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Egészségvédelem és biztonság
Ez a kézikönyv a felhasználó napi munkájával kapcsolatos utasításokat tartalmazza.

Ezt a kézikönyvet mindig elérhetővé kell tenni a berendezéssel dolgozó személyek számára.

Fontos, hogy gondoskodjunk a következőkről:

 •   A kézikönyvet és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat a berendezés teljes élettartamára  
meg kell őrizni

 •   A kézikönyvnek és az egyéb kapcsolódó dokumentumoknak a berendezés részét kell képezniük

 •   A kézikönyvet a berendezés más felhasználóinak tovább kell adni

 •   A kézikönyvet frissíteni kell, ha bármilyen kiegészítés vagy módosítás történik a berendezésen

 •   Ez a kézikönyv leírja a készülék használatakor alkalmazott módszereket.

Biztonság szabályok
 •   Mielőtt elkezdené használni a berendezést, és karbantartást vagy szervizelést végezne ezen  

a berendezésen, olvassa el az útmutató vonatkozó részeit

 •  Mindig abból induljon ki, hogy minden elektromos berendezés áram alatt van

 •   Induljon ki abból, hogy minden tömlő és csővezeték nyomás alatt van

 •   A berendezés/gép karbantartása és szervizelése során gondoskodjon arról, hogy az áramellátás 
le legyen választva, és a csövek/tömlők nyomását kontrollált módon engedje le

 •   A szervizelést és a karbantartást kizárólag erre jogosult szerviz- és karbantartó személyzet 
végezze

 •   Kizárólag a Frederick Crowther & Son Ltd. által jóváhagyott pótalkatrészeket használjon

 •   Mielőtt elindítaná, győződjön meg róla, hogy a gép biztonságosan, az utasításoknak  
megfelelően van felszerelve és telepítve

 •   A gépet csak a rendeltetési céljára szabad használni

 •   Rendellenes rezgés vagy zaj esetén állítsa le a gépet, és olvassa el a kézikönyvet

 •   Az elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezheti

 •   A tartályokból le kell engedni a vágófolyadékot, mielőtt bármilyen emelési műveletet végezne.
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5. Nagy nyomású hűtőközegrendszer

 Nagy nyomású egység   Közegmentes egység

 

 

 

 Csak illusztráció.

5.1 Szállítás
 Általános információk
  A nagy nyomású hűtőközeg-rendszerek mozgatását csak megfelelően képzett,  

a daruk kezelésében jártas személyzet végezheti.

  A mozgó egység alá állni tilos! Mindig az emeléshez és szállításhoz mellékelt 
eszközöket használja.

5.1.1  Villástargoncával
  Csak a mellékelt eredeti fa raklapon szállítsa. A berendezést rögzítse lezuhanás  

és elcsúszás ellen.

5.1.2  Daruval
 Az emelést a meglévő emelőpontoknál végezze.

 Megjegyzés: - A nettó súly a géptáblán van feltüntetve, a kettős tornyon.

5.1.3   Adott esetben a nagy nyomású rendszerek görgőkkel vannak felszerelve,  
amelyek megkönnyítik a végleges elhelyezést.
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5.2  Telepítés

5.2.1  Vezérlők
 Beépítés a fölérendelt gép vezérlőrendszerébe
  A szállítószalagnak mindig működnie kell, az összes vágási művelet alatt, hogy  

a nagy nyomású hűtőközeg-rendszer hatékonyan működjön. Automatikus biztonsági 
leállítás (pl. reteszelés) esetén a szállítószalagot újra kell indítani, amikor ismét 
elkezdik a vágást. 

5.2.2  A nagy nyomású hűtőközeg-rendszer vezérlése
  A nagy nyomású hűtőközeg-rendszert a szerszámgép közvetlen MDI jellel vezérli, 

illetve szükség esetén manuálisan vezérlik. Az egység minden riasztását figyeli  
a rendszer, a gépvezérlőn vagy magán a nagy nyomású egységen.

5.3  Mechanika
 Az egységet a legmegfelelőbb üzemi helyzetbe kell mozgatni. 

5.4  Elektronika 
  A gép szervizajtóin keresztüli reteszelés az ajtók kinyitásakor leállítja a nagy  

nyomású hűtőközeg-rendszert. Minden kábelnek teljesítenie kell a legújabb  
európai harmonizált szabványokat vagy az IEE előírásait.

5.5  Karbantartás

5.5.1  Hővédelmi riasztás
  Ha a hővédelmi megszakítók (a nagy nyomású tápszivattyúhoz vagy az alacsony 

nyomású átemelőszivattyúhoz) kioldanak, ez a riasztás jelenik meg a képernyőn,  
és a rendszer hővédelem-kioldási jelet küld a gépvezérlőnek. 
A panel lámpája villogni kezd. 
A hiba okát ki kell vizsgálni és el kell hárítani.

5.5.2  Hűtőközeg alacsony szintjére figyelmeztető riasztás
  Ha a hűtőközeg szintje a mellékelt rajzon alacsony szintként jelzett szint alá süllyed, 

ez a riasztás jelenik meg a képernyőn, és a rendszer alacsony hűtőközegszintre 
figyelmeztető riasztást küld a gépvezérlőnek. 
A panel lámpája villogni kezd. 
Ebben az állapotban a nagy nyomású szivattyú nem működtethető. A hiba okát  
ki kell vizsgálni és el kell hárítani.
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5.5.3  Szűrő eltömődésére figyelmeztető riasztás 
 (Közegmentes rendszer esetén nem alkalmazható)
  A nagy nyomású tartályba a szűrőegységen keresztül belépő hűtőközeg áramlását 

egy nyomáskapcsoló figyeli, amely akkor old ki, ha a nyomás elér egy adott értéket.

