แอร์ แฮนด์ลิง ยูนิทส์
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การติดตั้ง
การทดสอบหลังการติดตั้ง
และการบํารุงรักษา
Pos: 3 /Layout/Hinweis_Deckblatt @ 0\mod_1257492952667_9308.docx @ 9364 @ @ 1
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ข้ อควรระวัง
ผูร้ ับผิดชอบงานติดตั้งเครื่ องโรบาเธิรม์ ทุกคนต้องอ่านและทําความเข้าใจคู่มือนี้
อุปกรณ์ที่ไม่ได้กล่าวในที่น้ ีตอ้ งไปดูในคู่มือเฉพาะแต่ละชิ้น (ถ้าต้องการคู่มือใดๆกรุ ณาติดต่อกับทางบริ ษทั ฯ)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการไม่อ่านและไม่ทาํ ความเข้าใจคู่มือนี้
การประกันและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่รวมถึงการการแก้ไข เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์
โดยไม่ได้รับรองอย่างเป็ นทางการจากบริ ษทั ฯ
Pos: 7.4 /Einleitung/Bestimmungsgemäße Verwendung @ 0\mod_1256571195178_9308.docx @ 9314 @ @ 1

วัตถุประสงค์ ในการใช้ งาน
เครื่ องที่ผลิตโดย บริ ษทั โรบาเธิรม์ ใช้สาํ หรับการส่ งลมและการควบคุมคุณภาพอากาศเท่านั้น รวมถึงการกรอง
เพิม่ อุณหภูมิ ลดอุณหภูมิ เพิม่ ความชื้น ลดความชื้นและการขับเคลื่อนอากาศเท่านั้น ดังนั้นบริ ษทั โรบาเธิรม์
ห้ามนําเครื่ องนี้ไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์อย่างเด็ดขาด
Pos: 7.5 /Sicherheitshinweise/!Allgemeines_ATEX @ 0\mod_1256571433810_9308.docx @ 9315 @ @ 1

เครื่ อง ที่มีเครื่ องหมาย „Ex“ (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า เอเทคซ์ ยูนิทส์) ให้ใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีเครื่ องหมาย ที่ป้ายชื่อ
หรื อเนมเพลทและเอกสารด้านเทคนิคกํากับไว้ตามข้อกําหนดของเอเทคซ์
เพื่อให้แน่ใจว่าได้สังเกตข้อจํากัดในการใช้งาน
เอเทคซ์ ยูนิทส์ ต้องไม่ใช้งานในบริ เวณที่ใกล้กบั เครื่ องดังต่อไปนี้:
 แหล่งกําเนิดความถี่สูง (เช่น transmitters)
 แหล่งกําเนิดแสงเข้มข้น (เช่น lasers)
 แหล่งกําเนิดรังษี (เช่น X-ray tubes)
 แหล่งกําเนิด อัลตร้าซาวด์ (เช่น ultrasound echo testing equipment)
Pos: 7.6 /Einleitung/Technikzentrale @ 0\mod_1256574615063_9308.docx @ 9316 @ @ 1

พืน้ ทีต่ ดิ ตั้งเครื่อง
มีพ้นื ที่เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่ อง และการบํารุ งรักษาตาม ข้อกําหนด VDI 2050.
ต้องพิจารณาถึงพื้นที่ซ่อมบํารุ งรอบด้านของตัวเครื่ อง รวมถึงการระบายอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้น
ที่เหมาะสม
โดยเฉพาะบริ เวณคอยล์ ควรมีพ้ืนที่ดา้ นข้างที่กว้างกว่าคอยล์ และไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ
ที่จะเป็ นอุปสรรคในการถอดคอยล์ออกมาจากตัวเครื่ อง เพื่อซ่อมบํารุ งหรื อเปลี่ยนคอยล์ใหม่
Pos: 7.7 /Einleitung/Transport und Lagerung @ 0\mod_1256574654560_9308.docx @ 9317 @ @ 1

การเคลือ่ นย้ ายและการเก็บรักษา
การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาอุปกรณ์ตวั เครื่ องพร้อมส่ วนประกอบทั้งหมดจะต้องป้ องกันการเสี ยหายอันเกิดจาก
ความชื้นและอุณหภูมิของอาศ เช่นการควบแน่นเเป็ นหยดนํ้า
© robatherm
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ข้อแนะนํา
(ให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศด้านหลังของบรรจุภนั ฑ์ อย่างเพียงพอ) หรื อป้ องกันความสกปรกจากภายนอก
ในกรณี ที่เก็บรักษาเกิน 3 เดือน ให้หย่อนสายพานและหมุนชิ้นส่ วนที่หมุนได้เช่น พัดลม, มอเตอร์ , ปั๊ ม,
วงล้อฮีทรี โคเวอรี่ * ทุกตัว อย่างน้อยเดือนละครั้ง
*วงล้อฮีทรี โคเวอรี่ = Heat Recovery System Rotor คือระบบนําพลังงานกลับมาใช้ใหม่ชนิดวงล้อ
Pos: 7.8 /Einleitung/Montage_allgemeiner Hinweis @ 0\mod_1256574700385_9308.docx @ 9318 @ @ 1

การติดตั้ง(ประกอบเครื่อง)
ถ้าตัวเครื่ องเป็ นแบบชิ้นส่ วนแยกกัน เครื่ องจะต้องถูกประกอบขึ้นตามคู่มีแล้วเชื่อมต่อกับท่อลมให้เรี ยบร้อย
รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยจะต้องใช้งานได้ท้ งั หมด
ผูร้ ับผิดชอบในการติดตั้งเครื่ องที่สถานที่ติดตั้งและรับผิดชอบในการเปลี่ยนชิ้นส่ วนที่ใช้งานไม่ได้
ให้สามารถใช้งานได้น้ นั จะต้องรับผิดชอบในส่ วนของการออกหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิตามและสัญลักษณ์ CE
ด้วย
Pos: 7.9 /Einleitung/Vor_Inbetriebnahme @ 0\mod_1256574745225_9308.docx @ 9319 @ @ 1

ก่อนการทดสอบการเดินเครื่อง
เครื่ องจะถูกทดสอบการทํางานได้ต่อเมื่อ ได้ผา่ นการประกอบที่ถกู ต้องตามคู่มือนี้เท่านั้น
อุปรณ์ป้องกันความปลอดภัยต้องใช้งานได้ท้ งั หมด
สวิทซ์ตดั กระแสไฟฟ้ าสําหรับการซ่อมบํารุ งต้องติดตั้งใกล้ประตูเครื่ องบริ เวณหัองพัดลม.
Pos: 7.10 /Einleitung/Brandschutz @ 2\mod_1334559332779_9308.docx @ 22449 @ @ 1

การป้องกันอัคคีภัย
เป็ นไปได้ที่การกระจายของไฟ ระหว่าง สว่นลมจ่าย(supply air) กับส่ วนลมระบายออก (exhaust air) ของเครื่ อง
(AHU)
เช่น ผ่านทางระบบคืนพลังงานความร้อน (heat recovery system) หรื อ อากาศหมุนเวียน
จะต้องป้ องกันโดยการระมัดระวังที่เหมาะสมในระบบอาคาร เช่นการใช้ ไฟแดมเปอร์ (fire damper)
ตามมาตราฐาน DIN EN 1886 และ RLT-Directive 01ต้องมีการติดตั้งตะแกรงในระบบ
เพื่อป้ องกันไม่ให้ชิ้นส่ วนที่ติดไฟ เช่นจากตัวกรองอากาศ ตัวกักละอองนํ้าปลิวเข้าไปในท่อส่ งลม (supply air
duct)
Pos: 7.11 /Einleitung/Übergabe @ 2\mod_1334559030399_9308.docx @ 22419 @ @ 1
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ข้อแนะนํา
การส่ งมอบ
เครื่ องส่ งลมเย็น (AHUs) ที่มาพร้อมกับระบบควบคุมจะถูกนํามาใช้งานได้ หลังจาก โรบาเธิร์ม
ได้ทาํ การทดสอบการใช้งานของระบบ และ หลังจากส่ งมอบ และการบรรยายสรุ ปให้ลกู ค้า (customer’s
briefing)ได้ถกู ทําให้เสร็ จสิ้ น
Pos: 7.12 /Einleitung/Einfrierschutz @ 2\mod_1334559151487_9308.docx @ 22434 @ @ 1

การป้องกันการเป็ นนํา้ แข็ง (Freeze Protection)
ในกรณี ที่อากาศภายนอกตํ่ากว่า อุณหภูมิเยือกแข็ง
ไม่ควรที่จะปิ ดเครื่ อง เพื่อป้ องกันแดมเปอร์ จากการเป็ นนํ้าแข็ง หรื อ
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากทําการเดินเครื่ องใหม่
Pos: 8 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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Pos: 9.1 /Überschriften/__Sicherheitshinweis @ 0\mod_1256636566416_9308.docx @ 9335 @ @ 1

ข้ อปฏิบัตเิ รื่องความปลอดภัย
Pos: 9.2 /Sicherheitshinweise/!Sicherheitshinweise_Vorsicht @ 0\mod_1256628078402_9308.docx @ 9320 @ @ 1

คําเตือน
อาจเกิดการบาดเจ็บสาหัส แม้กระทัง่ เสี ยชีวติ และทรัพย์สินเสี ยหายได้
จากผลของการไม่อ่านและไม่ทาํ ความเข้าใจคําสั่งและข้อกําหนดต่างๆเรื่ องความปลอดภัยที่ถูกต้องระดับชาติและนา
นาชาติ
แม้กระทัง่ ปิ ดเครื่ องแล้ว อุปกรณ์บางอย่างอาจทํางานอย่างทันทีทนั ใดได้ เช่น ไฟฟ้ าดับแล้วกลับมาติดอีกครั้ง
คอมเพรสเซ่อร์ปั๊มดาว์น, พัดลมโอเว่อร์ชูท,
อุปกรณ์ป้องกันการเป็ นนํ้าแข็ง(เช่นฮีตเตอร์อุ่นนํ้ามันหล่อลื่นในคอมเพรสเซ่อร์ , ไทมเม่อร์โปรแกรม
ในกรณี ที่พดั ลมกําลังทํางาน จะมีแรงดันไฟฟ้ าที่เป็ นอันตรายจากซิ งโครนัสมอเตอร์ ->อันตรายถึงเสี ยชีวิต
Pos: 9.3 /Sicherheitshinweise/!Sicherheitshinweise_ATEX @ 0\mod_1256628255350_9308.docx @ 9321 @ @ 1

อย่าทําการทดสอบ เอเทคซ์ ยูนิทส์ จนกว่าจะทําให้สภาพการต่างๆเป็ นดังต่อไปนี้:
 สภาพการใช้งานตรงตามจุดประสงค์ของตัวเครื่ องที่ออกแบบมา
 ไม่มีสารเคมีที่จุดติดไฟได้ดว้ ยตัวเองอยูใ่ กล้ๆ เช่น สาร พายโรโฟริ ก(pyrophoric substances)
ตามมาตรฐาน EN 1127-1
 มีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่องและเพียงพอในบริ เวณที่ติดตั้ง ในกรณี ที่ ไม่ได้ระบุถึงข้อจํากัดของ
พื้นที่อนั ตรายจากการระเบิด (ex Zone) ต้องหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของอากาศที่จะเข้าสู่บรรยากาศ
ที่อาจจะเกิดการระเบิดได้
Pos: 9.4 /Einleitung/Sicherheitshinweise @ 0\mod_1256628399834_9308.docx @ 9322 @ @ 1

ก่อนจะทํางานกับเครื่ อง สภาพการณ์ต่างๆต้องเป็ นไปตามข้อต่อไปนี้:
 ถอดขั้วสายไฟฟ้ า (power supply) ออกทุกเส้น
 ต้องรออย่างน้อย 15นาที สําหรับ ฟรี เควนซี่ คอนเวอร์เตอร์ (frequency converter)
เนื่องจากมีกระแสไฟค้างอยู่
 ป้ องกันการเปิ ดสวิทซ์ โดยการติดตั้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมัน DIN EN 60204 (VDE 0113) เช่น
สวิทซ์ซ่อมเครื่ องชนิดที่ลอ๊ กได้ (lockable repair switch)
 รอให้ชิ้นส่ วนที่เคลื่อนได้ทุกชิ้นหยุดนิ่งก่อน โดยเฉาะอย่างยิง่ พัดลม สายพานขับ มอเตอร์
และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดวงล้อหมุน
 รออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและอุปกรณ์ควบคุมให้เย็นลงให้เท่ากับอุณหภูมิหอ้ ง
 ปล่อยแรงดันออกให้หมด สําหรับ แบริ่ งระบบแรงดัน (Pressure bearing system)
 สวมใส่ ชุดช่างที่ป้องกัน
 ไม่มีบรรยากาศที่จะทําให้เกิดการลุกไหม้ หรื อระเบิดบริ เวณนั้น (ถ้าจําเป็ นให้ลา้ งเครื่ องก่อนการทํางาน)
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ข้อแนะนํา
ก่อนที่จะเปิ ดเครื่ อง จะต้องทําตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
 ต้องใส่ อุปรณ์ปัองกันความปลอดภัยของเครื่ อง และใช้งานได้ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมันDIN EN
ISO 12100 เช่น ตะแกรงครอบป้ องกันอันตราย
 ไม่มีบุคคลใดๆอยูใ่ นพื้นที่อนั ตราย เช่นข้างในตัวเครื่ อง
ต้องใช้ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการทดสอบสอบเท่านั้น
พื้นเครื่ องส่ งลมเย็นสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
โดยทัว่ ไปแล้ว หลังคาของเครื่ อง ไม่ได้ถกู ออกแบบมาเพื่อรับ นํ้าหนักอื่นๆ ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องใช้
กรุ ณาติดต่อบริ ษทั
Pos: 10 /Layout/Leerzeile @ 0\mod_1256628654328_0.docx @ 9658 @ @ 1

Pos: 11 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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ข้อแนะนํา
Pos: 12.1 /Überschriften/__Notfallmaßnahmen @ 0\mod_1256636564353_9308.docx @ 9334 @ @ 1

การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
Pos: 12.2 /Einleitung/Gerätebrand @ 0\mod_1256628787763_9308.docx @ 9323 @ @ 1

เพลิงไหม้
ต้องทําตามกฏระเบียบของของการดับเพลิงท้องถิ่น ถ้าเกิดไฟไหม้ ให้ปลดแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
ที่จ่ายไปยังเครื่ องออกทุกเส้นทันที ปิ ดแดมเปอร์ หรื อลิ้นบังคับลม และ ประตูกนั ไฟ
เพื่อไม่ให้ออ๊ กชิเจนเข้าไปสันดาป และทําให้ไฟลุกเพิ่มขึ้น
ให้ปฎิบตั ิตามขั้นตอนแผนการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันที
ต้องป้ องกันบุคคลเรื่ องความปลอดภัยก่อนการป้ องกันทรัพย์สินเสี ยหาย
Pos: 12.3 /Sicherheitshinweise/!Notfallmaßnahmen_Vorsicht @ 0\mod_1256628896167_9308.docx @ 9324 @ @ 1

คําเตือน
อาจเกิดการบาดเจ็บสาหัส แม้กระทัง่ เสี ยชีวติ ถ้าหายใจเอาควันไฟเข้าไป เพราะเวลาไฟไหม้อาจเกิดแก็สพิษ
จากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างอาคาร ให้ใช้หน้ากากป้ องกันแก็สพิษชนิดพิเศษ
อาจเกิดการบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินเสี ยหายจากการระเบิดของถังความดัน หรื อท่อต่างๆขณะเกิดไฟไหม้
ควรอยูห่ ่างพื้นที่อนั ตรายดังที่กล่าวมา
Pos: 13.1 /Überschriften/__Wartungs-und Reinigungshinweise @ 0\mod_1256636568963_9308.docx @ 9336 @ @ 1

การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
Pos: 13.2 /Sicherheitshinweise/!Wartung&Reinigung_ATEX_Ausrüstung @ 0\mod_1256629369286_9308.docx @ 9325 @ @ 1

เครื่องมือ
ควรใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม เช่นครื่ องมือที่ป้องกันการเกิดประกายไฟอาจใช้ตามมาตรฐาน EN 1127-1
ต้องใช้รองเท้าที่มีพ้นื เป็ นตัวนําไฟฟ้ าเพื่อป้ องกันตัวคนอันเนื่องจากการเกิดไฟฟ้ าสถิตสะสมตามมาตรฐาน
TRBS 2153
Pos: 13.3 /Einleitung/Wartungsintervalle @ 0\mod_1256629463823_9308.docx @ 9326 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษา
แอร์ แฮนด์ลิ่งยูนิทซ์ (AHUs) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการการซ่อมบํารุ งอย่างสมํ่าเสมอ ถ้าเป็ นอากาศปกติทวั่ ไป
ช่วงระยะเวลาของการซ่อมบํารุ ง ให้ไปดูมาตรฐานของสมาคมวิศกรรมเยอรมัน VDI 6022
ถ้าเป็ นการใช้งานในสภาพอากาศสกปรกมากกว่าปกติทวั่ ไป
ช่วงระยะเวลาของการบํารุ งรักษาก็จะสั้นลงตามส่ วนของอากาศที่สกปรกมากขึ้น
การซ่อมบํารุ งปกติไม่รวมถึงการที่ผใู้ ช้งานซึ่ งมีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการทํางานประจําวันของเครื่ อง
Pos: 13.4 /Einleitung/Reinigung und Wartung des Gehäuses @ 0\mod_1256629499461_9308.docx @ 9327 @ @ 1

การทําความสะอาดและการบํารุ งรักษาตัวถังเครื่อง (รวมถึงถาดรับนํ้า)
 ให้ใช้เครื่ องดูดฝุ่ นอุตสาหกรรมทําความสะอาดฝุ่ นหยาบ.
 ส่ วนความสกปรกอื่นๆ ให้ใช้ผา้ ชื้นทําความสะอาด ถ้าจําเป็ นให้ใส่ น้ าํ ยาล้างไขมันลงไปด้วย
6
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ข้อแนะนํา
(นํ้ายาล้างที่เป็ นกลางจะมี ค่าเป็ นด่างอ่อนๆ มีค่า pH อยูร่ ะหว่าง 7 และ 9 )
 ถ้าต้องการทําความสะอาดถาดรับนํ้าอย่างทัว่ ถึง แต่มีขอ้ จํากัดทางด้านพื้นที่ในการเข้าไปทําความสะอาด
หรื อมีสิ่งกีดขวาง เช่น พื้นที่ใต้คอยล์
 อาจจะต้องถอดสิ่ งที่กีดขวางออกก่อนแล้วค่อยทําความสะอาด
 รักษาชิ้นส่ วนที่ชุบกัลวาไนซ์ ด้วยสเปร์ยป้ องกันสนิม
 ชิ้นส่ วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมด เช่นมือจับบานประตู บานพับตัองใช้สเปร์ยหล่อลื่นเป็ นประจํา
 ตรวจสอบ ประเก็นต่างๆเป็ นประจํา
 ใช้สีแต้มทันทีถา้ สี เคลือบภายนอกกระเทาะหรื อเห็นร่ องรอยของสนิม
 การกําจัดสิ่ งสกปรกหรื อฝุ่ น ในร่ องหรื อช่องว่างเล็ก ๆ ควรใช้ผา้ หมาดกับนํ้ายาทําความสะอาด หรื อ
ใช้เครื่ องดูดฝุ่ น
Pos: 13.5 /Sicherheitshinweise/!Wartung&Reinigung_ATEX_Oberflächenreinigung @ 0\mod_1256629592875_9308.docx @ 9328 @ @ 1

เพื่อป้ องกันการเกิดประกายไฟอันเนื่องมาจากไฟฟ้ าสถิต
ควรใช้ผา้ ชื้นทําความสะอาดพื้นที่ผวิ ของเครื่ องเอเทคซ์ ยูนิทส์ เท่านั้น
Pos: 13.6 /Einleitung/Desinfektionsmittel @ 0\mod_1256629666223_9308.docx @ 9329 @ @ 1

การฆ่ าเชื้อ
ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็ นหลักด้วยข้อกําหนดที่ถกู รับรองโดยทางราชการ (เช่นRKI,
VAH, DGKH) เท่านั้น
Pos: 13.7 /Einleitung/Wiederinbetriebnahme @ 0\mod_1256629689396_9308.docx @ 9330 @ @ 1

การทดสอบซํ้า
หลังการบํารุ งรักษาหรื อการฆ่าเซื้ อ ให้แน่ใจว่าได้ทาํ ความสะอาดอย่างเพียงพอก่อนนําเครื่ องไปใช้งาน
จะต้องไม่มีสารที่มีพิษหรื อมีกลิ่นเข้าไปในระบบลมส่ ง (supply air)
Pos: 13.8 /Einleitung/Dichtheitsprüfung @ 0\mod_1256629717554_9308.docx @ 9331 @ @ 1

ทดสอบการรั่วซึม
ในพื้นที่สะอาด ฝุ่ นจากอากาศเสี ย (exhaust air)
จะต้องไม่เข้าไปปะปนกับลมส่ งดังนั้นจะต้องตรวจสอบชิ้นส่ วนต่างๆที่เกี่ยวข้องประจําปี ว่าอากาศมีการรั่วถึงกัน
หรื อไม่ หรื อทําตามข้อแนะนําอื่นๆ (เช่นใช้แก็สที่เหมาะสมทําการทดสอบ)
ให้ศึกษาจากคู่มือความปลอดภัยของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
และถ้าจําเป็ นให้ปรึ กษากับบริ ษทั ผูผ้ ลิตในการกําจัดการรั่วใดๆที่อาจมีข้ ึนได้
Pos: 13.9 /Sicherheitshinweise/!Wartung&Reinigung_ATEX_Ersatzteillieferung @ 0\mod_1256630224350_9308.docx @ 9332 @ @ 1

การจัดหาอะไหล่/ การบริการลูกค้ า/ การซ่ อมแซม
ก่อนการเดินเครื่ องใหม่หลังมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเครื่ องต้องทําสิ่ งต่างๆดังนี้ :
การเปลี่ยนแปลงกับตัวเครื่ องต้องกระทําโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กาํ หนด
หลังจากการเปลี่ยนแปลงกับตัวเครื่ อง (เช่นการเปลี่ยนอะไหล่) ต้องทําการตรวจสอบคุณสมบัติของอะไหล่
วิธีการเปลี่ยน ระบบการทํางาน และบุคคลที่ทาํ งานตรงตามข้อกําหนดมาตรฐานใหม่หมด
ซึ่ งเกียวข้องกับสุ ขภาพและความปลอดภัยตามแนวทางของ เอเทคซ์
© robatherm
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ข้อแนะนํา
โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดร่ วมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง อะไหล่ต่างๆ
ต้องตรงตามข้อกําหนดเฉพาะของ เอเทคซ์ (ประเภท บรรยากาศ อุณหภูมิ)
และควรใช้อะไหล่ของแท้ที่เหมือนชิ้นเดิมทุกประการ
ถ้าการเปลี่ยนแปลงกระทําโดยบุคคลที่สามโดยไม่เหมาะสม ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ
Pos: 14 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
Pos: 15 /Überschriften/_Montage @ 0\mod_1256570138603_9308.docx @ 9310 @ 1 @ 1
Pos: 16.1 /Überschriften/__Anlieferung @ 0\mod_1257341267133_9308.docx @ 9337 @ @ 1

การจัดส่ ง

การติ ดตัง้ เครื่องรุ่น

Pos: 16.2 /Montage/Warenprüfung @ 0\mod_1257499303681_9308.docx @ 9366 @ @ 1

การตรวจสอบสิ นค้ า
ผูร้ ับของต้องตรวจสอบสิ นค้าอย่างรอบครอบ ถ้าพบว่าอุปกรณ์ไม่ครบตามรายการและมีการเสี ยหายเกิดขึ้น
ต้องทําการบันทึกลงในใบส่ งของและให้ผสู้ ่ งของเซ็นต์ยนื ยันทันที
รายระเอียดของขั้นตอนการทํางานเมื่อมีการเสี ยหายของสิ นค้าได้เขียนไว้ที่บนั ทึกการส่ งของ
ถ้าผูร้ ับของไม่ทาํ ตามขบวนการดังที่กล่าวมา ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในการเสี ยหายที่เกิดขึ้น
Pos: 17.1 /Überschriften/__Entladung und Transport @ 0\mod_1257341364587_9308.docx @ 9338 @ @ 1

การถ่ ายสิ นค้ าออก และการขนย้ าย
Pos: 17.2 /Montage/Entladung und Transport @ 0\mod_1257499397431_9308.docx @ 9367 @ @ 1

เครื่ องทุกตัวจะมีการจัดเตรี ยมหูร้อยลวดสลิงหรื อหูยกไว้
ถ้าเป็ นเครื่ องทีไม่มีฐานของตัวเองจะมีพาล์เลทสําหรับการขนย้ายประกอบไว้
ให้ขนย้ายเครื่ องในตําแหน่งลักษณะเหมือนเครื่ องที่ติดตั้งแล้ว (ไม่เอียงหรื อนอน)
การถ่ายสิ นค้าออกจากรถและการขนย้าย ควรใช้เครนหรื อรถฟอร์คลิฟท์

Pos: 17.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Entladung_Vorsicht @ 0\mod_1257499569021_9308.docx @ 9368 @ @ 1

คําเตือน
อาจเกิดการบาดเจ็บสาหัส และทรัพย์สินเสี ยหายได้จากการที่ของตกลงใส่
ให้อ่านและทําความเข้าใจจากคู่มือความปลอดภัยของยานพาหนะที่ทาํ การขนย้าย
ไม่ไปอยูใ่ ต้ของขณะของลอยอยูใ่ นอากาศ
Pos: 17.4 /Montage/_Kran-Entladung und Transport @ 0\mod_1257499685775_9308.docx @ 9369 @ @ 1
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น

การถ่ ายสิ นค้ าออกและการขนย้ ายโดยเครน
Pos: 17.5 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Entladung-Kran_Achtung @ 0\mod_1257499754847_9308.docx @ 9370 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
ให้ใช้อุปกรณ์สลิงที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์แล้ว (เช่น เชือก โซ่ สายพานยกของ)
มัดให้แน่นกับหูร้อยลวดสลิงหรื อหูยกตามมาตรฐานของ BGV D6
ในการถ่ายสิ นค้าออกจากรถและการขนย้ายเครื่ องเท่านั้น.
Pos: 17.6 /Montage/Entladung und Transport_Kran-Entladung @ 0\mod_1257499861415_9308.docx @ 9371 @ @ 1

การถ่ ายสิ นค้ าออกโดยใช้ หูร้อยลวดสลิง(ภาพด้ านซ้ าย)
ใช้อุปกรณ์สลิงมัดให้แน่นกับหูร้อยลวดสลิง ถ้ามุมยกของสลิงน้อยกว่า 45องศา
ต้องระมัวระวังในการยกเป็ นพิเศษ
การถ่ ายสิ นค้ าออกโดยใช้ หูยก(ภาพด้ านขวา)
ต้องใช้หูยกกับเครื่ องที่ยดึ ติดมากับฐาน โดยหูยกนี้จะติดตั้งอยูบ่ นฐานเครื่ องชนิด DIN Frame
สําหรับ เครื่ องที่ติดตั้งบน DIN เฟรม ที่เฟรมมาพร้อมกับ หูยก โดยมี จํานวน 6 หูยก
จําเป็ นตัองคํานึงถึงอุปกรณ์ในการยกที่เหมาะสมสําหรับที่หน้างาน
และมีความสําคํญอย่างมากที่จะต้องกระจายนํ้าหนักให้เหมาะสมลงบนหูยกแต่ละตัว

Pos: 17.7 /Montage/_Gabelstapler-Entladung und Transport @ 0\mod_1257500058891_9308.docx @ 9372 @ @ 1
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
การถ่ ายสิ นค้ าออกและการขนย้ ายโดยฟอร์ คลิฟท์
Pos: 17.8 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Entladung-Gabelstapler_Achtung @ 0\mod_1257500068027_9308.docx @ 9373 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
เมื่อถ่ายสิ นค้าออกและขนย้ายโดยฟอร์คลิฟท์
ให้ใช้กบั เครื่ องที่มีกรอบเป็ นฐานหรื อเครื่ องที่วางบนพาล์เลทเท่านั้น
และให้สอดงาของฟอร์คลิฟท์เข้าไปด้านใต้จนสุ ดตัวเครื่ อง
Pos: 17.9 /Montage/Entladung und Transport_Gabelstapler @ 0\mod_1257500079444_9308.docx @ 9374 @ @ 1

การถ่ ายสิ นค้ าออกโดยฟอร์ คลิฟท์

Pos: 18 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
Pos: 19 /Überschriften/__Montage und Aufstellung @ 0\mod_1257341366915_9308.docx @ 9339 @ @ 1

การประกอบ และการติดตั้ง
Pos: 20.1 /Montage/_Geräteaufstellung @ 0\mod_1257504279322_9308.docx @ 9375 @ @ 1

การติดตั้งเครื่อง
Pos: 20.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Montage&Aufstellung_Geräteaufstellung_Achtung @ 0\mod_1257504329495_9308.docx @ 9376 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
จะต้องไม่นาํ เครื่ องของโรบาเธิรม์ไปใช้เป็ นส่ วนใดๆของอาคาร เช่นเอาฐานเครื่ องไปแทนหลังคาหรื อ
เอาตัวเครื่ องไปรับนํ้าหนักใดๆ ถ้าใช้เครื่ องไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การประกันในส่ วนโรบาเธิรม์
จะหมดลง ให้ไปดูขอ้ สําคัญใน VDI 3803
Pos: 20.3 /Montage/Montage&Aufstellung_Fundament @ 0\mod_1257504447012_9308.docx @ 9377 @ @ 1

แท่ นเครื่อง
ติดตั้งตัวเครื่ องบนแท่นเครื่ องที่เรี ยบและมัน่ คง พื้นที่ไม่เรี ยบจะทําให้ชิ้นส่ วนที่ต่อถึงกันไม่ขนานกัน
ต้องทําให้เรี ยบโดยใช้ตวั รองที่เหมาะสม เช่นแผ่นโลหะหรื อวัสดุอื่นๆที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน
ค่าความคลาดเคลื่อนแนวราบที่ยอมได้ S=0.5% (มุมเอียงสูงสุ ดเท่ากับ 0.3 องศา)

