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İşbu doküman, hazırlandığı tarihlerde mevcut en ileri teknoloji seviyeyi yansıtmaktadır. Kılavuzun baskılı versiyonu değişiklik
kontrolüne tabii tutulmadığından dolayı, uygulamadan önce güncel versiyonun robatherm firmasından talep edilmesi veya
www.robatherm.com İnternet adresinden indirilmesi gereklidir.
İçerdiği tüm resimler dahil bu kılavuz, telif hakları ile korunmaktadır. Telif hakları yasasının sınırlarını aşan her türlü kullanım ve
değerlendirme, onayımız olmadığı sürece yasaktır ve cezaya tabidir. Bu husus, özellikle kılavuzun çoğaltılması, çevrilmesi,
kopyalanması ve elektronik sistemlere kaydedilmesi ve bu tür sistemlerde düzenlenmesi için geçerlidir.
Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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Genel hususlar
Pos : 7.3 /Sicherheits hi nweis e/!Allgemeines _Ac htung @ 0\mod_1256570744025_31542.doc @ 31547 @

İşbu montaj, işletime alma ve bakım kılavuzu, makine üzerinde çalışan tüm kişiler
tarafından okunmalı ve dikkate alınmalıdır. İşbu kılavuzda anlatılmamış yapı parçalarında,
yapı parçasına ait özel kılavuz dikkate alınmalıdır (gerektiğinde talep edilmelidir).
robatherm, işbu kılavuzun dikkate alınmamasından kaynaklanan hasarlardan veya
arızalardan herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Kullanıcının, makinede kendi inisiyatifi ile veya üretici firmanın onayını almadan tadilatlar ve
değişiklikler yapması halinde, üretici firmanın garantisi ve donanım ekleme/uygunluk
beyanı geçerliğini kaybeder.
Pos : 7.4 /Einl eitung/Bes ti mmungsgemäße Verwendung @ 0\mod_1256571195178_31542.doc @ 31548 @ 4

Talimatlara uygun kullanım
robatherm firması tarafından teslim edilen makine, sadece havanın işlenmesi için
kullanılabilir. Havanın işlenmesi, havanın filtre edilmesini, ısıtılmasını, soğutulmasını,
nemlendirilmesini, nemden arındırılmasını ve taşınmasını kapsamaktadır. robatherm firması,
makinenin farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmasına kesinlikle müsaade etmemektedir.
Pos : 7.5 /Sicherheits hi nweis e/!Allgemeines _AT EX @ 0\mod_1256571433810_31542.doc @ 31549 @

"Ex" işaretli makineler (kılavuzun bundan sonraki kısımlarında 'ATEX cihazları' olarak
adlandırılacaktır), tip levhasındaki ve teknik veri sayfasındaki makine tanımına uygun
olarak, ATEX direktifinde tanımlanan patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanılabilir.
Kullanım sınırları dikkate alınmalıdır!
ATEX cihazlarının, aşağıda belirtilenlerin yakınında bulundukları takdirde kullanımına
müsaade edilmez:
 Yüksek frekans kaynakları (örneğin verici sistemleri)
 Kuvvetli ışık kaynakları (örneğin lazer ışınları)
 İyonize radyasyon kaynakları (örneğin röntgen tüpleri)
 Ultrasonik kaynaklar (örneğin ultrasonik test cihazları)
Pos : 7.6 /Einl eitung/T ec hni kz entral e @ 0\mod_1256574615063_31542.doc @ 31550 @ 4

Kontrol odası
İşletim ve servis uygulamaları için, kontrol odalarına yönelik VDI 2050 direktifindeki
gerekliliklere uyulmalıdır. Söz konusu direktifteki gereklilikler, örneğin yeterli bakım alanları,
yeterli havalandırma ve hava tahliyesi ve de sıcaklık ve nem oranı gerekliliklerine uyulması
gibi konuları içermektedir.
Isı eşanjörlerinin bulunduğu kısımda, klima santralinin önünde, servis çalışmaları için ek
olarak en az ısı eşanjörünün derinliği kadar yer bırakılması önerilir.
Pos : 7.7 /Einl eitung/Tr ans port und Lagerung @ 0 \mod_1256574654560_31542.doc @ 31551 @ 4

Taşınması ve depolanması
Tüm makineler ve yapı grupları, muhtemel hasarlar, kötü hava şartları etkileri, yoğuşma
(ambalaj içindeki makinenin arka tarafının yeterli derecede havalandırılması sağlanmalıdır)
veya kirlenme önlenecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır. 3 aydan uzun depolama
durumunda, kayış-kasnak tahrik mekanizmasının kayışları gevşetilmeli ve örneğin
vantilatörler, motorlar, pompalar ve ısı geri kazanım eşanjörü rotorları gibi dönen yapı
parçaları ayda bir defa döndürülmelidir.
Pos : 7.8 /Einl eitung/M ontag e_allgemei ner Hinweis @ 0 \mod_1256574700385_31542.doc @ 31552 @ 4

Montaj
Yapı parçaları ayrılmış olarak teslim edilen makinelerin parçaları, işbu montaj kılavuzunda
belirtilen şekilde birleştirilmeli ve de koruma tertibatları etkin duruma getirilmelidir.
Çalışmaya uygun olmayan makineler (kısmen tamamlanmış makineler) birleştirilerek
çalışmaya uygun sistemler (tamamlanmış makineler) oluşturulduğunda, makineleri
birleştirme işleminden sorumlu kişi, tamamlanmış makinenin uygunluk değerlendirmesini
yapmalı, uygunluk sertifikasını düzenlemeli ve bu makineye CE işareti takmalıdır.
Pos : 7.9 /Einl eitung/Vor _Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1256574745225_31542.doc @ 31553 @ 4
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İşletime alma öncesi
Makine, ancak işbu kılavuzda belirtilen şekilde monte edilmiş olduğunda işletime alınabilir.
Tüm koruma tertibatları etkin olmalıdır. Vantilatör hücresinin giriş kapısının yakınına,
kilitlenebilir bir onarım şalteri monte edilmiş olmalıdır.
Pos : 7.10 /Ei nlei tung/Br andsc hutz @ 2\mod_1334559332779_31542.doc @ 32186 @ 4

Yangından korunma
Giriş havası ile atık hava arasında yangının muhtemel yayılması (örneğin ısı geri kazanımı
sistemi veya sirkülasyon havası üzerinden), kurulum yerinde sistemde uygun tedbirler
alınarak (örneğin yangın damperleri) önlenmelidir.
DIN EN 1886 standardı veya RLT (Klima Santralleri) Yönetmeliği 01 uyarınca sistemde
kullanılması öngörülen, örneğin filtreden, damla tutucularından veya dolgu tipi
nemlendiriciden kopan yanıcı parçaların besleme havası kanalına taşınmasını önleyen hava
çıkış tarafında ızgara kullanılmalıdır.
Pos : 7.11 /Ei nlei tung/Übergabe @ 2\mod_1334559030399_31542.doc @ 32184 @ 4

Devir teslim
Entegre ölçüm, kontrol ve ayarlama teknolojisi donanımlı makineler, ancak robatherm firması
tarafından yapılan işletime alma ve bilgilendirme/eğitim uygulamaları tamamlandıktan ve
devir teslim işlemi yapıldıktan sonra işletime alınabilir.
Pos : 7.12 /Ei nlei tung/Ei nfriersc hutz @ 2\mod_1334559151487_31542.doc @ 32185 @ 4

Donma koruması
Donma noktasının altındaki çok düşük dış hava sıcaklıklarında, örneğin hava damperlerinin
donmasını ve böylece sistemin çalıştırılması sırasında çalışma arızalarını önlemek amacıyla
sistemin devre dışı bırakılmaması mantıklı olabilir.
Pos : 8 /Layout/Seitenumbr uc h @ 0 \mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Güvenlik uyarıları
Pos : 9.2 /Sicherheits hi nweis e/!Sic her hei tshi nwei se_Vorsic ht @ 0\mod_1256628078402_31542.doc @ 31554 @

Uyarı
Aşağıda belirtilen talimatların veya geçerli ilgili ulusal ve uluslararası güvenlik talimatlarının
dikkate alınmaması, ölümle sonuçlanabilecek ağır vücut yaralanmalarına ve maddi
hasarlara yol açabilir.
Örneğin besleme geriliminin tekrar etkinleşmesi, kompresörü pompalayarak boşaltma,
vantilatör ek çalışması, donma koruması, zamanlayıcı programları gibi belirli ayarlama
fonksiyonları, makine devre dışı olduğunda da makine bileşenlerinin çalıştırılmasına yol
açabilir.
Pos : 9.3 /Sicherheits hi nweis e/!Sic her hei tshi nwei se_AT EX @ 0 \mod_1256628255350_31542.doc @ 31555 @

