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Hälsa och säkerhet
Denna handbok innehåller instruktioner som är avsedda för användarens dagliga arbete med  
utrustningen.

Denna handbok måste alltid finnas tillgänglig för den eller de person(er) som arbetar med utrustningen.

Det är viktigt att säkerställa att:

 •   Handboken och andra tillämpliga dokument finns tillgängliga under hela utrustningens livslängd

 •   Handboken och andra tillämpliga dokument ingår som en del av utrustningen

 •   Denna handbok lämnas vidare till andra personer som använder utrustningen

 •   Handboken uppdateras om något läggs till eller ändras på utrustningen

 •   Denna handbok beskriver de metoder som ska tillämpas vid användning av utrustningen.

Säkerhetskod
 •   Innan du börjar använda utrustningen och utför underhåll eller service på den ska du läsa  

igenom alla tillämpliga delar av instruktionerna.

 •   Utgå från att all elektrisk utrustning är strömförande.

 •   Utgå från att alla slangar och rörledningar är trycksatta.

 •   När service och underhåll ska utföras på utrustningen/maskinen måste du först säkerställa att 
strömförsörjningen är frånkopplad och att trycket i rör och slangar frigörs på ett kontrollerat sätt.

 •   Service och underhåll får endast utföras av behörig service- och underhållspersonal.

 •   Endast reservdelar som godkänts av Frederick Crowther & Son Ltd får användas.

 •   Innan du startar maskinen måste du kontrollera att den är korrekt monterad och installerad i 
enlighet med instruktionerna.

 •   Använd endast maskinen för det den är avsedd för.

 •   Om onormala vibrationer eller ljud förekommer ska du stänga av maskinen och konsultera 
handboken.

 •   Elektriska installationer får endast utföras av behörig elektriker.

 •   Behållare måste tömmas på skärvätska innan de lyfts.



CROMAR

Sida 273

5. Högtryckssystem för kylvätska

 Högtrycksenhet    Materialfri enhet

 

 

 

 Endast för illustration.

5.1 Transport
 Allmänt
  Högtryckssystem för kylvätska får endast flyttas av utbildad personal som har 

förarkompetens för kran och kan hantera selar.

  Uppehåll dig aldrig under maskinen när den är i rörelse! Använd alltid den medföljande 
lyft- och transportutrustningen.

5.1.1   Med gaffeltruck
  Transport får endast ske på den originalträpall som medföljer. Kontrollera att 

utrustningen sitter fast ordentligt så att den inte kan falla eller halka.

5.1.2  Med kran
  Lyft i de befintliga lyftpunkterna.

  Obs! Nettovikten framgår på märkplåten som sitter på de två tornen.

5.1.3   Där så är tillämpligt är högtryckssystem försedda med hjul, vilket är till hjälp vid 
positionering.
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5.2  Installation

5.2.1   Styrenheter
  Inbyggda i överordnade maskinstyrenheter
  Transportören ska alltid vara igång under skärmanövrar för att säkerställa att 

högtryckssystemet för kylvätska fungerar på ett effektivt sätt. Vid automatiska stopp 
på grund av spärrar och liknande måste transportören av säkerhetsskäl startas om när 
skärningen återupptas. 

5.2.2  Styrning av högtryckssystemet för kylvätska
  Högtryckssystemet för kylvätska styrs direkt av en MDI-signal från maskinverktyget 

eller, vid behov, genom manuell styrning. Alla larm övervakas på enheten och via 
maskinens styrenhet eller på själva högtrycksenheten.

5.3  Mekaniskt
  Enheten ska placeras i lämplig driftposition. 

5.4  Elektriskt 
  En spärrfunktion i maskinens åtkomstlucka gör att högtryckssystemet för kylvätska 

stoppas när luckan öppnas. Alla anslutningar och ledningar ska uppfylla kraven i de 
senaste harmoniserade europeiska standarderna eller IEEE-reglerna.

5.5  Underhåll

5.5.1  Värmelarm (Thermal Trip Alarm)
  Om någon av värmeskyddsbrytarna (för högtrycksleveranspumpen eller 

lågtrycksöverföringspumpen) löser ut visas detta larm på skärmen och en signal 
skickas till maskinens styrenhet som ett värmelarm (”thermal trip alarm”). 
Signalen på panelen blinkar också. 
Detta tillstånd måste kontrolleras och åtgärdas.

5.5.2  Larm för kylvätskenivå låg
  Om kylvätskenivån sjunker under den nivå som är angiven som låg på den 

medföljande ritningen visas detta larm på skärmen och en signal skickas till 
maskinens styrenhet som ett larm om att kylvätskenivån är låg (”coolant level low”). 
Signalen på panelen blinkar också. 
När det här tillståndet uppstår får högtryckspumpen inte köras. Detta tillstånd måste 
kontrolleras och åtgärdas.
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5.5.3  Filterblockeringslarm 
 (Gäller ej för det materialfria systemet)
  En tryckbrytare övervakar flödet av kylvätska in i högtryckstanken via filterenheten och 

har förinställts så att den aktiveras när mottrycket stiger över en viss nivå.