แท่นเครื่ องต้องออกแบบและสร้างให้เหมาะสมกับอาคารในเรื่ องของนํ้าหนัก คุณสมบัติในการส่ งผ่านเสี ยง
และการระบายนํ้าทิ้งที่ดี (ถาดรองนํ้าทิ้ง, ตัวเพิ่มความชื้น, และอื่นๆ)
คานโครงสร้างต้องใช้ชิ้นเดียวทั้งความยาวและมีค่าบิดได้ไม่เกิน 1/1000 ของความยาว
ระยะระหว่างคานไม่ควรเกิน 24 โมดูล (2.5เมตร)
(ให้ดูคาํ แนะนําแผนการติดตั้งของโรบาเธิรม์)
ความถี่ธรรมชาติ ของโครงสร้างที่รับนํ้าหนัก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสร้างเหล็กต้องแยกออกจากความถี่ที่เกิดจากการทํางานของพัดลม, มอเตอร์, ปั๊ม,
คอมเพรสเซ่อร์, และอื่นๆ อย่างเพียงพอ
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
ความปลอดภัยในการตั้งเครื่อง
เครื่ องที่ติดตั้งนอกอาคารต้องยึดให้แน่นหนากับแท่นเครื่ องเพื่อป้ องกันแรงลม ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์ อื่นๆด้วย
Pos: 20.4 /Montage/Montage&Aufstellung_Hebezeuge @ 0\mod_1257505057509_9308.docx @ 9379 @ @ 1

อุปกรณ์ สําหรับการยก
ให้ใช้อุปกรณ์ยกของที่เหมาะสมในการประกอบเครื่ องเท่านั้น
และให้ยกด้านมุมบนของกรอบฐานเพื่อป้ องกันการบิดเบี้ยวหรื อเสี ยรู ป
Pos: 20.5 /Einleitung/Technikzentrale @ 0\mod_1256574615063_9308.docx @ 9316 @ @ 1

พืน้ ทีต่ ดิ ตั้งเครื่อง
มีพ้นื ที่เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่ อง และการบํารุ งรักษาตาม ข้อกําหนด VDI 2050.
ต้องพิจารณาถึงพื้นที่ซ่อมบํารุ งรอบด้านของตัวเครื่ อง รวมถึงการระบายอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้น
ที่เหมาะสม
โดยเฉพาะบริ เวณคอยล์ ควรมีพ้ืนที่ดา้ นข้างที่กว้างกว่าคอยล์ และไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ
ที่จะเป็ นอุปสรรคในการถอดคอยล์ออกมาจากตัวเครื่ อง เพื่อซ่อมบํารุ งหรื อเปลี่ยนคอยล์ใหม่
Pos: 20.6 /Montage/Montage&Aufstellung_Schallreduzierung @ 0\mod_1260971583282_9308.docx @ 9578 @ @ 1

ข้ อสํ าคัญ
ตรวจเช็คความถูกต้องของชิ้นส่ วนต่างๆ
และการออกแบบของเครื่ องให้ตรงกับเอกสารด้านเทคนิคและแบบก่อนจะเริ่ มทําการติดตั้ง
การลดเสี ยง
เพื่อไม่ให้มีเสี ยงดังเกินไป ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดเสี ยงทางด้านลมดูดและลมส่ ง หรื อที่ตวั ถังเครื่ อง เช่น
อุปกรณ์ลดเสี ยงลมจากท่อ ผนังป้ องกันเสี ยง ในกรณี ที่ไม่มีอุปกรณ์ใส่ มากับเครื่ องหรื อมีแล้วแต่ไม่เพียงพอ
ฉนวนป้ องกันเสี ยงจากโครงสร้ าง
ให้ใช้ฉนวนป้ องกันเสี ยงจากโครงสร้าง เช่นตรา Mafund, Silomer หรื อ Ilmod Kompri
ในทิศทางตามยาวและบนลงล่าง
Pos: 20.7 /Montage/Montage&Aufstellung_Thermisch entkoppelter Grundrahmen @ 0\mod_1257505039352_9308.docx @ 9378 @ @ 1

ฐานเครื่องที่ตดิ ตั้งฉนวนกันความเย็น
กรณี ที่น้ าํ เครื่ องในแต่ละส่ วนแตกต่างกันมาก อาจจะเกิดการยุบตัวของฉนวนที่ไม่เท่ากัน
ส่ งผลทําให้เครื่ องไม่ได้ระดับเดียวกัน ทําให้ไม่สามารถประกอบเครื่ องได้
จะต้องทําการปรับตั้งความสูงให้เท่าๆกันก่อน
หูร้อยลวดสลิง / หูยก
หลังจากการประกอบเครื่ องแล้วให้ถอดหูร้อยลวดสลิง หรื อหูยกออก แล้วอุดช่องที่เปิ ดด้วยปลัก๊
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
Pos: 21.1 /Montage/_Geräteverbindung @ 0\mod_1257763850787_9308.docx @ 9380 @ @ 1

การประกอบเครื่อง
Pos: 21.2 /Montage/Geräteverbindung @ 0\mod_1257763904011_9308.docx @ 9381 @ @ 1

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบทั้งหมด เช่น สกรู , ซี ลลิ่งเทป, แผ่นปูหลังคา (สําหรับเครื่ องที่ติดตั้งนอก
อาคารเท่านั้น) ทางโรงงานได้จดั หาไว้ให้อยูใ่ นเครื่ อง โดยปกติจะจัดไว้ในส่ วนของห้องพัดลม
เครื่ องส่ วนที่ประกอบโดยใช้สลักเกลียวขันในเครื่ อง ถ้าไม่มีประตูสาํ หรับตรวจสอบบริ เวณจุดต่อเครื่ อง
ต้องถอดผนังที่มีเครื่ องหมายกําหนดไว้ เพื่อทําการประกอบ
ในกรณี ที่สามารถเข้าไปประกอบได้ดา้ นเดียว จะมีปลอกเกลียว(Thread Bush) ฝังอยูใ่ นเฟรม
ให้ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็ นสแตนเลสเท่านั้นสําหรับเครื่ องที่เป็ นสแตนเลส
Pos: 21.3 /Montage/Geräteverbindung_Durchgangsverschraubung @ 0\mod_1257764025285_9308.docx @ 9382 @ @ 1

การต่ อชิ้นส่ วนด้ วยสลักเกลียวยาวกับน๊ อต

1 – ประเก็นที่มีกาวในตัว
Pos: 21.4 /Montage/Geräteverbindung_Gewindebuchsen @ 0\mod_1257764027379_9308.docx @ 9383 @ @ 1

การต่ อชิ้นส่ วนด้ วยสลักเกลียวกับปลอกเกลียว

1 – ประเก็นที่มีกาวในตัว
14
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
ขั้นตอนในการต่อชิ้นส่ วนให้ทาํ ดังต่อไปนี้:
 ติดตั้งประเก็นที่มีกาวในตัวโดยรอบของโครงเหล็กที่เป็ นรอยต่อ
ข้ อสํ าคัญ
ประเก็นจะต้องติดอยูร่ ะหว่างแนวของผนังเครื่ อง และแนวของรู ที่เจาะไว้.
 เจาะรู ที่ประเก็นให้ตรงกับรู ที่เจาะไว้ที่โครงเหล็ก
 ในกรณี ที่จาํ เป็ นให้ถอดผนังที่มีเครื่ องหมายที่กาํ หนดไว้ออก
 ในบางกรณี ที่จาํ เป็ นให้ใช้แคลมพ์ช่วยดึงในการยึดชิ้นส่ วนเข้าด้วยกัน
 ขันสกรู เพื่อประกอบโครงเข้าด้วยกันทุกจุด
 ใส่ ผนังที่ถอดออกเข้า ณ ที่ตาํ แหน่งเดิม
Pos: 22.1 /Montage/_Abdichtung Gerätetrennstellen @ 0\mod_1257768286834_9308.docx @ 9384 @ @ 1

การชีลรอยต่ อชิ้นส่ วนเครื่อง
Pos: 22.2 /Montage/Geräte_Hygiene @ 0\mod_1257768863473_9308.docx @ 9395 @ @ 1

สําหรับกรณี ที่ไม่ให้เกิดการตกค้างของฝุ่ นผงภายในเครื่ อง
โดยเฉพาะที่เป็ นร่ องบริ เวณพื้นด้านล่างของเครื่ องจะต้องทําการซี ลด้วยนํ้ายาซี ลที่มีส่วนผสมโพลียรู ี เทนชนิดป้ อ
งกันเชื้อ (Microbially inert PU jointing compound) หลังการ ประกอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
Pos: 23.1 /Montage/_Geräte in wetterfester Ausführung @ 0\mod_1257768292864_9308.docx @ 9385 @ @ 1

เครื่องชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร
Pos: 23.2 /Montage/Geräte_Wetterfest @ 0\mod_1257768946442_9308.docx @ 9396 @ @ 1

ต้องซี ลหรื อปิ ดช่องต่างๆที่เปิ ดอยูท่ ้ งั หมด (เช่น ท่อลมส่ ง กล่องต่อสายไฟ)
ด้วยอุปกรณ์กนั นํ้าพื่อป้ องกันนํ้าเข้าไปในเครื่ อง
ไม่ควรติดตั้งปากท่อดูดอากาศและปากท่ออากาศทิ้งตรงกับทิศทางที่มีลมพัดแรง
วางแผนการติดตั้งความสู งของเครื่ องให้เหมาะสมกับระดับหิ มะสูงสุ ด
และต้องมีการคํานึงถึงการระบายนํ้าออกจากท่อลมด้วย
Pos: 24 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
Pos: 25.1 /Montage/_Anschluss Luftkanal @ 0\mod_1257768295614_9308.docx @ 9386 @ @ 1

การประกอบตัวเครื่องกับ ท่ อลม
Pos: 25.2 /Montage/Anschluss Luftkanal @ 0\mod_1257769336789_9308.docx @ 9397 @ @ 1

ต้องไม่ให้มีแรงดึงหรื อแรงบิดเกิดขึ้นกับช่วงที่ต่อระหว่างท่อลมกับตัวเครื่ อง การติดตั้งข้อต่อแบบยืด-หยุน่
จะต้องไม่ถกู ดึงให้ขยายสุ ดโดยช่วงความยาวที่เหมาะสมในการประกอบข้อต่อแบบยืดหยุน่ กับท่อลมคือ 100 120 ม.ม. ท่อลมต้องหุม้ ด้วยฉนวน รวมทั้งข้อต่อหรื อโครงเหล็ก เพื่อป้ องกันอุณภูมิและความชื้นจากภายนอก
Pos: 25.3 /Montage/Anschluss Luftkanal_Elastischer Stutzen @ 0\mod_1257769400823_9308.docx @ 9398 @ @ 1

ข้ อต่ อแบบยืดหยุ่น

1- โครงเหล็กของเครื่ อง 2-ข้อต่อแบบยืดหยุน่ 3- ท่อลม
Pos: 25.4 /Montage/Anschluss Luftkanal_Entkoppelter Profilrahmen @ 0\mod_1257769402745_9308.docx @ 9399 @ @ 1

Decoupled Section Frame (ข้ อต่ อชนิดลดการส่ งผ่ านเสี ยง)

1- โครงเหล็กของเครื่ อง (2- ข้อต่อชนิดลดการส่ งผ่านเสี ยง) 3- ท่อลม 4- ประเก็น
Pos: 26 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
การปรับค่ าความต่ างศักย์
ข้ อควรระวัง
เพื่อป้ องกันการเกิดประกายไฟจากไฟฟ้ าสถิต
บริ เวณจุดประกอบรอยต่อที่เป็ นฉนวนต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้ าสถิต
อาทิเช่นตรงบริ เวณข้อต่อท่อลมชนิดลดการส่ งผ่านเสี ยง ข้อต่อแบบยืดหยุน่ ได้ อุปกรณ์กนั สะเทือน
และต้องต่อสายดินกับทุกส่ วนของเครื่ องที่เป็ นโลหะ
สําหรับการต่อสายดินจะมีการเจาะรู ไว้ที่ฐานเครื่ องหรื อมีหมุดยํ้าที่พ้นื เครื่ อง (สําหรับเครื่ องที่ไม่มีฐาน)
และติดสติกเกอร์ที่มีสัญญลักษณ์สายดินไว้สาํ หรับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์
ข้อต่อสายดินทุกจุดต้องมีแหวนกันคลายเพื่อป้ องกันการหลุดหลวมในอนาคต

Pos: 27.1 /Montage/_Potentialausgleich @ 0\mod_1257768300769_9308.docx @ 9387 @ @ 1
bm "text_mod_1257768300769_0001">
Pos: 27.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Montage&Aufstellung_Potentialausgleich_Achtung @ 0\mod_1261390492326_9308.docx @ 9580 @ @ 1

Pos: 28.1 /Montage/_Blitzschutz bei Außenaufstellung @ 0\mod_1257768302065_9308.docx @ 9388 @ @ 1

การป้องกันฟ้ าผ่ าสํ าหรับการติดตั้งเครื่องภายนอกอาคาร
Pos: 28.2 /Montage/Blitzschutz bei Außenaufstellung @ 0\mod_1257769743445_9308.docx @ 9401 @ @ 1

ต้องติดตั้งระบบสายล่อฟ้ าที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตามข้อกําหนดของท้องถิ่น (เช่นDIN
VDE 0185)
Pos: 29.1 /Montage/_Anschluss von Wärmeübertragern @ 0\mod_1257768303284_9308.docx @ 9389 @ @ 1

การต่ อท่ อเข้ ากับตัวแลกเปลีย่ นความร้ อน
Pos: 29.2 /Montage/Anschluss von Wärmeübertragern @ 0\mod_1257769824179_9308.docx @ 9402 @ @ 1

การต่อท่อนํ้าเข้าและท่อนํ้าออกต้องต่อให้ถูกต้อง โดยทิศทางการไหลของนํ้า
และทิศทางการเคลื่อนที่ของลมจะต้องเป็ นไปในลักษณะไหลสวนทางกับนํ้า (หลักการเคาน์เตอร์โฟล)

© robatherm
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
ตัวอย่ างการการต่ อท่ อนํา้ ร้ อนและท่ อนํา้ เย็น

1- ท่อนํ้าเข้า, 2 – ท่อนํ้าออก, ลูกศร-แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของลม

Pos: 29.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Montage&Aufstellung_Anschluss von Wärmeübertragern_Achtung @ 0\mod_1257770028125_9308.docx @ 9403 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
วางแผนและติดตั้งท่อนํ้ากับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อไม่ให้มีความเค้นและความตึงที่จะเกิดขึ้นจาก
นํ้าหนักกด การสั่นสะเทือน แรงดึง การขยายตัวจากความร้อน ให้ใช้ขอ้ ต่อที่ให้ตวั ได้ (Compensators)
ถ้าจําเป็ น
กรณี ท่ีใช้ขอ้ ต่อแบบเกลียวในการประกอบท่อนํ้ากับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จะต้องใช้ประแจจับ
ปลายท่อของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อรับแรงบิดตรงข้ามมิฉะนั้นอาจจะทําให้ท่อภายในอุปกรณ์
บิดและเสี ยหายได้
Pos: 29.4 /Montage/Anschluss von Wärmeübertragern_Kältemittelleitung @ 0\mod_1257770122341_9308.docx @ 9404 @ @ 1

ข้อต่อท่อนํ้าควรเป็ นแบบหน้าแปลน เพื่อที่จะสะดวกในการถอดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในการบํารุ งรักษา
หรื อการเปลี่ยนอุปกรณ์ดงั กล่าวใหม่ในกรณี เกิดความเสี ยหาย
การชื่อมต่ อ ท่ อนํา้ ยาทําความเย็น
ควรตรวจเช็กอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและท่อว่ามีการรั่วซึ มหรื อไม่ เช่น ก๊าซเฉื่ อยที่เติมมายังมีแรงดันอยู่
18
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
Pos: 30.1 /Montage/_Anschluss der Kondensat- sowie Ab- und Überlaufleitungen @ 0\mod_1257768304534_9308.docx @ 9390 @ @ 1

การต่ อท่ อระบายนํา้ ทิง้ และท่ อนํา้ ล้ น
Pos: 30.2 /Montage/Anschluss der Kondensat- sowie Ab- und Überlaufleitungen @ 0\mod_1257770291293_9308.docx @ 9405 @ @ 1

ท่อระบายนํ้าควรจะติดตั้งระบบดักนํ้าแบบไซฟอนหรื อกาลักนํ้า พร้อมวาล์วป้ องกันนํ้าไหลกลับ
และระบบเติมนํ้าเอง
ระบบดักนํ้าแบบไซฟอนควรมีความสูงที่เหมาะสมกับค่าความดันขณะที่พดั ลมทํางานเพื่อป้ องกันการดูดหรื อเป่ า
ลมเข้าไปในท่อนํ้าทิ้ง นํ้าต้องไหลจากระบบดักนํ้าแบบไซฟอนเข้าไปที่รับนํ้าหรื อกรวยก่อน
ห้ามต่อท่อจากระบบดักนํ้าแบบไซฟอนกับระบบท่อนํ้าทิ้งโดยตรง
การประกอบระบบดักนํา้ แบบ ไซฟอน

1 - จุดเปิ ดสําหรับเติมนํ้า 2 - ห้ามต่อกับระบบท่อนํ้าทิ้งโดยตรง

การคํานวณระบบดักนํา้ แบบไซฟอน
ความสูงของระบบดักนํ้าแบบไซฟอนคํานวนจากสมการต่อไปนี้ :
กรณี ที่ความดันภายในเครื่ องตํ่ากว่าความดันภายนอก
H1 (mm) = p/10
HS (mm) = p x 0,075

© robatherm
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
กรณี ที่ความดันภายในเครื่ องสูงกว่าความดันภายนอก:
H1 (mm) = 35 mm
HS (mm) = (p/10) + 50
P = แรงดันเป็ น ปาสคาล (ใช้เฉพาะตัวเลขค่าแรงดันที่เป็ นบวก)
หลังจากทําการต่อระบบดักนํ้าเข้ากับท่อระบายนํ้าแล้ว จะต้องเติมนํ้าเข้าไปในระบบดักนํ้าด้วย.
การประกอบอุปกรณ์ ดกั ฝุ่ นด้ วยนํา้
ควรแยกท่อนํ้าทิ้งของอุปกรณ์ดกั ฝุ่ นด้วยนํ้า และท่อนํ้าไหลออกของถังที่ดา้ นหน้าเครื่ อง
Pos: 31.1 /Montage/_Elektroanschluss @ 0\mod_1257768637782_9308.docx @ 9391 @ @ 1

งานไฟฟ้ า
Pos: 31.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Montage&Aufstellung_Elektroanschluss_Achtung @ 0\mod_1257776387491_9308.docx @ 9406 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
งานไฟฟ้ าต้องอยูใ่ นการดูแลโดยช่างที่ชาํ นาญงานเฉพาะงานนั้นๆ
ให้แน่ใจว่าขันสกรู ของฝาปิ ดกล่องขั้วต่อสายไฟของเครื่ องที่กนั นํ้าแน่นพอที่จะไม่ให้น้ าํ รั่วเข้าไปได้
ควรต่อสายไฟจากด้านล่างหรื อใช้ขอ้ ต่อกันนํ้า(อย่างน้อย มาตรฐาน IP 65 อย่าลืมใส่ ประเก็นต่างๆด้วย)
และการติดตั้งสายไฟไม่ควรโค้งงอมากเกินไป
ตรวจเช็คขั้วต่อไฟฟ้ าทุกจุด (เช่น ที่ตสู้ วิทซ์เกียร์ ฟรี เควนซี่ คอนเวอร์ทเตอร์ มอเตอร์ และอื่นๆ)
ว่าได้ติดตั้งเข้าที่เรี ยบร้อยและขันให้แน่นอีกครั้งถ้าพบว่าขั้วหลวม(ตามมาตราฐาน DIN 46200)
Pos: 31.3 /Montage/Elektroanschluss @ 0\mod_1257776449698_9308.docx @ 9407 @ @ 1

อุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น เครื่ องทําความร้อนด้วยไฟฟ้ า, มอเตอร์, เซอร์ โวมอเตอร์ ให้ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
รวมทั้งสายดินตามคู่มือ และคําแนะนําของผูผ้ ลิตอุปกรณ์น้ นั ๆ
และให้สอดคล้องกับข้อกําหนดและคําแนะนําทัว่ ไปเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้ าของประเทศนั้นเพื่อป้ องกันก
ารรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (จากระบบสายดิน, ความยาวของสายไฟฟ้ า, สายชีล เป็ นต้น)
ตําแหน่งต่อสายของอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ จะแสดงไว้ในตูต้ ่อสาย (terminal boxes)
ตรวจระบบสายดิน ว่าได้ต่ออย่างถูกต้องและไม่หลุดหลวม ขันสรู ให้แน่นอีกครั้งถ้าพบว่าขั้วหลวม
ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้ าและระบบ ตามมาตรฐาน DIN EN 60204 (VDE 0113)
และข้อกําหนดเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้ าของประเทศนั้น
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งคํานึงถึงข้อควรระวังเรื่ องความปลอดภัยด้วย และมีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
Pos: 32.1 /Montage/_Motorschutz @ 0\mod_1257768639610_9308.docx @ 9392 @ @ 1

การป้องกันมอเตอร์
Pos: 32.2 /Montage/Motorschutz @ 0\mod_1257776730284_9308.docx @ 9408 @ @ 1

 ป้ องกันการเกิดโอเว่อร์โหลดที่อาจจะเกิดขึ้นกับมอเตอร์ตามมาตรฐาน DIN EN 60204 (VDE 0113)
 ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้และตั้งกระแสให้เท่ากับกระแสที่ระบุอยูบ่ นตัวมอเตอร์
ห้ามตั้งกระแสเกิน
 ป้ องกันมอเตอร์ ไหม้โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิชนิด PTC
ที่ติดมากับมอเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆเพื่อตัดกระแสไฟฟ้ า
 มอเตอร์ที่มีกาํ ลังไม่เกิน 3กิโลวัตต์สามารถสตาร์ ทโดยตรงได้ (ไดเรกออนไลน์ หรื อ DOL)
(ให้ดูขอ้ กําหนดของการไฟฟ้ าด้วย) ส่ วนมอเตอร์ที่มีกาํ ลังเกิน 3กิโลวัตต์ควรใช้วงจรสตาร์-เดลต้า (Star-delta
circuit) หรื อใช้วงจร ซอฟท์สตารท์
 ซิ งโครนัสมอเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่กบั อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค (เช่น เครื่ องแปลงความถื่)
จะต้องไม่ถกู สั่งการโดยตรง (ไม่อนุญาติให้ใช้บายพาส)
Pos: 32.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Montage&Aufstellung_Motorschutz_ATEX @ 0\mod_1257776793960_9308.docx @ 9409 @ @ 1

มอเตอร์ที่ทาํ งานร่ วมกับฟรี เควนซี่ คอนเวอร์ทเตอร์ในพื้นที่เสี่ ยงกับการระเบิดเนื่องจากไอระเหยของสารไวไฟ
บางชนิดต้องใช้ PTC control element ที่ผา่ นการรับรองจาก เอเทคซ์ ยูนิทส์
และลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งานต้องรับประกันความถูกต้องของการต่อสายไฟระหว่างมอเตอร์กบั อุปกรณ์ดงั กล่าว
Pos: 32.4 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Montage&Aufstellung_Motorschutz_Achtung @ 0\mod_1257776862618_9308.docx @ 9410 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
การใช้ฟิวส์และเซอร์กิทเบรกเกอร์ไม่เพียงพอสําหรับการป้ องกันป้ องกันมอเตอร์ ไหม้
ถ้ามอเตอร์ไหม้เกิดจากการไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ ที่เหมาะสมและเพียงพอ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตจะไม่รับประกันกับการเสี ยหายที่เกิดขึ้น
Pos: 33.1 /Montage/_Endreinigung @ 0\mod_1257768641641_9308.docx @ 9393 @ @ 1

การทําความสะอาด
Pos: 33.2 /Montage/Endreinigung @ 0\mod_1257776956366_9308.docx @ 9411 @ @ 1

เมื่อทําการประกอบเครื่ องเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วต้องทําการตรวจสอบการปนเปื้ อนของสิ่ งสกปรกทุกชิ้นส่ วน
และทําความสะอาดตามข้อกําหนด VDI 6022 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องเอาเศษโลหะออกให้หมด
เพราะจะทําให้เกิดสนิมภายหลังได้
Pos: 33.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
Pos: 34.1 /Montage/_Revisionstür @ 0\mod_1257768797923_9308.docx @ 9394 @ @ 1

ประตูสําหรับตรวจสอบ
Pos: 34.2 /Montage/Revisionstür @ 0\mod_1257777383347_9308.docx @ 9413 @ @ 1

เมื่อประกอบเครื่ องเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วต้องตรวจเช็คประตูวา่ เปิ ดปิ ดได้อย่างคล่องตัว
การทํางานถ้าจําเป็ นให้ปรับแต่งประตูและ ขันสลักเกลียวด้วยทอร์ ค 3 นิวตันเมตร
 ด้านบานพับ (ภาพซ้าย) : รู ของบานพับด้านยึดกับกรอบใช้ปรับบานประตูดา้ นแนวตั้ง
รู ของบานพับด้านบานประตูใช้ปรับบานประตูดา้ นแนวนอน
 ด้านกลอนประตู (ภาพขวา) : อาจจะต้องปรับกลอนถ้ามีความจําเป็ น ให้ปรับกลอนที่ยดึ กับกรอบประตูดา้ น
แนวตั้งและกลอนที่ยดึ กับบานประตูดา้ นแนวนอน

Pos: 35.1 /Montage/_Rotor-WRG @ 0\mod_1257777507166_9308.docx @ 9414 @ @ 1

อุปกรณ์ นําความร้ อนเหลือทิง้ กลับมาใช้ ใหม่ ชนิดวงล้ อหรือวงล้ อฮีทรีโคเวอรี่
Pos: 35.2 /Montage/Rotor-WRG @ 0\mod_1257777544362_9308.docx @ 9415 @ @ 1

ถ้าวงล้อนี้ถูกส่ งแบบแยกชิ้นส่ วนมา การประกอบวงล้อเพื่อใช้งานต้องประกอบตามคู่มือของผูผ้ ลิตวงล้อนั้น
Pos: 36 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น
Pos: 37.1 /Überschriften/__Verschließen des Daches von wetterfesten Geräten @ 0\mod_1257341368337_9308.docx @ 9340 @ @ 1

การปูแผ่ นปิ ดหลังคาสํ าหรับเครื่องชนิดติดตั้งนอกอาคาร
Pos: 37.2 /Montage/_Allgemeines @ 0\mod_1258017127628_9308.docx @ 9441 @ @ 1

กรณีทวั่ ไป
Pos: 37.3 /Montage/Verschließung des Daches_Allgemeines @ 0\mod_1258017035841_9308.docx @ 9440 @ @ 1

หลังคาของเครื่ องที่ติดตั้งกลางแจ้งนอกอาคารจะมีการปูคลุมทับด้วยแผ่นปิ ดหลังคา ถ้ากรณี ที่เครื่ องมีการ
แยกส่ วนเพื่อให้สะดวกในการขนส่ ง จะต้องมีการปูแผ่นปิ ดหลังคาบริ เวณรอยต่อของแต่ละชิ้นตามขั้นตอน
การทํางานดังต่อไปนี้
โดยที่อุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้จะถูกจัดหามาให้จากโรงงาน:
 แถบพลาสติกสําหรับปูหลังคา
 นํ้ายาเชื่อมประสาน.
 สารละลาย PVC
 แผ่นโลหะสําหรับปิ ดทับขอบรอยต่อหลังคา
Pos: 37.4 /Montage/_Sicherheitsbestimmungen @ 0\mod_1258017271870_9308.docx @ 9443 @ @ 1

ข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัย
Pos: 37.5 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Verschließung des Daches_Sicherheit_Vorsicht @ 0\mod_1258017181193_9308.docx @ 9442 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
นํ้ายาเชื่อมประสานและสารละลายพีวซี ี เป็ นสารระเหยเป็ นไอและติดไฟง่าย ดังนั้นในการนําไปใช้งาน
จะต้องปฏิบตั ิตามดังต่อไปนี้:
 ห้ามสูบบุหรี่ หรื อจุดไฟใกล้ในบริ เวณที่ทาํ งาน อาจเกิดการบาดเจ็บจากไฟไหม้ได้
 ให้หลีกเลี่ยงการหายใจบริ เวณที่มีไอของสารระเหยเพราะจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ!
 นํ้ายาเชื่อมประสานและสารละลาย พีวซี ี ต้องเก็บในภาชนะปิ ดอย่างมิดชิด
เมื่อเปิ ดภาชนะต้องนําไปใช้ทนั ทีและไม่เปิ ดภาชนะทิ้งไว้
 เก็บรักษาในที่มีอุณหภูมิไม่ต่าํ ถึงจุดเยือกแข็งและไม่ถกู แสงสว่างโดยตรง
Pos: 37.6 /Montage/_Arbeitsablauf @ 0\mod_1258017275917_9308.docx @ 9444 @ @ 1
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การติดตั้งเครื่ องรุ่ น

ขั้นตอนการทํางาน
Pos: 37.7 /Montage/Verschließung des Daches_Arbeitsablauf @ 0\mod_1258017699532_9308.docx @ 9445 @ @ 1

การปูแผ่ นปิ ดหลังคา

1 – แถบปูหลังคา; 2 – แปรง; 3 – แผ่นปิ ดทับขอบรอยต่อหลังคา; 4 – รอยต่อ;
5 – สารละลายนํ้ายาเชื่อมประสาน; 6 – แผ่นหลังคาด้านใน; 7 – ขอบของรอยต่อเชื่อม
 ถอดหูร้อยลวดสลิง และปิ ดรู ดว้ ยปลัก๊
 ควรทํางานปูพลาสติกที่อุณหภูมิสูงกว่า10°C กรณี ที่มีอุณหภูมิต่าํ กว่า10°C จะต้องทํา
ให้บริ เวณที่ปูร้อนขึ้นโดยใช้เครื่ องเป่ าลมร้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 แถบพลาสติกต้องสะอาดและบริ เวณพื้นที่จะปูตอ้ งแห้งที่สุด
 แถบพลาสติกที่เปี ยกชื้น ต้องทําให้แห้งโดยใช้เครื่ องเป่ าลมร้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 นําแผ่นปิ ดทับขอบรอยต่อหลังคา (3) ไปปิ ดทับบริ เวณขอบรอยต่อ (4)
พร้อมทั้งยึดติดกับหลังคาโดยใช้สกรู ขนั หรื อใช้หมุดยํ้า
 ขั้นตอนการปูทบั รอยต่อแถบโดยใช้พลาสติกขนาดกว้างไม่เกิน 100 mm:
 ใช้แปรง (2) จุ่มนํ้ายาเชื่อมประสาน (5) ทาบริ เวณรอยต่อของชิ้นส่ วนในทิศทางที่จะปูแถบ
ทั้งทางด้านซ้ายและขวาของรอยต่อ โดยทาอยูด่ า้ นหน้าของแถบพลาสติกดังรู ป
 กดบนแถบพลาสติกที่ปูให้แนบสนิททันที และใช้ของหนักๆเช่นถุงทรายวางทับบนแถบที่ปู
 ทําซํ้าตามขั้นตอนหนึ่งและสองตลอดแนวรอยต่อ
แต่ตอ้ งวางถุงทรายบนแถบพลาสติกนานจนกว่านํ้ายาเชื่อมประสานจะแห้ง
 ขั้นตอนการเชื่อมรอยที่ขอบของแถบพลาสติก (7) โดยสารละลาย PVC:
 บีบขวดพลาสติก และทาสารละลาย PVCตามขอบโดยต้องทําต่อเนื่องโดยเร็ วเพราะนํ้ายาจะแห้งเร็ วมาก.
 ปิ ดรู ของหูร้อยลวดสลิง
ข้ อสํ าคัญ
ในกรณี ที่มีฝนตกขณะที่ทาํ การประกอบเครื่ องอยูค่ วรหาอุปกรณ์ป้องกันปกปิ ดหลังคากันเปี ยกไว้ก่อน
Pos: 38 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 39 /Überschriften/_Inbetriebnahme und Wartung @ 0\mod_1256570167929_9308.docx @ 9311 @ @ 1
Pos: 40.1 /Überschriften/__Gliederklappe @ 0\mod_1257341369525_9308.docx @ 9341 @ @ 1