ATEX cihazları, sadece aşağıda belirtilen koşullar yerine getirilmiş olduğunda işletime
alınmalıdır:
 Kullanım koşullarının, talimatlara uygun kullanım için uygun olması
 EN 1127-1 standardı uyarınca, yakın çevrede piroforik maddeler gibi kendiliğinden
tutuşmaya eğimli maddelerin bulunmaması
 Makinede sisteme bağlı kaçak yerler nedeniyle makine dışında patlayıcı atmosferin
oluşmaması için, 'Açık Alan' patlayıcı bölge için yapılandırılmamış ATEX cihazlarında
kurulum yerinde (kontrol odası) sürekli ve yeterli havalandırma olması
Pos : 9.4 /Einl eitung/Sicherheits hinweis e @ 0\mod_1256628399834_31542.doc @ 31556 @

Makineye girme ve makinede çalışma faaliyetleri, ancak aşağıda belirtilen hususlar yerine
getirilmiş olduğunda yapılmalıdır:
 Tüm kutuplardaki akım beslemesi kesilmiştir.
 Frekans konvertörlerinde, 15 dakikalık asgari bekleme süresi kadar beklenmiştir (artık
gerilimler nedeniyle).
 Makine, DIN EN 60204 (VDE 0113) standardı uyarınca tertibatlar kullanılarak (örneğin
kilitlenebilir onarım şalteri) tekrar çalışmaya karşı kilitlenmiştir.
 Özellikle vantilatör pervanesi, kayış-kasnak tahrik mekanizması, motor, rotorlu ısı geri
kazanım eşanjörü olmak üzere tüm hareketli parçalar durmalıdır.
 Isı eşanjörleri ve ayarlama grupları ortam sıcaklığı ile aynı sıcaklığa getirilmiştir.
 Basınçlı sistemler basınçsız duruma getirilmiştir.
 Kişisel koruyucu ekipman kullanılmaktadır.
 Patlayıcı atmosfer mevcut değildir (gerektiğinde sistem önceden çalkalanmalıdır).
Çalışmalar tamamlandıktan sonra makine tekrar çalıştırılmadan önce, aşağıda belirtilen
hususlar yerine getirilmiş olmalıdır:
 DIN EN ISO 12100 standardı uyarınca koruma tertibatları (örneğin koruma ızgarası)
takılmış ve etkindir.
 Örneğin makinenin iç kısmı gibi tehlikeli bölgede hiç kimsenin bulunmadığı kontrol
edilmiştir.
Çalışmalar, sadece kalifiye uzman personel tarafından yapılabilir.
Klima santralinde zemine, her bir m² zemin yüzeyine en fazla 100 kg yük binmelidir.
Makinenin tavanı, standart olarak ilave tavan yükleri taşıması için öngörülmemiştir.
Gerektiğinde robatherm firmasına başvurulmalıdır.
Pos : 10 /Layout/Leerz eile @ 0\mod_1256628654328_0.doc @ 32328 @
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Acil durum tedbirleri
Pos : 12.2 /Ei nlei tung/Gerätebrand @ 0 \mod_1256628787763_31542.doc @ 31557 @ 4

Makinenin yanması
Genel olarak yerel yangından korunma yönetmeliklerine uyulmalıdır. Bir yangın durumunda,
makinenin akım beslemesini tüm kutuplarda kesin. Oksijen girişini ve yangının yayılmasını
önlemek için hava damperlerini ve yangın damperlerini kapatın. Yangınla mücadele ve ilk
yardım uygulamalarını hemen başlatın. İtfaiyeyi haberdar edin. İnsanların korunması, mal
varlıklarının korunmasından önceliklidir.
Pos : 12.3 /Sic herheits hinweise/!Notfall maß nahmen_Vorsic ht @ 0\mod_1256628896167_31542.doc @ 31558 @

Yangın gazlarının solunması, ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Kullanılan yapı malzemeleri, yangın durumunda sakıncalı zehirli maddeler oluşturabilir.
Uygun gaz maskesi kullanın!
Yangın durumunda basınç tanklarının veya boru hatlarının patlaması sonucunda ciddi
sağlık sorunları ve maddi hasarlar mümkündür. Tehlike bölgesinin hemen yakınında
durmayın!
Pos : 13.1 /Übersc hriften/__War tungs-und Rei nigungshinweis e @ 0\mod_1256636568963_31542.doc @ 31570 @ 2

Bakım ve temizlik uyarıları
Pos : 13.2 /Sic herheits hinweise/!Wartung&R einigung_AT EX_Ausr üstung @ 0\mod_1256629369286_31542.doc @ 31559 @

Donanım
Patlama tehlikesi bulunan ortamlardaki bakım ve temizlik çalışmalarında, sadece EN 11271 standardına uygun, örneğin kıvılcım oluşmasına yol açamayan araç-gereçler
kullanılabilir. İnsanlarda elektrostatik yükleri önlemek için, BGR 132 (Elektrostatik Yük
Nedeniyle Tutuşma Tehlikelerinin Önlenmesi) direktifi uyarınca antistatik ayakkabılar
giyilmelidir.
Pos : 13.3 /Ei nlei tung/Wartungsinter vall e @ 0\mod_1256629463823_31542.doc @ 31560 @ 4

Bakım zaman aralıkları
Klima santralleri, düzenli zaman aralıklarında bakım yapılması gereken makinelerdir.
Belirtilen bakım zaman aralıkları, yaklaşık verilerdir ve VDI 6022 direktifinde tanımlanan
normal derecede kirlenmiş havaya ilişkindir. Aşırı kirlenmiş havada, bakım zaman aralıkları
uygun bir şekilde kısaltılmalıdır. Düzenli bakım çalışmaları, işletmecinin, sistemi her gün
kusursuz çalışmasına veya hasarlara yönelik kontrol etmesi yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.
Pos : 13.4 /Ei nlei tung/Rei nigung und Wartung des Gehäuses @ 0\mod_1256629499461_31542.doc @ 31561 @ 4

Muhafaza gövdesinin (tekneler dahil) temizlenmesi ve bakımı
 Kuru kaba kirleri bir sanayi tipi elektrikli süpürge makinesi ile temizleyin.
 Diğer kirlenmelerde: Nemli bezler kullanın; gerektiğinde gres ve yağ çözücü temizlik
maddeleri (konsentrattaki pH değeri 7 ile 9 arasında olan nötr temizleyiciler) kullanın.
 Erişimi zor teknelerde (örneğin ısı eşanjörlerinin altında bulunanlar), eksiksiz bir temizlik
için gerektiğinde bileşenler sökülmelidir.
 Çinko galvaniz kaplama parçalara koruma spreyi püskürtün.
 Örneğin kapak kolu, menteşeler gibi hareketli tüm parçalara, düzenli zaman aralıklarında
yağlama spreyi püskürtün.
 Özellikle kapak contaları olmak üzere tüm contaları, düzenli zaman aralıklarında
hasarlara ve işlevine yönelik kontrol edin.
 Kaplamadaki hasarları veya korozyon izlerini, mümkün olan en kısa zamanda rötuş
boyası ile kapatın.
 Montaj parçalarının derzlerindeki (örneğin paneli / aydınlatma geçiş yeri) kirleri, bir sanayi
tipi elektrikli süpürge makinesi ve derz memesi yardımıyla, gerektiğinde temizlik maddesi
içeren püskürtme tabancası ve nemli bezler kullanarak temizleyin.
Pos : 13.5 /Sic herheits hinweise/!Wartung&R einigung_AT EX_Oberfläc henr einigung @ 0\mod_1256629592875_31542.doc @ 31562 @

Elektrostatik yüklenme nedeniyle tutuşma tehlikelerini önlemek amacıyla, ATEX
cihazlarının tüm yüzeyleri sadece nemli bir bezle temizlenebilir.
Pos : 13.6 /Ei nlei tung/Desinfektions mittel @ 0 \mod_1256629666223_31542.doc @ 31563 @ 4
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Dezenfeksiyon maddesi
Sadece ülkeye özgü onayları (örneğin RKI, VAH, DGKH) almış alkol bazlı dezenfeksiyon
maddeleri kullanın.
Pos : 13.7 /Ei nlei tung/Wiederi nbetriebnahme @ 0 \mod_1256629689396_31542.doc @ 31564 @ 4

Tekrar işletime alınması
Bakım ve dezenfeksiyon uygulamaları tamamlandıktan sonra makinenin, tekrar işletime
alınmadan önce yeterli derecede temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sakıncalı zehirli
maddeler ve kokan maddeler giriş havasına ulaşmamalıdır.
Pos : 13.8 /Ei nlei tung/Dichtheits prüfung @ 0 \mod_1256629717554_31542.doc @ 31565 @ 4