  Ha a kapcsoló aktiválódik, a képernyőn az eltömődött szűrőre figyelmeztető  
riasztás jelenik meg, a rendszer pedig nyomásriasztást küld a gépvezérlőnek. 
A panel lámpája villogni kezd. 
Fontos tudni, hogy a hiba oka eltömődött szűrő vagy a fő géptartályban fellépő 
közeghiány is lehet, ami alacsony hűtőközeg-áramlást is okoz a szűrőn keresztül. 
A hiba okát ki kell vizsgálni, és meg kell tenni a megfelelő ellenlépéseket.  
Lásd a szűrő átváltására és a szűrőzacskó cseréjére vonatkozó eljárást.

5.5.4  Nyomáskapcsoló hibájára figyelmeztető riasztás 
 (Közegmentes rendszer esetén nem alkalmazható)
  Ha a nyomáskapcsoló hűtőközeg-nyomást mutat, amikor a szállítószivattyú  

nem működik, akkor a nyomáskapcsoló hibájára figyelmeztető riasztás jelenik  
meg a képernyőn. 
A panel lámpája villogni kezd. 
Ez az áramláskapcsoló hibáját jelzi, amit ki kell vizsgálni, és szükség esetén  
cserélni kell a kapcsolóegységet.

5.5.5  Riasztás nyugtázása
 A négy felsorolt riasztás reteszelt típusú.

  Ha bármelyikük aktiválódik, a riasztási üzenet és a gépvezérlőnek küldött jel  
aktív marad még akkor is, ha a hiba magától megszűnik.

  Ha törölni szeretne egy riasztást a rendszerből, előbb győződjön meg róla,  
hogy megszűnt a hiba oka, majd kövesse a főképernyőn megjelenő utasításokat:

 Nyomja meg a Menu Page (Menüoldal) elemet

  Nyomja meg az Alarm Page (Riasztási oldal) elemet - a pirosan villogó riasztás 
 megjelenítéséhez 

  Nyomja meg az Ack (Nyugtázás) lehetőséget - a riasztás zöldre vált (kivéve,  
 ha a hiba még mindig fennáll)

  Válassza az Exit (Kilépés) elemet - a menüoldalra való visszatéréshez 
  Nyomja meg a System Reset (Rendszer alaphelyzetbe) elemet - a rendszer  

 normál üzembe való visszaállításához 
 Válassza az Exit (Kilépés) elemet - a kezdőképernyőre való visszatéréshez

 A még aktív riasztások a rendszer visszaállítása után is aktívak maradnak. 

5.5.6  Hűtőközeg-rendszerre vonatkozó riasztás
  Ha a nagy nyomású hűtőközeg-rendszer 24 V-os tápegységén lévő hővédelmi 

megszakító kiold, a rendszer a hűtőközeg-rendszerre vonatkozó riasztási jelet  
küld a gépvezérlőnek. 
A hiba okát ki kell vizsgálni és el kell hárítani.
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5.5.7  Szállítószivattyú manuális feltöltése
  Ha nyomva tartják ezt a gombot, elkezd működni a hűtőközeg-szállító szivattyú.  

Ha a gombot elengedik, a rendszer visszaáll normál automatikus vezérlésre.  
A gomb nyomva tartása közben a hűtőközegszint-szabályozás nem aktív, ezért  
fennáll a tartály túltöltésének kockázata. A funkciót csak körültekintéssel használja. 
A gomb elsősorban a rendszer kezdeti feltöltésének elősegítésére szolgál, és normál 
üzemben általában nincs rá szükség.

5.5.8  Szűrőátváltási eljárás 
 (Közegmentes rendszer esetén nem alkalmazható)
 Kettős szűrők
 1.  Ha a szűrő eltömődik, a nyomáskapcsoló érzékeli a megnövekedett nyomást,  

és szűrőeltömődési riasztást küld.

 2.   A háromutas szelepet ilyenkor egyszerűen át lehet állítani a tartalék szűrőre,  
ami lehetővé teszi a gép működésének folytatását, az eltömődött szűrőt pedig 
később ki lehet cserélni.

 3.   Vegye le a nem aktív szűrő fedelét, ügyelve arra, hogy az O-gyűrűs tömítés  
ne váljon le.

 4.   Vegye le a szorítógyűrűt, majd távolítsa el a szennyezett szűrőzacskót,  
és helyezzen be újat.

 5.   Helyezze vissza a szorítógyűrűt és a szűrőfedelet.

 6.   A szűrő most már használatra kész.

 

 

 

 Kar balra tolva     Kar lenyomva 
 - a bal oldali szűrő aktív    - a jobb oldali szűrő aktív

TARTALÉK SZŰRŐZACSKÓK RENDELHETŐK:
FREDERICK CROWTHER AND SON LTD 

BRIGHOUSE WEST YORKSHIRE
TEL 01484 400200 FAX 01484 728088

CIKKSZÁM: 88010019
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5.6 Hibaelhárítás
 VIGYÁZAT!
  A nagy nyomású egységet minden karbantartási munkálat előtt le kell  

állítani és le kell választani az áramellátásról.

  Az elektromos rendszerek karbantartását és javítását csak arra jogosult,  
képzett villamossági szakember végezheti.

Probléma Tünetek Művelet

5.6.1

A nagy nyomású hűtőközeg

Rendszer nem indul el.

Kilazult huzal. 

Túlterhelési kioldás.

Ellenőrizze  
a kábelcsatlakozásokat.

Nyugtázza a túlterhelési  
riasztást.

Győződjön meg róla,  
hogy minden vészleállító  
fel van oldva.

Ellenőrizze a reteszeléseket.

Győződjön meg róla,  
hogy a gép MDI-n  
keresztül működik.