แดมเปอร์

การทดสอบหล ั
งการติดตงแล
ั้
ะการบํารุงร ักษ
า

Pos: 40.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 40.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 40.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Gliederklappe_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257929842885_9308.docx @ 9418 @ @ 1

คําเตือน
ห้ามจับใบแดมเปอร์ เพราะว่าขอบจะบาดมือได้ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่นข้อต่อท่อลม
ตะแกรงครอบ ต้องติดตั้งให้เรี ยบร้อยตามมาตรฐาน DIN EN ISO 12100
Pos: 40.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Gliederklappe_IBN_ATEX @ 0\mod_1257929977593_9308.docx @ 9419 @ @ 1

ให้ใช้ แอคชูเอเตอร์ (Actuators) ที่มีใบรับรองกันระเบิดกับเครื่ องมีเครื่ องหมาย Ex
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชิ้นต้องติดตั้งสายดิน
Pos: 40.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Gliederklappe_IBN_Achtung @ 0\mod_1257930080991_9308.docx @ 9420 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
ก่อนจะเปิ ดพัดลมของ AHU
ต้องตรวจสอบก่อนว่าได้เปิ ดแดมเปอร์ต่างๆแล้วหรื อดูตาํ แหน่งการเปิ ดแดมเปอร์ จากโพซิ ชนั่ สวิทซ์
ควรติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติตดั การทํางานของพัดลมทันทีเมื่อแดมเปอร์ปิด
บริ ษทั โรบาเธิร์มจะไม่รับผิดชอบสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดําเนินการที่ไม่ถกู ต้อง
และควรติดตั้งระบบระบายแรงดัน
เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบท่อส่ งลมเมื่อเกิดแรงดันสูงทันทีทนั ใดอันเนื่องจากแดมเปอร์ป้อง
กันไฟไหม้
Pos: 40.7 /Inbetriebnahme und Wartung/Gliederklappe/Gliederklappe_IBN @ 0\mod_1257930172641_9308.docx @ 9421 @ @ 1

แดมเปอร์ ต่อกันหลายอัน
ในกรณี ที่แดมเปอร์หลายอันต่อกันจะต้องตรวจสอบความแน่นของตัวล๊อค และการทํางานของก้านต่อ เช่น
ทิศทางการหมุน และตําแหน่งเปิ ด - ปิ ดสุ ดของแดมเปอร์
ตรวจสอบสกรู และข้อต่างๆต่อว่าแน่นเพียงพอ (ไม่หลุดหลวม)
แดมเปอร์ ทมี่ ีมอเตอร์ ขับ
ในกรณี ที่แดมเปอร์มีเชอร์ โวมอเตอร์ขบั ให้ต้ งั ก้านต่อหมุนไปเป็ นมุม 90 องศา เป็ นตําแหน่งปิ ดสุ ดของแดมเปอร์
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 40.8 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 40.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 40.10 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 40.11 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Gliederklappe_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257929842885_9308.docx @ 9418 @ @ 1

คําเตือน
ห้ามจับใบแดมเปอร์ เพราะว่าขอบจะบาดมือได้ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่นข้อต่อท่อลม
ตะแกรงครอบ ต้องติดตั้งให้เรี ยบร้อยตามมาตรฐาน DIN EN ISO 12100
Pos: 40.12 /Inbetriebnahme und Wartung/Gliederklappe/Gliederklappe_Wartung @ 0\mod_1257930610235_9308.docx @ 9423 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาของแดมเปอร์
 ตรวจสอบการทํางานของแดมเปอร์ ความสกปรก ความเสี ยหายและ การสึ กกร่ อน
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันภัย
การบํารุ งรักษาของแดมเปอร์ – ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 ทําความสะอาดแดมเปอร์ และแก้ใขเมื่อเกิดเสี ยหายและเมื่อมีการสึ กกร่ อน
แดมเปอร์ ทหี่ มุนโดยก้านต่ อ –รอบการบํารุ งรักษา
 ตรวจสอบความคล่องตัวของก้านต่อ
 ตรวจสอบการตั้งตําแหน่งปิ ด เปิ ดของแดมเปอร์
แดมเปอร์ ทหี่ มุนโดยก้านต่ อ – ทําการบํารุงรักษาเมือ่ จําเป็ น
 หล่อลื่นบูชโลหะด้วยจารบี (ไม่ตอ้ งหล่อลื่นบูชพาสติก)
 หล่อลื่นก้านต่อด้วยจารบี
ข้ อสํ าคัญ
ไม่ตอ้ งใส่ จารบีหรื อหยอดนํ้าหล่อลื่นเฟื องขับแดมเปอร์
Pos: 41 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 42.1 /Überschriften/__Ventilator und Motor @ 0\mod_1257341370681_9308.docx @ 9342 @ @ 1

พัดลม และมอเตอร์
Pos: 42.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 42.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 42.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Ventilator_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257956996526_9308.docx @ 9427 @ @ 1

คําเตือน
อาจเกิดการบาดเจ็บสาหัส แม้กระทัง่ เสี ยชีวติ และทรัพย์สินเสี ยหายได้ จากการฉี กหรื อแตกของใบพัด
อย่าทําให้พดั ลมหมุนเกินรอบสูงสุ ดที่กาํ หนดมาโดยดูที่เนมแพลท หรื อดูที่เอกสารข้อมูลด้านเทคนิค
ให้ปิดพัดลมถ้าเกิดการสั่นสะเทือนผิดปรกติ อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้จากการเสี ยดสี ของใบพัด สายพาน
หรื อ ลูกปื นที่มีอุณหภูมิสูง และมีอนั ตรายกับสุ ขภาพได้มีถา้ เสี ยงดังเกินไป (ถึงประมาณ 110 dB(
Pos: 42.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX-Bauteile erden @ 0\mod_1257956926546_9308.docx @ 9426 @ @ 1

ให้ใช้ชิ้นส่ วนที่มีใบรับรองกันระเบิดกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ เท่านั้น
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชิ้นต้องติดตั้งสายดิน
Pos: 42.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/Ventilator_IBN_Transportsicherung @ 0\mod_1257957230386_9308.docx @ 9428 @ @ 1

ความปลอดภัยในการขนส่ ง
ก่อนเดินเครื่ องให้ถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้ยดึ ที่ป้องกันความเสี ยหายในระหว่างขนส่ ง (เช่น
ลิ่มไม้หรื อแผ่นเหล็กยึด)ออกจากแท่นพัดลม แต่อย่าดึงตัวลดแรงสั่นสะเทือน (ยางรองแท่นเครื่ อง)
Pos: 42.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Ventilator_IBN_Achtung @ 0\mod_1257957311881_9308.docx @ 9429 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
ก่อนทดสอบการเดินเครื่ องต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้างในตัวเครื่ องและในระบบท่อส่ งลมไม่มีสิ่งแปลกปลอม
ตกค้างอยูภ่ ายใน (เช่น เครื่ องมือ, ชิ้นส่ วนเล็กๆ, หรื อฝุ่ นผง) และถ้าจําเป็ นให้ทาํ ความสะอาดให้เรี ยบร้อย
ให้ใช้มือหมุนใบพัดเพื่อทดสอบดูวา่ สามารถหมุนได้อิสระไม่ติดขัด
Pos: 42.8 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/Ventilator_IBN_Freilaufende Räder @ 0\mod_1257957381674_9308.docx @ 9430 @ 4 @ 1
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พัดลมชนิดไม่ มีตวั ถัง (ปลัก๊ แฟน)
ในระหว่างการขนส่ งระยะห่างของใบพัด และส่ วนปากของทางลมเข้า อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้
ให้ตรวจสอบช่องว่าง ดังกล่าวก่อนการทดสอบการเดินเครื่ องโดยช่องว่าง
จะต้องมีค่าเท่ากันตลอดเส้นรอบวงของใบพัด ถ้าจําเป็ นต้องปรับช่องว่างที่อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน
ให้ปรับที่น๊อตตัวล๊อค และน๊อตสําหรับปรับ (1) ระยะที่ซอ้ นกัน (R) มีค่าประมาณ 1%
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด
ไม่จาํ เป็ นต้องตรวจสอบใบพัดลม ถ้าพัดลมเชื่อมต่ออยูก่ บั กับท่อลมอ่อนชนิดที่ให้ตวั ได้

1 - น๊อตสําหรับปรับและล๊อค; S – ระยะช่องว่าง; R – โอเวอร์แลพ (ระยะที่ซอ้ นกัน)
Pos: 42.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/Ventilator_IBN_Antrieb @ 0\mod_1257957509056_9308.docx @ 9431 @ @ 1

อุปกรณ์ ขับเคลือ่ น
ตรวจสอบการสวมแน่นระหว่างบุชชิ่งและพูลเล่ย ์ ให้ดูการตั้งค่าแรงบิดของสกรู ที่ใช้ยดึ
ตรวจสอบสายพานขับ และปรับแต่งถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบความตึงของสายพาน (ดูที่หน้า34)
 ตรวจสอบแนวของพูลเล่ยแ์ ละสายพาน (ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.4องศา หรื อน้อยกว่า 7 มิลลิเมตร
ต่อความยาว 1 เมตร)
28
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หลังการเดินเครื่ อง 1 ถึง 2 ชม:
 ปรับความตึงของสายพานขับ(ดูที่หน้า 34) และขณะปรับความตึงให้ตรวจสอบแนวของพูลเลย์ท้ งั สองอีกที
ให้ทาํ การปรับถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบสกรู ที่ยดึ บูชกับพูลเล่ยว์ า่ แน่น ขันให้แน่นอีกครั้งถ้าจําเป็ น (ให้ดูการตั้งค่าแรงบิดตามขนาดของ
สกรู ที่ใช้ยดึ )
ทิศทางการหมุน
ตรวจสอบทิศทางการหมุนให้ตรงกับลูกศรที่ติดมากับตัวถังเครื่ องโดยการการสตาร์ทพัดลมช่วงสั้นๆ
ถ้าพัดลมหมุนกลับทิศทาง ให้สลับเฟสของสายเข้าไฟมอเตอร์ โดยต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วย
การกินกระแสไฟฟ้า
หลังจากพัดลมหมุนได้รอบคงที่แล้วให้วดั ค่ากระแสไฟทั้งสามเฟสทันที
ค่าที่วดั ได้ตอ้ งไม่เกินกับค่าที่ระบุไว้ที่เนมเพสท และค่าที่วดั ได้แต่ละเฟสจะต้องใกล้เคียงกัน
ถ้ามอเตอร์กินกระแสเกินให้ปิดพัดลมทันทีและตรวจสอบความดันของระบบท่อลม อัตราการไหลของลม
และความเร็ วรอบของพัดลม
กรณี ที่กระแสแต่ละเฟสไม่เท่ากันให้ตรวจสอบขั้วต่อสายของมอเตอร์วา่ หลวมหรื อไม่
Pos: 42.10 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Ventilator_IBN_Achtung2 @ 0\mod_1257957742150_9308.docx @ 9432 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
เพื่อหลีกเหลี่ยงการสั่นอย่างรุ นแรงจนทําให้ใบพัดลมเสี ยหาย
พัดลมต้องไม่ทาํ งานในรอบที่สูงเกินและบริ เวณใกล้ๆกับความเร็ วรี โซแน้นท์
(และที่สองเท่าของความเร็ วรอบดังกล่าว)
ดังนั้นจะต้องทําการหา ความเร็ วที่ทาํ ให้เกิดการสั่นอย่างรุ นแรงหรื อความเร็ วรี โซแน้นท์
ตอนช่วงเวลาที่ทดสอบการเดินเครื่ อง
และตั้งไม่ให้พดั ลมทํางานที่บริ เวณความเร็ วรอบดังกล่าวที่ฟรี เควนซี่ คอนเวิร์ทเตอร์
ให้ทาํ การถ่วงสมดุลอีกครั้งถ้าพบว่าพัดลมสั่นผิดปรกติ
พัดลมต้องไม่หมุนด้วยความเร็ วรอบนอกเหนือจากที่ผผู้ ลิตพัดลมกําหนดไว้
ต้องสังเกตเวลาเร่ งความเร็ วรอบและลดความเร็ วรอบตามที่ผผู้ ลิตกําหนดมา
อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้เนื่องจากการเสี ยดสี ของใบพัด สายพาน หรื อแบริ่ งที่มีอุณหภูมิสูง
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Pos: 42.11 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/Ventilator_IBN_Ventilator-Motor-Einbau @ 0\mod_1257957859487_9308.docx @ 9433 @ @ 1

การทํางานกับพัดลมและมอเตอร์
ระหว่างการทํางานกับพัดลมและมอเตอร์เช่น การเปลี่ยนแบริ่ ง, ติดตั้งใบพัดลม และอื่นๆ
จะต้องปฏิบตั ิตามเอกสารคู่มือการติดตั้งของพัดลมและมอเตอร์ โดยเฉพาะ (ถ้าไม่มีให้ขอจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต)
และจากนั้นจะต้องมีการตรวจวัดความเร็ วรอบที่ทาํ ให้สนั่ สะเทือน ประเมินค่าที่ได้
และถ่วงสมดุลใบพัดลมถ้าจําเป็ น
Pos: 42.12 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Ventilator_IBN_Vorsicht2 @ 0\mod_1257957945231_9308.docx @ 9434 @ @ 1

คําเตือน
อาจเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรื อแม้กระทัง่ เสี ยชีวิตและทรัพย์สินเสี ยหายได้ จากการแตกของใบพัด
อย่าเปิ ดพัดลมเมื่อพบว่าพัดลมสั่นมากผิดปรกติหรื อพัดลมสั่นมากจนยอมรับไม่ได้
ข้อกําหนดค่าความเร็ วสั่นสะเทือน veff ภายใต้มาตรฐาน VDI 2056 และ DIN ISO 10816:
ขนาดมอเตอร์ ที่ตดิ ตั้ง
ประเภท
ดี
พอใช้

ยอมรับได้

เครื่องจักร
ไม่มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน

K

0.7 mm/s

1.8 mm/s

4.5 mm/s

M

1.1 mm/s

2.8 mm/s

7.1 mm/s

T

2.8 mm/s

7.1 mm/s

18 mm/s

ขนาดมอเตอร์ไม่เกิน 15 kW
ไม่มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน
ขนาดมอเตอร์กิน 15 kW
มีอุปกรณ์ลดการสัน่ สะเทือน
Pos: 42.13 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1
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การบํารุงรักษา
Pos: 42.14 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 42.15 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/Ventilator_Wartung_Wartungshinweis @ 0\mod_1257958089160_9308.docx @ 9435 @ @ 1

คู่มอื การบํารุ งรักษา
ระยะเวลาในการบํารุ งรักษาจะสั้นลงตามลําดับ ในกรณี ที่มีการเดินเครื่ องหลายกะ
และสภาพอากาศในการทํางานที่ไม่ปรกติ เช่น ณ ที่อุณหภูมิของเหลวสู งมากกว่า 40°C หรื อมีฝนละอองมาก
ุ่
เป็ นต้น
ในกรณี ที่เกิดการเสี ยหายของสายพานเส้นใดเส้นหนึ่ง
ต้องเปลี่ยนสายพานใหม่ท้ งั ชุดโดยต้องปรับลดระยะห่างระหว่างพูลเล่ยท์ ้ งั สองเพื่อให้พานชุดใหม่ลงร่ องโดยไม่
ต้องใช้แรงยืด
ห้ามใช้ไขควงหรื อสิ่ งอื่นๆงัดสายพานเวลาใส่ เพราะจะทําให้สายพาน เกิดความเสี ยหายได้
Pos: 42.16 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 42.17 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/Ventilator_Reinigungsmittel @ 2\mod_1329137958035_9308.docx @ 20489 @ @ 1

นํา้ ยาทําความสะอาด
นํ้ายาทําความสะอาดควรมีค่า PH อยูร่ ะหว่าง 7-9
Pos: 42.18 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/Ventilator_Wartung @ 0\mod_1257958205121_9308.docx @ 9436 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาพัดลม
 ตรวจสอบพัดลมเรื่ องความสะอาด ความสกปรก ความเสี ยหาย การสึ กกร่ อน และสกรู ยดึ พัดลม
 ตรวจสอบความไม่สมดุลย์ของใบพัดและแรงสั่นสะเทือน และถ่วงสมดุลใบพัดลม (Balancing) ถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบแบริ่ งว่าเสี ยงดังผิดปรกติ แรงสั่นสะเทือนและความร้อน
 ตรวจสอบรอยรั่วของข้อต่อท่อลมชนิดอ่อน
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ลดการกันสะเทือน
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
 ตรวจสอบการทํางานของชุดควบคุมใบปรับขนาดช่องลมเข้า
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ลดความชื้น (ถ้ามี)
 ตรวจสอบระยะห่าง S ของพัดลม (ดูที่หน้า28) ปรับแก้ใหม่ถา้ ระยะห่างไม่เท่าที่กาํ หนด
 การกําจัดสิ่ งสกปรกหรื อฝุ่ น บน flexible connector ให้ใช้เครื่ องดูดฝุ่ นแล้วเช็ดตามด้วยผ้าหมาด
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พัดลม – ทําการบํารุงรักษาเมือ่ จําเป็ น
 เปลี่ยนแบริ่ ง (ไม่เกินระยะเวลาของอายุการใช้งานทางทฏษฏี)
 อัดจารบีแบริ่ ง ทําตามคําแนะนําของบริ ษทั ผูผ้ ลิต!
 ทําความสะอาดพัดลม แก้ใขส่ วนที่เสี ยหายและการสึ กกร่ อน และขันสกรู ยดึ พัดลมให้แน่นอีกครั้ง
รอบการบํารุ งรักษามอเตอรไฟฟ้า
 ตรวจสอบความสกปรก ความเสี ยหาย การสึ กกร่ อน น๊อตยึดแท่นมอเตอร์ การหมุนที่เรี ยบ (ไม่สั่น)
ความร้อนและทิศทางการหมุน
 ตรวจสอบเสี ยงดังของแบริ่ ง แรงสั่นสะเทือน และความร้อน
 ทําความสะอาดมอเตอรไฟฟ้ า แก้ใขส่ วนที่เสี ยหายและการสึ กกร่ อน
 วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และเปรี ยบเทียบกระแสทั้งสามเฟส ว่าเท่าๆกัน
 ตรวจสอบความแน่นของขั้วต่อสายไฟในกล่องต่อสาย ขันให้แน่นถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบสายดิน ขันให้แน่นหรื อเปลี่ยนถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบท่อสายไฟและรางไฟ ทําความสะอาดถ้าจําเป็ น ด้วยเครื่ องดูดฝุ่ น และผ้าหมาด
การบํารุ งรักษามอเตอร์ ไฟฟ้า – ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 เปลี่ยนแบริ่ ง (ไม่เกินระยะเวลาอายุการใช้งานทางทฏษฏี)
 อัดจารบีแบริ่ ง ทําตามคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต!
รอบการบํารุ งรักษาสายพานขับ
 ตรวจสอบความสกปรกของสายพานขับ ความเสี ยหาย การสึ กหรอ ความตึง แนวของพูลเล่ท้ งั สอง
(ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.4 องศา หรื อน้อยกว่า 7 มิลลิเมตรต่อความยาว 1 เมตร ตรวจสอบการทํางาน
และขันน๊อตยึดให้แน่น (ให้ดูค่าแรงบิดที่กาํ หนดให้มา)
 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเรื่ องความเสี ยหาย ตัวยึด และการทํางาน
การบํารุ งรักษาสายพานขับ – ทําการบํารุงรักษาเมือ่ จําเป็ น
 เปลี่ยนชุดสายพาน
 ปรับแนวพูลเล่ของมอเตอร์และพูลเล่ของพัดลม
 ปรับความตึงสายพาน (ดูที่หน้า 34)
 ทําความสะอาดสายพาน
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รอบการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ตดั ต่ อระบบส่ งกําลัง
 ทําตามคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต!
 ตรวจสอบการทํางาน ความสกปรก ความเสี ยหาย การสึ กกร่ อน และตัวยึด
 ตรวจสอบอุณหภูมิ
การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ตดั ต่ อระบบส่ งกําลังหรือคลัทช์ – ทําการบํารุงรักษาเมือ่ จําเป็ น
 ทําตามคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต!
 เปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่น
 ทําความสะอาดคลัทช์
Pos: 42.19 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
Pos: 42.20 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/Ventilator_Wartung_Schrauben-Anzugsdrehmomente @ 0\mod_1257958686778_9308.docx @ 9437 @ @ 1

ค่ าแรงบิดของสลักเกลียวทีย่ ดึ ล๊ อกกิง้ บูชกับพูลเล่ย์
Bush
type

1008
1108

1210
1215

1610
1615

2012
2017

2517
2525

3020
3030

3525
3535

4030
4040

4535
4545

5040
5050

Torque
[Nm]

6

20

20

30

50

90

115

170

190

270

การถอดมอเตอร์
เมื่อจะถอดมอเตอร์ออก ให้ใช้อุปกรณ์ยกที่เหมาะสมและมีความสามารถยกนํ้าหนักมอเตอร์ ได้
ในกรณี ที่ใช้เครื่ องมือเฉพาะในการยกมอเตอร์ตอ้ งให้แน่ใจว่าเครื่ องยกตั้งอยูบ่ นที่มนั่ คงเพียงพอ เช่น ยึดกับฐาน
หรื อพื้นคอนกรี ต
การหยุดใช้ งาน
ในกรณี ที่ไม่มีการใช้งานนานกว่า 3 เดือน ต้องทําการถอดสายพานออก เพื่อป้ องกันการเกิดแรงเค้นเฉพาะจุด
ที่จะกดลงที่แบริ่ ง
ถ้าหยุดใช้งานนานกว่า 1 ปี ต้องเปลี่ยนแบริ่ งใหม่ก่อนจะทดสอบการทํางานของเครื่ องอีกครั้งหนึ่ ง
ถ้าแบริ่ งมีที่อดั จารบี ต้องเปลี่ยนจารบีโดยเอาจารบีเก่าออกให้หมดก่อน
แล้วจึงเติมของใหม่เข้าไปและอัดจารบีแบริ่ งอีกครั้ง
และควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตพัดลมด้วย
Pos: 42.21 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/_Bestimmung Riemenvorspannkraft @ 0\mod_1257958887377_9308.docx @ 9438 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา

การวัดค่ าความตึงของสายพานก่ อนการใช้ งาน สํ าหรับ V-belts DIN 7753
Pos: 42.22 /Inbetriebnahme und Wartung/Ventilator/Ventilator_Riemenspannung @ 0\mod_1257958956797_9308.docx @ 9439 @ @ 1

ความตึงของสายพาน
วัดความตึงของสายพานโดยใช้อุปกรณ์เครื่ องมือที่เหมาะสม(เช่นเครื่ องมือวัดความตึงของสายพาน)
และปรับตามค่าตามที่กาํ หนด ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือของเครื่ องมือวัดที่ใช้
 วัดระยะห่างระหว่างแกนเพลาของพูลเล่ยท์ ้ งั สองได้ A (หน่วยเป็ นเมตร)
 คูณระยะ A ที่ได้ดว้ ย 16 ค่าที่ได้คือระยะยืดตัวของสายพาน (Deflection = S) หน่วยเป็ นมิลลิเมตร (mm)
 ใช้แรงกดหรื อดึงสายพานที่ตาํ แหน่งตรงกลางของระยะ A ตามทิศทางของลูกศรเพื่อให้ได้ระยะยืดตัวของ
สายพาน S ตามที่คาํ นวณมา
 วัดค่าแรงที่ใช้กดสายพาน
 เปรี ยบเทียบค่าแรงกด (F) ที่วดั ได้กบั ค่าที่กาํ หนดในตาราง
ให้ต้ งั ค่าความตึง F สูงสุ ดในกรณี ที่เป็ นสายพานใหม่ หลังจากใช้งานไปแล้วสักระยะเวลาหนึ่ ง
ให้ทาํ การวัดใหม่ (ค่า F อาจจะลดลง) และปรับความตึงใหม่ถา้ จําเป็ น

A – ระยะห่ างระหว่างแกนเพลาของพูลเล่ยท์ ้ งั สอง; S – ระยะยืดตัวของสายพาน; F – F-แรงที่ใช้ดึง
ข้ อสํ าคัญ
ใช้ไม้บรรทัดระยะการยึดตัวของสายพาน(S) จะง่ายกว่าสําหรับสายพานร่ องดี่ยว.
ค่าต่างๆตามตารางข้างล่างนี้ ใช้กบั V-belt ร่ องเล็ก ตามมาตรฐาน DIN7753 เท่านั้น
ถ้าใช้สายพานV รุ่ นอื่นต้องใช้ค่าตามบริ ษทั ผูผ้ ลิตนั้นๆ
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แรง (F) สํ าหรับระยะยืดตัว (S) = 16 mm ต่ อระยะA 1เมตร
แบบหน้ าตัดสายพาน ขนาดเส้ นผ่านศู นย์กลาง
ของพูลเล่ ย์ขนาดเล็ก
(mm)
SPZ
SPA

SPB
SPC

แรงดึงทีท่ าํ ให้ สายพานยืดตัว
F[นิวตัน]

67

to

95

10

to

15

100

to

140

15

to

20

100

to

132

20

to

27

140

to

200

28

to

35

224

to

250

40

to

45

160

to

224

35

to

50

236

to

315

50

to

65

224

to

355

60

to

90

375

to

560

90

to

120
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 44.1 /Überschriften/__Luftfilter @ 0\mod_1257341371650_9308.docx @ 9343 @ @ 1

กรองอากาศ
Pos: 44.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 44.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 44.4 /Inbetriebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN_Einbau Filtereinsätze @ 0\mod_1258365811110_9308.docx @ 9446 @ @ 1

การติดตั้งแผงกรองอากาศ
 ติดตั้งตัวกรองอากาศบนแผงรับตัวกรอง อย่างระมัดระวังไม่ทาํ ให้ตวั กรองอากาศเสี ยหาย
แล้วยึดตัวกรองอากาศด้วยขายึดทุกตําแหน่งให้แน่น ส่ วนการติดตั้งตัวกรองอากาศแบบทรงกระบอก
สวมสลักให้ลงในร่ องบนแผงรับตัวกรอง แล้วบิดกระบอกตัวกรองให้ลงล็อค
 อย่าทําให้แผงกรองอากาศเสี ยหาย
 ตรวจสอบว่าแผงกรองอากาศยึดติดกับโครงอย่างสนิทไม่มีรอยรั่ว
Pos: 44.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Luftfilter_ATEX @ 0\mod_1258365944257_9308.docx @ 9447 @ @ 1

ต้องใช้แผ่นกรองที่มีเครื่ องหมาย Ex รับรองกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์
Pos: 44.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN_Filterüberwachung @ 0\mod_1258366009246_9308.docx @ 9448 @ @ 1

การเฝ้ าสั งเกตสภาพแผงกรองอากาศ
ควรติดตั้งอุปกรณ์วดั ความดัน เพื่อการตรวจสอบวัดค่าความสกปรกของแผงกรองอากาศ (ยกเว้นแผงกรองอากาศชนิ ด

แอคิเวทด์คาร์บอน)

กรองอากาศและความต้ านทาน
ชนิดของกรองอากาศ

ค่ าความต้ านทานสู งสุ ดทีแ่ นะนําให้ เปลีย่ นกรอง

G1 - G4

150 Pa

M5 - M6, F7

200 Pa

F8 - F9

300 Pa

E10 - E12, H13

500 Pa

กรองอากาศแบบม้ วน
สําหรับของกรองอากาศแบบม้วนต้องปฏิบตั ิตามคู่มือการทํางานและการบริ การของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 44.7 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 44.8 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 44.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 44.10 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Luftfilter_Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258366415225_9308.docx @ 9449 @ @ 1

คําเตือน
อาจเกิดอาการแพ้ของผิวหนัง ตา หรื อจมูก หลอดลมและปอดได้ จากการที่ได้สัมผัสฝุ่ นผงจากกรองอากาศ
ใส่ เสื้ อผ้าที่ป้องกันฝุ่ นได้ ถ้าจําเป็ นให้สวมหน้ากากที่มีกรอง
และป้ องกันไม่ให้ฝนกระจายไปบริ
ุ่
เวณรอบๆรวมถึงไม่ไปปนเปื้ อนกรองอากาศชุดใหม่
Pos: 44.11 /Inbetriebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_Wartung_Ersatzfilter @ 0\mod_1258366506833_9308.docx @ 9450 @ @ 1

การเปลีย่ นกรองอากาศ
ควรมีกรองอากาศสํารองไว้อย่างน้อย 1 ชุด เก็บรักษากรองไว้ในสถานที่แห้งและไม่มีฝนุ่
อย่าให้แผงกรองสกปรกและเสี ยหาย ห้ามใช้กรองอากาศเกินกว่าอายุการใช้งานที่ผผู้ ลิตกําที่กาํ หนดไว้
Pos: 44.12 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Luftfilter_ATEX @ 0\mod_1258365944257_9308.docx @ 9447 @ @ 1