Sızdırmazlık kontrolü
Atık havadan giriş havasına madde aktarımına müsaade edilmeyen hijyen açıdan önemli
alanlarda, ilgili yapı parçaları, her yıl veya her bakım çalışmasından sorna sızdırmazlığa
yönelik kontrol edilmelidir (örneğin uygun test gazı kullanılarak). Üreticinin güvenlik
uyarılarını dikkate alın! Gerektiğinde, gerekli sızdırmazlığın tekrar oluşturulması için üretici
firmaya danışılarak uygun tedbirler alınmalıdır.
Pos : 13.9 /Sic herheits hinweise/!Wartung&R einigung_AT EX_Ers atz teilliefer ung @ 0\mod_1256630224350_31542.doc @ 31566 @

Yedek parça teslimatı / Müşteri hizmetleri / Onarım
Makinede yapılması gereken değişiklikler, sadece yetkili uzman personel tarafından
yapılabilir. Değişiklikler (örneğin yedek parçaların monte edilmesi) yapıldıktan sonra sistem
tekrar çalıştırılmadan önce, ATEX direktifinin güvenlik ve sağlık gereklilikleri uyarınca yetkili
bir kişi tarafından, ilgili dokümantasyon doğrultusunda yeniden bir uygunluk
değerlendirmesi yapılmalıdır. Yedek parçalar, uygulanan ATEX sınıflandırmasının
(kategori, atmosfer, sıcaklık sınıfı) spesifik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Aynı özelliklere
sahip orijinal yapı parçalarının kullanılması tercih edilmelidir. Üçüncü şahıslar tarafından
makinede usulüne uygun olmayan değişikliklerin yapılması durumunda, robatherm
firmasının düzenlemiş olduğu uygunluk beyanı geçerliliğini kaybeder.
Pos : 14 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Montaj RMC /
RZ / RM / RL

Pos : 16.1 /Übersc hriften/__Anli efer ung @ 0\mod_1257341267133_31542.doc @ 31571 @ 2

Teslimat
Pos : 16.2 /Montage/War enprüfung @ 0\mod_1257499303681_31542.doc @ 31600 @ 4

Ürün kontrolü
Teslim aldığınız ürünlerin, kusursuz ve eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. Eksik parçaları
ve hasarları, hemen irsaliyeye yazın ve sürücü tarafından onaylanmasını sağlayın. Zarar
tazmini prosedürleri, teslimat belgesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu hususların dikkate
alınmaması, üretici firmanın kusur sorumluluğunu ortadan kaldırır.
Pos : 17.1 /Übersc hriften/__Entl adung und Tr ans port @ 0 \mod_1257341364587_31542.doc @ 31572 @ 2

Makinenin nakliye aracından indirilmesi ve
taşınması
Pos : 17.2 /Montage/Entl adung und Trans port @ 0\mod_1257499397431_31542.doc @ 31601 @

Tüm makineler, vinç halkaları veya taşıma braketleri ile donatılmıştır.
Kendine ait temel çerçeveye sahip olmayan makineler, taşınmaları için tek kullanımlık
paletler ile donatılmıştır.
Makineleri, sadece kullanıldıkları konumda (eğik veya yatık değil) taşıyın.
Nakliye aracından indirme ve taşıma uygulamaları, tercihen bir vinç veya forklift ile
yapılmaktadır.
Pos : 17.3 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_Entl adung_Vorsic ht @ 0\mod_1257499569021_31542.doc @ 31602 @

Uyarı
Aşağı düşen yükler nedeniyle ağır vücut yaralanmaları veya maddi hasarlar.
Dar alanda taşıma araçlarına ve nakliye araçlarına ilişkin güvenlik talimatlarını dikkate alın.
Havada asılı yüklerin altında durmayın!
Pos : 17.4 /Montage/_Kran-Entl adung und Trans port @ 0\mod_1257499685775_31542.doc @ 31603 @ 3

Makinenin, nakliye aracından vinç yardımıyla indirilmesi ve taşınması
Pos : 17.5 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_Entl adung -Kran_Ac htung @ 0\mod_1257499754847_31542.doc @ 31604 @

Dikkat
Makineleri nakliye aracından indirmek ve taşımak için, sadece VBG 9a "Kaldırma Ekipmanı
İle Kullanılan Yük Taşıma Cihazları" (UVV 18.4) yönetmeliği uyarınca uygun ve
kullanılmasına müsaade edilen sapanlar (halatlar, zincirler, kaldırma kayışları) kullanın ve
bu sapanları sadece vinç halkalarına veya taşıma braketlerine bağlayın.
Pos : 17.6 /Montage/Entl adung und Trans port_Kran-Entladung @ 0\mod_1257499861415_31542.doc @ 31605 @ 44

Makinenin, nakliye aracından vinç halkaları kullanılarak indirilmesi (sol resim)
Sapanları, sadece vinç halkalarına tespit edin. Sapan ile yük arasındaki eğim açısı 45°'nin
altına düştüğünde, bir kaldırma düzeneği kullanılmalıdır.
Makinenin, nakliye aracından taşıma braketleri kullanılarak indirilmesi (sağ resim)
Komple DIN çerçevesine monte edilmiş makine ünitelerinde taşıma braketleri kullanılmalıdır.
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Pos : 17.7 /Montage/_Gabelstapl er-Entladung und Tr ansport @ 0\mod_1257500058891_31542.doc @ 31606 @ 3

Makinenin, nakliye aracından forklift yardımıyla indirilmesi ve taşınması
Pos : 17.8 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_Entl adung-Gabelstapl er_Ac htung @ 0\mod_1257500068027_31542.doc @ 31607 @

Dikkat
Forkliftler ile indirme ve taşıma uygulamalarında, makinenin tamamının altına geçecek
özellikte forklift çatalları kullanın. Makineleri, sadece temel çerçevenin veya paletin
üzerinde taşıyın.
Pos : 17.9 /Montage/Entl adung und Trans port_Gabels tapler @ 0\mod_1257500079444_31542.doc @ 31608 @ 4

Makinenin, nakliye aracından forklift yardımıyla indirilmesi

Pos : 18 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 19 /Ü bersc hriften/__M ontage und Aufstellung @ 0\mod_1257341366915_31542.doc @ 31573 @ 2

Montaj ve kurulum
Pos : 20.1 /Montage/_Ger äteaufs tell ung @ 0\mod_1257504279322_31542.doc @ 31609 @ 3

Makinenin kurulumu
Pos : 20.2 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Geräteaufstellung_Ac htung @ 0\mod_1257504329495_31542.doc @ 31610 @

Dikkat
robatherm makineleri, herhangi bir bina işlevi üstlenmemelidir.
Makinenin, örneğin makine tabanının bina çatısı olarak kullanılması veya statik işlevleri
üstleme gibi farklı amaçlar doğrultusunda kullanılması halinde, robatherm firmasının her
türlü garanti yükümlülüğü geçerliliğini kaybeder. VDI 3803 direktifindeki uyarıları dikkate
alın.
Pos : 20.3 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Fundament @ 0 \mod_1257504447012_31542.doc @ 31611 @ 44

Temel
Makineleri, düz ve sağlam bir temelin üzerine yerleştirin. Makine bağlantı çerçevelerinin
birbirlerine doğru paralel olmasını engelleyecek engebeler, uygun altıklar (sac şeritler veya
benzeri) kullanılarak dengelenmelidir.
Yatay düzlemeden müsaade edilen azami tolerans s = % 0,5'tir (azami eğim açısı: 0,3°).

