning. 

Overbelastning udløst.

Kontrollér alle elektriske kon-
taktpunkter.

Nulstil overbelastningssikring.

Kontrollér, at alle nødstop  
er nulstillet.

Kontrollér alle spærreanord-
ninger.

Kontrollér, at maskinen  
styres via MDI.