ต้องใช้แผ่นกรองที่มีเครื่ องหมาย Ex รับรองกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์
Pos: 44.13 /Inbetriebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_Wartung @ 0\mod_1258366603769_9308.docx @ 9451 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษากรองอากาศ
 ตรวจสอบแผงกรองอากาศเรื่ องความสะอาด ฝุ่ นผง กลิ่นต่างๆ ความเสี ยหายและการสึ กกร่ อน
 แผงกรองอากาศอนุภาค: ตรวจสอบแรงดันตกคร่ อมด้วยมาโนมิเตอร์
 แผงกรองชนิดแอคติเวทค์คาร์บอน การตรวจสอบทัว่ ไปอาจใช้วิธีดมกลิ่น (สําหรับการตรวจสอบที่แม่นยํา
ต้องส่ งตัวอย่างไปที่หอ้ งทดลองเพื่อตรวจสอบ)
นํ้าหนักของตัวกรองจะเพิม่ ขึ้นตามความชื้นที่สะสมอยูใ่ นตัวกรอง
 ตรวจสอบบ่ารับแผงกรองอากาศเรื่ องรอยรั่ว
การบํารุ งรักษากรองอากาศ– ทําการบํารุงรักษาเมือ่ จําเป็ น
 ให้เปลี่ยนแผงกรองอากาศทันทีถา้ พบว่ามีฝนผงเกาะมาก
ุ่
มีกลิ่น ฉี กขาดเสี ยหายหรื อมีรอยรั่ว
หรื อเมื่อค่าความต้านทานของกรองอากาศสูงถึงค่าสูงสุ ดของการใช้งาน:
1. แผงกรองใช้งานหลัง 12 เดือนนานที่สุด
2. แผงกรองใช้งานหลัง 24 เดือนนานที่สุด
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
อาจมีความจําเป็ นต้องเปลี่ยนกรองอากาศก่อนกําหนดถ้ามีการก่อสร้างหรื อปรับปรุ งอาคารซึ่ งมีผลทําให้
ฝุ่ นผงเกาะกรองอากาศมาก หรื อหลังการตวจสอบ เรื่ องความสะอาด
การเปลี่ยนกรองอากาศแผงเดียวจะกระทําได้ต่อเมื่อเกิดการฉี กขาดเสี ยหายเฉพาะแผงและการเปลี่ยน
ครั้งล่าสุ ดนานไม่เกิน 6 เดือน
ในการเปลี่ยนแผงกรองอากาศ จะต้องคํานึงถึงกฎข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมสภาวะแวดล้อม
ของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
Pos: 45 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 46.1 /Überschriften/__Schalldämpfer @ 0\mod_1257341372962_9308.docx @ 9344 @ @ 1

อุปกรณ์ เก็บเสี ยง
Pos: 46.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 46.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 46.4 /Inbetriebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer_IBN_Prüfung @ 0\mod_1258367412290_9308.docx @ 9452 @ @ 1

การตรวจสอบ
ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บเสี ยงสําหรับความเสี ยหายและความสกปรก
เรื่ องการซ่อมแซมและการทําความสะอาดให้ดูรายละเอียดด้านล่าง
Pos: 46.5 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 46.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 46.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 46.8 /Inbetriebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer_Wartung @ 0\mod_1258367626564_9308.docx @ 9453 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ เก็บเสี ยง
 ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บเสี ยงเรื่ อง ความสะอาด ฝุ่ นผง ความเสี ยหายและการสึ กกร่ อน
การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ เก็บเสี ยง– ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 การทําความสะอาดอุปกรณ์เก็บเสี ยง (ให้ดูเรื่ องการทําความสะอาด) ซ่อมอุปกรณ์เก็บเสี ยง ด้วยชุดซ่อม
(Repair kit)และแก้ใขการสึ กกร่ อน ถ้าจําเป็ นให้เอาตัวอย่างไปตรวจสอบ
Pos: 46.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer_Reinigung @ 0\mod_1258367796596_9308.docx @ 9454 @ @ 1

การทําความสะอาด
ให้ใช้เครื่ องดูดฝุ่ นทําความสะอาดบริ เวณผิวหน้า
Pos: 46.10 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Schalldämpfer_Wartung_Achtung @ 0\mod_1258367854283_9308.docx @ 9455 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
อย่าทําให้วสั ดุที่เป็ นตัวเก็บเสี ยงเกิดความเสี ยหาย .
Pos: 47 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 48.1 /Überschriften/__Lufterwärmer @ 0\mod_1257341374509_9308.docx @ 9345 @ @ 1

คอล์ยทําความร้ อน หรือ ฮีตติง่ คอยล์ (นํา้ ร้ อน, ไอนํา้ )
Pos: 48.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 48.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 48.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heißes Medium @ 0\mod_1258373301319_9308.docx @ 9457 @ @ 1

คําเตือน
อย่าเติม ไล่อากาศ หรื อถ่ายสารนําความร้อนออกขณะที่มีอุณภูมิสูง
เพราะอาจจะมีอนั ตรายจากการโดนลวกได้
Pos: 48.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_9308.docx @ 9458 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังอย่าไปสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
Pos: 48.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_9308.docx @ 9456 @ @ 1

คําเตือน
ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสนํ้ายากันนํ้าแข็งตัวขณะเติมหรื อไล่อากาศ เพราะว่ามีอนั ตรายจากสารพิษ
และกรด ให้สังเกตจากคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
Pos: 48.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Lufterwärmer_IBN_Achtung @ 0\mod_1258374753313_9308.docx @ 9463 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
อย่าใช้แรงดันเกินจากค่าที่ระบุ(ดูในเอกสารข้อมูลการออกแบบ)
ให้เติมสารป้ องกันการแข็งตัวของนํ้าหรื อแอนตี้ฟรี ซ หรื อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนํ้าแข็งตัว. .
เพื่อหลีกเหลี่ยงความเสี ยหายอันเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกิน เปิ ดสตีมเข้าคอล์ยต่อเมื่อพัดลมทํางาน
เท่านั้น ควรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศ (ถ้าพัดลมไม่ทาํ งานจะไม่ให้สตีมเข้าคอล์ย)
หรื ออุปกรณ์จาํ กัดความร้อนหรื อเท็มเพอเรเจอร์ลิมิตอร์
Pos: 48.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Lufterwärmer_IBN_ATEX @ 0\mod_1258374903528_9308.docx @ 9464 @ @ 1

ต้องติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้มีระยะห่างเพียงพอกับบริ เวณที่ใช้สารไวไฟในขบวนการผลิต
และอุณหภูมิสูงสุ ดของผิวหน้าคอล์ยร้อนต้องตํ่ากว่า อุณหภูมิจุดระเบิดตํ่าสุ ดของไอสารไวไฟ ตามมาตรฐาน
EN 1127
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 48.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Lufterwärmer/Lufterwärmer_Prüfung @ 0\mod_1258374972714_9308.docx @ 9465 @ @ 1

การตรวจสอบ
ตรวจสอบการต่อท่อนํ้าเข้า-ออกให้ถกู ต้องโดยมีทิศทางตามหลักการเคาน์เตอร์โฟลว์ (Counter flow principle)
การเติมนํา้
ต้องล้างระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อเอาสิ่ งสกปรกออกก่อน
และจะต้องเติมสารแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดให้ตรงตามที่ระบุในในเอกสารข้อมูลทางการออกแบบ
ด้วยความเข้มข้นที่ถกู ต้อง คุณภาพของนํ้าต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน VDI 2035 กรณี ที่ความเข้มข้นของสาร
ไกลย์คอล (Glycol) มากเกินไปจะทําให้ประสิ ทธิภาพการนําความร้อนลดลง
แต่ถา้ ความเข้มข้นน้อยเกินไปนํ้าจะแข็งตัวจะทําให้คอล์ยเสี ยหาย
การไล่ อากาศ
เมื่อเติมสารแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว จะต้องทําการไล่อากาศในคอล์ยทําความร้อนและในระบบ ณ
ที่จุดสู งสุ ดอย่างระมัดระวัง โดยการคลายสกรู ที่ขอ้ ต่อด้านบนหรื อสกรู สาํ หรับไล่อากาศโดยเฉพาะ
ถ้าไล่อากาศไม่ถูกวิธีจะมีอากาศค้างอยูภ่ ายในภายในคอล์ย ซึ่ งจะทําให้ความสามารถในการทําความร้อนลดลง
หลังการทดสอบ
หลังการทดสอบการทํางานให้ตรวจสอบรอยรั่วที่หน้าแปลน ขันสกรู และน๊อตที่ยดึ อีกครั้งถ้าพบว่าไม่แน่น
(ดูที่หน้า 17)
Pos: 48.10 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 48.11 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 48.12 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 48.13 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 48.14 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_9308.docx @ 9458 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังอย่าไปสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
Pos: 48.15 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Temperieren auf Umgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_9308.docx @ 9459 @ @ 1

คําเตือน
ก่อนที่จะเริ่ มทํางานกับเครื่ องควรปล่อยให้ชิ้นส่ วนต่างๆเย็นตัวลง / อุ่นขึ้นเท่ากับอุณภูมิหอ้ งก่อน
Pos: 48.16 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_9308.docx @ 9456 @ @ 1

คําเตือน
ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสนํ้ายากันนํ้าแข็งตัวขณะเติมหรื อไล่อากาศ เพราะว่ามีอนั ตรายจากสารพิษ
และกรด ให้สังเกตจากคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
Pos: 48.17 /Inbetriebnahme und Wartung/Lufterwärmer/Lufterwärmer_Wartung @ 0\mod_1258375212161_9308.docx @ 9466 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาคอล์ ยร้ อน
 ตรวจสอบคอล์ยร้อนเรื่ อง ความสะอาด ความสกปรกด้านที่อากาศผ่าน ความเสี ยหาย รอยรั่วและ
การสึ กกร่ อน
 ไล่อากาศออกจากคอล์ยร้อน
 ตรวจสอบความถูกต้องของ ทางเข้า/ทางออก
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันการเป็ นนํ้าแข็ง
(ตรวจสอบความเข้มข้นของสารกันนํ้าเข็งตัว)หรื อทดสอบเทอร์ โมสตัท
การบํารุ งรักษาคอล์ยร้ อน– ทําการบํารุ งรักษาเมื่อจําเป็ น
 ทําความสะอาดคอล์ยร้อนด้านที่อากาศเข้า (ดูเรื่ องการทําความสะอาด) แก้ใขความเสี ยหาย
รอยรั่วและการสึ กกร่ อน
Pos: 48.18 /Inbetriebnahme und Wartung/Lufterwärmer/Lufterwärmer_Reinigung @ 0\mod_1258375355516_9308.docx @ 9467 @ @ 1

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดคอล์ยที่ประกอบอยูใ่ นเครื่ องได้แต่ถา้ เข้าไม่ถึงให้ดึงออกมาทําความสะอาด
ความสกปรกที่เอาออกมาจากคอล์ยต้องไม่ไปปนเปื้ อนส่ วนต่างๆของเครื่ องที่อยูบ่ ริ เวณนั้น
กําจัดฝุ่ นและนํ้าล้างที่สกปรกอย่างระมัดระวัง
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
ควรสังเกตข้อต่างๆดังต่อไปนี้:
 ระวังอย่าทําให้แผ่นครี บงอ
 ใช้ลมอัดเป่ าทําความสะอาดและเป่ าในด้านตรงข้ามทิศทางการไหลของลม
 ห้ามใช้เครื่ องทําความสะอาดแรงดันสูงหรื อใช้เครื่ องทําความสะอาดไอนํ้าแรงดันสูง
 ทําความสะอาดด้วยนํ้าที่มีแรงดันตํ่า
นํา้ ยาทําความสะอาด
ใช้น้ าํ ยาทําความสะอาดที่มีค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ระหว่าง 7–9
Pos: 48.19 /Inbetriebnahme und Wartung/IBN&Wartung_Lufterwärmerund-kühler_Wartung_Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1261391266177_9308.docx @ 9581 @ @ 1

การหยุดใช้ งาน
ถ้าหยุดใช้งานคอล์ยนํ้าร้อนชัว่ คราว โดยเฉพาะประเทศที่มีอุณหภูมิเย็นถึงจุดเยือกแข็ง ต้องถ่ายนํ้าออกให้หมด
ถ้าไม่ได้เติมสารกันนํ้าแข็งตัว วิธีการทําคือให้คลายสกรู ไล่อากาศและสกรู เปิ ดนํ้าทิ้งออกให้หมดและให้ใช้ลมอัด
พัดลมหรื ออื่นๆเป่ าในคอล์ยแลกเปลี่ยนความร้อนแต่ละตัว เพราะถ้าปล่อยให้น้ าํ ไหลออกเองอาจมีน้ าํ ค้างอยูถ่ ึง
50% ซึ่ งจะเป็ นอันตรายต่ออุปกรณ์ดงั กล่าวเมื่ออากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง
การถ่ายนํ้าและสารกันนํ้าแข็งตัวออกให้ทาํ ตามคําแนะนําของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
การถอดประกอบ/ประกอบ คอยล์
 ปิ ดระบบนํ ้าเข้ า/ออก คอยล์ แล้ วเทนํ ้าออก
 ถอดระบบท่อนํ ้า และชุดไอดรอลิก
 ทําการถอดผนังเครื่ องด้ านหน้ าคอยล์ (ใช้ Torx T25 หรื อ ไขควง)
 (ในกรณีที่เป็ นคอยล์ทําความเย็น จะมีแผ่นกันนํ ้าคอนเดนซตที่ด้านล่างของคอยล์
ให้ ถอดแผ่นกันนํ ้าคอนเดนเซตออกก่อน)
 ดึง (สไลด์) คอยล์ออกมาทางด้ านหน้ า (ทางด้ านผนังเครื่ องที่ถอดไปแล้ วในข้ างต้ น)
 ตรวจสอบประเก็นต่างๆ ทําการเปลี่ยนประเก็นตัวที่ฉีกขาด แล้ วประกอบคอยกลับเข้ าไปตามเดิม
โดยย้ อนลําดับการประกอบที่กล่าวมาข้ างต้ น
Pos: 49 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 50.1 /Überschriften/__Elektro-Lufterwärmer @ 0\mod_1257341375744_9308.docx @ 9346 @ @ 1

เครื่องทําความร้ อนโดยใช้ ไฟฟ้าหรือ อิเลคทริคฮีตเตอร์
Pos: 50.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 50.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 50.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_9308.docx @ 9458 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังอย่าไปสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
Pos: 50.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX-Bauteile erden @ 0\mod_1257956926546_9308.docx @ 9426 @ @ 1

ให้ใช้ชิ้นส่ วนที่มีใบรับรองกันระเบิดกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ เท่านั้น
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชิ้นต้องติดตั้งสายดิน
Pos: 50.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Elektro-Lufterwärmer/Elektro-Lufterwärmer_Sicherheits-Temperaturbegrenzer @ 0\mod_1258387695243_9308.docx @ 9468 @ @ 1

สวิทซ์ ทที่ าํ งานตามอุณหภูมิ
ฮีตเตอร์แต่ละชุดจะต้องติดตั้งสวิทซ์ที่ทาํ งานตามอุณหภูมิ
ตัดการทํางานของฮีตเตอร์เพื่อความปลอดภัยเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่กาํ หนด
และจะต้องเป็ นชนิดที่รีเซ็ทโดยแมนนวล ให้ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ดงั กล่างด้วยเครื่ องเป่ าลมร้อน
คําแนะนํา
จะต้องติดตั้งเทอร์โมสตัทแบบ 3 จังหวะไว้ที่ดา้ นหลังของฮีตเตอร์ตามทิศทางการไหลของ
อากาศ โดยตั้งค่าดังนี้:
 ตัดวงจรเมื่ออุณหภูมิเกิน 40°C และต่อวงจรใหม่เมื่ออุณหภูมิต่าํ กว่า 40°C
 ตัดวงจรออกอย่างสิ้ นเชิงเมื่ออุณหภูมิเกิน 70°C
Pos: 50.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Elektro-Lufterwärmer_IBN_Achtung @ 0\mod_1258387913996_9308.docx @ 9470 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
ฮีตเตอร์ไฟฟ้ าจะใช้งานได้ต่อเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการไหลของอากาศร่ วมด้วยแต่ถา้ การระบายความร้อนไม่
เพียงพอ เช่น การปิ ดเมนสวิทซ์ในขณะที่ฮีตเตอร์ กาํ ลังทํางานอยู่ หรื อโดยการกดสวิทซ์ฉุกเฉิ นตัดกระแสไฟฟ้ า
อาจเกิดความร้อนสูงจนทําความเสี ยหายให้ฮีตเตอร์ไฟฟ้ า ตัวถัง และชิ้นส่ วนประกอบอื่นๆได้
Pos: 50.8 /Inbetriebnahme und Wartung/Elektro-Lufterwärmer/Elektro-Lufterwärmer_Strömungs-Überwachung @ 0\mod_1258387809768_9308.docx @ 9469 @ @ 1
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อุปกรณ์ ตรวจการไหลของอากาศ
การตรวจวัดการไหลของอากาศจะวัดจากค่าความแตกต่างของความดันอากาศที่พดั ลมโดยใช้สวิทช์ความดัน
และจะต้องตรวจการทํางานของสวิทช์ความดันช่วงทดสอบการเดินเครื่ อง
การใช้ กระแสไฟฟ้า
จะต้องทําการตรวจวัดการกินกระแสไฟฟ้ าทุกเฟสของฮีตเตอร์ อัตราการกินกระแสให้ดูที่เนมเพลท
ถ้าค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าเกินกว่าค่าที่กาํ หนด ต้องทําการแจ้งไปที่แผนกเทคนิคอลเซอร์วสิ ของบริ ษทั โรบาเธิร์ม
Pos: 50.9 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 50.10 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 50.11 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 50.12 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_9308.docx @ 9458 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังอย่าไปสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
Pos: 50.13 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Temperieren auf Umgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_9308.docx @ 9459 @ @ 1

คําเตือน
ก่อนที่จะเริ่ มทํางานกับเครื่ องควรปล่อยให้ชิ้นส่ วนต่างๆเย็นตัวลง / อุ่นขึ้นเท่ากับอุณภูมิหอ้ งก่อน
Pos: 50.14 /Inbetriebnahme und Wartung/Elektro-Lufterwärmer/Elektro-Lufterwärmer_Wartung @ 0\mod_1258387999663_9308.docx @ 9471 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาฮีตเตอร์ ไฟฟ้า
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์วดั การไหลของอากาศโดยการถอดท่อวัดแรงดันออกขณะพัดลมทํางานฮีตเ
ตอร์จะต้องหยุดทํางาน
 ตรวจสอบการทํางานของฮีตเตอร์ ความสะอาด สิ่ งปนเปื้ อน ความเสี ยหาย การสึ กกร่ อน และตัวยึด
 ตรวจสอบการทํางานของ เซฟตี้เทอร์โมสตัทเพื่อความปลอดภัยจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป
การบํารุ งรักษาฮีตเตอร์ ไฟฟ้า– ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 ทําความสะอาดฮีตเตอร์ไฟฟ้ า เปลี่ยนใหม่ถา้ เสี ยหายหรื อถูกกัดกร่ อน ขันสกรู ยดึ ให้แน่นอีกที
Pos: 51 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1

© robatherm

45

การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 52.1 /Überschriften/__Luftkühler @ 0\mod_1257341710373_9308.docx @ 9347 @ @ 1

คอล์ ยทําความเย็น (คอล์ ยนํา้ เย็น คอล์ ยนํา้ ยา)
Pos: 52.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 52.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 52.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_9308.docx @ 9456 @ @ 1

คําเตือน
ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสนํ้ายากันนํ้าแข็งตัวขณะเติมหรื อไล่อากาศ เพราะว่ามีอนั ตรายจากสารพิษ
และกรด ให้สังเกตจากคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
Pos: 52.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_9308.docx @ 9462 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังการสัมผัสผิวโลหะที่ร้อนหรื อ เย็น
Pos: 52.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Luftkühler_IBN_Achtung @ 0\mod_1258388509696_9308.docx @ 9472 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
อย่าให้แรงดันสู งเกินกว่าค่าที่กาํ หนด
เพื่อป้ องกันคอล์ยเป็ นนํ้าแข็ง :
ให้เติมสารกันนํ้าแข็งตัว หรื อติดตั้งคอล์ยเย็นหลังพรี ฮีตเตอร์
Pos: 52.7 /Inbetriebnahme und Wartung/Luftkühler/Luftkühler_Prüfung @ 0\mod_1258388563834_9308.docx @ 9473 @ @ 1

การตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้องของการต่อท่อเข้าและท่อออก ตามหลักการเคาน์เตอร์ โฟลว์
ในกรณี ที่เป็ นคอล์ยนํ้ายาจะต้องได้ยนิ เสี ยงไนโตรเจนไหลออกดัง “ฟี ด” ขณะเปิ ดข้อต่อคอล์ย
มิฉะนั้นจะแสดงว่าคอล์ยรั่ว กรุ ณาแจ้งไปที่แผนกเทคนิคอลเซอร์วสิ ของโรบาเธิร์ม
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การเติมนํา้
ต้องล้างระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อเอาสิ่ งสกปรกออกก่อน
และจะต้องเติมสารแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดให้ตรงตามที่ระบุในในเอกสารข้อมูลทางการออกแบบ
ด้วยความเข้มข้นที่ถกู ต้อง คุณภาพของนํ้าต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน VDI 2035 กรณี ที่ความเข้มข้นของสาร
ไกลย์คอล (Glycol) มากเกินไปจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพการนําความร้อนลดลง
แต่ถา้ ความเข้มข้นน้อยเกินไปนํ้าจะแข็งตัวจะทําให้คอล์ยเสี ยหาย
การไล่ อากาศ
เมื่อเติมสารแลกเปลี่ยนความเย็นแล้ว จะต้องทําการไล่อากาศในคอล์ยทําความเย็นและในระบบ ณ
ที่จุดสูงสุ ดอย่างระมัดระวัง
โดยการคลายสกรู ไล่อากาศที่ขอ้ ต่อด้านบนหรื อสกรู สาํ หรับไล่อากาศโดยเฉพาะถ้าไล่อากาศไม่ถูกวิธีจะมีอากาศ
ค้างอยูภ่ ายในคอล์ยเย็นซึ่ งจะทําให้ความสามารถในการทําความเย็นลดลง
หลังการทดสอบเดินเครื่อง
หลังการทดสอบเดินเครื่ องตรวจสอบรอยรั่วที่หน้าแปลน ขันสกรู และน๊อตที่ยดึ อีกครั้งถ้าพบว่าไม่แน่น
(ดูที่หน้า 17)
Pos: 52.8 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 52.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 52.10 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 52.11 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_9308.docx @ 9456 @ @ 1

คําเตือน
ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสนํ้ายากันนํ้าแข็งตัวขณะเติมหรื อไล่อากาศ เพราะว่ามีอนั ตรายจากสารพิษ
และกรด ให้สังเกตจากคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
Pos: 52.12 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_9308.docx @ 9462 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังการสัมผัสผิวโลหะที่ร้อนหรื อ เย็น
Pos: 52.13 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Temperieren auf Umgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_9308.docx @ 9459 @ @ 1

คําเตือน
ก่อนที่จะเริ่ มทํางานกับเครื่ องควรปล่อยให้ชิ้นส่ วนต่างๆเย็นตัวลง / อุ่นขึ้นเท่ากับอุณภูมิหอ้ งก่อน
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Pos: 52.14 /Inbetriebnahme und Wartung/Luftkühler/Luftkühler_Wartung @ 0\mod_1258388701310_9308.docx @ 9474 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาของคอล์ ยทําความเย็น
 ตรวจสอบคอล์ยเย็นเรื่ อง ความสะอาด สิ่ งสกปรกที่ตกค้าง ความชํารุ ดเสี ยหายต่างๆ
 ไล่อากาศออกจากคอล์ยเย็น
 ตรวจสอบความสกปรกของถาดรองนํ้าทิ้ง ให้ทาํ ความสะอาดถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบท่อนํ้าทิ้งและการทํางานของตัวดักนํ้า ให้ทาํ ความสะอาดถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบระดับนํ้าในตัวดักนํ้า เติมนํ้าถ้าระดับนํ้าตํ่า
 ตรวจสอบความถูกต้องของ ทางเข้า/ทางออก
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันการเป็ นนํ้าแข็ง (ตรวจสอบความเข้มข้นของสารกันนํ้าเข็งตัว
หรื อทดสอบเทอร์โมสตัทโดยใช้สเปร์ยเย็น
 ตรวจสอบการการเกิดนํ้าแข็งของคอล์ยนํ้ายา
การบํารุ งรักษาของคอล์ยทําความเย็น – ทําการบํารุงรักษาเมือ่ จําเป็ น
 ทําความสะอาดคอล์ยเย็นที่ดา้ นอากาศเข้า (ดูเรื่ องการทําความสะอาด) แก้ใขความเสี ยหาย
รอยรั่วและการสึ กกร่ อน
รอบการบํารุ งรักษาของ อุปกรณ์ ดกั หยดนํา้
 ตรวจสอบอุปกรณ์ดกั หยดนํ้า เรื่ องความสะอาด สิ่ งสกปรกที่ตกค้าง ความชํารุ ดเสี ยหายต่างๆ
การบํารุ งรักษาของอุปกรณ์ ดกั หยดนํา้ – ทําการบํารุงรักษาเมือ่ จําเป็ น
 ทําความสะอาดโดยดึงชุดดักหยดนํ้าออกมา ทําการถอดใบดักนํ้าแต่ละใบมาทําความสะอาดอย่างละเอียด
ให้ซ่อมแซมส่ วนที่เสี ยหายและขจัดสนิมออก
Pos: 52.15 /Inbetriebnahme und Wartung/Luftkühler/Luftkühler_Wartung_Reinigung @ 0\mod_1258389000184_9308.docx @ 9475 @ @ 1

การทําความสะอาด
ทําความสะอาดคอล์ยเย็นที่ประกอบแล้วแต่ถา้ เข้าไม่ถึงให้ดึงออกมาทําความสะอาด
ระวังอย่าให้ความสกปรกที่เอาออกมาจากคอล์ยไปเปอะเปื้ อนส่ วนต่างๆของเครื่ องที่อยูบ่ ริ เวณนั้น
กําจัดฝุ่ นและนํ้าล้างที่สกปรกอย่างระมัดระวัง
ปฏิบตั ิตามหัวข้อเหล่านี้:
 ระวังอย่าทําให้ครี บแลกเปลี่ยนอุณหภูมิคดงอ
 ใช้ลมอัดเป่ าทางด้านตรงข้ามทิศทางการไหลของอากาศ
 ห้ามใช้เครื่ องทําความสะอาดแรงดันสูงหรื อใช้เครื่ องทําความสะอาดไอนํ้าแรงดันสูง
 ทําความสะอาดด้วยนํ้าที่มีแรงดันตํ่า
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นํา้ ยาทําความสะอาด
ใช้น้ าํ ยาทําความสะอาดที่มีค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ระหว่าง 7–9 ถ้าจําเป็ น
Pos: 52.16 /Inbetriebnahme und Wartung/IBN&Wartung_Lufterwärmerund-kühler_Wartung_Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1261391266177_9308.docx @ 9581 @ @ 1

การหยุดใช้ งาน
ถ้าหยุดใช้งานคอล์ยนํ้าร้อนชัว่ คราว โดยเฉพาะประเทศที่มีอุณหภูมิเย็นถึงจุดเยือกแข็ง ต้องถ่ายนํ้าออกให้หมด
ถ้าไม่ได้เติมสารกันนํ้าแข็งตัว วิธีการทําคือให้คลายสกรู ไล่อากาศและสกรู เปิ ดนํ้าทิ้งออกให้หมดและให้ใช้ลมอัด
พัดลมหรื ออื่นๆเป่ าในคอล์ยแลกเปลี่ยนความร้อนแต่ละตัว เพราะถ้าปล่อยให้น้ าํ ไหลออกเองอาจมีน้ าํ ค้างอยูถ่ ึง
50% ซึ่ งจะเป็ นอันตรายต่ออุปกรณ์ดงั กล่าวเมื่ออากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง
การถ่ายนํ้าและสารกันนํ้าแข็งตัวออกให้ทาํ ตามคําแนะนําของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
การถอดประกอบ/ประกอบ คอยล์
 ปิ ดระบบนํ ้าเข้ า/ออก คอยล์ แล้ วเทนํ ้าออก
 ถอดระบบท่อนํ ้า และชุดไอดรอลิก
 ทําการถอดผนังเครื่ องด้ านหน้ าคอยล์ (ใช้ Torx T25 หรื อ ไขควง)
 (ในกรณีที่เป็ นคอยล์ทําความเย็น จะมีแผ่นกันนํ ้าคอนเดนซตที่ด้านล่างของคอยล์
ให้ ถอดแผ่นกันนํ ้าคอนเดนเซตออกก่อน)
 ดึง (สไลด์) คอยล์ออกมาทางด้ านหน้ า (ทางด้ านผนังเครื่ องที่ถอดไปแล้ วในข้ างต้ น)
 ตรวจสอบประเก็นต่างๆ ทําการเปลี่ยนประเก็นตัวที่ฉีกขาด แล้ วประกอบคอยกลับเข้ าไปตามเดิม
โดยย้ อนลําดับการประกอบที่กล่าวมาข้ างต้ น
Pos: 53 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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Pos: 54.1 /Überschriften/__Kälteanlage und Wärmepumpe @ 0\mod_1257341719170_9308.docx @ 9355 @ @ 1

การติดตั้งระบบนํา้ ยาทําความเย็น และฮีทปั๊ม
Pos: 54.2 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 54.3 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Kälteanlage_Vorsicht @ 0\mod_1258389691566_9308.docx @ 9478 @ @ 1

คําเตือน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสนํ้ายาทําความเย็นเนื่องจากผิวหนังและแขนขา จะถูกนํ้าแข็งกัด หรื อเป็ นอันตรายต่อดวงตา
ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลป้ องกันผลกระทบที่เกิดจากนํ้ายา ตามมาตรฐาน BGV D4.
เช่น แว่นป้ องกันตาและ ถุงมือเป็ นต้น!
นํ้ายาทําความเย็น (ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส) สามารถไล่ออ๊ กซิ เจนออกจากบรรยากาศรอบๆและทําให้
คนขาดอากาศหายใจได้ (ตามค่า TLV คือนํ้ายา R407C: 1.000 ppm ใน 8 ชัว่ โมง) ตามมาตรฐาน DIN 8960
ถ้ามีน้ าํ ยารั่วไหลอยู่ ต้องสวมใส่ หน้ากากช่วยหายใจชนิดพิเศษก่อนเข้าห้องเครื่ อง
ให้ศึกษาข้อมูลเรื่ องความปลอดภัย.
นํ้ายาทําความเย็นและนํ้ามันหล่อลื่นคอมเพรสเซ่อร์เมื่อถูกเปลวไฟจะก่อให้เกิดสารพิษซึ่ งทําอันตราย
ต่อสุ ขภาพ อย่าหายใจเอาสารพิษดังกล่าวเข้าไป ห้ามสูบบุหรี่ ในห้องเครื่ อง!
อาจเกิดอาการแพ้ถา้ สัมผัสหรื อกลืนนํ้ามันหล่อลื่นคอมเพรสเซ่อร์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสนํ้ามันดังกล่าว
ให้ศึกษาข้อมูลเรื่ องความปลอดภัยก่อน
Pos: 54.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX-Bauteile erden @ 0\mod_1257956926546_9308.docx @ 9426 @ @ 1