Temel, statik, akustik ve usulüne uygun su tahliyesi (yoğuşma suyu toplama teknesi, hava
nemlendiricisi, vs.) konusundaki yapısal gerekliliklere uygun olmalıdır. Taşıyıcı kirişler tek
parça şeklinde olmalıdır. Azami kiriş esnemesi, kiriş uzunluğunun 1/1000'i kadardır. Yatay
kirişler arasındaki uzaklık 24 modülü (2,5 m) aşmamalıdır (bkz. robatherm planlama
önerileri).
Özellikle çelik konstrüksiyonlarda olmak üzere alt konstrüksiyonun doğal frekansı ile örneğin
vantilatörler, motorlar, pompalar, soğutucu akışkan kompresörleri vb. gibi dönen yapı
parçalarının uyarım frekansı arasında yeterli farklılık söz konusu olmalıdır.
Stabilite
Kurulum yerinde beklenen rüzgar yüküne bağlı olarak, açık alana yerleştirilen makineler
temele tespit edilmelidir. Bu husus, ayrıca entegre motor çıkarma tertibatına sahip makineler
için de geçerlidir.
Pos : 20.4 /Montage/Montage&Aufs tell ung_H ebezeuge @ 0\mod_1257505057509_31542.doc @ 31613 @ 4

Kaldırma araçları
Montaj uygulamaları için sadece uygun ve kullanılmasına müsaade edilen taşıma araçları
kullanın. Kaldırma araçlarını, muhtemel deformasyonları önlemek için sadece temel
çerçevenin üst kenarına tespit edin.
Pos : 20.5 /Ei nlei tung/Techni kz entral e @ 0\mod_1256574615063_31542.doc @ 31550 @ 4

Kontrol odası
İşletim ve servis uygulamaları için, kontrol odalarına yönelik VDI 2050 direktifindeki
gerekliliklere uyulmalıdır. Söz konusu direktifteki gereklilikler, örneğin yeterli bakım alanları,
yeterli havalandırma ve hava tahliyesi ve de sıcaklık ve nem oranı gerekliliklerine uyulması
gibi konuları içermektedir.
Isı eşanjörlerinin bulunduğu kısımda, klima santralinin önünde, servis çalışmaları için ek
olarak en az ısı eşanjörünün derinliği kadar yer bırakılması önerilir.
Pos : 20.6 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Sc hallr eduzier ung @ 0\mod_1260971583282_31542.doc @ 31812 @ 444
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Bilgi
Makinenin kurulum çalışmalarına başlamadan önce, işlevsel bileşenlerin yerleşim düzenine
ve makinenin modeline ilişkin bilgiler veri sayfasında ve çizimlerden edinin.
Gürültü emisyonu
Müsaade edilen gürültü emisyonu değerlerine uyulması için, makinede gürültü azaltıcı yapı
parçaları bulunmadığı veya yetersiz olduğu takdirde, hava emiş ve basınç tarafına veya
makinenin muhafaza gövdesine gürültü azaltıcı yapı parçaları (örneğin kanal susturucuları,
gürültü yalıtım panelleri) monte edilmelidir.
Mekanik titreşim sönümlemesi
Mekanik titreşimleri sönümlemek amacıyla makinenin altına, uzunlamasına ve derinlemesine
yönde örneğin Mafund, Silomer veya Ilmod Kompri-Band gibi altıklar yerleştirin.
Pos : 20.7 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Ther misch entkoppelter Gr undrahmen @ 0\mod_1257505039352_31542.doc @ 31612 @ 44

Isı yalıtımlı temel çerçeve
Birbirine bitişik makine parçalarının farklı ağırlıklarda olmasından kaynaklanan farklı yalıtım
profili sıkışma oranları nedeniyle oluşan makinenin bağlantı deliklerinin konumlarındaki
kaymalar, makine kurulumu sırasında uygun kaldırma araçları yardımıyla düzeltilmelidir.
Vinç halkaları / taşıma braketleri
Montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra vinç halkalarını/taşıma braketlerini çıkarın ve
delikleri tapalar ile kapatın.
Pos : 21.1 /Montage/_Ger äteverbindung @ 0\mod_1257763850787_31542.doc @ 31614 @ 3

Makine bağlantısı
Pos : 21.2 /Montage/Geräteverbi ndung @ 0\mod_1257763904011_31542.doc @ 31615 @

Cıvatalar, sızdırmazlık bantları ve çatı kaplama örtüleri (sadece hava koşullarına karşı
dayanıklı açık alan tipi makinelerde) gibi tüm bağlantı parçaları, makine ile birlikte verilmiştir
(bunlar, çoğu zaman vantilatör hücresinde bulunmaktadır).
Makinenin iç kısmındaki parçalar dişli saplamalar ile birleştirilmektedir. Bağlantı yerlerinde
servis kapakları öngörülmediğinde, bu yerlere kolay erişmek için işaretli sac kapaklar
sökülmelidir.
Sadece tek bir taraftan erişilebilen makine parçalarında, çerçevede dişli burçlar mevcuttur.
Paslanmaz çelik modelinde, sadece paslanmaz çelik bağlantı elemanları kullanın.
Pos : 21.3 /Montage/Geräteverbi ndung_D urchgangs verschr aubung @ 0\mod_1257764025285_31542.doc @ 31616 @ 4

Dişli saplama bağlantısı

1 – Kendinden yapışkan conta
Pos : 21.4 /Montage/Geräteverbi ndung_Gewi ndebuc hs en @ 0\mod_1257764027379_31542.doc @ 31617 @ 44

© robatherm

9

Montaj RMC / RZ / RM / RL

Dişli burçlar ile bağlantı

1 – Kendinden yapışkan conta
Makinenin parçalarını birbirine bağlamak için aşağıda belirtilen uygulamalar yapılmalıdır:
 Makine parçasındaki her bir ayrım yerinde, makine parçasını çevreleyecek şekilde profil
çerçeveye kendinden yapışkan bir conta yapıştırın.
Bilgi
Conta, sac kapak ile delik sırası arasına yapıştırılmalıdır.






Contada delikler veya dişli burçlar açın.
Gerektiğinde işaretlenmiş sac kapakları sökün.
Makine parçalarını, gerektiğinde bir işkence ile birleştirin.
Yapı parçalarını birleştirin.
Sökülen sac kapakları monte edin.

Pos : 22.1 /Montage/_Ger äte i n H ygieneausführ ung @ 0\mod_1257768286834_31542.doc @ 31618 @ 3

Hijyenik model tipi makineler
Pos : 22.2 /Montage/Geräte_H ygiene @ 0\mod_1257768863473_31542.doc @ 31629 @

Zemin kısmındaki makine ayrım yerleri, kalıntısız bir şekilde temizlenebilmeleri için montaj
işlemi tamamlandıktan sonra mikrobik olarak tepkimesiz poliüretan derz yalıtım macunu ile
kapatılmalıdır.
Pos : 23.1 /Montage/_Ger äte i n wetterfester Ausführung @ 0\mod_1257768292864_31542.doc @ 31619 @ 3

Hava koşullarına dayanıklı açık alan tipi makine
Pos : 23.2 /Montage/Geräte_Wetter fes t @ 0 \mod_1257768946442_31542.doc @ 31630 @

Tüm makine boşlukları (örneğin kanal çıkışı, elektrik bağlantı kutusu, vb.), cihazın iç kısmına
su kaçmaması için kapatılmış veya koruma tertibatı ile donatılmış olmalıdır. Hava emiş ve
hava çıkış deliklerini, ana rüzgar yönüne doğru konumlandırmayın. Makinenin kurulum
yüksekliği, azami kar yüksekliği dikkate alınarak belirlenmelidir. Bağlanmış kanallar, kurulum
yerinde usulüne uygun bir şekilde sudan arındırılmalıdır.
Pos : 24 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 25.1 /Montage/_Anschl uss Luftkanal @ 0\mod_1257768295614_31542.doc @ 31620 @ 3

Hava kanalı bağlantısı
Pos : 25.2 /Montage/Ansc hlus s Luftkanal @ 0 \mod_1257769336789_31542.doc @ 31631 @

Hava kanalları, gergin olmayacak şekilde bağlanmalıdır. Elastik bağlantı ağzının montaj
uzunluğu, uzatılmış elastik bağlantı ağzının uzunluğu kadar kesinlikle olmamalıdır. En uygun
montaj uzunluğu 100 - 120 mm'dir. Bağlantı ağızları veya profil çerçeveler dahil olmak üzere
hava kanalları ve de makine çerçevesi, usulüne uygun bir şekilde izole edilmeli ve kötü hava
koşullarına karşı korunmalıdır.
Pos : 25.3 /Montage/Ansc hlus s Luftkanal_Elastisc her Stutz en @ 0 \mod_1257769400823_31542.doc @ 31632 @ 4

Elastik bağlantı ağzı

1 – Makine çerçevesi, 2 – Elastik bağlantı ağzı, 3 – Kurulum yerindeki kanal
Pos : 25.4 /Montage/Ansc hlus s Luftkanal_Entkoppelter Profilrahmen @ 0 \mod_1257769402745_31542.doc @ 31633 @ 4

Yalıtımlı profil çerçeve

1 – Makine çerçevesi, 2 – Yalıtılmış profil çerçeve, 3 – Kurulum yerindeki kanal, 4 – Conta
Pos : 26 /Layout/ Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 27.1 /Montage/_Potenti alausgleic h @ 0\mod_1257768300769_31542.doc @ 31621 @ 3

Potansiyel dengelemesi
Pos : 27.2 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Potential ausgleich_Achtung @ 0 \mod_1261390492326_31542.doc @ 31814 @

