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Saúde e Segurança
Este manual contém instruções destinadas ao trabalho diário do usuário com o equipamento.

Este manual deve estar sempre disponível para o indivíduo ou indivíduos que trabalham com o equi-
pamento.

É importante garantir que:

 •   O manual e outros documentos aplicáveis são mantidos durante toda a vida útil do 
equipamento

 •   O manual e outros documentos aplicáveis estão incluídos como parte do equipamento

 •   Este manual é passado para outros usuários do equipamento

 •   Este manual é atualizado se quaisquer suplementos ou alterações ao equipamento ocorrerem

 •   Este manual descreve os métodos aplicados ao usar o equipamento.

Código de segurança
 •   Antes de começar a usar o equipamento e realizar manutenção ou serviços nele, leia as partes 

aplicáveis da instrução

 •   Suponha que todo equipamento elétrico esteja ativo

 •   Suponha que todas as mangueiras e tubulações estejam pressurizadas

 •   Ao realizar serviços e manutenção do equipamento/máquina, certifique-se de que a 
alimentação elétrica esteja desconectada e a pressão nos tubos e nas mangueiras seja 
liberada de maneira controlada

 •   Serviços e manutenção devem ser realizados somente por pessoal autorizado de serviço e 
manutenção.

 •   Use somente peças de reposição aprovadas pela Frederick Crowther & Son Ltd

 •   Certifique-se de que a máquina esteja montada e instalada de maneira segura de acordo com 
as instruções antes de iniciá-la

 •   Utilize a máquina somente para o uso pretendido

 •   Em caso de vibração ou ruído anormal - pare a máquina e consulte o manual

 •   A instalação elétrica deve ser realizada somente por um eletricista autorizado

 •   Os tanques devem ser drenados de fluidos de corte antes que qualquer operação de levanta-
mento seja realizada.
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5. Sistema de líquido refrigerante sob alta pressão

 Unidade de alta pressão Unidade sem meio refrigerante

 

 

 
 Somente para fins de ilustração.

5.1 Transporte
 Geral
  Os sistemas de líquido refrigerante sob alta pressão só devem ser movidos por 

pessoal treinado, com competência para a operação de guindastes e lingas.

  Não fique embaixo da unidade em movimento! Sempre utilize o equipamento 
disponibilizado para elevação e transporte.

5.1.1  Com empilhadeira
  Faça o transporte somente usando a palete de madeira original fornecida. Certifique-

se de que o equipamento esteja protegido contra quedas ou escorregamentos.

5.1.2  Com guindaste
 Use pontos de elevação existentes para levantar o equipamento.

 Nota: o peso líquido é exibido na placa de identificação que fica nas torres gêmeas.

5.1.3   Quando aplicável, os transportadores estão equipados com rodízios para auxiliar no 
posicionamento final.
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5.2 Instalação

5.2.1  Controles
 Incorporados nos controles da máquina principal
  O transportador deve estar sempre em funcionamento, durante todas as operações 

de corte, para garantir que o sistema de líquido refrigerante sob alta pressão funcione 
eficientemente. Caso ele seja parado automaticamente por intertravamentos, etc., por 
razões de segurança, o transportador deve ser reiniciado quando o corte recomeçar. 

5.2.2   Controle do sistema de líquido refrigerante sob alta 
pressão

  O sistema de líquido refrigerante sob alta pressão é controlado diretamente pelo 
sinal MDI da máquina-ferramenta ou pela operação manual, se necessário. Todos 
os alarmes são monitorados na unidade, através do controlador da máquina ou na 
própria unidade de alta pressão.

5.3  Instalação mecânica
 A unidade deve ser manobrada para a posição de operação mais adequada. 

5.4 Instalação elétrica 
  O intertravamento com a porta de acesso da máquina para o sistema de líquido 

refrigerante sob alta pressão quando a porta é aberta. Toda a fiação deve estar em 
conformidade com as mais recentes normas europeias harmonizadas ou com os 
regulamentos IEE.

5.5 Manutenção

5.5.1  Alarme de disparo térmico
  Se os disjuntores de proteção térmica (para a bomba de suprimento de alta pressão ou a 

bomba de transferência de baixa pressão) dispararem, este alarme aparecerá na tela e um 
sinal será enviado para o controlador da máquina como um alarme de “disparo térmico". 
O farol do painel também piscará. 
Esta condição deve então ser investigada e retificada.

5.5.2  Alarme de baixo nível de refrigerante
  Se o nível do líquido refrigerante cair abaixo do mostrado como nível baixo no 

desenho em anexo, este alarme aparecerá na tela e um sinal será enviado para o 
controlador da máquina como um alarme de "nível de líquido refrigerante baixo". 
O farol do painel também piscará. 
Nesta condição, a bomba de alta pressão não será autorizada a funcionar. Esta 
condição deve então ser investigada e retificada.
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5.5.3  Alarme de filtro entupido 
 (Não aplicável ao sistema sem meio) Filtros Duplos
  Um pressostato monitora o fluxo de líquido refrigerante que entra no tanque de alta 

pressão através da unidade de filtro e foi pré-configurado para ser ativado quando a 
pressão de retorno sobe para uma determinada configuração.