ให้ใช้ชิ้นส่ วนที่มีใบรับรองกันระเบิดกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ เท่านั้น
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชิ้นต้องติดตั้งสายดิน
Pos: 54.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Kälteanlage_Achtung1 @ 0\mod_1258389597665_9308.docx @ 9477 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
การติดตั้งและทดสอบระบบนํ้ายาทําความเย็นอาจจะกระทําโดยช่างจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อช่างชํานาญอื่นๆซึ่ ง
มอบหมายโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิต การซ่อมแซมและบํารุ งรักษาต้องใช้ช่างที่ชาํ นาญเฉพาะครื่ องปรับอากาศเท่านั้น

Pos: 54.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Kälteanlage/Kälteanlage_Wiederkehrende Prüfungen @ 0\mod_1258389415926_9308.docx @ 9476 @ @ 1

สําหรับการทํางานเกี่ยวกับเครื่ องปรับอากาศทั้งหมดต้องทําตามหนังสื อคู่มือ (กรุ ณาติดต่อกับทางบริ ษทั ฯ
ถ้าต้องการ) และใช้มาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิที่ถกู ต้อง (เช่น DIN EN 378, BGR 500 และ EC-F Gas
Directive)
สิ่ งทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับการทดสอบ
ต้องติดตั้งตัวเครื่ องรวมทั้งท่อลมให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนรวมทั้งมีพ้ืนที่ๆ คนเข้าถึงได้
และการจ่ายพลังงานเข้าเครื่ องต้องมีอย่างเพียงพอและถูกต้อง
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พืน้ ฐานสํ าหรับการรับประกัน
การรับประกันขึ้นอยูก่ บั สัญญาที่ทาํ ขึ้นกับบริ ษทั ผูเ้ ชี่ยวชาญงานระบบนํ้ายาทําความเย็นระบบนํ้ายาโดยใช้ร่วมกั
บประวัติงานของการบํารุ งรักษาและบันทึกการทํางานของตัวเครื่ อง
การทํางานของเครื่องทําความเย็น
เครื่ องทําความเย็นจะทํางานได้ต่อเมื่อ แอร์แฮนด์ลิ่งยูนิต (AHU) ต้องทํางาน การขัดข้องใดๆ
ของเครื่ องทําความเย็นจะมีสัญญานแสดงที่ตคู้ วบคุม
ต้องดําเนินการตามกฏระเบียบของท้องถิ่นนั้นๆ
การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ
การบํารุ งรักษาและการตรวจสอบให้ศึกษาจากสมุดคู่มือของระบบทําความเย็น
การตรวจสอบประจํา
ควรตรวจสอบอุปกรณ์แรงดันบางชิ้นเป็ นประจํา ตามกฏความปลอดภัย โดยบริ ษทั ที่ชาํ นาญงานโดยเฉพาะ
และต้องดําเนินการตามกฏระเบียบของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
Pos: 54.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Kälteanlage_Achtung2 @ 0\mod_1258389909549_9308.docx @ 9480 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
ควรใช้น้ าํ มันหล่อลื่นที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตคอมเพรสเซ่อร์กาํ หนดเท่านั้น (ดูขอ้ มูลที่ตวั คอมเพรสเซ่อร์)
มิฉะนั้นอาจจะทําให้คอมเพรสเซ่อร์เสี ยหายได้
Pos: 54.8 /Inbetriebnahme und Wartung/Kälteanlage/Kälteanlage_Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1258389848494_9308.docx @ 9479 @ @ 1

การหยุดใช้ งาน
การหยุดใช้งานให้ดูในสมุดคู่มือระบบนํ้ายาทําความเย็น
ให้ทาํ ตามกฎข้อขังคับของหน่วยงานสิ่ งแวดล้อม เมื่อจะทิ้งนํ้ายาทําความเย็นหรื อนํ้ามันหล่อลื่น
คอมเพรสเซ่อร์
Pos: 55 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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Pos: 56.1 /Überschriften/__Rotor-WRG @ 0\mod_1257341711498_9308.docx @ 9348 @ @ 1

อุปกรณ์ แลกเปลีย่ นความร้ อนชนิดโรตารี่
Pos: 56.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 56.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 56.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Rotor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_9308.docx @ 9481 @ @ 1

คําเตือน
กรณี ที่ไม่ได้ถอดสายไฟออกจากเครื่ องทุกเส้น
จะมีความเสี่ ยงอันตรายจากการถูกบีบอัดนิ้วมือจากการหมุนอย่างทันทีทนั ใดของโรเตอร์ เนื่องจาก
การทําความสะอาดอัตโนมัติ หรื อการทํางานอัตโนมัติหลังไฟฟ้ าดับ
Pos: 56.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX-Bauteile erden @ 0\mod_1257956926546_9308.docx @ 9426 @ @ 1

ให้ใช้ชิ้นส่ วนที่มีใบรับรองกันระเบิดกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ เท่านั้น
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชิ้นต้องติดตั้งสายดิน
Pos: 56.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Rotor-WRG/Rotor-WRG_Prüfung @ 0\mod_1258390251930_9308.docx @ 9482 @ @ 1

การตรวจสอบ
ก่อนทดสอบการทํางานของเครื่ องให้แน่ใจว่าไม่มีสี่งของใดๆไปขวางการหมุนของโรเตอร์
ให้เอาชิ้นส่ วนแปลกปลอมและฝุ่ นผงออกจากเครื่ องให้หมด
แผ่นซีลกันรั่ว
ตรวจสอบแรงกดของแผ่นซี ลกันรั่ว
ต้องติดแผ่นซี ลกันรั่วให้ชิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนมากที่สุดแต่ตอ้ งไม่เสี ยดสี กนั ระหว่างซี ลและวงล้อแม้กระทั่
งมีแรงดันขณะทํางาน
แบริ่ง
ในทางปฏิบตั ิแบริ่ งของโรเตอร์จะถูกตั้งศูนย์มาจากโรงงาน แต่บางสภาพการติดตั้งอาจจะต้องตั้งศูนย์แบริ่ งใหม่
กรุ ณาสังเกตจากคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
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อุปกรณ์ ขับเคลือ่ น
ให้ถอดฝาครอบชิ้นที่เครื่ องหมายติดอยูอ่ อกซึ่ งฝาครอบนี้จะอยูต่ รงมุมของโรเตอร์และตรวจสอบว่าสายพานตัววี
ว่ามีความตึงพอดี ตั้งสายพานด้วยอุปกรณ์ต้ งั ความตึงถ้าจําเป็ น
ขั้นตอนการตั้งสายพาน:
 คลายตัวล๊อกออก
 กดสายพานให้มีความตึงพอดี
 ขันตัวล๊อกให้แน่น
 ปิ ดฝาครอบ
เนื่องจากสายพานตัววีจะยืดตัวจากการใช้งาน ควรตวจสอบความตึงของสายพานเป็ นประจําโดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้งาน 400 ชัว่ โมงแรก
ตรวจสอบความเร็ วรอบของโรเตอร์ โดยการเปิ ดมอเตอร์ขบั
นับรอบโรเตอร์ และจับเวลาเพื่อเทียบกับค่าที่กาํ หนด (เช่น 10รอบต่อนาที สําหรับสัญญานเข้า10 โวล์ท)
สําหรับอุปกรณ์ควบคุมโรเตอร์ให้ดูจากคู่มือการ
ใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ทิศทางการหมุน
ตรวจสอบทิศทางการหมุนของโรเตอร์(ตามลูกศร) ถ้าหมุนผิดทาง ให้กลับขั้วสายไฟที่มอเตอร์
ถ้ามีอุปกรณ์ลา้ งทําความสะอาดติดตั้งมากับเครื่ อง
โรเตอร์ตอ้ งหมุนจากด้านอากาศทิ้งผ่านห้องทําความสะอาดไปยังด้านอากาศเข้า
แรงดันตกคร่ อม
เพื่อป้ องกันการผสมของอากาศเสี ยกับอากาศดี (อากาศทิ้งกับอากาศเข้า) ควรคํานึงถึงแรงดันทีเกิดขึ้น
โดยทางด้านอากาศดีให้สูงกว่าแรงดันด้านอากาศเสี ย เพื่อให้อากาศดีไหลไปยังด้านอากาศเสี ย
Pos: 56.7 /Inbetriebnahme und Wartung/Adiabate Abluftbefeuchtung @ 2\mod_1378803158959_9308.docx @ 32962 @ @ 1

การทําความชื้นแบบอะเดียบาติกสํ าหรับแอกแทร็กแอร์ (Extract Air)
ในกรณี ที่ความชื้นที่มากเกินไปจะทําความเสี ยหายให้แก่โรเตอร์
นํ้าที่ใช้สาํ หรับเครื่ องเติมความชื้น ถ้าเป็ นไปได้ให้ใช้น้ าํ ที่ได้ผา่ นกระบวนการ รี เวอรส์ ออสโมสิ ส (reverse
osmosis)
Pos: 56.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX_Zonenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_9308.docx @ 9483 @ @ 1

ต้องหลีกเลี่ยงการรั่วข้ามโซนของอากาศสําหรับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ ทุกเครื่ องในทุกกรณี
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Pos: 56.9 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 56.10 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 56.11 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 56.12 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Rotor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_9308.docx @ 9481 @ @ 1

คําเตือน
กรณี ที่ไม่ได้ถอดสายไฟออกจากเครื่ องทุกเส้น
จะมีความเสี่ ยงอันตรายจากการถูกบีบอัดนิ้วมือจากการหมุนอย่างทันทีทนั ใดของโรเตอร์เนื่องจากก
ารทําความสะอาดอัตโนมัติ หรื อการทํางานอัตโนมัติหลังไฟฟ้ าดับ
Pos: 56.13 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Achtung_Reinigung Wärmeübertrager @ 0\mod_1258373727824_9308.docx @ 9460 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
เพื่อป้ องกันความเสี ยหายขณะทําความสะอาด
ควรฉี ดนํ้าหรื อเป่ าลมให้ต้ งั ฉากกับผิวหน้าของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
Pos: 56.14 /Inbetriebnahme und Wartung/Rotor-WRG/Rotor-WRG_Wartung @ 0\mod_1258390577014_9308.docx @ 9484 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาของ HRS (ฮีทรีโคเวอรี่) โรเตอร์
 ตรวจสอบโรเตอร์เรื่ องสุ ขภาพศาสตร์ (ความสะอาด) ชิ้นส่ วนแปลกปลอม ความสกปรก ความเสี ยหาย
และการสึ กกร่ อน
 ตรวจสอบแผ่นซี ลกันรั่วเรื่ องความสกปรก ชิ้นส่ วนแปลกปลอม และแรงกด (ดูดา้ นบน)
 ตรวจสอบสายพานเรื่ องความสึ กหรอ และความตึง ตั้งสายพานให้ตึง(ดูดา้ นบน) หรื อเปลี่ยนถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบโรเตอร์เรื่ องความไม่สมดุลย์ ไม่หมุนส่ าย
 ตรวจสอบแบริ่ งเรื่ องความร้อนที่ผดิ ปรกติ สัน่ หรื อมีเสี ยงดัง ให้เปลี่ยนใหม่ถา้ จําเป็ น
(ไม่เกินอายุการใช้งานทางทฤษฏี)
 ตรวจสอบท่อนํ้าทิ้งและการทํางานของระบบดักนํ้าไซฟ่ อน ให้ทาํ ความสะอาดถ้าสกปรก
 ตรวจสอบระดับนํ้าของระบบดักนํ้าไซฟ่ อน ให้เติมนํ้าถ้าระดับนํ้าตํ่า
 ตรวจสอบการทํางานของของระบบควบคุมโรเตอร์ ปรับเซ็นเซ่อร์ถา้ จําเป็ น
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ แลกเปลีย่ นความร้ อนชนิดวงล้อ– ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 เอาชิ้นส่ วนแปลกปลอมออก ทําความสะอาด แก้ใขส่ วนที่เสี ยหายและส่ วนที่ถกู กัดกร่ อน
 ทําความสะอาดตัวโรเตอร์ ดว้ ยลมอัด หรื อเครื่ องฉี ดนํ้าแรงดันสูง (ให้ใช้น้ าํ อย่างเดียวโดยไม่ตอ้ งใส่ น้ าํ ยาล้าง)
เอานํ้าสกปรกออกด้วยความระมัดระวัง
 ทําความสะอาดแผ่นซี ล ให้เปลี่ยนใหม่ถา้ แผ่นซี ลสึ กหรอ
 ปรับแรงกดของแผ่นซี ล (ดูดา้ นบน)
 ถ่วงสมดุลย์ หรื อตั้งศูนย์โรเตอร์
Pos: 56.15 /Inbetriebnahme und Wartung/Rotor-WRG/Rotor-WRG_Wartung_Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1258390878692_9308.docx @ 9485 @ @ 1

การหยุดใช้ งาน
ถ้าหยุดใช้งานอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเป็ นระยะเวลานาน (เช่น ช่วงหน้าร้อน) ให้เปิ ดเครื่ องบ้างเป็ นระยะๆ
เพื่อให้โรเตอร์ทาํ ความสะอาดตัวเอง
Pos: 57 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 58.1 /Überschriften/__Platten-WRG @ 0\mod_1257341722904_9308.docx @ 9358 @ @ 1

อุปกรณ์ แลกเปลีย่ นความร้ อนชนิดแผ่ นหรือเพลทฮีตรีโคเวอรี่
Pos: 58.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 58.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 58.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Platten-WRG_IBN_Achtung @ 0\mod_1258391161268_9308.docx @ 9486 @ @ 1

ข้อควรระวัง
เพื่อป้ องกันอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเสี ยหาย
ห้ามใช้แรงแรงดันตกคร่ อมระหว่างซัพพลาย/รี เทิร์นสูงเกินกว่าแรงดันสูงสุ ดที่อนุญาต
(ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของอุปกรณ์ ประมาณ 1,000 Pa) ให้สังเกตข้อควรระวังการปิ ดของแดมเปอร์ (ดูที่หน้า 25)
Pos: 58.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX_Zonenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_9308.docx @ 9483 @ @ 1

ต้องหลีกเลี่ยงการรั่วข้ามโซนของอากาศสําหรับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ ทุกเครื่ องในทุกกรณี
Pos: 58.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Platten-WRG/Platten-WRG_Prüfung @ 0\mod_1258391245747_9308.docx @ 9487 @ @ 1

การตรวจสอบ
ตรวจสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่น เรื่ องฝุ่ นผง, และความสกปรก(ทําความสะอาดถ้าจําเป็ น)
(ดูดา้ นล่าง)
Pos: 58.7 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา

การบํารุงรักษา
Pos: 58.8 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 58.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 58.10 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Achtung_Reinigung Wärmeübertrager @ 0\mod_1258373727824_9308.docx @ 9460 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
เพื่อป้ องกันความเสี ยหายขณะทําความสะอาด
ควรฉี ดนํ้าหรื อเป่ าลมให้ต้ งั ฉากกับผิวหน้าของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
Pos: 58.11 /Inbetriebnahme und Wartung/Platten-WRG/Platten-WRG_Wartung @ 0\mod_1258391302056_9308.docx @ 9488 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาของอุปกรณ์ แลกเปลีย่ นความร้ อนชนิดแผ่น
 ตรวจสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นเรื่ องสุ ขภาพศาสตร์ (ความสะอาด) ชิ้นส่ วนแปลกปลอม
ความสกปรก ความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน
 ตรวจสอบท่อนํ้าทิ้งและการทํางานของตัวดักนํ้า ตัวดักนํ้าแบบไซฟ่ อน ให้ทาํ ความสะอาดถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบระดับนํ้าในตัวดักนํ้า เติมนํ้าถ้าระดับนํ้าตํ่า
การบํารุ งรักษาของอุปกรณ์ แลกเปลีย่ นความร้ อนชนิดแผ่น– ทําการบํารุงรักษาเมื่อจําเป็ น
 เอาชิ้นส่ วนแปลกปลอมออก ทําความสะอาด แก้ใขความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน
 ทําความสะอาดด้วยลมอัด (Compressed air) หรื อเครื่ องฉี ดนํ้าแรงดันสูง (ให้ใช้น้ าํ อย่างเดียว)
เอานํ้าสกปรกออกด้วยความระมัดระวัง
Pos: 59 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 60.1 /Überschriften/__Wärmerohr-WRG @ 0\mod_1257341712576_9308.docx @ 9349 @ @ 1

ฮีทไปป์
Pos: 60.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 60.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 60.4 /Inbetriebnahme und Wartung/Wärmerohr-WRG/Wärmerohr-WRG_Prüfung @ 0\mod_1258443318168_9308.docx @ 9489 @ @ 1

การตรวจสอบ
ตรวจสอบ ฮีทไปป์ เรื่ องฝุ่ นผง และความสกปรก ทําความสะอาดถ้าจําเป็ น (ดูดา้ นล่าง)
Pos: 60.5 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 60.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 60.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 60.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Wärmerohr-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258443402736_9308.docx @ 9490 @ @ 1

คําเตือน
เป็ นอันตรายถึงชีวิตได้เมื่อเติมแก๊สด้วยความดันสูง อย่าทําให้ท่อแตกหรื อทําให้ท่อร้อนจัด (เช่นความร้อนจาก
หัวเชื่อมแก๊ส)
Pos: 60.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Wärmerohr-WRG/Wärmerohr-WRG_Wartung @ 0\mod_1258443481790_9308.docx @ 9491 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาฮีทไปป์
 ตรวจสอบฮีทไปป์ เรื่ องสุ ขภาพศาสตร์ (ความสะอาด) สิ่ งปนเปื้ อน ความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน
 ตรวจสอบท่อนํ้าทิ้งและการทํางานของตัวดักนํ้า ตัวดักนํ้าแบบไซฟ่ อน ให้ทาํ ความสะอาดถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบระดับนํ้าในตัวดักนํ้า เติมนํ้าถ้าระดับนํ้าตํ่า
การบํารุ งรักษาท่ อความร้ อน– ทําการบํารุงรักษาเมือ่ จําเป็ น
 ทําความสะอาดฮีทไปป์ ด้านอากาศเข้า แก้ใขความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน
Pos: 60.10 /Inbetriebnahme und Wartung/Wärmerohr-WRG/Wärmerohr-WRG_Reinigung @ 0\mod_1258443605956_9308.docx @ 9492 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
การทําความสะอาด
กรุ ณาสังเกตข้อต่างๆดังต่อไปนี้:
 หลีกเลี่ยงการทําให้แผ่นระบายความร้อนบิดงอ
 ใช้ลมอัด (Compressed air) เป่ าทําความสะอาดและเป่ าในด้านตรงข้ามทิศทางการไหลของลม
 ห้ามใช้เครื่ องทําความสะอาดแรงดันสูงหรื อใช้เครื่ องทําความสะอาดไอนํ้าแรงดันสูง
 ทําความสะอาดด้วยนํ้าที่มีแรงดันตํ่า
นํา้ ยาทําความสะอาด
ใช้น้ าํ ยาทําความสะอาดที่มีค่า pH ระหว่าง 7ถึง 9 ถ้าต้องการ
Pos: 61 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 62.1 /Überschriften/__Entfeuchtungsrotor @ 0\mod_1257341713529_9308.docx @ 9350 @ @ 1

วงล้ อดูดความชื้นหรือเดซิแคนท์ โรเตอร์
Pos: 62.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 62.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 62.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Rotor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_9308.docx @ 9481 @ @ 1

คําเตือน
กรณี ที่ไม่ได้ถอดสายไฟออกจากเครื่ องทุกเส้น
จะมีความเสี่ ยงอันตรายจากการถูกบีบอัดนิ้วมือจากการหมุนอย่างทันทีทนั ใดของโรเตอร์เนื่องจากกา
รทําความสะอาดอัตโนมัติ หรื อการทํางานอัตโนมัติหลังไฟฟ้ าดับ
Pos: 62.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Entfeuchtungsrotor_Achtung @ 0\mod_1258443758050_9308.docx @ 9493 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
ถ้าการทดสอบการเดินเครื่ องกระทําอย่างไม่ถกู วิธีอาจจะเกิดสิ่ งต่างๆเหล่านี้ซ่ ึ งจะทําความเสี ยหายแก่
ตัวเครื่ องได้ เช่น ความร้อนสูงเกิน สารเคมีที่เครื อบโรเตอร์ถกู ทําลายหรื อมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของโรเตอร์ มีความจําเป็ นอย่างยิง่ เลยที่จะต้องสังเกตจากข้อมูลของบริ ษทั ผูผ้ ลิตโรเตอร์
(กรุ ณาติดต่อบริ ษทั ฯถ้าต้องการ)
ห้ามเปิ ดเครื่ องที่โรเตอร์ทาํ จาก ลิทเที่ยมคลอไรด์ (Li Cl) ขณะที่อากาศชื้นมากจนกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้า
หรื อล้างโรเตอร์ ดว้ ยนํ้า
การทดสอบการเดินเครื่ องต้องทําตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิตโรเตอร์คู่กบั การทดสอบการเดินเครื่ อง
ซึ่ งเขียนขึ้นโดยบริ ษทั โรบาเธิร์ม (ดูที่หน้า 52)
Pos: 62.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsrotor_Rotordrehzahl @ 0\mod_1258443875981_9308.docx @ 9494 @ @ 1

ความเร็วรอบของโรเตอร์
โรเตอร์ของเครื่ องดูดความชื้นทํางานด้วย ความเร็ วรอบตํ่ากว่าการทํางานของเครื่ อง HRS มากฉะนั้นจะต้อง
ตรวจสอบความเร็ วรอบที่กาํ หนด เช่นโรเตอร์ของเครื่ องดูดความชื้นหมุนที่ 10 รอบต่อชัว่ โมง ณ สัญญานเข้า
2โวล์ท หรื อไพออริ ต้ ีคอนแทคปิ ด (แตะถึงกัน) แต่เครื่ อง HRS ทํางานที่ 10 รอบต่อนาที ณ สัญญานเข้า 10โวล์ท
แรงดันตกคร่ อม
เพื่อป้ องกันการผสมของอากาศชึ้นมาด้านอากาศเข้า
ควรคํานึงถึงแรงดันด้านอากาศแห้งให้สูงกว่าแรงดันด้านอากาศชึ้น เพื่อให้อากาศแห้งไหลไปยังด้านอากาศชึ้น
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Pos: 62.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX_Zonenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_9308.docx @ 9483 @ @ 1

ต้องหลีกเลี่ยงการรั่วข้ามโซนของอากาศสําหรับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ ทุกเครื่ องในทุกกรณี
Pos: 62.8 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 62.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 62.10 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 62.11 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Rotor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_9308.docx @ 9481 @ @ 1

คําเตือน
กรณี ที่ไม่ได้ถอดสายไฟออกจากเครื่ องทุกเส้น
จะมีความเสี่ ยงอันตรายจากการถูกบีบอัดนิ้วมือจากการหมุนอย่างทันทีทนั ใดของโรเตอร์เนื่องจากกา
รทําความสะอาดอัตโนมัติ หรื อการทํางานอัตโนมัติหลังไฟฟ้ าดับ
Pos: 62.12 /Inbetriebnahme und Wartung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsrotor_Wartung @ 0\mod_1258444066338_9308.docx @ 9495 @ @ 1

งานบํารุ งรักษา
งานบํารุ งรักษาต้องทําตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิตโรเตอร์ (กรุ ณาติดต่อบริ ษทั ฯ ถ้าต้องการ)
รอบการบํารุ งรักษาของโรเตอร์ ดูดความชื้น
 ตรวจสอบโรเตอร์เรื่ องเรื่ องสุ ขภาพศาสตร์ (ความสะอาด) ชิ้นส่ วนแปลกปลอม ความสกปรก ความเสี ยหาย
และการสึ กกร่ อน
 ตรวจสอบแผ่นซี ลกันรั่วเรื่ องความสกปรก ชิ้นส่ วนแปลกปลอม และแรงกด (ดูดา้ นบน)
 ตรวจสอบสายพานเรื่ องความสึ กหรอและความตึง ตั้งสายพานให้ตึงหรื อเปลี่ยนถ้าจําเป็ น(ดูดา้ นบน)
 ตรวจสอบโรเตอร์เรื่ องความไม่สมดุลย์ ไม่หมุนส่ าย
 ตรวจสอบแบริ่ งเรื่ องความร้อนผิดปรกติ สั่นหรื อมีเสี ยงดัง ให้เปลี่ยนใหม่ถา้ จําเป็ น
(ไม่เกินอายุการใช้งานทางทฤษฏี)
 ตรวจสอบการทํางานของของระบบควบคุมโรเตอร์ ปรับเซ็นเซ่อร์ถา้ จําเป็ น
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การบํารุ งรักษาของโรเตอร์ ดูดความชื้น – ทําการบํารุงรักษาเมือ่ จําเป็ น
 เอาชิ้นส่ วนแปลกปลอมออก ทําความสะอาด แก้ใขความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน
 ทําความสะอาดตัวโรเตอร์ ตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ถ้าใช้น้ าํ ล้างอาจทําให้ตวั โรเตอร์ บางชนิดเสี ยหายได้!
 ทําความสะอาดแผ่นซี ล ให้เปลี่ยนใหม่ถา้ แผ่นซี ลสึ กหรอ
 ปรับแรงกดของแผ่นซี ล (ดูดา้ นบน)
 ถ่วงสมดุลย์ หรื อตั้งศูนย์โรเตอร์
Pos: 62.13 /Inbetriebnahme und Wartung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsrotor_Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1258444668801_9308.docx @ 9496 @ @ 1

การหยุดใช้ งาน
ถ้าหยุดใช้งานเป็ นระยะเวลานาน ให้เปิ ดเครื่ องบ้างเป็ นระยะๆตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
เพื่อไล่ความชื้นให้ตวั โรเตอร์ เอง
Pos: 63 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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Pos: 64.1 /Überschriften/__Brennkammer @ 0\mod_1257341714560_9308.docx @ 9351 @ @ 1

ห้ องเผาไหม้ หรือคอมบัสชั่นแชมเบอร์
Pos: 64.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 64.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 64.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_9308.docx @ 9458 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังอย่าไปสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
Pos: 64.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Brennkammer_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258444793747_9308.docx @ 9497 @ @ 1

คําเตือน
ให้สังเกตข้อกําหนดของมาตรฐาน DIN 4794, DIN 4755 and DVGW-worksheet (German Technical and
Scientific Association for Gas and Water) G600.
จะเกิดอันตรายจากไฟไหม้ถา้ มีสารไวไฟมาสัมผัสห้องเผาไหม้
Pos: 64.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Brennkammer/Gasflächenbrenner_IBN_ATEX @ 0\mod_1258444798263_9308.docx @ 9498 @ @ 1

ห้ามใช้งานในบริ เวณที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
ให้ไล่ไอระเหยของสารไวไฟจนแน่ใจว่าหมดก่อนที่จะจุดเบิร์นเน่อร์
Pos: 64.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung @ 0\mod_1258444898137_9308.docx @ 9499 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
การทดสอบห้องเผาไหม้และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครั้งแรก ต้องกระทําโดยบุคคลากรของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่ถกู แต่งตั้งโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตตามมาตรฐาน DIN 4794
Pos: 64.8 /Inbetriebnahme und Wartung/Brennkammer/Brennkammer_Flammtopf @ 0\mod_1258445003949_9308.docx @ 9500 @ @ 1

หัวครอบเปลวไฟ (Flame pot)
ตรวจสอบตําแหน่งของหัวครอบเปลวไฟว่าต้องอยูใ่ นแนวดิ่งกับผนังด้านหลัง.
การติดตั้งเบิร์นเน่ อร์
การติดตั้งเบิร์นเน่อร์น้ าํ มันหรื อแก๊สต้องทําตามคู่มือการติดตั้งของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ต่อท่อนํ้ามันหรื อท่อแก๊ส
ติดตั้งและเดินสาย เซ็นเซ่อร์ และเทอร์โมสตัท
และต้องใช้งานตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิตอย่างเคร่ งคัด.
Pos: 64.9 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung2 @ 0\mod_1258445096156_9308.docx @ 9501 @ @ 1
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ข้ อควรระวัง
ต้องติดตั้งสวิทซ์ฉุกเฉิ นควบคุมการทํางานของครื่ องและอุปกรณ์ทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัย
ความร้อนสูงเกิน จะทําความเสี ยหายให้หอ้ งเผาไหม้ ตัวถัง ชิ้นส่ วนที่ประกอบ และอื่นๆได้
ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการระบายความร้อนไม่เพียงพอ เช่นการกดสวิทซ์ฉุกเฉิ นหรื อตัดการทํางาน
ฉุกเฉิ นจากอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆขณะที่เบิร์นเน่อร์กาํ ลังทํางาน
จะเกิดอันตรายจากไฟไหม้ถา้ มีสารไวไฟมาสัมผัสห้องเผาไหม้
ตรวจสอบการไหลของอากาศเข้าและออกของห้องเผาไหม้วา่ สมํ่าเสมอดี!
Pos: 64.10 /Inbetriebnahme und Wartung/Brennkammer/Brennkammer_Verbrennungsluft @ 0\mod_1258445162394_9308.docx @ 9502 @ @ 1