Dikkat
Elektrostatik yüklenme nedeniyle tutuşma tehlikelerinin önlemesi amacıyla, elektriği iletme
özelliği olmayan tüm bağlantı yerleri bir potansiyel dengelemesi ile köprülenmiş olmalıdır
(örneğin yalıtılmış profil çerçeve, esnek bağlantılar, titreşim izolatörleri). Makinenin tüm
metal parçaları, yerel potansiyel dengelemesi sistemine dahil edilmelidir. Makine, en ileri
teknoloji seviyesine uygun olarak (temel topraklaması) temel çerçevesinden
topraklanmalıdır. Bunun için ATEX cihazlarında, temel çerçeveye bir delik açılmıştır veya
makine tabanında bir perçin somun bulunmaktadır (temel çerçeveye sahip olmayan
makinelerde) ve bu yerler topraklama etiketi ile işaretlenmiştir. Tüm bağlantıları,
kendiliğinden gevşemeye karşı sıkıştırılmalıdır.
Pos : 28.1 /Montage/_Blitzsc hutz bei Auß enaufstellung @ 0 \mod_1257768302065_31542.doc @ 31622 @ 3

Açık alandaki kurulumlardayıldırma karşı korunma
Pos : 28.2 /Montage/Blitz schutz bei Auß enaufs tell ung @ 0\mod_1257769743445_31542.doc @ 31635 @

Çalışma emniyeti sebeplerinden dolayı, ülkeye özgü yönetmelikler (örneğin DIN VDE 0185)
uyarınca uygun bir yıldırıma karşı korunma sistemi öngörülmelidir.
Pos : 29.1 /Montage/_Anschl uss von Wärmeübertr agern @ 0\mod_1257768303284_31542.doc @ 31623 @ 3

Isı eşanjörleri bağlantısı
Pos : 29.2 /Montage/Ansc hlus s von Wär meübertr ager n @ 0 \mod_1257769824179_31542.doc @ 31636 @ 4

Isıtma ve soğutma suyu hattı (giriş hattı ve geri dönüş hattı) bağlanacağı zaman, giriş ve
çıkış bağlantı ağızlarının birbirleriyle karıştırılmamasına dikkat edilmelidir (hava çıkış
tarafında su girişli ters akım prensibi).
Isıtma ve soğutma suyu hattı bağlantısı – Örnek

1 – Giriş hattı, 2 – Geri dönüş hattı, Ok işareti - Hava yönü
Pos : 29.3 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Ansc hluss von Wär meübertrager n_Ac htung @ 0\mod_1257770028125_31542.doc @ 31637 @
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Dikkat
Kurulum yerindeki hatlar, örneğin ağırlık kuvvetleri, titreşimler, gerilmeler veya ısıl
genleşmeler sonucunda ışı eşanjörlerine harici yüklenmeler önlenecek şekilde tasarlanmalı
ve döşenmelidir. Gerektiğinde kompansatörler kullanın.
Kurulum yerindeki ısı eşanjörünün bağlantı ağızlarındaki dişli bağlantıları sıkarken, iç
kısımda kalan borular dönebileceği ve zarar görebileceğinden dolayı bir boru pensesi ile
kontra yapın.
Pos : 29.4 /Montage/Ansc hlus s von Wär meübertr ager n_Käl temittell eitung @ 0 \mod_1257770122341_31542.doc @ 31638 @ 4

Kurulum yerindeki hatları, bakım ve değiştirme amaçları için ısı eşanjörleri sorunsuz
sökülebilecek şekilde bağlayın.
Soğutucu akışkan hattı bağlantısı
Bağlantıyı yapmadan önce ısı eşanjörlerinin ve hartların sızdırmazlığını kontrol edin;
dolayısıyla üretici firma tarafından doldurulmuş koruma gazının halen basınçlı olup olmadığı
kontrol edilir.
Pos : 30.1 /Montage/_Anschl uss der Kondensat- s owie Ab- und Ü berl aufl eitung en @ 0\mod_1257768304534_31542.doc @ 31624 @ 3

Yoğuşma suyu ve de gider ve taşma hatlarının bağlantısı
Pos : 30.2 /Montage/Ansc hlus s der Kondens at- s owie Ab- und Ü berlaufleitungen @ 0\mod_1257770291293_31542.doc @ 31639 @ 444

Tüm giderler, temel olarak bir sifon (geri dönüşsüz valflı ve otomatik doldurma üniteli) ile
donatılmalı ve atık su usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir. Sifonun montaj yüksekliği,
bağlanmış atık su hattındaki havanın çekilmesi veya havanın bu hatta üflenmesi için
havalandırma cihazının vakum basıncına veya aşırı basıncına uygun olarak belirlenmelidir.
Su, sifondan çıktıktan sonra doğrudan toplama havuzuna veya huniye akmalıdır. Sifonu,
kesinlikle doğrudan kanalizasyon şebekesine bağlamayın!
Sifon bağlantısı

1 – Su ekleme deliği, 2 – Yatay uzatma parçası bağlanmamalıdır
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Sifon hesaplaması
Sifon yüksekliği, aşağıda belirtilen şekilde belirlenir:
Makinedeki vakum basınç:
H1 (mm) = p/10
HS (mm) = p x 0,075
Makinedeki aşırı basınç:
H1 (mm) = 35 mm
HS (mm) = (p/10) + 50
p = Pa olarak makine basıncı (her zaman pozitif değer kullanılmalıdır)
Sifonu, hemen ilgili bağlantı ağzına bağlayın ve suyla doldurun.
Hava yıkayıcı bağlantısı
Hava yıkayıcının boşaltma hattını ve ön tekne giderini, birbirinden ayrı olarak kanalizasyona
bağlayın.
Pos : 31.1 /Montage/_Elektroanschl uss @ 0\mod_1257768637782_31542.doc @ 31625 @ 3

Elektrik bağlantısı
Pos : 31.2 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_El ektr oansc hluss_Ac htung @ 0\mod_1257776387491_31542.doc @ 31640 @

Dikkat
Elektrik işleri, sadece kalifiye uzman personel tarafından yapılmalıdır.
Hava koşullarına karşı dayanıklı açık alan tipi makinelerinin elektrik bağlantısı yapılırken,
bağlantıların su geçirmez olmasına dikkat edin. Bağlantı, alt taraftan veya su geçirmez
yeterli kablo yarıçaplı rakor bağlantılar (asgari koruma sınıfı IP 65, contalar kullanılmalıdır)
ile yapılır.
Tüm elektrik bağlantılarının (elektrik panosu, frekans konvertörü, motor, vb.) sıkılığını
kontrol edin ve gerektiğinde bağlantıları sıkın (ayrıca bkz. DIN 46200).
Pos : 31.3 /Montage/El ektr oansc hlus s @ 0 \mod_1257776449698_31542.doc @ 31641 @

Elektrikli hava ısıtıcısı, elektrik motoru, aktuatör vs. gibi elektrikli yapı parçalarını, üreticinin
verilerine, yerel elektrik yönetmeliklerine ve de elektromanyetik bozulmaların önlenmesi için
genel önerilere (topraklama, kablo uzunlukları, kablo ekranlamaları, vb.) uygun olarak
bağlayın ve topraklayın.
Bağlantı işaretleri, bağlantı kutularında bulunmaktadır.
Mevcut olması halinde band topraklayıcıların (potansiyel dengelemesi) usulüne uygun
sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde band topraklayıcıları gerginleştirin.
Gerekli güvenlik tedbirlerini dikkate alarak, DIN EN 60204 (VDE 0113) standardında
öngörülen elektrik güvenliği kontrollerini yapın. Kurulum yerindeki elektrik şebekesi
bağlantıları da, DIN EN 60204 standardında Tablo 10'da gösterilen gereklilikleri yerine
getirmelidir. İşletmeci, geçerli ulusal yönetmelikler uyarınca bu kontrolleri düzenli zaman
aralıklarında tekrarlamakla yükümlüdür.
Almanya'da, VBG 4 5. Madde Tablo 1A (Kurulum Yerinde Sabit Elektrik Tesisatların ve
Ekipmanların Periyodik Kontrolleri) yönetmeliğinde belirtilen periyodik kontroller için olan
zaman aralıklarına uyulmalıdır.
Pos : 32.1 /Montage/_M otorschutz @ 0 \mod_1257768639610_31542.doc @ 31626 @ 3

Motor koruması
Pos : 32.2 /Montage/Motorsc hutz @ 0\mod_1257776730284_31542.doc @ 31642 @