  Om brytaren aktiveras visas filterblockeringslarmet på skärmen och en signal skickas 
till maskinens styrenhet som ett ”trycklarm” (”pressure alarm”). 
Signalen på panelen blinkar också. 
Notera att orsaken kan vara ett blockerat filter, eller brist på kylvätska i 
huvudmaskintanken, vilket också leder till ett lågt kylvätskeflöde genom filtret. 
Detta tillstånd måste undersökas, och lämpliga åtgärder måste vidtas. 
I den medföljande beskrivningen finns information om hur man växlar filter och hur 
man byter ut filterpåsen.

5.5.4  Larm för tryckbrytarfel 
 (Gäller ej för det materialfria systemet)
  Om tryckbrytaren visar ett kylvätsketryck när överföringspumpen inte är igång visas ett 

larm för tryckbrytarfel på skärmen. 
Signalen på panelen blinkar också. 
Det tyder på att det är något fel på flödesbrytaren, vilket behöver undersökas och kan 
kräva utbyte av brytarenheten.

5.5.5  Procedur för återställning av larm
  De fyra larm som beskrivits ovan är den typen av larm som spärras i aktiverat läge.

  Om något av larmen aktiveras fortsätter larmmeddelandet att visas och signalen fortsät-
ter att skickas tillbaka till maskinens styrenhet, även om problemet löser sig av sig självt.

  För att kvittera ett larm i systemet måste du först kontrollera att orsaken till larmet har 
åtgärdats och sedan följa instruktionerna på huvudskärmen:

 Tryck på ”Menu Page” (”Menysida”)

 Tryck på ”Alarm Page”  
 (”Larmsida”)  – för att se det aktiverade larmet, som blinkar rött  
 Tryck på ”Ack” (”Kvittera”) – larmet visas nu i grönt (såvida inte problemet kvarstår) 
 Tryck på ”Exit” (”Avsluta”) – för att återgå till menysidan 
 Tryck på ”System Reset”  
 (”Systemåterställning”) – för att försätta systemet i normalt driftläge igen 
 Tryck på ”Exit” (”Avsluta”) – för att återgå till startskärmen

 Eventuella larm som fortfarande är aktiverade kommer att vara det även efter att  
 du tryckt på återställningsknappen.

5.5.6  Larm för kylvätskesystem
  Om värmeskyddsbrytaren på 24V DC-strömkällan för högtrycksenheten för kylvätska 

löser ut skickas en larmsignal till maskinens styrenhet med ”larm för kylvätskesystem” 
(”coolant system alarm”). 
Tillståndet måste då kontrolleras och åtgärdas.
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5.5.7  Manuell fyllning av överföringspump
  Om denna knapp hålls intryckt går kylvätskeöverföringspumpen igång.  

När knappen släpps återgår systemet till normal, automatisk styrning. 
Så länge knappen är intryckt är kylvätskenivåkontrollen inte aktiv, vilket innebär att 
tanken kan bli överfylld. Var därför försiktig.    
Den här funktionen används som hjälp vid den första påfyllningen av systemet och 
ska generellt sett inte behövas under normal drift.

5.5.8  Procedur för filterväxling 
 (Gäller ej för det materialfria systemet)
 Dubbla filter
 1.  När filtret blir blockerat känner tryckbrytaren av en tryckökning och skickar en 

signal som resulterar i ett filterblockeringslarm.

 2.   Flytta helt enkelt trevägsventilen till reservfiltret medan systemet är igång. På så 
vis kan maskinen fortsätta köras, och du kan byta ut det blockerade filtret vid något 
annat tillfälle.

 3.   Ta bort filterlocket från det icke-aktiva filtret. Var försiktig så att ”O”-ringtätningen 
inte hamnar i fel läge.

 4.   Ta bort klämringen och den smutsiga filterpåsen och byt ut den mot en ny påse.

 5.   Byt ut klämringen och filterlocket.

 6.   Filtret är nu klart för användning.

 

 

 

 Handtag vänster    Handtag ned 
 - vänstra sidans filter används   - högra sidans filter används.

ERSÄTTNINGSFILTERPÅSAR FINNS HOS
FREDERICK CROWTHER AND SON LTD 

BRIGHOUSE WEST YORKSHIRE
TEL. 01484 400200 FAX 01484 728088

UPPGE DELNR 88010019
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5.6 Felsökning
 VARNING!
  Innan korrigerande åtgärder vidtas måste högtrycksenheten stängas av och isoleras 

elektriskt.

  Underhåll och reparationer som har med elektricitet att göra får endast utföras av 
behöriga elektriker.

Problem Symptom Åtgärd

5.6.1

Högtryckssystemet för  
kylvätska startar inte.

Löst sittande kabel. 

Överbelastningslarm utlöst.

Kontrollera alla kabelanslut-
ningar.

Återställ överbelastningen.

Kontrollera att alla nödstopp  
är återställda.

Kontrollera alla spärrar.

Kontrollera att maskinen  
körs via MDI.