อากาศทีใ่ ช้ เผาไหม้
ความต้องการอากาศที่ใช้เผาไหม้ (อากาศของสภาพแวดล้อมปรกติ) เบิร์นเน่อร์ที่ติดตั้ง 1kWจะใช้อากาศ
ประมาณ 1 m³/h ควรออกแบบช่องอากาศเข้าในอาคารตามมาตรฐาน TRGI ด้วยความเร็ วลมสูงสุ ด
ไม่เกิน 1 เมตรต่อวินาที หรื อพื้นที่หน้าตัดไม่นอ้ ยกว่า 150 ตารางเซ็นติเมตร
ปล่องไอเสี ย
ต่อท่อไอเสี ยกับปล่องตามข้อกําหนดมาตรฐานทัว่ ไป ค่าสารต่างๆในไอเสี ยที่ปล่อยออกมาในบรรยากาศ
ต้องไม่เกินกฎมาตรฐานที่กาํ หนดโดยวิศวกรรมโยธาและทางราชการ(กระทรวงอุตสาหกรรม)
ความพร้ อมในการทํางาน
เตรี ยมพร้อมในการทํางานตามข้อต่างดังนี้:
 ไล่อากาศในท่อนํ้ามันหรื อท่อแก๊ส
 ตรวจสอบการตั้งค่าที่เทอร์โมสตัท3 จังหวะ:
 หัวเผา ประมาณ 70°C
 พัดลม ประมาณ 40°C
 ตําแหน่งของเซ็นเซ่อร์ ประมาณ 10 cm ในทิศทางที่อากาศผ่านจากห้องเผาไหม้
 สําหรับเบิร์นเน่อร์2 จังหวะตรวจสอบการตั้งค่าที่เทอร์ โมสตาร์ทเดี่ยวที่ ประมาณ 60°C
เบิร์นเนอร์
การเปิ ดเบิร์นเน่อร์ ให้ทาํ งานต้องทําตามคู่มือการทดสอบของบริ ษทั ผูผ้ ลิตอย่างเคร่ งคัด
ให้แน่ใจว่าพัดลมทํางานตลอดเวลาตั้งปริ มาณการไหลของนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่ให้เกินอัตราการไหลปรกติ (Qn)
สําหรับเบิร์นเน่อร์ที่ใช้แก็สจําเป็ นต้องติดตั้งแก็สมิเตอร์
ตรวจสอบเปลวไฟ เปลวไฟต้องไม่สัมผัสผนังห้องเผาไหม้
ให้ใช้หวั ต่อขยายเปลวไฟหรื อใช้หวั ฉี ดที่มีมุมฉี ดอื่นๆ
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Pos: 64.11 /Inbetriebnahme und Wartung/Brennkammer/Brennkammer_Regel-und Sicherheitsorgane @ 0\mod_1258445298181_9308.docx @ 9503 @ @ 1

อุปกรณ์ ควบคุมและอุปกรณ์ ความปลอดภัย
ตรวจสอบเทอร์โมสตัท3 จังหวะ:
 พัดลมควรเริ่ มทํางานที่อุณภูมิ 40°C ตามที่ต้ งั “พัดลม”
ใช้เครื่ องเป่ าลมร้อนทดสอบการทํางานของเทอร์ โมสตัท

เบิร์นเน่อร์ตอ้ งต้องหยุดทํางานที่อุณภูมิ 70°C ตามที่ต้ งั “เบิร์นเนอร์”
ใช้เครื่ องเป่ าลมร้อนทดสอบการทํางานของเทอร์ โมสตัท

ทดสอบการทํางานของตัว เซพตี้เทมเปอเรจอร์ลิมิตเตอร์ (STL)
โดยใช้เครื่ องเป่ าลมร้อนเป่ าไปที่กระเปาะรับอุณภูมิ เบิร์นเน่อร์จะต้องหยุดทํางานที่อุณภูมิประมาณ100°C
และ STL จะต้องล๊อก แต่ถา้ ไม่ทาํ งานอัตโนมัติดงั ที่กล่าวมาให้ปิดเบิร์นเน่อร์ เปลี่ยนเทอร์โมสตัท3
จังหวะและทําการทดสอบใหม่ท้ งั หมดตั้งแต่ตน้ .
 ปลดล๊อก STL โดยกดที่ปุ่มรี เซ็ท
การตรวจสอบการทํางานของเทอร์ โมสตาร์ทเดี่ยวก็ทาํ เหมือนกับเทอร์โมสตัท3 จังหวะคือ
เบิร์นเน่อร์จงั หวะที่สองจะทํางานและหยุดทํางานที่อุณภูมิประมาณ 60°C.
การควบคุมแดมเปอร์
สําหรับห้องเผาไหม้ที่มีบายพาส ต้องตรวจสอบทิศทางการปิ ด เปิ ดของแดมเปอร์
ถ้าจําเป็ นให้กลับทิศทางการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์โดยการปรับที่สวิทซ์ควบคุมทิศทางหมุน
สําหรับรายระเอียดให้ดูที่หน้า 25
การควบคุมอุณหภูมหิ ้ องเผาไหม้ :
 ถ้าความต้องการความร้อนเพิ่ม แดมเปอร์ของห้องเผาไหม้จะต้องเปิ ดและบายพาสแดมเปอร์ตอ้ งปิ ด
แต่ถา้ ความต้องการความร้อนลดลงแดมเปอร์จะทํางานตรงข้ามกัน
 เพื่อเป็ นการประกันว่าห้องเผาไหม้มีการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ
แดมเปอร์ของห้องเผาไหม้จะต้องไม่ปิดสนิทโดยเหรื อมีช่องว่างระหว่างใบแดมเปอร์ ไม่นอ้ ยกว่า 10
มิลลิเมตร และมีลิมิตสวิทซ์ สําหรับตัดการทํางานของเบิร์นเน่อร์
การควบคุมอุณหภูมขิ อง ฟลูแก็ส:
 เมื่ออุณหภูมิของฟลูแก็สน้อยกว่าอุณหภูมิดา้ นตํ่าที่ต้ งั ไว้ แดมเปอร์ของห้องเผาไหม้ (ถ้ามี)จะต้องปิ ด
และบายพาสแดมเปอร์ตอ้ งเปิ ด แต่เมื่ออุณหภูมิของฟลูแก็สมากกว่าอุณหภูมิดา้ นสูงที่ต้ งั ไว้
จะต้องลดปริ มาณความร้อนของเบิร์นเน่อร์ลง
Pos: 64.12 /Inbetriebnahme und Wartung/Brennkammer/Brennkammer_Abgaswerte @ 0\mod_1258445465032_9308.docx @ 9504 @ @ 1
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ค่ าของไอเสี ย
ค่าของไอเสี ยที่ปล่อยออกมาต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน DIN 4794
 อุณหภูมิสูงสุ ดของไอเสี ย ประมาณ 210°C (กฏหมายป้ องกันสิ่ งแวดล้อม ให้ดูฉบับล่าสุ ด)
 อุณหภูมิต่าํ สุ ดของไอเสี ย ประมาณ 150°C (เพื่อลดการเกิดคอนเดนเสท)
ให้สังเกตเวลาการทํางานตํ่าสุ ดของเบิร์นเน่อร์
ค่าต่างๆที่ต้ งั ทั้งหมดต้องบันทึกเป็ นเอกสารและเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจสอบได้ภายหลัง
คอนเดนเสท
ท่อคอนเดนเสทต้องต่อไปยังถังเก็บอย่างถูกหลักวิชาการและนําคอนเดนเสทไปบําบัดให้ถูกต้องตามกฏหมายรว
มทั้งคอนเดนเสทที่รั่วไหลออกมาภายนอกโดยบังเอิญ
Pos: 64.13 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1
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การบํารุงรักษา
Pos: 64.14 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_Schichtbetrieb @ 0\mod_1258445554940_9308.docx @ 9505 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
ทํางานกะเดียว อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ ปี
ทํางาน 2 กะ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ ปี
ทํางาน 3 กะ
หรื อทํางานแบบอื่นๆ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ ปี
Pos: 64.15 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 64.16 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_9308.docx @ 9458 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังอย่าไปสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
Pos: 64.17 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Temperieren auf Umgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_9308.docx @ 9459 @ @ 1

คําเตือน
ก่อนที่จะเริ่ มทํางานกับเครื่ องควรปล่อยให้ชิ้นส่ วนต่างๆเย็นตัวลง / อุ่นขึ้นเท่ากับอุณภูมิหอ้ งก่อน
Pos: 64.18 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Brennkammer_Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258445621242_9308.docx @ 9506 @ @ 1

คําเตือน
ให้สังเกตข้อกําหนดของมาตรฐาน DIN 4794, DIN 4755 and DVGW-worksheet G600
เมื่อทํางานเกี่ยวกับหัวครอบเปลวไฟ ควรใส่ อุปกรณ์ป้องกันร่ างกาย (เช่นถุงมือ แว่นตา กรองปิ ดจมูก)
ให้สังเกตจากเอกสารด้านความปลอดภัย (กรุ ณาติดต่อบริ ษทั ถ้าต้องการ)
จะเกิดอันตรายจากไฟไหม้ถา้ มีสารไวไฟ
มาสัมผัสห้องเผาไหม้
Pos: 64.19 /Inbetriebnahme und Wartung/Brennkammer/Brennkammer_Wartung @ 0\mod_1258445672953_9308.docx @ 9507 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาห้ องเผาไหม้
 ถอดเบิร์นเน่อร์ออก ตรวจสอบความสกปรก ความเสี ยหายหรื อรอยรั่วของห้องเผาไหม้
ถ้าพบความเสี ยหายหรื อรอยรั่วต้องแจ้งไปยังบริ ษทั ผูผ้ ลิตทันทีเพื่อทําการซ่อมแซม
ห้ามเปิ ดเบิร์นเน่อร์จนกว่าจะซ่อมห้องเผาไหม้ให้เรี ยบร้อยก่อน
การบํารุ งรักษาห้ องเผาไหม้ – ทําการบํารุงรักษาเมื่อจําเป็ น
 หลังจากการทําความสะอาดผิวหน้าของรี ฮีทติ้งคอล์ย แล้วใช้เครื่ องดูดฝุ่ นที่หอ้ งเผาไหม้ถา้ จําเป็ น
รอบการบํารุ งรักษาหัวครอบเปลวไฟ
 ตรวจสอบหัวครอบเปลวไฟเรื่ องความเสี ยหาย รอยแตกเล็กน้อยถือว่าปรกติ
ให้เปลี่ยนใหม่ถา้ รอยแตกมากบิดเบียวจนเสี ยรู ปหรื อใช้งานมากกว่า 5,000 ชัว่ โมง
จะตรวจสอบหัวครอบเปลวไฟได้ตอ้ งถอดแผ่นเบิร์นเน่อร์และฝาครอบห้องเผาใหม้ออกก่อน.
© robatherm
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รอบการบํารุ งรักษา
 ถอดฝาสําหรับตรวจสอบและ ฝาสําหรับทําความสะอาดของห้องเผาไหม้ออก ถอดตัวกวนอากาศ
ออกมาตรวจสอบสภาพทัว่ ไป ให้เปลี่ยนใหม่ถา้ ถูกกัดกร่ อนมาก
 ตรวจสอบอุปกรณ์น้ าํ ทิ้งและทําความสะอาดถ้าจําเป็ น
การบํารุ งรักษา– ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 ทําความสะอาดผิวท่อความร้อนรอง (Reheating surface pipes)
ด้วยแปรงลวดสแตนแลสและทําความสะอาดถาดรองด้วยเครื่ องดูดฝุ่ น
รอบการบํารุ งรักษาเบิร์นเนอร์
 หลังจากทําความสะอาดห้องเผาไหม้เรี ยบร้อยแล้ว
ให้ทาํ การบํารุ งรักษาเบิร์นเน่อร์ตามคู่มือการบํารุ งรักษาของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและตามมาตรฐาน DIN 4755
หรื อDVGW-worksheet G600
 วัดค่าแก็สต่างๆของไอเสี ย ตามข้อกําหนดของกฎหมายป้ องกันสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
 ทําการบันทึกค่าต่างๆและทําสําเนาส่ งไปยังบริ ษทั ผูผ้ ลิตทุกครั้ง
 ตรวจสอบท่อแก็ส ข้อต่อ และระบบควบคุมเรื่ องการรั่วไหล ให้ทาํ การซ่อมแซมถ้าพบรอยรั่ว
รอบการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ควบคุมและอุปกรณ์ ความปลอดภัย
 ตรวจสอบเหมือนตอนที่ทดสอบการเดินเครื่ อง
รอบการบํารุ งรักษาแดมเปอร์ ของบายพาสและแดมเปอร์ ห้องเผาไหม้
 การบํารุ งรักษาให้ดูที่หวั ข้อแดมเปอร์
 ตรวจสอบทิศทางการทํางานให้ดูที่หวั ข้อการทดสอบการทํางาน
โดยปรกติคนกวาดปล่องไฟจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการบํารุ งรักษาท่อไอเสี ย
Pos: 65 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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Pos: 66.1 /Überschriften/__Gasflächenbrenner @ 0\mod_1257341715607_9308.docx @ 9352 @ @ 1

แก็สเซอร์ เฟซเบิร์นเน่ อร์
Pos: 66.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 66.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 66.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Gasflächenbrenner_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258446710420_9308.docx @ 9508 @ @ 1

คําเตือน
ปริ มาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในอาคารต้องไม่เกินค่าที่กาํ หนดโดยทางราชการ
ห้ามใช้อากาศหมุนเวียนภายใน และห้ามเข้าไปขณะเครื่ องกําลังทํางาน เพราะจะเกิดอันตรายจากการถูกไฟลวก
Pos: 66.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Brennkammer/Gasflächenbrenner_IBN_ATEX @ 0\mod_1258444798263_9308.docx @ 9498 @ @ 1

ห้ามใช้งานในบริ เวณที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
ให้ไล่ไอระเหยของสารไวไฟจนแน่ใจว่าหมดก่อนที่จะจุดเบิร์นเน่อร์
Pos: 66.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Gasflächenbrenner_IBN_Achtung @ 0\mod_1258446787601_9308.docx @ 9509 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
การทดสอบ แก็สเซอร์เฟซเบิร์นเน่อร์ และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ครั้งแรก
ต้องกระทําโดยบุคคลากรของบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่ถกู แต่งตั้งโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตตามมาตรฐาน DIN
4794 และบุคคลผูน้ ้ ีตอ้ งถูกรับรองว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องแก็ส โดย DVGW ด้วย
จะเกิดอันตรายจากไฟไหม้ถา้ มีสารไวไฟมาสัมผัสเปลวไฟ
Pos: 66.7 /Inbetriebnahme und Wartung/Gasflächenbrenner/Gasflächenbrenner_Vorschriften @ 0\mod_1258446867162_9308.docx @ 9510 @ @ 1

กฎข้ อบังคับ
เมื่อทําการติดตั้ง แก็สเซอร์เฟซเบิร์นเน่อร์ ต้องทําตามทุกข้อของคู่มือเล่มนี้ร่วมกับคําแนะนําใดๆของเจ้าหน้าที่
ผูม้ ีหน้าที่เซ็นใบอนุญาตรับรองการติดตั้ง ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับทุกข้อของทางราชการและตามมาตรฐาน
DVGW and TRGI อย่างเคร่ งคัด
การต่ อท่ อแก็สและอุปกรณ์ ควบคุม
ต่อระบบอุปกรณ์ควบคุมแก๊สเข้ากับท่อเมนแก๊ส ให้แน่ใจว่าไม่มีแรงเค้นที่ขอ้ ต่อ ชนิดและความดันของแก็ส
ต้องเหมาะกับระบบควบคุม ต้องติดตั้งวาล์วระบายที่นอกอาคาร
ติดตั้งและเดินสาย เซ็นเซ่อร์ และเทอร์โมสตาร์ทของห้อง
ทดสอบการรั่ว
ตรวจสอบท่อแก็ส ข้อต่อและระบบควบคุมเรื่ องการรั่วไหลโดยใช้เครื่ องมือทดสอบการรั่ว (Testing instrument)
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Pos: 66.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung2 @ 0\mod_1258445096156_9308.docx @ 9501 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
ต้องติดตั้งสวิทซ์ฉุกเฉิ นควบคุมการทํางานของครื่ องและอุปกรณ์ทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัย
ความร้อนสูงเกิน จะทําความเสี ยหายให้หอ้ งเผาไหม้ ตัวถัง ชิ้นส่ วนที่ประกอบ และอื่นๆได้
ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการระบายความร้อนไม่เพียงพอ เช่นการกดสวิทซ์ฉุกเฉิ นหรื อตัดการทํางาน
ฉุกเฉิ นจากอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆขณะที่เบิร์นเน่อร์กาํ ลังทํางาน
จะเกิดอันตรายจากไฟไหม้ถา้ มีสารไวไฟมาสัมผัสห้องเผาไหม้
ตรวจสอบการไหลของอากาศเข้าและออกของห้องเผาไหม้วา่ สมํ่าเสมอดี!
Pos: 66.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Gasflächenbrenner/Gasflächenbrenner_Betriebsbereitschaft @ 0\mod_1258447018456_9308.docx @ 9511 @ @ 1

ความพร้ อมในการใช้ งาน
ทําให้พร้อมในการใช้งาน:
 ไล่อากาศในท่อแก๊ส
 ตรวจสอบค่ามาตรฐานที่ต้ งั ของ Safety temperature limiter = 60°C
ต้องเปิ ดช่องอากาศเข้าอาคารและช่องระบายแก๊สระหว่างการทํางานของเครื่ อง
เบิร์นเนอร์
การเปิ ดเบิร์นเน่อร์ให้ทาํ งาน ต้องทําโดยบุคคลากรจากแผนกบริ การลูกค้าของบริ ษทั โรบาเธิร์ม (The robatherm
customer service) นอกจากจะมีการตกลงเป็ นอย่างอื่น
ให้สังเกตการทํางานอย่างต่อเนื่องของพัดลมอัดอากาศเข้าและพัดลมดูดอากาศออก โดยไม่ใช้อากาศหมุนเวียน
เลขตําแหน่งของอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้ไปนี้เป็ นของภาพที่หน้า 74:
 เปิ ดวาว์ล (1), ตรวจสอบแรงดันที่มาโนมิเตอร์(11)
แรงดันที่อ่านได้จะต้องเท่ากับแรงดันที่กาํ หนดไว้ที่เนมเพลท
 ตั้งค่าตํ่าสุ ดที่สวิทซ์แรงดันแก็ส (9) (Min.pressure switch).
 ตั้งค่าสูงสุ ดที่สวิทซ์แรงดันแก็ส (10) (Max.pressure switch)
 ตั้งค่าตํ่าสุ ดที่สวิทซ์แรงดันอากาศที่แผงเบิร์นเน่อร์
 สําหรับเครื่ องที่มีพดั ลมช่วยเผาไหม้ ให้ต้ งั ค่าตํ่าสุ ดที่สวิทซ์แรงดันอากาศของพัดลมช่วยเผาไหม้
 ตั้งอุณหภูมิหอ้ งตามที่ตอ้ งการให้สูงกว่าอุณหภูมิภายนอก
 บิดสวิทซ์ควบคุมที่ตไู้ ฟฟ้ าไปที่ “ฮีตติ้ง”
เครื่ องจะเริ่ มสตาร์ทเบิร์นเนอร์
ในกรณี ที่เครื่ องหยุดทํางานจากความผิดปรกติ ให้ทาํ การสตาร์ทใหม่หลายๆครั้ง (เนื่องจากมีอากาศค้างอยู)่

70

© robatherm

การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
ในกรณี ที่เบิร์นเน่อร์ไม่ติดถึงแม้วา่ มีแก็สที่เบิร์นเนอร์:
 ตรวจสอบความถูกต้องการไล่อากาศของท่อแก๊ส
 ตรวจสอบสายไฟที่อุปกรณ์ควบคุม (6, 9, 10, 15, 16) ว่าได้ต่ออย่างถูกต้อง
 ตรวจสอบฟิ วส์ของวงจรควบคุม
 ตรวจสอบสายไฟในตูค้ วบคุมไฟฟ้ าและสายไฟที่ต่อออกไปยังอุปกรณ์ภายนอก ให้แก้ไขถ้าพบว่าไม่ถกู ต้อง
 ตรวจสอบอีเลคโทรดสําหรับจุดเปลวไฟ
ในกรณี ที่มีเปลวไฟติดช่วงเวลาสั้นๆถึงแม้วา่ มีแก็สที่เบิร์นเน่อร์:
 ตรวจสอบ ยูวีไดโอด ว่าได้ต่ออย่างถูกต้องและสี เปลี่ยน ให้เปลี่ยนถ้าจําเป็ น
 สําหรับเครื่ องที่มีตวั ควบคุมไอออนไนเซชัน่ ให้ตรวจสอบแท่งไอออนไนเซชัน่ ถ้ามีฝนจั
ุ่ บให้ทาํ ความสะอาด
แท่งไอออนไนเซชัน่ ต้องไม่ไปแตะส่ วนที่เป็ นโลหะและตรวจสอบส่ วนที่เป็ นฉนวนด้วย
 ตรวจสอบทิศทางการหมุนของพัดลมสําหรับเครื่ องที่มีพดั ลมช่วยเผาไหม้
ให้สลับขั้วสายไฟถ้าพัดลมหมุนผิดทาง
Pos: 66.10 /Inbetriebnahme und Wartung/Gasflächenbrenner/Gasflächenbrenner_IBN-und Wartungsarbeiten @ 0\mod_1258447177708_9308.docx @ 9512 @ @ 1

การทดสอบเดินเครื่องและงานบํารุงรักษา
งานบํารุ งรักษาต้องทําตามข้อต่างๆดังต่อไปนี้เหมือนการทดสอบเดินเครื่ อง
ทดสอบการทํางานของตัว STL เช่นใช้เครื่ องเป่ าลมร้อนเป่ าไปที่กระเปาะรับอุณภูมิ
เบิร์นเน่อร์จะต้องหยุดทํางาน ณ อุณภูมิที่จาํ กัดไว้ และ STL จะต้องล๊อกตัวเอง
แต่ถา้ เบิร์นเน่อร์ ไม่หยุดทํางานอัตโนมัติดงั ที่กล่าวมา ให้ปิดเบิร์นเน่อร์ แล้วเปลี่ยน STL
และทําการทดสอบใหม่ท้ งั หมดตั้งแต่ตน้ ปลดล๊อกโดยการกดปุ่ มรี เซ็ท
ตรวจสอบว่าได้ต้ งั ปริ มาตรอากาศตามที่กาํ หนด ให้ปรับแต่งถ้าตั้งไม่ตรง
ปรับการจ่ายแก็สโดยการหมุนที่สกรู ของเพรสเช่อร์เรกูเลเตอร์ (3) โดยดูที่มิเตอร์ แก๊ส
(เปิ ดวาล์วควบคุมแก็ส (7) ซึ่ งขับโดยเซอร์โวมอเตอร์ให้สุด)
ที่โหลดสูงสุ ด (แดมเปอร์ ควบคุมแก็ส (7) เปิ ดสุ ด) แรงดันแก็สที่มาโนมิเตอร์จะต้องเท่ากับแรงดันที่เนมเพสท
ตั้งอุณหภูมิที่อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของท่อลมหรื อของห้องให้ต่าํ กว่าอุณหภูมิปัจจุบนั วาล์วควบคุมแก็ส (7)
จะต้องปิ ด (เบิร์นเน่อร์หยุดทํางาน)
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ตั้งอัตราการไหลของแก็สให้ต่าํ สุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้ให้ทาํ ดังนี้คือ:
1 ตั้งสัญญานควบคุมของวาล์วควบคุมแก็ส (7) ที่ 0%
2 ตั้งลิมิตสวิทซ์ใน แอคชูเอเตอร์ ให้เห็นเปลวไฟพอติด ตรวจสอบทางช่องมอง
ตั้งกลับไปที่โหลดสูงสุ ด วาล์วควบคุมแก็ส (7) เปิ ดสุ ด
ตั้งแรงดันให้ต่าํ จนสวิทซ์ปิด ที่สวิทซ์แรงดันแก็ส (10)
ตั้งค่า : ค่าที่สวิทซ์ปิด + ประมาณ 20%
สวิทซ์แรงดันแก็สตํ่าสุ ด (9) ยังคงตั้งตํ่าสุ ดเหมือนเดิม
ตรวจสอบทิศทางการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์วาล์วควบคุมแก็ส (7)
ถ้าตั้งอุณหภูมิที่อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของห้องให้สูงกว่าอุณหภูมิปัจจุบนั วาล์วควบคุมแก็ส (7) จะต้องเปิ ด
และในทางกลับกัน ตั้งตํ่ากว่าวาล์วจะต้องปิ ด
ตรวจสอบการทํางานพื้นฐานของระบบควบคุม
ตั้งค่าที่เซ็นเซ่อร์และที่เทอร์ โมสตัทให้เท่ากับค่าที่กาํ หนด
ตรวจสอบรอยรั่วของท่อแก็สทั้งหมดอย่างละเอียดโดยใช้สเปรย์ตรวจรอยรั่ว ถ้าพบรอยรั่วให้แก้ใขให้เรี ยบร้อย
สําหรับเครื่ องที่มีพดั ลมช่วยเผาไหม้ ตั้งแรงดันอากาศเผาไหม้ที่ตวั จํากัดแรงดูด ให้ทาํ ตามคู่มือการใช้งานของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเบิร์นเน่อร์อย่างเคร่ งคัด
ตั้งสวิทซ์แรงดันอากาศที่พดั ลมช่วยเผาไหม้
ตั้งค่า : ค่าที่สวิทซ์ปิด – 20%
ตั้งช่องลมเข้าเบิร์นเน่อร์ (Burner slit): ความดันตกคร่ อมปกติ (Nominal pressure loss)
ที่ช่องลมเข้าเบิร์นเน่อร์ควรจะประมาณ 180 to 250 Pa
ตั้งสวิทซ์แรงดันอากาศ ที่ช่องลมเข้าเบิร์นเน่อร์ :
ตั้งค่า : ความดันศูนย์เสี ยปรกติ ที่ช่องลมเข้าเบิร์นเน่อร์ - 40%
ค่าต่างๆที่ต้ งั ทั้งหมดต้องบันทึกเป็ นเอกสารและเก็บเป็ นไฟล์ประวัติการตั้งค่า
Pos: 66.11 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1
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การบํารุงรักษา
Pos: 66.12 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_Schichtbetrieb @ 0\mod_1258445554940_9308.docx @ 9505 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
ทํางานกะเดียว อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ ปี
ทํางาน 2 กะ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ ปี
ทํางาน 3 กะ
หรื อทํางานแบบอื่นๆ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ ปี
Pos: 66.13 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 66.14 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Gasflächenbrenner_Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258447370135_9308.docx @ 9513 @ @ 1

คําเตือน
ห้ามเข้าไปขณะเครื่ องกําลังทํางานพราะจะเกิดอันตรายจากไฟลวกได้
จะเกิดอันตรายจากไฟไหม้ถา้ มีสารไวไฟมาสัมผัสห้องเผาไหม้.
Pos: 66.15 /Inbetriebnahme und Wartung/Gasflächenbrenner/Gasflächenbrenner_Wartung @ 0\mod_1258447409059_9308.docx @ 9514 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาของ แก็สเซอร์ เฟซเบิร์นเน่ อร์
 ตรวจสอบท่อแก็ส ข้อต่อ และระบบควบคุมเรื่ องการรั่วไหล ให้ทาํ การซ่อมแซมถ้าพบรอยรั่ว
 งานบํารุ งรักษาทั้งหมดต้องทําเหมือนตอนทดสอบการเดินเครื่ อง
 ให้แน่ใจว่ารู อากาศทุกรู ไม่ตนั โดยใช้แปรงปัดสิ่ งสกปรกออก
และตรวจสอบรู หวั ฉี ดของแก็สให้ใช้เข็มแยงหัวฉี ดทําความสะอาดรู หวั ฉี ดถ้าจําเป็ น
ห้ามไปแตะหัวจุดเปลวไฟ (Ignition electrode) หรื อ อุปกรณ์ควบคุม
 ตรวจสอบระยะห่างของหัวจุดเปลวไฟ (Ignition electrodes) ให้ปรับแต่งถ้าระยะห่างไม่ตรงตามที่กาํ หนด
สําหรับการดูแลยูว:ี
 ถอด ยูวเี ซล ออก ทําความสะอาดด้วยผ้านิ่มๆแล้วใส่ เข้าที่เดิม ให้เปลี่ยนใหม่ถา้ สี เปลี่ยน
สําหรับการดูแลไอออนไนเซชัน่ :
 ถอดแท่งไอออนไนเซชัน่ ออก ทําความสะอาดด้วยผ้านิ่มๆแล้วใส่ เข้าที่เดิม
การบํารุ งรักษาของ แก๊ สเซอร์ เฟสเบิร์นเนอร์ ถ้ าจําเป็ น
 ต้องใช้ผเู้ ชี่ยวชาญในการเปลี่ยนชิ้นส่ วนที่เสี ยหาย ตามวิธีการปฏิบตั ิตามที่กล่าวมา (ดูที่หน้า69)
ชิ้นส่ วนที่ใช้เปลี่ยนต้องเป็ นรุ่ นและสเป็ ค ที่ถกู ต้อง!
Pos: 66.16 /Inbetriebnahme und Wartung/Gasflächenbrenner/_Aufbau der Gasregelstrecke @ 0\mod_1258447614268_9308.docx @ 9515 @ @ 1

© robatherm

73

การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา

โครงสร้ างของระบบแก็ส
Pos: 66.17 /Inbetriebnahme und Wartung/Gasflächenbrenner/Gasflächenbrenner_Aufbau Gasregelstrecke @ 0\mod_1258447659685_9308.docx @ 9516 @ @ 1

Pos: 66.18 /Inbetriebnahme und Wartung/Gasflächenbrenner/_Bestandteile der Gasregelstrecke @ 0\mod_1258448543027_9308.docx @ 9518 @ @ 1

ส่ วนประกอบของระบบแก็ส
Pos: 66.19 /Inbetriebnahme und Wartung/Gasflächenbrenner/Gasflächenbrenner_Bestandteile der Gasregelstrecke @ 0\mod_1258447757174_9308.docx @ 9517 @ @ 1
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สวิทซ์ แรงดันแก็สด้ านแรงดันตํา่ below เฝ้ าระวังแรงดันแก็ส
เบิร์นเน่ อร์ จะดับถ้ าแรงดันแก็ส
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14
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o

อุปกรณ์ วดั การไหลของแก็ส

แก็สมิเตอร์ : วัดการไหลของแก็ส (Vgas)
(ติดตั้งอแดปเตอร์ )

15
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วาล์วแม่ เหล็ก

สํ าหรับหัวฉีดที่สอง

16
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อุปกรณ์ ตรวจการรั่ว

ตรวจสอบการรั่วของวาล์วแม่ เหล็กทั้งสอง

* (< 0.1 bar) แรงดันตํ่าน้อยกว่า 0.1 บาร์
** (> 0.1 - 4 bar) แรงดันปานกลางมีค่าสูงกว่า 0.1 บาร์ จนถึง 4 บาร์
X ติดตั้งตามมาตรฐาน DIN และ TRGI
- ไม่จาํ เป็ น
o อุปกรณ์พิเศษ
Pos: 67 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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Pos: 68.1 /Überschriften/__Sprühbefeuchter @ 0\mod_1257341717060_9308.docx @ 9353 @ @ 1