 Motorları, DIN EN 60204 (VDE 0113) standardında öngörülen şekilde aşırı yüke karşı
koruyun.
 Motor koruma şalteri kullanın ve şalteri motor anma akımına (bkz. tip levhası) ayarlayın.
Daha yüksek bir ayar değerine müsaade edilmez!
 PTC termistör sensörü donanımlı motorlar, bir PTC termistör kapama ünitesi ile
korunmalıdır.
 Anma gücü 3 kW'ye olan motorlar, genel olarak doğrudan çalıştırılabilir (yetkili elektrik
dağıtım kuruluşunun güç sınırları dikkate alınmalıdır). Daha büyük motorlar, yıldız-üçgen
yol vericiler veya yumuşak yol vericiler ile donatılmalıdır.
14

© robatherm

Montaj RMC / RZ / RM / RL

Pos : 32.3 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Motorsc hutz _AT EX @ 0 \mod_1257776793960_31542.doc @ 31643 @

Patlayıcı atmosferde ve bir frekans konvertörü ile çalıştırılan motorlar, ATEX onaylı PTC
termistör denetleme elemanı ile donatılmalıdır. Kurulum yerindeki ayarlamada,
müşteri/işletmeci tarafından motorun doğru bağlandığı ve böylece onaylanmış bir
denetleme elemanının kullanılması sağlanmalıdır.
Pos : 32.4 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Motorsc hutz _Achtung @ 0\mod_1257776862618_31542.doc @ 31644 @

Dikkat
Sigortalar ve otomatik sigortalar, yeterli motor koruması sağlamamaktadır.
Motorun yetersiz korunmasından kaynaklanan hasarlar, üretici firmanın garantisi
geçerliliğini kaybeder.
Pos : 33 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 34.1 /Montage/_Endrei nigung @ 0\mod_1257768641641_31542.doc @ 31627 @ 3

Son temizlik
Pos : 34.2 /Montage/Endr einigung @ 0 \mod_1257776956366_31542.doc @ 31645 @

Montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra işletime alma öncesinde tüm bileşenler, VDI 6022
direktifi uyarınca kirlenmeye yönelik kontrol edilmeli ve gerektiğinde temizlenmelidir.
Korozyona yol açtıklarından dolayı özellikle metal talaşlar dikkatle çıkarılmalıdır.
Pos : 34.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 35.1 /Montage/_R evisi ons tür @ 0\mod_1257768797923_31542.doc @ 31628 @ 3

Servis kapağı
Pos : 35.2 /Montage/Revisi onstür @ 0\mod_1257777383347_31542.doc @ 31647 @

Montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm servis kapakları işlerliklerine yönelik kontrol
edilmelidir. Makinenin kurulum koşullarına bağlı olarak, servis kapaklarının uygun bir şekilde
ayarlanması gerekli olabilir. Cıvataları sıkma torku: 3 Nm.
 Menteşe tarafı (sol resim): Menteşe bloğundaki uzunlamasına delikler, kapak kanadının
dikey yönde ayarlanmasını, menteşe kanadındaki uzunlamasına delikler ise yatay yönde
ayarlanmasını mümkün kılmaktadır.
 Kilit tarafı (sağ resim): Kapak kanadı menteşe tarafında ayarlandıktan sonra, dışta kalan
kilidin ayarlanması gerekli olabilir. Bunun için kilit kamı dikey yönde, kilit gövdesi ise yatay
yönde ayarlanabilmektedir.

Pos : 36.1 /Montage/_R otor-WR G @ 0\mod_1257777507166_31542.doc @ 31648 @ 3

Rotorlu ısı geri kazanım eşanjörü
Pos : 36.2 /Montage/Rotor- WRG @ 0\mod_1257777544362_31542.doc @ 31649 @

Parçalara ayrılmış olarak teslim edilen rotor gövdelerinin parçaları, rotor gövdesinin ısı
dengeleme malzemeleri monte edilmeden önce, rotor üreticisinin öngördüğü gibi cıvatalar ile
birleştirilmelidir.
Bunun için üst rotor gövdesinin uygun bir şekilde alçaltılması gereklidir.
Pos : 37 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 38.1 /Übersc hriften/__Versc hließ en des Daches von wetterfesten Geräten @ 0\mod_1257341368337_31542.doc @ 31574 @ 2

Hava koşullarına karşı dayanıklı açık alan tipi
makinelerde tavanın kapatılması
Pos : 38.2 /Montage/_Allgemei nes @ 0 \mod_1258017127628_31542.doc @ 31675 @ 3

Genel hususlar
Pos : 38.3 /Montage/Versc hließ ung des D aches _Allgemeines @ 0\mod_1258017035841_31542.doc @ 31674 @

Hava koşullarına karşı dayanıklı açık alan tipi makinelerinin tavanları plastik şeritler ile
kaplanmıştır.
Nakliye sebeplerinden dolayı makineler parçalarına ayrılmış olarak teslim edildiğinde, ayrım
yerleri, aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanarak kapatılmalıdır.
Teslimat kapsamına dahil malzemeler:
 Plastik çatı örtüsü (şeritler)
 Solvent bazlı kaynak malzemesi (yapıştırıcı)
 PVC solventi (yalıtım)
 Kaplamalı sac plaka üst üste bindirme parçaları
Pos : 38.4 /Montage/_Sicherheits besti mmungen @ 0\mod_1258017271870_31542.doc @ 31677 @ 3

Güvenlik talimatları
Pos : 38.5 /Sic herheits hinweise/Montage/!Montage_Versc hließ ung des D ac hes_Sicherheit_Vorsic ht @ 0\mod_1258017181193_31542.doc @ 31676 @

Uyarı
Solvent bazlı kaynak malzemesi ve PVC solventi, kolay uçucu ve yanıcıdır. Aşağıda
belirtilen talimatlar, kullanım öncesi mutlak şekilde dikkate alınmalıdır:
 Yangın veya deflagrasyon nedeniyle yaralanmalar! Açık ateş ve sigara içmek yasaktır.
 Solvent buharları nedeniyle sağlık sorunları. Solunmasından kaçınılmalıdır!
 Solvent bazlı kaynak malzemesini ve PVC solventi, hava geçirmez kapaklı kaplarda
saklayın ve kapları açılan malzemeleri kısa sürede tüketin.
 Donmaya ve ışığa karşı korunaklı bir şekilde depolanmalıdır.
Pos : 38.6 /Montage/_Arbeits abl auf @ 0\mod_1258017275917_31542.doc @ 31678 @ 3

İşlem adımları
Pos : 38.7 /Montage/Versc hließ ung des D aches _Ar bei tsabl auf @ 0 \mod_1258017699532_31542.doc @ 31679 @ 44

Çatı örtüsünün döşenmesi

1 – Çatı örtüsü, 2 – Yassı fırça, 3 – Üst üste bindirme parçası, 4 – Ayrım yeri,
5 – Solvent bazlı kaynak malzemesi, 6 – Tavan paneli, 7 – Birleşme kenarı
 Vinç halkalarını sökün ve deliği tapa ile kapatın (gerektiğinde tavan panelindeki destek
profilini biraz kaydırın).
 Döşeme sıcaklığı ≥+10 °C; Sıcaklıklar <+10 °C olduğunda, uygulama yerlerini sanayi tipi
fön makinesi ile ısıtın.
 Çatı örtüsü, ayrım yerinin sol ve sağ tarafında temiz ve kesinlikle kuru olmalıdır.
 Nemli çatı örtülerini sanayi tipi fön makinesi ile kurutun.
 Üst üste bindirme parçalarını (3), ayrım yerinde (4) damlalık profilinin üzerine takın ve
vidalayın veya perçinleyin.
 En fazla 100 mm uzunluğundaki kısımları yalıtın, bunun için:
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 Solvent bazlı kaynak malzemesini (5) yassı fırça (2) ile hemen çatı örtüsünün (1)
yaklaşık 5 - 10 cm öncesine kadar, tavana, ayrım yerinin sağına ve soluna döşeme
yönünde sürün.
 Çatı örtüsünü yerleştirerek hemen avuç içi ile bastırın ve yapışma yerlerinin üzerine bir
cisim (örneğin kum torbası) koyarak ağırlık bindirin.
 İşlem adımını tekrarlayın. Ağırlıkların yapışma yerlerinin üzerinde uzun süre
bekletilmesi gerekli değildir.
 Çatı örtüsünün birleşme kenarlarını (7) PVC solventi ile yalıtın, bunun için:
 Plastik tüpü bastırın ve PVC solventi, kesintisiz ince hat şeklinde birleşme kenarına
sürün. Solvent, çok kısa bir sürede yoğun tabaka oluşturacak şekilde kurur.
 Vinç halkalarının deliklerini, anlatılan şekilde kapatın.