  Se o interruptor for ativado, o alarme bloqueado do filtro aparecerá na tela e um sinal 
será enviado ao controlador da máquina como "Alarme de pressão". 
O farol do painel também piscará. 
Por favor, esteja ciente de que o motivo pode ser um filtro bloqueado ou pode ser 
devido à falta de líquido refrigerante no tanque principal da máquina, o que também 
resultaria em um baixo fluxo de líquido refrigerante passando através do filtro. 
Esta condição deve ser investigada e a ação apropriada deve ser tomada.  
Consulte o procedimento anexo para trocar o filtro e trocar a bolsa do filtro.

5.5.4  Alarme de erro do interruptor de pressão 
 (Não aplicável ao sistema sem meio) Filtros Duplos
  Se o pressostato mostrar uma pressão de refrigeração quando a bomba de transferência 

não estiver funcionando, o alarme de erro do pressostato aparecerá na tela. 
O farol do painel também piscará. 
Isso indica que há uma falha no fluxímetro que deve ser investigado e pode exigir a 
substituição da unidade de comutação.

5.5.5  Procedimento de reinicialização de alarme
 Os quatro alarmes já mencionados são do tipo travado.

  Se algum alarme for ativado, a mensagem de alarme e o sinal de volta para o 
controlador da máquina permanecerão ativos, mesmo que a condição se apague.

  Para apagar um alarme do sistema, primeiro certifique-se de que a causa do alarme 
foi corrigida e siga as instruções da tela principal -

 Pressione "Página de menu"

 Pressione ‘Alarm page’ (Página de alarme) - para mostrar o alarme ativo que    
       ficará intermitente a vermelho 
 Pressione ‘Ack’ (Reconhecido)  - o alarme ficará verde  
       (a menos que a condição ainda exista) 
 Pressione ‘Exit’ (Sair)   - para retornar à página de menu 
 Pressione ‘System Reset’ (Reiniciar sistema) - para retornar o sistema à operação normal  
 Pressione ‘Exit’(Sair)     - para retornar à tela de título

  Quaisquer alarmes ainda ativos permanecerão mesmo após pressionar o botão de reinicialização.

5.5.6  Alarme do sistema de refrigeração
  Se o disjuntor de proteção térmica na alimentação de 24 VCC da unidade de 

refrigeração de alta pressão disparar, um sinal de alarme será emitido para o 
controlador da máquina usando o "Alarme do sistema de refrigeração". 
A condição deve então ser investigada e retificada.
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5.5.7  Preenchimento manual da bomba de transferência
  Se este botão estiver pressionado, a bomba de transferência de líquido refrigerante 

começará a funcionar.  
Quando é liberado, o sistema retornará ao controle automático normal.   
Enquanto o botão é mantido no nível de líquido refrigerante, o controle não estará 
ativo e, portanto, é possível sobrecarregar o tanque, portanto, deve-se tomar cuidado 
Esta instalação é fornecida para auxiliar no preenchimento inicial do sistema e 
geralmente não deve ser necessária em operação normal.

5.5.8  Procedimento de alteração de filtro 
 (Não aplicável ao sistema sem meio) Filtros Duplos
 Filtros Duplos
 1.  Quando o filtro é bloqueado, o comutador de pressão detecta um aumento na 

pressão e envia um sinal que fornece um alarme de bloqueio do filtro.

 2.   Basta alterar a válvula de 3 vias enquanto o sistema está sendo executado no 
filtro de espera, o que permitirá que a máquina continue em execução e permita 
que você altere o filtro bloqueado posteriormente.

 3.   Remova a tampa do filtro no filtro não ativo, tomando cuidado para não desalojar a 
vedação do anel "O".

 4.  Remova o anel de aperto e a bolsa de filtro suja e substitua por uma nova bolsa

 5.  Substitua o anel de aperto e a tampa do filtro

 6.  O filtro agora está pronto para uso

 

 

 

 Alça esquerda                    Alça para baixo 
 - o filtro da esquerda está sendo alimentado    - o filtro da direita está sendo alimentado.

AS BOLSAS DE FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS COM A
FREDERICK CROWTHER AND SON LTD 

BRIGHOUSE WEST YORKSHIRE
TEL 01484 400200 FAX 01484 728088

PARTE DE ORÇAMENTO Nº 88010019
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Descrição

 Corpo do tanque de alta pressão

 Torres gêmeas

 Placa superior do tanque

 Suporte de montagem do painel de controle

 Olhais de levantamento

 Sensor de nível de líquido refrigerante

 Rodízios

 Controles elétricos

 Bomba de alta pressão

Conjunto da unidade de alta pressão
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Conjunto da unidade sem meio refrigerante
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Descrição

Corpo do tanque principal

Estrutura de suporte

Bandeja de cavacos 

Bomba de alta pressão

Placa superior do tanque

Placa superior do transportador

Hidrociclone

Adaptador do hidrociclone

Conjunto de acionamento

Conjunto do motor

Conjunto da extremidade de retorno

Sensor de nível

Rodízios

Plugue

Olhal de levantamento

Controles elétricos
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5.6   Solução de problemas
 AVISO!
  A unidade de alta pressão deve estar desligada e eletricamente isolada antes de ser 

realizada qualquer ação corretiva.

  A manutenção elétrica e reparos devem ser realizados somente por pessoal 
especializado e qualificado.

Problema Sintomas Ação

5.6.1

Líquido refrigerante sob alta 
pressão

O sistema não inicia.

Fio solto.

Parada por sobrecarga.

Verifique todos os contatos da 
fiação.

Redefina a sobrecarga.

Verifique se todas as paradas de 
emergência estão redefinidas.

Verifique todos os intertrava-
mentos.

Verifique se a máquina está 
operando através do MDI.