เครื่องเติมความชื้นชนิดสเปรย์ นํา้ หรือสเปรย์ ฮิวมิดไิ ฟเออร์
Pos: 68.2 /Inbetriebnahme und Wartung/Überdruckklappe/_Beschaffenheit von Frisch- und Umlaufwasser @ 0\mod_1258474965883_9308.docx @ 9519 @ @ 1

คุณภาพของนํา้ สะอาดและนํา้ หมุนเวียน
Pos: 68.3 /Inbetriebnahme und Wartung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_Frisch/Umlaufwasser @ 0\mod_1258475050116_9308.docx @ 9520 @ @ 1

ก่อนทดสอบเดินเครื่ องต้องตรวจสอบคุณภาพของนํ้าสะอาด (นํ้าเติม) และนํ้าหมุนเวียน
นํา้ สะอาด
 วิเคราะห์คุณสมบัติของนํ้าสะอาด
(โดยทัว่ ไปการปะปาส่ วนท้องถิ่นจะมีการตรวจวัดอยูแ่ ล้วซึ่ งอาจติดต่อขอข้อมูลได้)
 ความกระด้างของนํ้าทั้งหมดตํ่ากว่า 7° dH
 คุถภาพของต้องเป็ นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดคุณสมบัติของนํ้าดื่ม
นํา้ หมุนเวียน
ข้อจํากัดสําหรับคุณภาพของนํ้าหมุนเวียน (แนะนําให้ดูจากมาตรฐาน VDI 3803 และ German Printing Trades
Association):

ความต้ องการทัว่ ไป

ห้ องคอมพิวเตอร์

ห้ องปลอดเชื้อและห้ องสะอาด

Elec. conductivity
(μS/cm)

< 1.000*

< 300

< 120**

Carbonate hardness
(° dH)

<4

<4

<4

Chloride (g/m³)

< 180

< 180

< 180

Sulphate (g/m³)

< 150

< 100

< 100

pH-value

7 to 8.5

7 to 8.5

7 to 8.5

คุณภาพ
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Germ count (KBE/ml)

< 1.000

< 100

< 10

Legionella
(KBE/100ml)

< 100

< 100

< 100

Thickening Count

2 to 4

2 to 6***

2 to 8***

CBU = colony building units
*)
**)
***)

อาจจําเป็ นต้องใช้ Soft Water สําหรับการทําความชื้นเกิน 95% RH. ค่าตัวนําไฟฟ้ าสูงสุ ด 800 μS/cm
จําเป็ นต้องใช้ ระบบกรองนํ้าแบบ RO. (ค่าตัวนําไฟฟ้ าน้อยกว่า 120 μS/cm)
สําหรับห้องปราศจากเชื้อและห้องสะอาด ค่าด้านตํ่าไม่ตอ้ งวัดเพิ่ม แต่ค่าด้านสู งต้องวัดเพิ่ม

Pos: 68.4 /Inbetriebnahme und Wartung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_Eindickungszahl @ 0\mod_1258475685116_9308.docx @ 9521 @ @ 1

Thickening count
สร้างค่า thickening count
โดยคํานวณจากค่าจากการวิเคราะห์คุณสมบัติของนํ้าสะอาดและค่าลิมิตคุณภาพของนํ้าหมุนเวียน (ดูที่ตาราง):
Thickening count – ค่าแนะนําของนํ้าหมุนเวียน / ค่าของนํ้าสะอาด
ด้วยวิธีน้ ีตอ้ งคํานวณ Thickening count สําหรับค่าตัวนําไฟฟ้ า ความกระด้าง คลอไรด์ และซัลเฟต ค่าThickening
count ตํ่าสุ ดที่คาํ นวณได้ควรจะใกล้เคียงกับค่าที่แนะนําในตารางด้านบน ในกรณี ที่ค่าตํ่ากว่า 2
ต้องดําเนิ นการเพิ่มเติมกับระบบปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
ให้ติดต่อบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่ องระบบปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
Pos: 68.5 /Inbetriebnahme und Wartung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_Einstellwert @ 0\mod_1258475857461_9308.docx @ 9522 @ @ 1

การตั้งค่ า
การตั้งค่าสําหรับการเฝ้ าระวังเรื่ องสุ ขภาพศาสตร์ (ความสะอาด) สามารถหาได้จาก Thickening count ตํ่าสุ ด:
ลิมิตค่าตัวนําไฟฟ้ า = Thickening count ตํ่าสุ ด x ค่าตัวนําไฟฟ้ าของนํ้าสะอาด
(นําไปใช้สาํ หรับอุปกรณ์ระบายนํ้าหมุนเวียนทิ้งหรื อการควบคุมเรื่ องสุ ขภาพศาสตร์)
ช่วงเวลาการทําความสะอาด = ปริ มาตรนํ้าในอ่าง x (Thickening count – 1) / ปริ มาตรนํ้าที่ระเหยไป
นําไปใช้ต้ งั เวลาสําหรับการควบคุมเรื่ องสุ ขภาพศาสตร์ (การควบคุมเรื่ องความสะอาด)
ข้ อสํ าคัญ
ค่าต่างๆที่คาํ นวณได้น้ ี เป็ นค่าโดยประมาณไม่ได้ไปทดแทนการเฝ้ าระวังเรื่ องการนับจํานวนเชื้อจุลินทรี ย ์
โรบาเธิร์มแนะนําให้ใช้ระบบทดสอบที่เรี ยกว่า ดิปสไลด์ (Dip-Slides)
และทําตามคู่มือการใช้งานระบบทดสอบดังกล่าว
© robatherm
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แรงดันนํา้ สะอาด (นํา้ เติม)
ใช้วาล์วลูกลอยได้สาํ หรับแรงดันนํ้าไม่เกิน 6 บาร์
โรบาเธิร์มแนะนําให้ใช้แรงดันนํ้าสะอาดอย่างน้อย 3 บาร์ ถา้ แรงดันตํ่ากว่า3 บาร์ให้ติดตั้งปั้มเพิม่ แรงดัน

Pos: 68.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Adiabate Abluftbefeuchtung @ 2\mod_1378803158959_9308.docx @ 32962 @ @ 1

การทําความชื้นแบบอะเดียบาติกสํ าหรับแอกแทร็กแอร์ (Extract Air)
ในกรณี ที่ความชื้นที่มากเกินไปจะทําความเสี ยหายให้แก่โรเตอร์
นํ้าที่ใช้สาํ หรับเครื่ องเติมความชื้น ถ้าเป็ นไปได้ให้ใช้น้ าํ ที่ได้ผา่ นกระบวนการ รี เวอรส์ ออสโมสิ ส (reverse
osmosis)
Pos: 68.7 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 68.8 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 68.9 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX-Bauteile erden @ 0\mod_1257956926546_9308.docx @ 9426 @ @ 1

ให้ใช้ชิ้นส่ วนที่มีใบรับรองกันระเบิดกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ เท่านั้น
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชิ้นต้องติดตั้งสายดิน
Pos: 68.10 /Inbetriebnahme und Wartung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_IBN_Reinigung @ 0\mod_1258475963254_9308.docx @ 9523 @ @ 1

การทําความสะอาด
กําจัดชิ้นส่ วนแปลกปลอมออกจากอ่างนํ้าของเครื่ องเติมความชื้น ทําความสะอาดสิ่ งสกปรกด้วยนํ้าและ
นํ้ายาทําความสะอาด (ชนิ ดไม่มีฟอง ค่า pH 7 – 9)
ข้ อสํ าคัญ
อย่าให้มีเศษโลหะตกค้างอยูใ่ นอ่างนํ้า มิฉะนั้นจะทําให้อ่างนํ้าถูกกัดเป็ นรู ได้!
การเติมนํา้
เติมนํ้าลงที่อ่างนํ้าของเครื่ องเติมความชื้นตํ่ากว่ารู น้ าํ ล้น 10 to 20 มิลลิเมตร และตั้งวาล์วลูกลอยที่ระดับนี้โดยการ
ปรับที่สกรู หวั ขึ้นลาย
ข้ อสํ าคัญ
เมื่อเปิ ดเครื่ องเติมความชึ้นจะต้องมีอากาศไหลผ่านมีความเร็ วอย่างน้อย 1 เมตรต่อวินาที
(ซึ่ งสัมพันธ์กนั กับพื้นที่หน้าตัดภายในเครื่ อง)
ต้องไม่ให้น้ าํ กรองไปสัมผัสกับชิ้นส่ วนที่เครื อบสังกระสี เพราะจะทําให้เกิดสนิ มสี ขาวได้!
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ปั๊มนํา้
การเปิ ดปั๊มนํ้าให้ทาํ งาน ให้ทาํ ตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิตปั๊มนํ้า
Pos: 68.11 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Sprühbefeuchter_IBN_Achtung @ 0\mod_1258476159696_9308.docx @ 9525 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
ปั๊มนํ้าจะทํางานได้ต่อเมื่อมีน้ าํ ในอ่างนํ้าถึงระดับที่กาํ หนด
ตรวจสอบทิศทางการหมุนของปั๊ ม ถ้าหมุนผิดทางให้สลับที่ข้ วั สายไฟเข้ามอเตอร์
Pos: 68.12 /Inbetriebnahme und Wartung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_IBN_Trockenlaufschutz @ 0\mod_1258476068976_9308.docx @ 9524 @ @ 1

อุปกรณ์ ป้องกันการหมุนกรณีไม่ มนี ํา้
ตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหมุนกรณี ไม่มีน้ าํ : ปั๊มต้องหยุดทํางานเมื่อระดับนํ้าตํ่ากว่า20 มิลลิเมตรเหนือท่อดูด
มิฉะนั้นให้ดึงสายลูกลอยเข้าและออกเพื่อตั้งระดับ
วาล์วลูกลอย
ตรวจสอบวาล์วลูกลอย ที่ระดับนํ้าสุ งสุ ดคือตํ่ากว่ารู น้ าํ ล้น 10 to 20 มิลลิเมตรนํ้าต้องหยุดไหลเข้าอ่างนํ้า
การปรับตั้ง
กรณี ที่เครื่ องเติมความชื้นปรับตั้งได้ ปั๊มต้องหยุดทํางานขณะที่หวั ฉี ดมีแรงดันตํ่ากว่า 0.3 บาร์
การตั้งวาล์วควบคุมหรื อฟรี เควนซี่ คอนเวอร์เตอร์ ให้ดูคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
หยุดการทํางาน
เครื่ องเติมความชื้นต้องหยุดทํางานอัตโนมัติเมื่อปิ ด AHU หรื อ AHU หยุดทํางานเนื่องจากความผิดปรกติ
ทดสอบการรั่ว
ตรวจสอบท่อนํ้าที่ต่อเข้าเครื่ องว่าไม่รั่ว ขันให้แน่นถ้าพบรอยรั่ว
อุปกรณ์ดกั หยดนํ้าจะทํางานได้เต็มที่ต่อเมื่อมีการเดินเครื่ องตลอดเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 วัน
Pos: 68.13 /Inbetriebnahme und Wartung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_IBN_Hygieneüberwachung @ 0\mod_1258476226451_9308.docx @ 9526 @ @ 1

การควบคุมเรื่องสุ ขภาพศาสตร์
อุปกรณ์ระบายตะกอน : ปรับตั้งค่าตัวนําไฟฟ้ าตามที่กาํ หนด ตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต (ดูที่หน้า 76)
การควบคุมเรื่ องสุ ขภาพศาสตร์: การตั้งช่วงเวลาการทําความสะอาดและค่าตัวนําไฟฟ้ าตามที่กาํ หนด (ดูที่หน้า
76)
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การฆ่ าเชื้อ
แสงยูวี (พร้อมชุดควบคุมแสงยูวี) อาจจะเหมาะสมสําหรับการฆ่าเชื้อแบบต่อเนื่อง
การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อ (Biocides) จะทําได้ต่อเมื่อพิสูจน์วา่ ความเข้มข้นที่ใช้ไม่ทาํ อันตรายต่อสุ ขภาพ

หลังทดสอบการเดินเครื่ องควรตรวจสอบจํานวณเชื้อจุลินทรี ย ์ อาทิตย์ละครั้งไปสักระยะหนึ่ง
ถ้าจําเป็ นอาจจะต้องปรับตั้งค่า Hygiene control
Pos: 68.14 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Sprühbefeuchter_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258476346057_9308.docx @ 9527 @ @ 1

คําเตือน
ในกรณี ที่จาํ นวณเชื้อจุลินทรี ยเ์ พิ่มขึ้นจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้คนป่ วยหรื อมีอาการแพ้ได้ ถ้าจํานวณเชื้อจุลินทรี ยเ์ กิน
ค่าในตารางที่แนะนํา ให้ทาํ ความสะอาดหรื อซ่อมบํารุ งระบบทันที
ถัาไม่แน่ใจหรื อจํานวณเชื้อจุลินทรี ยเ์ พิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ให้ใช้บริ ษทั ที่เชี่ยวชาญภายนอกมาตรวจสอบและแนะนําจะดีกว่า แต่ถา้ ผลออกมาตํ่ากว่าค่าที่กาํ หนด(ดูที่หน้า
76),ให้ดูเรื่ องการบํารุ งรักษา
Pos: 68.15 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1
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การบํารุงรักษา
Pos: 68.16 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 68.17 /Inbetriebnahme und Wartung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_Wartung @ 0\mod_1258476479278_9308.docx @ 9529 @ @ 1

งานบํารุ งรักษา
เมื่อต้องการทําความชื้นให้เติมแต่น้ าํ สะอาดเท่านั้น ทําความสะอาดอ่างนํ้าและทําให้แห้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
เกิน 48 ชัว่ โมง
การบํารุ งรักษาแต่ ละอาทิตย์ ของเครื่องสเปรย์ทาํ ความชื้น*
 ปล่อยนํ้าทิ้งจากอ่างนํ้าทําความชื้น และล้างด้วยนํ้าสะอาด**
การบํารุ งรักษาต่ อสองอาทิตย์ของเครื่องสเปรย์ทําความชื้น*
 ตรวจสอบจํานวณเชื้อจุลินทรี ยแ์ ละเปรี ยบเทียบกับค่าในตาราง (ดูที่หน้า 76) ถ้าจํานวณเชื้อจุลินทรี ยเ์ กิน
ให้ทาํ ความสะอาดและทําการฆ่าเชื้อทันที***
 ตรวจดูวา่ ด้วยตาหรื อเอามือลูบภายในอ่างนํ้าว่ามีเมือกเกาะ มีตะกอน เชื้อจุลินทรี ย ์ (germs), ความเสี ยหาย,
หรื อมีการสึ กกร่ อนให้ทาํ การแก้ไขถ้าพบสิ่ งต่างๆเหล่านี้
ถ้ามีตะกันเกาะต้องเติมนํ้ายากัดตะกันที่มีขายในท้องตลาด***Mixed into it แช่ไว้ 2-3
ชัว่ โมงเพื่อให้น้ าํ ยาออกฤทธิ์
ถ่ายนํ้าออกให้หมดและล้างด้วยนํ้าสะอาถ้าจําเป็ นให้ถอดตัวดักหยดนํ้าและตัวบังคับการไหลของอากาศออก
มาทําความสะอาดด้วย
การบํารุ งรักษาต่ อครึ่งปี ของเครื่องสเปรย์ทาํ ความชื้น
 ตรวจสอบความสกปรกของที่ดกั ตะกอน ปั๊มนํ้า และท่อนํ้า สภาพตัวเครื อบ และการทํางาน
ให้ลา้ งด้วยนํ้าสะอาด และซ่อมแซมถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบปั้มนํ้า รวมถึงแบริ่ งว่าเงียบ ไม่สนั่ เกิดความร้อนผิดปรกติและเสี ยงต่างๆ
ให้ทาํ การซ่อมบํารุ งถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบการทํางานและทําความสะอาดหัววัดค่าตัวนําไฟฟ้ าตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ให้ทาํ การบํารุ งรักษาถ้าจําเป็ น
 ถอดหัวฉี ดนํ้าออกมาดูวา่ มีตะกันหรื อไม่ ถ้ามีให้ทาํ ความสะอาดด้วยนํ้ายากัดตะกันที่มีขายในท้องตลาด***
 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการหมุนไม่มีน้ าํ และวาล์วลูกลอยให้ปรับตั้งถ้าจําเป็ น (ดูที่หน้า 79)
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ระบายตะกอน เครื่ องกรองนํ้า เครื่ องฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์ ท่อเดรน
และท่อนํ้าล้น ให้ทาํ การซ่อมบํารุ งรักษาถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ปิดเครื่ อง ให้ทาํ การบํารุ งรักษาและปรับตั้งถ้าจําเป็ น
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การบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ นของเครื่องสเปรย์ ทาํ ความชื้น
 เปิ ดพัดลมรอบตํ่าเพื่อเป่ าให้แห้ง**
 อัดจารบีแบริ่ งของมอเตอร์ปั๊มตามตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
เปลี่ยนแบริ่ งเมื่อหมดอายุการใช้งานทางทฤษฏี
 ถ้าเครื่ องกรองนํ้า หรื อเครื่ องฆ่าเชื้อจุลินทรี ยเ์ สี ย ต้องทําความสะอาดทั้งระบบ
 เติมนํ้าสะอาดลงในอ่างนํ้าอีกครั้ง**
*)
**)
***)

การซ่อมบํารุ งทุกๆ 3 เดือน ของตัวเพิ่มความชื้น เอกซอสแอร์(exhaust air)
ไม่มีผลต่อคุณภาพของอากาศที่ถ่ายเท
เครื่ องจะทํางานอัตโนมัติดว้ ยระบบ Hygiene Control ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาการทําความสะอาด
ให้สังเกตคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต

Pos: 68.18 /Inbetriebnahme und Wartung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_Wartung_Hinweis @ 0\mod_1258477010841_9308.docx @ 9530 @ @ 1

ข้ อสํ าคัญ
ต้องไม่ให้น้ าํ กรองไปสัมผัสกับชิ้นส่ วนที่เครื อบสังกะสี เพราะจะทําให้เกิดสนิมสี ขาวได้!
หยุดการใช้ งาน
 ต้องระบายนํ้าออกจากอ่างนํ้า, ที่ดกั นํ้า(siphon) และปั๊มนํ้า ออกให้หมด (โดยการเปิ ดเดรนวาล์ว หรื อ
อุปกรณ์ระบายนํ้าอื่นๆ)
 ถอดอุปกรณ์ดกั หยดนํ้าเพื่อทําความสะอาด
 ล้างเครื่ องสเปรย์ทาํ ความชื้นทุกส่ วนด้วยนํ้ายาทําความสะอาดที่มีขายในท้องตลาด
ถ้าจําเป็ นให้ใช้น้ าํ ยาล้างตระกันออกด้วย (ทําตามคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต)
 เปิ ดพัดลมรอบตํ่าเป่ าพื้นที่ผิวภายในให้แห้ง
 อย่าเติมนํ้าลงในอ่างจนกว่าจะใช้งานใหม่อีกครั้ง
Pos: 68.19 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1

82

© robatherm
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Pos: 68.20 /Inbetriebnahme und Wartung/Überdruckklappe/_Beschreibung @ 0\mod_1258477130769_9308.docx @ 9532 @ @ 1

รายละเอียด
Pos: 68.21 /Inbetriebnahme und Wartung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_Beschreibung @ 0\mod_1258477124848_9308.docx @ 9531 @ @ 1

อุปกรณ์ ขนึ้ อยู่กบั ขอบเขตการสั่ งซื้อของลูกค้ า:
1
2
3
4
5
6
6.2
7
8

ท่อระบายนํ้า
ท่อนํ้าล้นและระบบดักนํ้าแบบไซฟ่ อน
ท่อสําหรับเติมนํ้าอย่างเร็ ว
ทําความสะอาดแมนน่วล
วาล์วลูกลอย
ท่อหัวฉี ดทําความสะอาด
ท่อหัวฉี ดทําความสะอาด 2 (> T33)
อุปกรณ์ป้องกันการหมุนของปั้มนํ้ากรณี ไม่มีน้ าํ
ตะแกรงกรองสิ่ งสกปรก
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

ตัวควบคุมระดับนํ้า
ฮีทเตอร์ ชนิดจุ่มในนํ้า
ตัวจับอุณหภูมิแบบพีทีซีเทอร์มิสเตอร์
รู ระบายนํ้า หรื อ วาล์วอุปกรณ์ระบายนํ้า
รู ระบายนํ้าของถาดรับนํ้า
หัววัดค่าตัวนําไฟฟ้ าของนํ้า
ตัวบังคับอากาศให้ไหลเป็ น เส้นตรง
ตัวดักหยดนํ้า
ท่อส่ งนํ้าและหัวฉี ด
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ข้ อสํ าคัญ
ต่อท่อระบายนํ้า(1) และท่อนํ้าออกของด้านหน้า (13) แยกจากกันไปที่ระบบนํ้าเสี ย
อย่าระบายนํ้าจากอ่างนํ้าทําความชื้นลงในถาดนํ้า!
Pos: 69 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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Pos: 70.1 /Überschriften/__Hochdruck-Sprühbefeuchter @ 0\mod_1257341717967_9308.docx @ 9354 @ @ 1

เครื่องเติมความชื้นแรงดันสู ง
Pos: 70.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 70.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 70.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Hochdruck-Sprühbefeuchter_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258477857280_9308.docx @ 9533 @ @ 1

คําเตือน
สําหรับข้อมูลนอกเหนือจากนี้ตอ้ งศึกษาจากคู่มือทดสอบการเดินเครื่ องเฉพาะเรื่ อง!
Pos: 70.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX-Bauteile erden @ 0\mod_1257956926546_9308.docx @ 9426 @ @ 1

ให้ใช้ชิ้นส่ วนที่มีใบรับรองกันระเบิดกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ เท่านั้น
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชิ้นต้องติดตั้งสายดิน
Pos: 70.6 /Inbetriebnahme und Wartung/Hochdruck-Sprühbefeuchter/Hochdruck-Sprühbefeuchter_IBN @ 0\mod_1258477938884_9308.docx @ 9534 @ @ 1

นํา้ สะอาด (นํา้ เติม)
 นํ้าที่ได้จากกระบวนการ รี เวอรส์ ออสโมสิ ส (reverse osmosis ) ประกอบด้วยค่าสู งสุ ด max 20 μS/cm
และความกระด้างสู งสุ ด 1 °dH
 คุถภาพของต้องเป็ นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดคุณสมบัติของนํ้าดื่ม
 ใช้น้ าํ สะอาดที่มีแรงดัน 2 to 8 บาร์
 การต่อท่อนํ้าดื่มจะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนด EN1717
การต่ อท่ อแรงดันสู ง
 ตรวจสอบอ่อนท่อแรงดันสูงว่าไม่ตึงหรื อถลอกจากการเสี ยดสี ให้แก้ใขถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบเกลียวท่อนํ้าที่ต่อเข้าเครื่ องเติมความชื้นและที่ป้ ั มนํ้าเรื่ องรอยรั่ว
ขันให้แน่นถ้าพบรอยรั่วโดยใช้ประแจสองตัวบิดตรงข้ามกัน
 ไม่ตอ้ งขันสลักเกลียวภายใน
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ชุ ดปั้มนํา้
 ตรวจสอบระดับนํ้ามันหล่อลื่นโดยดูที่ช่องกระจกหรื อด้วยเหล็กวัด ถ้าจําเป็ นให้เติมนํ้ามันตามชนิดที่กาํ หนด
(ดูขอ้ มูลที่ติดมากับเครื่ อง)
 ตรวจสอบความตึงของสายพาน ให้ต้ งั ด้วยพูลเล่ต้ งั ความตึงถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบสกรู ระบายนํ้าเรื่ องรอยรั่ว ขันให้แน่นถ้าพบรอยรั่วโดยใช้ประแจสองตัวบิดตรงข้ามกัน
 เปิ ดเครื่ องด้วยระบบแมนน่วลและตรวจสอบการทํางานพื้นฐานทัว่ ไป
 ตรวจสอบทิศทางการหมุนของปั้ มนํ้า ถ้าหมุนผิดทางให้กลับขั้วที่สายไฟเข้ามอเตอร์
 ตรวจสอบอุปกรณ์ปองกันตามคําแนะนําในคู่มือ
อุปกรณ์ ควบคุม
 ทดสอบการทํางานอุปกรณ์ควบคุมตามคําแนะนําในคู่มือ
Pos: 70.7 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1

การบํารุงรักษา
Pos: 70.8 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_siehe Tabelle @ 0\mod_1258476435501_9308.docx @ 9528 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
ให้ดูที่ตาราง.
Pos: 70.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 70.10 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Hochdruck-Sprühbefeuchter_Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258478100794_9308.docx @ 9535 @ @ 1

คําเตือน
สําหรับข้อมูลนอกเหนือจากนี้ตอ้ งศึกษาจากคู่มือทดสอบการเดินเครื่ องเฉพาะเรื่ อง!

Pos: 70.11 /Inbetriebnahme und Wartung/Hochdruck-Sprühbefeuchter/Hochdruck-Sprühbefeuchter_Wartung @ 0\mod_1258478151244_9308.docx @ 9536 @ @ 1

เครื่องเติมความเชื้นชนิดแรงดันสู ง – การบํารุ งรักษาทุกสองสั ปดาห์
 ตรวจสอบชุดปั๊ มนํ้า ข้อต่อท่ออ่อน เกรดติ้ง ท่อหัวฉี ดและหัวฉี ด อุปกรณ์ดกั หยดนํ้า อ่างนํ้า
ชิ้นส่ วนแปลกปลอม ความสกปรก ความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน ให้ทาํ คามสะอาดและช่อมบํารุ ง
ถ้าจําเป็ น*
 ตรวจสอบการปนเปี้ อนเชื้อแบคทีเรี ยของพื้นก้นอ่างนํ้า ให้ทาํ คามสะอาดและฆ่าเชื้อถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบระดับนํ้ามันหล่อลื่น ให้เติมหรื อเปลี่ยนถ้าจําเป็ น*
 ฉี ดนํ้าล้างตะแกรงกรองด้านตรงข้ามกับทิศทางการกรอง*
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เครื่องเติมความเชื้นชนิดแรงดันสู ง – การบํารุงรักษาในรอบครึ่งปี

 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์หยุดเครื่ อง ช่อมบํารุ งและปรับแต่งถ้าจําเป็ น
เครื่องเติมความเชื้นชนิดแรงดันสู ง – ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 เปลี่ยนชิ้นส่ วนที่สึกหรอ*
*) ศึกษาคู่มือการใช้งานของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
Pos: 70.12 /Inbetriebnahme und Wartung/Hochdruck-Sprühbefeuchter/Hochdruck-Sprühbefeuchter_Wartung_Hinweis @ 0\mod_1258478375712_9308.docx @ 9537 @ @ 1

ข้ อสํ าคัญ
ต้องไม่ให้น้ าํ กรองไปสําผัสกับชิ้นส่ วนที่เครื อบสังกระสี เพราะจะทําให้เกิดสนิมสี ขาวได้!
หยุดการใช้ งาน
ปล่อยนํ้าออกจากส่ วนที่มีน้ าํ อยูใ่ ห้หมดและทําให้แห้ง
ล้างเครื่ องสเปรย์ทาํ ความชื้นทุกส่ วนให้หมด (ศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ผูผ้ ลิต)
Pos: 71 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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Pos: 72.1 /Überschriften/__Überdruckklappe @ 0\mod_1257341720154_9308.docx @ 9356 @ @ 1

แดมเปอร์ ระบายแรงดัน
Pos: 72.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 72.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
คําเตือน
อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายและทําความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินได้จากการกระแทกหรื อจากการอัด
ของอากาศแรงดันสูงอันเนื่องมาจากการเปิ ดของแดมเปอร์ระบายแรงดันโดยมิได้คาดหมาย
ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและใช้งานได้ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 12100

Pos: 72.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Überdruckklappe_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258478732281_9308.docx @ 9539 @ @ 1
Pos: 72.5 /Inbetriebnahme und Wartung/Überdruckklappe/Überdruckklappe_IBN_Einstellung @ 0\mod_1258478593416_9308.docx @ 9538 @ @ 1

การตั้งแดมเปอร์ ระบายแรงดัน
แดมเปอร์ระบายแรงดันที่ปิดอยูก่ บั ผนังเครื่ องหรื อผนังท่อลม สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันได้โดยการปรับตั้ง
เพิ่มหรื อลดจํานวณและระยะทางของแผ่นนํ้าหนัก (ดูลกั ษณะเฉพาะฯ)
การตั้งแรงดันล่วงหน้าทําได้โดยดูจากระยะ “a” ที่ให้มาในตารางลักษณะเฉพาะฯ
ทําการจําลองแรงดันสูงสุ ดในระบบโดยการปิ ดแดมเปอร์ดา้ นขาออกเพื่อทําการทดสอบแดมเปอร์ ระบายแรงดัน
ถ้าจําเป็ นให้ปรับตั้งระยะ “a” และแผ่นนํ้าหนัก
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 72.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Überdruckklappe_IBN_Vorsicht2 @ 0\mod_1258478789230_9308.docx @ 9540 @ @ 1

คําเตือน
อาจเกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรื อทรัพย์สินถ้าเกิดแรงดันในระบบสูงเกินไป
Pos: 72.7 /Inbetriebnahme und Wartung/Überdruckklappe/Überdruckklappe_IBN_Kennlinie Auslösedruck @ 0\mod_1258478840914_9308.docx @ 9541 @ @ 1

ลักษณะเฉพาะของการระบายแรงดัน

A แรงดันที่ระบายออก (ปาสคาล)
B จํานวณแผ่นนํ้าหนัก(ชิ้น)
C ระยะ a (มิลลิเมตร)
Pos: 72.8 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา

การบํารุงรักษา
Pos: 72.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_1Jahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_9308.docx @ 9542 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องทัว่ ไปปี ละครั้ง, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ ทุกเดือน
Pos: 72.10 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 72.11 /Inbetriebnahme und Wartung/Überdruckklappe/Überdruckklappe_Wartung @ 0\mod_1258478999684_9308.docx @ 9543 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาของแดมเปอร์ ระบายแรงดัน
 ตรวจสอบแดมเปอร์ระบายแรงดันเรื่ องการทํางาน ชิ้นส่ วนแปลกปลอม ความสกปรก ความเสี ยหาย
และการสึ กกร่ อน
 ทําการหล่อลื่นชิ้นส่ วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดด้วยจารบีและสเปรย์รักษาเนี้อโลหะ
 เครื อบประเก็นด้วยวาสลีน
 ตรวจสอบแรงดันที่แดมเปอร์ระบายออก ให้ปรับตั้งถ้าค่าแรงดันไม่ตรงตามที่กาํ หนด
การบํารุ งรักษาของแดมเปอร์ ระบายแรงดัน-ทําการบํารุงรักษาเมื่อจําเป็ น
 ทําความสะอาดแดมเปอร์ ระบายแรงดัน และและแก้ใขส่ วนที่เสี ยหายและและการสึ กกร่ อน
 ทําความสะอาดด้วยผ้าเปี ยก และใช้น้ าํ ยาละลายใขมันถ้าจําเป็ น
Pos: 73 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
Pos: 74.1 /Überschriften/__MSR-Technik @ 0\mod_1257341721201_9308.docx @ 9357 @ @ 1