Pos : 39 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Bilgi
Makinenin montajı sırasında yağmur yağdığında, tavanın üzeri bir branda ile kapatılmalıdır.
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Pos : 40 /Ü bersc hriften/_Inbetriebnahme und Wartung @ 0\mod_1256570167929_31542.doc @ 31545 @ 1
Pos : 41.1 /Übersc hriften/__Gli eder kl appe @ 0\mod_1257341369525_31542.doc @ 31575 @ 2

İşletime alma
ve bakım

Damperler
Pos : 41.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 41.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 41.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _Vorsicht @ 0 \mod_1257929842885_31542.doc @ 31652 @

Uyarı
Vücut uzuvlarında ezilme tehlikesi söz konusu olabileceğinden dolayı, elinizi damper
kanatlarının arasına sokmayın! DIN EN ISO 12100 standardına uygun koruma tertibatları
(örneğin kanal bağlantısı, koruma ızgarası vs.) mevcut olmalıdır!
Pos : 41.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _AT EX @ 0\mod_1257929977593_31542.doc @ 31653 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen aktuatörler kullanın. Tüm
elektrikli yapı parçalarını topraklayın.
Pos : 41.6 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _Ac htung @ 0\mod_1257930080991_31542.doc @ 31654 @

Dikkat
Vantilatörü, ancak ilgili damperlerin açık olduğu kontrol edildikten veya bir sınır anahtarı
aracılığıyla gösterildikten sonra çalıştırın. Kontrol tekniği bakımından, kapatma
damperlerinin kapanması sırasına ilgili vantilatörlerin de hemen kapanmasını sağlayın.
Usulüne uygun olmayan çalıştırma şeklinden kaynaklanan hasarlar için robatherm firması
herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Yangın damperlerinde ani basınç dalgalanmalarından kaynaklanan hasarların önlenmesi
için sistemde bir aşırı basınç damperleri kullanılmalıdır.
Pos : 41.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Glieder kl appe/Gli eder klappe_IBN @ 0\mod_1257930172641_31542.doc @ 31655 @ 44

Birbirlerine bağlı damperler
Birbirine bağlı damperlerde, bağlantı kollarını kuvvete bağlı bağlantıya ve doğru çalışmaya
(yani damperlerin dönüş yönü ve son pozisyonları) yönelik kontrol edin.
Tüm cıvata bağlantılarının ve birleşme yerlerinin düzgün sabitlenmiş olup olmadığını kontrol
edin.
Motor gücüyle tahrik edilen damperler
Servo motor ile tahrik şeklinde: Kolları, dönüş açısı 90 derece olacak ve damperler
kapanırken son konumlarına ulaşacak şekilde ayarlayın.
Pos : 41.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 41.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlic h @ 0 \mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 41.10 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 41.11 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Glieder klappe_IBN_Vorsic ht @ 0\mod_1257929842885_31542.doc @ 31652 @

Uyarı
Vücut uzuvlarında ezilme tehlikesi söz konusu olabileceğinden dolayı, elinizi damper
kanatlarının arasına sokmayın! DIN EN ISO 12100 standardına uygun koruma tertibatları
(örneğin kanal bağlantısı, koruma ızgarası vs.) mevcut olmalıdır!
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Pos : 41.12 /Inbetriebnahme und War tung/Gli eder klappe/Glieder klappe_Wartung @ 0\mod_1257930610235_31542.doc @ 31657 @ 4

Damperler – Periyodik bakım
 Damperleri çalışmaya, kirlenmeye, hasarlara ve korozyona yönelik kontrol edin
 Koruma tertibatının etkinliğini kontrol edin
Damperler - Gerektiğinde bakım
 Damperleri temizleyin, muhtemel hasarları ve korozyonu giderin
Kol tahrikli damperler – Periyodik bakım
 Kolların sıkı oturup oturmadığını ve zorlanmadan/takılmadan çalışıp çalışmadığını kontrol
edin
 Ayarı kontrol edin
Kol tahrikli damperler – Gerektiğinde bakım
 Pirinç yatağı yağlayın (plastik yatakların yağlanması gerekli değildir)
 Kolları yağlayın
Bilgi
Dişli tahrikli damperleri yağlamayın veya greslemeyin.
Pos : 42 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 43.1 /Übersc hriften/__Ventilator und Motor @ 0\mod_1257341370681_31542.doc @ 31576 @ 2

Vantilatör ve motor
Pos : 43.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 43.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 43.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Ventilator _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257956996526_31542.doc @ 31661 @

Uyarı
Pervanenin kırılması, ağır vücut yaralanmalarına, ölüme ve maddi hasarlara yol açabilir.
Tip levhasında ve tasarım veri sayfasında belirtilen azami vantilatör devir sayısı
aşılmamalıdır. Vantilatörü, normal olmayan salınımlarda çalıştırmayın.
Sürtünen pervane, kayış ve ısınan yatak nedeniyle yangın tehlikesi vardır.
Gürültü (yaklaşık 110 dB'ye kadar), olası sağlık sorunlarına yol açabilir.
Pos : 43.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_31542.doc @ 31660 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen yapı parçaları kullanın. Tüm
elektrikli yapı parçalarını topraklayın.
Pos : 43.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil atorVentil ator_IBN _Trans portsicherung @ 0\mod_1257957230386_31542.doc @ 31662 @ 4

Taşıma emniyeti
Vantilatörün temel gövdesindeki taşıma emniyetlerini (ahşap takoz veya sabitleme plakası)
çıkarın. Bu sırada titreşim sönümleyicisine, sönümleyiciyi çekerek yüklenmeyin.
Pos : 43.7 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Ventilator _IBN_Ac htung @ 0\mod_1257957311881_31542.doc @ 31663 @

Dikkat
İşletime alma öncesi makineyi ve kanal sistemini, yabancı cisimlere (araç-gereçler, küçük
parçalar, inşaat tozu) yönelik kontrol edin ve gerektiğinde temizleyin.
Pervaneyi elinizle döndürerek, zorlanmadan/takılmadan dönüp dönmediğini kontrol edin.
Pos : 43.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil atorVentil ator_IBN _Freil aufende R äder @ 0\mod_1257957381674_31542.doc @ 31664 @ 4

Serbest dönen pervaneler
Taşıma nedeniyle pervane ile hava emiş memesi arasındaki çevreleyen boşluk değişebilir.
İşletime alma öncesinde boşluk ölçüsünü (S) ölçün. Bu boşluk, çevrenin tamamında mevcut
ve aynı ölçüde olmalıdır. Gerektiğinde boşluğu, titreşim sönümleyicisindeki kontra somun ve
ayar somunu aracılığıyla düzeltin (1).
Boşluk kapatma ölçüsü (R), pervane çapının yaklaşık %1'i kadar olmalıdır.
Esnek bağlantılı açık tip pervanelerde, bu kontrol uygulamasının yapılması
gerekmemektedir.
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1 – Ayar somunu / kontra somun, S – Boşluk ölçüsü, R – Boşluk kapatma ölçüsü
Pos : 43.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil atorVentil ator_IBN _Antrieb @ 0\mod_1257957509056_31542.doc @ 31665 @ 444

Tahrik
Burçların ve göbeğin kuvvete bağlı bağlantısını kontrol edin (bkz. sıkma torkları).
V kayışlı tahrik mekanizmasını kontrol edin ve gerektiğinde aşağıda belirtilen ayarları yapın:
 Kayışın gerginliği (bkz. Sayfa 25).
 Kayış kasnaklarının hizası (tolerans < 0,4°; yani < 7 mm/m).
Yaklaşık 1 - 2 saatlik alıştırma aşamasından sonra:
 V kayışı gerginleştirin (bkz. Sayfa 25). Kayışı gerginleştirme işlemi sırasında kayış
kasnaklarının doğru hizada olmasına dikkat edin, gerektiğinde kasnakların hizasını
ayarlayın.
 Burçların ve göbeğin tespit cıvatalarının sıkılığını kontrol edin ve gerektiğinde cıvataları
sıkın (bkz. sıkma torkları).
Dönme yönü
Vantilatörün dönme yönünü, motoru kısa süreliğine çalıştırıp gövde üzerindeki ok işaretini
dikkate alarak kontrol edin. Dönme yönü yanlış olduğunda, güvenlik talimatlarını dikkate
alarak motorun elektrik bağlantılarının yerini değiştirin.
Akım çekişi
Vantilatörün çalışma devir sayısına ulaşıldığında, servis boşlukları kapalı durumdayken
hemen üç fazın tümünde akım çekişini ölçün.
Ölçüm değerleri, tip levhasındaki ayar değerlerini (veya böylece motor anma gücü)
aşmamalıdır ve birbirlerinden sadece çok az sapma gösterebilir. Aşırı akım durumunda,
motoru hemen durdurun ve harici basınçları, hacimsel debiyi ve devir sayısını kontrol edin.
Faz akımı eşit olmadığında motor bağlantısını kontrol edin.
Pos : 43.10 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Ventilator_IBN _Achtung2 @ 0\mod_1257957742150_31542.doc @ 31666 @
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Dikkat
Titreşim kaynaklı kırılmalar nedeniyle muhtemel tehlikenin önlenmesi amacıyla
vantilatörlerin, müsaade edilmeyecek kadar yüksek titreşim hızlarında (bkz. aşağı) ve de
vantilatör-motor sisteminin rezonans devir sayısı aralığında (ve bunun birkaç katında)
çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir.
Bundan dolayı işletime alma sırasında, söz konusu rezonans devir sayıları belirlenmeli ve
frekans konvertöründe uygun bir şekilde gizlenmelidir. Gerektiğinde denge ayarı da
yapılmalıdır.
Vantilatörler, üretici firma tarafından öngörülen karakteristik alanlarının dışında
çalıştırılmamalıdır.
Üretici firma tarafından öngörülen hızlanma ve yavaşlama sürelerine uyulmalıdır.
Sürtünen pervane, kayış ve ısınan yatak nedeniyle yangın tehlikesi vardır.
Pos : 43.11 /Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _IBN_Ventil ator -Motor-Einbau @ 0\mod_1257957859487_31542.doc @ 31667 @ 4