ระบบควบคุม
Pos: 74.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 74.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 74.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX-Bauteile erden @ 0\mod_1257956926546_9308.docx @ 9426 @ @ 1

ให้ใช้ชิ้นส่ วนที่มีใบรับรองกันระเบิดกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ เท่านั้น
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชิ้นต้องติดตั้งสายดิน
Pos: 74.5 /Inbetriebnahme und Wartung/MSR-Technik/MSR-Technik_IBN_Voraussetzungen @ 0\mod_1258540333940_9308.docx @ 9544 @ @ 1

ความพร้ อมในการทดสอบ
ก่อนที่จะทําการทดสอบระบบควบคุมจะต้องเตรี ยมความพร้อมต่างๆให้เรี ยบร้อยก่อนเช่น การติดเครื่ องและ
ท่อลมรวมถึงระบบไฟฟ้ าเป็ นต้น การทดระบบควรจะต้องกระทําโดยบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญ
ก่อนที่จะเริ่ มทดสอบการเดินเครื่ อง ลูกค้าจะต้องอธิบายและแสดงระบบการทํางาน ณ
สถานที่ต่างๆให้วศิ วกรผูท้ ดสอบการเดินเครื่ องให้ได้รับทราบ
งานทดสอบ
ต้องตรวจสอบงานต่างๆต่อไปนี้ ทุกจุด:
 ตรวจสอบว่าเครื่ องต่างๆได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง
 ตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟระหว่างตูส้ วิทซ์เกียร์และอุปกรณ์ปลายทาง
 ทดสอบการทํางานของเซนเซ่อร์ และแอกตูเอเตอร์
 คอนฟิ กระบบควบคุมและ/หรื อระบบย่อยแบบ DDC รวมทั้งโหลดโปรแกรม SPS ให้สมบรู ณ์
 ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่อกันอยูใ่ นระบบ
 ปรับค่าพารามิเตอร์ให้เข้ากับสภาพการทํางานของระบบเทคนิค ตั้งและปรับให้เท่ากับค่าที่กาํ หนด
 ตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมควบคุม
 อธิายการทํางานของระบบแก่พนักงานควบคุมเครื่ องระหว่างที่ทาํ การทดสอบการเดินเครื่ อง
Pos: 74.6 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1
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การบํารุงรักษา
Pos: 74.7 /Inbetriebnahme und Wartung/MSR-Technik/MSR-Technik_Wartung_Wartungspersonal @ 0\mod_1258540467905_9308.docx @ 9545 @ @ 1

พนักงานบํารุงรักษา
งานบํารุ งรักษาต้องกระทําโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น
การว่ าจ้ างบริษัทบํารุงรักษา
โรบาเธิร์มแนะนําให้วา่ จ้างบริ ษทั บํารุ งรักษาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่ องระบบการควบคุมทางด้านเทคนิค
Pos: 74.8 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_1Jahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_9308.docx @ 9542 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องทัว่ ไปปี ละครั้ง, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ ทุกเดือน
Pos: 74.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 74.10 /Layout/Leerzeile @ 0\mod_1256628654328_0.docx @ 9658 @ @ 1

Pos: 74.11 /Inbetriebnahme und Wartung/MSR-Technik/MSR-Technik_Wartung @ 0\mod_1258540543637_9308.docx @ 9546 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาของตู้สวิทซ์ เกียร์ ตู้ควบคุม อุปกรณ์ ควบคุม
 ตรวจสอบอุกรณ์ที่ติดตั้งว่าทํางานอย่างถูกต้อง ณ สภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่ อง
 ตรวจสอบเรื่ อง ความสกปรก ความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน
 ตรวจสอบฝาตูว้ า่ ปิ ดสนิทและอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
 ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟว่าแน่นเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สายดิน
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์หน้าตูค้ วบคุม (เช่น ปุ่ มควบคุมและหน้าจอแสดงผล)
 ตรวจสอบสัญญานขาเข้า เช่นจากเซนเซ่อร์วา่ ตรงกับค่าที่กาํ หนด
 ตรวจสอบสัญญานแสดงการทํางานเช่นสัญญานไฟหรื อสัญญานเสี ยง
 ตรวจสอบคอนแทกเตอร์และรี เรย์เรื่ องความสึ กหรอและความเสี ยหาย (เช่นหน้าคอนแทกสึ กกร่ อน)
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันความเสี ยหาย (เช่นการทํางานของตัวป้ องกันการเป็ นนํ้าแข็ง)
 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี ยหาย (เช่นตัวตัดการทํางานของมอเตอร์เมื่อกระแสเกิน)
 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าในตู้ (เช่น ไทมรี เรย์)
 ตรวจสอบการทํางานของ แมนน่วล-ออโตแมติก คอนโทรล
 เปลี่ยนสวิชเกียร์ ของของกล่องตัวกรอง
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การทดสอบหลังการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
การบํารุ งรักษาของตู้สวิทซ์ เกียร์ ตู้ควบคุม อุปกรณ์ ควบคุม– ทําการบํารุ งรักษาเมื่อจําเป็ น
 ทําความสะอาดเพื่อการทํางานที่ดีของอุปกรณ์
 ตั้ง ปรับแต่ง ขันให้แน่น อุปกรณ์หน้าตูค้ วบคุม (เช่น ปุ่ มควบคุมและหน้าจอแสดงผล)
 ทําการชดเชยสัญญาน
 ปรับแต่งอีกครั้ง
รอบการบํารุ งรักษาของทรานส์ ดวิ้ เซอร์ อุปกรณ์ ความปลอดภัย และอุปกรณ์ แสดงผล
 ตรวจสอบอุกรณ์ที่ติดตั้งว่าทํางานอย่างถูกต้อง ณ สภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่ อง
 ตรวจสอบเรื่ อง ความสกปรก ความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน
 ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟว่าแน่นเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สายดิน
 วัดและบันทึกค่า ณ สถานที่วดั ค่า
 ตรวจสอบสัญญานไฟฟ้ า อีเลคโทรนิค และนิวเมติก
การบํารุ งรักษาของทรานส์ ดวิ้ เซอร์ อุปกรณ์ ความปลอดภัย และอุปกรณ์ แสดงผล– ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 ทําความสะอาดเพื่อการทํางานที่ดีของอุปกรณ์
 ปรับแต่งอีกครั้ง
Pos: 74.12 /Inbetriebnahme und Wartung/MSR-Technik/MSR-Technik_Wartung_Regler und Zusatzmodul @ 0\mod_1258541799396_9308.docx @ 9548 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาของอุปกรณ์ ควบคุมและอุปกรณ์ เสริม
 ตรวจสอบอุกรณ์ที่ติดตั้งว่าทํางานอย่างถูกต้อง ณ สภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่ อง
 ตรวจสอบเรื่ อง ความสกปรก ความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน
 ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟในตัว (เช่นแบตเตอรรี่ หรื อแบตเตอรรี่ ที่ชาร์ ตไฟได้)
 ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟว่าแน่นเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สายดิน
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์หน้าตูค้ วบคุม (เช่น ปุ่ มควบคุมและหน้าจอแสดงผล)
 ตรวจสอบสัญญานไฟฟ้ า อีเลคโทรนิค และนิวเมติก (เช่น เซนเซ่อร์ อุปกรณ์ปรับแต่งจากระยะไกล
ว่าตรงกับค่าที่กาํ หนด)
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ควบคุม และสัญญานของแอกตูเอเตอร์
 ตรวจสอบลูพควบคุมว่าพารามิเตอร์ต่างๆตั้งใว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการทํางานของอุปกรณ์เสริ มทั้งหมด
การบํารุ งรักษาของอุปกรณ์ ควบคุมและอุปกรณ์ เสริม– ทําการบํารุ งรักษาเมื่อจําเป็ น
 เปลี่ยนแบตเตอรรี่ ที่ชาร์ตไฟได้
 ทําความสะอาดเพื่อการทํางานที่ดีของอุปกรณ์
 ตั้ง ปรับแต่ง ขันให้แน่น อุปกรณ์หน้าตูค้ วบคุม (เช่น ปุ่ มควบคุมและหน้าจอแสดงผล)
 ชดเชยสัญญาน
 ปรับตั้งการทํางานของอุปกรณ์ควบคุม และสัญญานของแอกตูเอเตอร์
 ปรับตั้งลูพควบคุม ได้ตามค่าพารามิเตอร์ รวมทั้งการทํางานของอุปกรณ์เสริ มทั้งหมด
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Pos: 74.13 /Inbetriebnahme und Wartung/MSR-Technik/MSR-Technik_Wartung_Stellgeräte @ 0\mod_1258541790365_9308.docx @ 9547 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาของแอคชู เอเตอร์
 ตรวจสอบอุกรณ์ที่ติดตั้งว่าทํางานอย่างถูกต้อง ณ สภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่ อง
 ตรวจสอบเรื่ อง ความสกปรก ความเสี ยหาย และการสึ กกร่ อน
 ตรวจสอบเรื่ องรอยรั่วภายนอก (เช่น แพ็คกิ้งแกนวาล์ว)
 ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟว่าแน่นเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สายดิน
 ตรวจสอบสัญญานไฟฟ้ า อีเลคโทรนิค และพิวเมติก ว่าตรงกับค่าที่กาํ หนด
 ตรวจสอบการทํางานของเซนเซ่อร์, อะลามแอกตูเอเตอร์ และลิมิทสวิทซ์
 ปรับแต่งอีกครั้ง
การบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ นของแอกตูเอเตอร์ – ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 หล่อลื่น (เช่น ก้านวาล์ว)
 ทําความสะอาดเพื่อให้การทํางานเป็ นปรกติ
รอบการบํารุ งรักษาซอฟท์ แวร์
 ให้ทาํ การสํารองข้อมูล
 เก็บรักษาโปรแกรมและข้อมูลชุดล่าสุ ด
การบํารุ งรักษาซอฟท์ แวร์ เมือ่ จําเป็ น– ทําการบํารุ งรักษาเมือ่ จําเป็ น
 โหลดโปรแกรมและข้อมูลชุดล่าสุ ด
Pos: 75 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1
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Pos: 76.1 /Überschriften/__Hydraulische-Regelgruppe @ 0\mod_1257342098024_9308.docx @ 9359 @ @ 1

ชุดอุปกรณ์ ของเหลว (ไฮโดรลิค)
Pos: 76.2 /Inbetriebnahme und Wartung/_Inbetriebnahme @ 0\mod_1257929574289_9308.docx @ 9416 @ @ 1

การทดสอบ
Pos: 76.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 76.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Medium mit Umgebungstemperatur @ 0\mod_1258374559693_9308.docx @ 9461 @ @ 1

คําเตือน
ให้เติมหรื อไล่อากาศของเหลวที่อุณหภูมิหอ้ งมิฉะนั้นจะมีอนั ตรายจากการโดนลวก / นํ้าแข็งกัด
Pos: 76.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_9308.docx @ 9462 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังการสัมผัสผิวโลหะที่ร้อนหรื อ เย็น
Pos: 76.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_ATEX-Bauteile erden @ 0\mod_1257956926546_9308.docx @ 9426 @ @ 1

ให้ใช้ชิ้นส่ วนที่มีใบรับรองกันระเบิดกับเครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ เท่านั้น
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชิ้นต้องติดตั้งสายดิน
Pos: 76.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Hydraulische Regelgruppe_IBN_ATEX @ 0\mod_1258546300982_9308.docx @ 9550 @ @ 1

ในบริ เวณที่ใช้สารไวไฟในขบวนการผลิตต้องคํานึงถึงระยะห่างอย่างเพียงพอของอุณหภูมิ
สูงสุ ดของผิวหน้าคอล์ยร้อนอุณหภูมิต่าํ สุ ดที่สามารถจะติดไฟได้ของไอสารไวไฟ ตามมาตรฐาน EN 1127 .
Pos: 76.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Hydraulische Regelgruppe_IBN_Achtung @ 0\mod_1258546384854_9308.docx @ 9551 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
อย่าใช้แรงดันเกินจากค่าที่ระบุ
ให้สังเกตในเอกสารข้อมูลการออกแบบ.
ในอุปกรณ์ควบคุมของ HRS (เช่นวงจรที่เชื่อมต่อกัน)
ปริ มาณการเติมสารป้ องกันนํ้าแข็งตัวต้องคิดจากอุณหภูมิภายนอกตํ่าสุ ด (ศึกษาจากข้อมูลของบริ ษทั ผูผ้ ลิต)
Pos: 76.9 /Inbetriebnahme und Wartung/Hydraulische Regelgruppe/Hydraulische Regelgruppe_Prüfungen @ 0\mod_1258546078597_9308.docx @ 9549 @ @ 1

การตรวจสอบ
ตรวจเช็ค:
 การติดตั้งถูกต้องทุกอุปกรณ์
 การต่อท่อเข้า ท่อออกถูกต้อง ตามหลักการเคาน์เตอร์โฟล
 สลักเกลียวและแพคกิ้งของเพลาปั้มไม่หลุดหลวม
 วาล์วต่างๆรวมถึง Slide dampers และ Baffles เคลื่อนตัวได้ดี
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การเติมนํา้ และสารแลกเปลีย่ นความร้ อน
ต้องลัางระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อเอาสิ่ งสกปรกออกก่อน และจะต้องเติมสารแลกเปลี่ยนความร้อน
ชนิดที่ระบุในในเอกสารข้อมูลทางการออกแบบและด้วยความเข้มข้นที่ถกู ต้อง คุณภาพของนํ้าต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐาน VDI 2035 เติมชุดอุปกรณ์ควบคุมพร้อมกับการเติมระบบท่อพร้อมกันได้เลย
ระหว่างการเติมให้ตรวจสอบรอยรั่วที่ขอ้ ต่อท่อไปพร้อมกันเลย
ให้ขนั สกรู ที่หน้าแปลนข้อต่อท่อและขันแพคกิ้งเพลาปั้ม
ถ้าพบรอยรั่ว
การไล่ อากาศ
เมื่อเติมนํ้าและสารแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว จะต้องทําการไล่อากาศในอุปกรณ์ควบคุมและในระบบ ณ
ที่จุดสูงสุ ดอย่างระมัดระวัง โดยการเปิ ดอุปกรณ์สาํ หรับไล่อากาศเฉพาะ และต้องไล่อากาศจากปั๊ มท์ดว้ ย (เช่น
ปั๊มท์ในระบบ รันอราวด์) ถ้าไล่อากาศทําได้ไม่สมบูรณ์อาจทําให้ประสิ ทธิภาพของปั๊ มท์ลดลงหรื อเสี ยหายได้
การตรวจสอบแรงดัน
มีทางเลือกการตรวจสอบแรงดันอีกวิธีหนึ่งตามมาตรฐาน DIN 4753, part 1
Pos: 76.10 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Hydraulische Regelgruppe_IBN_Achtung2 @ 0\mod_1258546503850_9308.docx @ 9552 @ @ 1

ข้ อควรระวัง
การตรวจสอบนี้ตอ้ งคํานึงถึงค่าแรงดันแต่ละขั้นที่อนุญาตให้ใช้ได้
Pos: 76.11 /Inbetriebnahme und Wartung/Hydraulische Regelgruppe/Hydraulische Regelgruppe_Drehrichtung @ 0\mod_1258546576270_9308.docx @ 9553 @ @ 1

ทิศทางการหมุน
ตรวจสอบทิศทางการหมุนของปั้ มและเซอร์โวมอเตอร์ ถ้าหมุนผิดทางให้สลับที่ข้ วั สายไฟ
ของเหลว (ไฮโดรลิค)
ทดสอบการเดินเตรื่ องว่าด้วยการตั้งและการชดเชยของแรงดันมีทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง
(เช่นการใช้อุปกรณ์ปรับแรงดัน)
ไอนํา้
ที่ชุดอุปกรณ์ควบคุมไอนํ้า ให้ตรวจสอบทางออกของท่อคอนเดนเสท ว่าไม่อุดตัน
(ต้องเปิ ดวาล์วทุกตัวของท่อคอนเดนเสทยกเว้นตัวบายพาส)
Pos: 76.12 /Inbetriebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_9308.docx @ 9417 @ @ 1
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การบํารุงรักษา
Pos: 76.13 /Inbetriebnahme und Wartung/Hydraulische Regelgruppe/Hydraulische Regelgruppe_Entlüftung @ 2\mod_1346745015107_9308.docx @ 25249 @ @ 1

การไล่ อากาศ
ปั๊มท์ที่มีอุปกรณ์ไล่อากาศ (เช่น ปั๊มท์แรงดันสูงในระบบรันอราวด์)
จะต้องมีการไล่อากาศอีกครั้งหลังจากคอมมิสชันนิ่งไปแล้ว 2 อาทิตย์ (ศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือผูผ้ ลิตปั๊ มท์)
มิฉะนั้นแล้วอาจเกิดความเสี ยหายกับแบริ่ งและ ซี ลเพลา
Pos: 76.14 /Inbetriebnahme und Wartung/Wartungsintervall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_9308.docx @ 9422 @ @ 1

ช่ วงการบํารุงรักษา
เครื่ องปรกติทุก 3 เดือน, เครื่ อง เอเทคซ์ ยูนิทส์ แบบทุกเดือน
Pos: 76.15 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 76.16 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_heiße/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_9308.docx @ 9462 @ @ 1

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังไหม้ระวังการสัมผัสผิวโลหะที่ร้อนหรื อ เย็น
Pos: 76.17 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Temperieren auf Umgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_9308.docx @ 9459 @ @ 1

คําเตือน
ก่อนที่จะเริ่ มทํางานกับเครื่ องควรปล่อยให้ชิ้นส่ วนต่างๆเย็นตัวลง / อุ่นขึ้นเท่ากับอุณภูมิหอ้ งก่อน
Pos: 76.18 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/!IBN&Wartung_Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_9308.docx @ 9456 @ @ 1

คําเตือน
ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสนํ้ายากันนํ้าแข็งตัวขณะเติมหรื อไล่อากาศ เพราะว่ามีอนั ตรายจากสารพิษ
และกรด ให้สังเกตจากคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
Pos: 76.19 /Inbetriebnahme und Wartung/Hydraulische Regelgruppe/Hydraulische Regelgruppe_Wartung @ 0\mod_1258546687891_9308.docx @ 9554 @ @ 1

รอบการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ควบคุมของเหลว (ไฮโดรลิค)
 ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมเรื่ องความสกปรก ความเสี ยหาย การสึ กกร่ อน และรอยรั่ว
 ไล่อากาศในปั๊มท์และอุปกรณ์ควบคุม
 ตรวจสอบระบบกรองสิ่ งสกปรก ให้ทาํ ความสะอาดถ้าจําเป็ น
 ตรวจสอบวาล์วต่างๆรวมถึง สไลด์แดมเปอร์และบัฟเฟิ่ ลซ์ ว่าเคลื่อนตัวได้ดี
 ตรวจสอบแรงดันที่ทาํ ให้แดมเปอร์ระบายแรงดันทํางาน
 ซ่อมบํารุ งปั้ม วาล์วควบคุมและเซอร์โวมอเตอร์ตามข้อมูลของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ควบคุมของเหลวเมือ่ จําเป็ น– ทําการบํารุ งรักษาเมื่อจําเป็ น
 ทําความสะอาดอุปกรณ์ควบคุมและแก้ใขความเสี ยหาย รอยรั่วและการสึ กกร่ อน
 ขันสลักเกลียวและแพคกิ้งของเพลาปั๊มอีกครั้ง
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Pos: 76.20 /Inbetriebnahme und Wartung/Hydraulische Regelgruppe/Hydraulische Regelgruppe_Wartung_Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1258546892681_9308.docx @ 9555 @ @ 1

การหยุดใช้ งาน(ชั่วคราว)
ถ้าหยุดใช้งานชัว่ คราว โดยเฉพาะประเทศที่มีอุณหภูมิเย็นถึงจุดเยือกแข็ง
ต้องถ่ายนํ้าและสารแลกเปลี่ยนร้อนออกจากอุปกรณ์ควบคุมให้หมดโดยการเปิ ดที่ไล่อากาศและเปิ ดวาล์วระบาย
นํ้า ใช้ลมอัดหรื อพัดลมเป่ านํ้าภายในให้แห้ง.
Pos: 77 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.docx @ 9657 @ @ 1

98

© robatherm

การหยุดใช้งาน
Pos: 78 /Überschriften/_Stilllegung @ 0\mod_1256570208285_9308.docx @ 9312 @ @ 1
Pos: 79 /Überschriften/__Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1257342099134_9308.docx @ 9360 @ @ 1

การหยุดใช้ งาน

การหยุดใช้งา
น

Pos: 80 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querverweis @ 0\mod_1257777093652_9308.docx @ 9412 @ @ 1

คําเตือน
กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
Pos: 81 /Stilllegung/Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1260807151804_9308.docx @ 9576 @ @ 1

สําหรับการหยุดใช้งานระบบเป็ นเวลานานต้องศึกษาคู่มือการใช้งานของแต่ละส่ วนประกอบและนอกจากนั้น
ยังจําเป็ นต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละส่ วนประกอบของบริ ษทั ผูผ้ ลิตอื่นๆด้วย (กรุ ณาติดต่อบริ ษทั ฯถ้าต้องการ)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อันตรายจากอุณหภูมิจุดเยือกแข็งในฤดูหนาว
Pos: 82 /Überschriften/__Abbau, Entsorgung @ 0\mod_1257342100383_9308.docx @ 9361 @ @ 1

การถอดประกอบ,การกําจัด
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กรุ ณาอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยทัว่ ไปในเอกสารหน้า 4!
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absorption material ............................................................. 39

heating coil ......................................................................... 42

air filter ............................................................................... 36

silencer ............................................................................... 39

air flow control ................................................................... 40

spray humidifier ................................................................. 78

air heater

cleaning and maintenance .................................................... 6

electric-air heater ................................................................ 44

combustion air .................................................................... 64

air washer ............................................................................ 20

combustion chamber .......................................................... 63

assembly.............................................................................. 12

temperature regulation ....................................................... 65

assessment of conformity ..................................................... 7

commissioning and maintenance work.............................. 71

axle base.............................................................................. 34

compressor oil .................................................................... 51

belt deflection ..................................................................... 34

condensate .......................................................................... 66

belt pre-tensioning force ..................................................... 34

conductivity ........................................................................ 76

belt pulleys .......................................................................... 28

connection

belt tension .......................................................................... 34

air duct ................................................................................ 16

BGR 500 ............................................................................. 50

air washer ........................................................................... 20

BGV D4 .............................................................................. 50

burner ................................................................................. 63

BGV D6 .............................................................................. 10

condensate piping............................................................... 19

bolt

discharge piping ................................................................. 19

through bolt connection ...................................................... 14

electrical connection .......................................................... 20

with thread bushes .............................................................. 14

gas control system .............................................................. 69

booster system .................................................................... 78

motor .................................................................................. 29

burner .................................................................................. 64

overflow piping .................................................................. 19

certificate of conformity ....................................................... 1

refrigerating piping ............................................................ 18

charging

siphon ................................................................................. 19

cooling coil ......................................................................... 47

control unit ......................................................................... 86

chimney............................................................................... 64

controlling systems ............................................................ 91

clean up ............................................................................... 21

cooling coil

cleaning

chilled water ....................................................................... 46

cooling coil ......................................................................... 48

direct expansion ................................................................. 46

heat exchanger .................................................................... 48

crane lugs............................................................................ 13
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damper ................................................................................ 25

drive .................................................................................... 28

damper regulation ............................................................... 65

rotor .................................................................................... 53

dampers

DVGW ............................................................................... 69

coupled ................................................................................ 25

DVGW-worksheet ................................................. 63, 67, 68

motor driven........................................................................ 25

electric-air heater................................................................ 44

danger of fire....................................................................... 29

electrical connection .......................................................... 20

data back up ........................................................................ 94

electrostatic charge............................................................... 7

decoupled section frame ..................................................... 16

emergency provisions .......................................................... 6

deflection ............................................................................ 34

emission values .................................................................. 66

deflection force ................................................................... 34

EN 1127.............................................................................. 40

dehydration ......................................................................... 31

EN 1127-1 ............................................................................ 4

delivery ................................................................................. 9

environmental protection regulations ................................ 38

desiccant rotor..................................................................... 60

equipotential bonding......................................................... 17

DGKH ................................................................................... 7

fan ....................................................................................... 27

DIN 4753 ............................................................................ 96

fan slow down .................................................................... 82

DIN 4755 ................................................................ 63, 67, 68

filling

DIN 4794 ................................................................ 63, 66, 67

heating coil ......................................................................... 41

DIN 7753 ............................................................................ 34

filter end resistances ........................................................... 36

DIN EN 378 ........................................................................ 50

filter monitoring ................................................................. 36

DIN EN 60204 .......................................................... 4, 20, 21

flame head extension.......................................................... 64

DIN EN ISO 12100 ................................................ 25, 26, 88

flame pot............................................................................. 63

DIN VDE 0185 ................................................................... 17

flexible coupling ................................................................ 16

DIN-frame........................................................................... 10

flow control ........................................................................ 45

direct expansion .................................................................. 46

flow gauge .......................................................................... 75

disassembly ......................................................................... 99

foundation........................................................................... 12

discharge ............................................................................. 83

free running impellers ........................................................ 28

discharge piping .................................................................. 19

fresh water pressure ........................................................... 78

disinfectants .......................................................................... 7

frost protection control....................................................... 40

disposal ............................................................................... 99

gas burner ........................................................................... 64

door gaskets .......................................................................... 7

gas surface burner .............................................................. 69

drinking water ordinance .............................................. 76, 85

gas system
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components ......................................................................... 74

maintenance work

structure .............................................................................. 74

air filters ............................................................................. 37

general ................................................................................... 1

belt drive............................................................................. 32

heat pipe HRS ..................................................................... 58

burner ................................................................................. 68

heat pump............................................................................ 50

bypass ................................................................................. 68

heating coil.......................................................................... 40

combustion chamber .......................................................... 67

hot water ............................................................................. 40

control and safety bodies ................................................... 68

steam ................................................................................... 40

cooling coil ......................................................................... 48

high pressure connection .................................................... 85

desiccant rotor .................................................................... 61

high pressure-spray humidifier........................................... 85

drip eliminator .................................................................... 48

housing .................................................................................. 6

drive clutch ......................................................................... 33

HRS

electric heater ..................................................................... 45

heat pipe .............................................................................. 58

electric motor ..................................................................... 32

rotor HRS ............................................................................ 52

fan ....................................................................................... 31

rotor-HRS........................................................................ 4, 22

flame pot............................................................................. 67

hydraulic set ........................................................................ 95

gas surface burner .............................................................. 73

icing..................................................................................... 48

heat pipe HRS .................................................................... 58

inspection

heating coil ......................................................................... 42

heating coil.......................................................................... 41

high pressure-spray humidifier .......................................... 86

inspection door.................................................................... 22

hydraulic control equipment .............................................. 97

installation........................................................................... 12

plate heat exchanger ........................................................... 57

filter cartridges .................................................................... 36

pressure relief damper ........................................................ 90

lateral trueness .............................................................. 54, 61

reheating surface ................................................................ 68

leak test ........................................................................... 7, 69

silencer ............................................................................... 39

leakage gas valve ................................................................ 75

spray humidifier ................................................................. 81

lifting gear ........................................................................... 13

switchgear cabinet .............................................................. 92

maintenance

motor .................................................................................. 27

rotor-HRS............................................................................ 54

motor protection ................................................................. 21

maintenance and cleaning instructions................................. 6

motor removal .................................................................... 33

maintenance contract .......................................................... 92

nameplate ........................................................................... 70

maintenance staff ................................................................ 92

pH-value ............................................................................. 76
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plastic roofing strips ........................................................... 23

setting records .............................................................. 66, 72

plate heat exchangers .......................................................... 56

shut down ..................................................................... 62, 99

power failure .....................................................52, 54, 60, 61

desiccant rotor .................................................................... 62

pressure check ..................................................................... 96

fan ....................................................................................... 33

pressure controller .............................................................. 74

heating coil/air cooler................................................... 43, 49

pressure drop ....................................................................... 53

high pressure spray humidifier .......................................... 87

pressure relief damper ........................................................ 88

refrigeration unit ................................................................ 51

protective conductor ........................................................... 92

spray humidifier ................................................................. 82

rapid filling ......................................................................... 83

silencer ............................................................................... 39

readiness for operation ................................................. 64, 70

siphon ........................................................................... 19, 83

recirculating water .............................................................. 76

solvent welding material .................................................... 23

recommissioning ................................................................... 7

sound reduction .................................................................. 13

refrigerating piping ............................................................. 18

spray humidifier ................................................................. 76

refrigeration installations .................................................... 50

high pressure-spray humidifier .......................................... 85

reheating surface ................................................................. 68

standing safety.................................................................... 13

remote control function ...................................................... 92

sulphate............................................................................... 76

repair switch.......................................................................... 2

thermal cut out.................................................................... 44

RKI........................................................................................ 7

thickening count ................................................................. 77

roll filter .............................................................................. 36

transport............................................................................ 1, 9

roof cover sheet................................................................... 24

transport loops .................................................................... 13

rotary heat exchanger.......................................................... 52

transport safety ................................................................... 27

rotor

TRBS 2153 ........................................................................... 6

desiccant rotor..................................................................... 60

TRGI................................................................................... 75

rotor speed........................................................................... 60

unit

safety data sheet .................................................................. 50

weatherproof ...................................................................... 23

safety instructions ................................................................. 4

unit connection ................................................................... 14

safety regulations ................................................................ 23

unit installation ................................................................... 12

sealing of the roof ............................................................... 23

unloading .............................................................................. 9

sealing strips ....................................................................... 52

VAH ..................................................................................... 7

section frame

V-belts ................................................................................ 34

decoupled ............................................................................ 16

VDE 0113....................................................................... 4, 21
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VDI 2050 ........................................................................ 1, 13

heating coil ......................................................................... 41

VDI 3803 ............................................................................ 76

vibration dampers............................................................... 31

venting .......................................................................... 96, 97

vibration insulators............................................................. 27

cooling coil ......................................................................... 47

weatherproof unit ............................................................... 15
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