Vantilatör-motor ünitesindeki çalışmalar
Vantilatör-motor ünitesinde yapılan çalışmalarda (örneğin yatak değişimi, serbest dönen
pervane montajı vb.), mutlak şekilde özel montaj kılavuzu dikkate alınmalıdır (gerektiğinde
talep edin!). Ardından ünitenin titreşim hızı kontrol edilmeli, değerlendirilmeli ve gerektiğinde
denge ayarı yapılmalıdır.
Pos : 43.12 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wart ung/!IBN&Wartung _Ventilator_IBN _Vorsic ht2 @ 0\mod_1257957945231_31542.doc @ 31668 @

Uyarı
Pervanenin kırılması, ağır vücut yaralanmalarına, ölüme ve maddi hasarlara yol açabilir.
Vantilatörü, normal olmayan titreşimlerde veya müsaade edilmeyecek kadar yüksek
titreşim hızlarında çalıştırmayın!
VDI 2056 veya DIN ISO 10816 standardı uyarınca titreşim hızı vefektif değerlendirme sınırları:
Montaj
Makine
İyi
Uygulanabilir
Müsaade
grubu
edilmez
Sabit, 15 kW'a kadar

K

0,7 mm/sn

1,8 mm/sn

4,5 mm/sn

Sabit, 15 kW'dan
itibaren

M

1,1 mm/sn

2,8 mm/sn

7,1 mm/sn

Titreşim izolasyonlu

T

2,8 mm/sn

7,1 mm/sn

18 mm/sn

Pos : 43.13 /Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 43.14 /Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 43.15 /Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _Wartung_War tungshi nweis @ 0\mod_1257958089160_31542.doc @ 31669 @ 4

Bakım uyarısı
Çok vardiyalı işletimde ve/veya örneğin > 40 ° madde sıcaklığı, toz oluşması vb. gibi özel
çalışma koşullarında, bakım zaman aralığı uygun bir şekilde kısaltılmalıdır.
Çok yivli tahrik kasnağından bir veya daha fazla V kayışı çıktığında, yeni bir V kayışı takımı
monte edilmelidir. V kayışı monte edilmeden önce merkezler arası uzaklık, V kayışları yivlere
kolaylıkla yerleştirilebilecek şekilde azaltılmalıdır. Bir tornavida vs. aracılığıyla zorlayarak
montaj şekline, hasarlara yol açtığından dolayı kesinlikle müsaade edilmemektedir.
Pos : 43.16 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 43.17 /Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_R einigungs mittel @ 2 \mod_1329137958035_31542.doc @ 32124 @ 4

Temizlik maddesi
Gerektiğinde pH değeri 7 ile 9 arasında olan temizlik maddeleri kullanın.
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Pos : 43.18 /Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _Wartung @ 0\mod_1257958205121_31542.doc @ 31670 @

Vantilatör – Periyodik bakım
 Vantilatörü hijyenik durumda olup olmadığına, kirlenmeye, hasarlara, korozyona ve
düzgün tespit edilmiş olup olmadığına yönelik kontrol edin
 Pervaneyi balans ayarı bozukluğuna ve titreşimlere yönelik kontrol edin, gerektiğinde
balans ayarı yapın
 Yatağı seslere, salınımlara ve ısınmaya yönelik kontrol edin
 Esnek bağlantının sızdırmazlığını kontrol edin
 Titreşim sönümleyicisinin çalışmasını kontrol edin
 Koruma tertibatlarının çalışmasını kontrol edin
 Değişken kanatlı damperin çalışmasını kontrol edin
 Susuzlaştırma ünitesinin çalışmasını kontrol edin
 Serbest dönen pervanelerde boşluk mesafesini kontrol edin (bkz. Sayfa 21), gerektiğinde
düzeltin
 Esnek bağlantı ağızlarındaki kirleri sanayi tipi elektrik süpürgesi ile çıkarın ve bağlantı
ağızlarını nemli bez ve uygun temizlik maddesi ile silin
Vantilatör - Gerektiğinde bakım
 Yatağı değiştirin (en geç teorik çalışma ömrü tamamlandığında)
 Yatağı yağlayın. Üretici talimatlarını dikkate alın!
 Vantilatörü temizleyin, muhtemel hasarları ve korozyonu giderin, tespit elemanlarını sıkın
Elektrik motoru – Periyodik bakım
 Elektrik motorunu kirlenmeye, hasarlara, korozyona, düzgün tespit edilmiş olup
olmadığına, sessiz çalışmaya, ısınmaya ve dönme yönüne yönelik kontrol edin
 Yatağı seslere, salınımlara ve ısınmaya yönelik kontrol edin
 Elektrik motorunu temizleyin, muhtemel hasarları ve korozyonu giderin
 Gerilimi, akım çekişini ve faz simetrisini ölçün
 Terminal bloğundaki terminallerin sıkılığını kontrol edin, gerektiğinde terminalleri sıkın
 Koruyucu iletkeni kontrol edin, gerektiğinde sıkın veya yenileyin
 Kablo kılavuzlarını (örneğin kablo kanalı) kirlenmeye yönelik kontrol edin ve gerektiğinde
basınçlı hava ve sanayi tipi elektrikli süpürge makinesi ile kirlerden arındırın ve nemli bez
ve uygun temizlik maddesi ile silin
Elektrik motoru - Gerektiğinde bakım
 Yatağı değiştirin (en geç teorik çalışma ömrü tamamlandığında)
 Yatağı yağlayın. Üretici talimatlarını dikkate alın!
Kayış-kasnak tahrik mekanizması – Periyodik bakım
 Kayış-kasnak tahrik mekanizmasını kirlenmeye, hasarlara, aşınmaya, gerginliğe, motor
ve vantilatör kasnağının hizasına (tolerans < 0,4°; yani < 7 mm/m), düzgün çalışıp
çalışmadığına ve düzgün tespit edilmiş olup olmadığına (bkz. sıkma torkları) yönelik
kontrol edin
 Koruma tertibatını hasarlara, düzgün tespit edilmiş olup olmadığına ve düzgün çalışıp
çalışmadığına yönelik kontrol edin
Kayış-kasnak tahrik mekanizması - Gerektiğinde bakım
 Kayış takımını yenileyin
 Motor ve vantilatör kasnağının hizasını ayarlayın
 Kayışın gerginliğini ayarlayın (bkz. Sayfa 25)
 Kayış-kasnak tahrik mekanizmasını temizleyin
Tahrik kavraması – Periyodik bakım
 Üretici verilerini dikkate alın!
 Tahrik kavramasını kirlenmeye, hasarlara, korozyona ve düzgün tespit edilmiş olup
olmadığına yönelik kontrol edin
 Sıcaklığı kontrol edin

24

© robatherm

İşletime alma ve bakım

Tahrik kavraması - Gerektiğinde bakım
 Üretici verilerini dikkate alın!
 Yağı değiştirin
 Tahrik kavramasını temizleyin
Pos : 43.19 /Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _Wartung_Schr auben- Anz ugsdr ehmomente @ 0\mod_1257958686778_31542.doc @ 31671 @ 444

Sıkıştırma burçları için cıvataların sıkma torkları
Burç
tipi

1008
1108

1210
1215

1610
1615

2012
2017

2517
2525

3020
3030

3525
3535

4030
4040

4535
4545

5040
5050

Tork
[Nm]

6

20

20

30

50

90

115

170

190

270

Motorun sökülmesi
Motoru sökmek için sadece uygun ve kullanılmasına müsaade edilen yük taşıma ekipmanları
kullanın. Entegre motor çıkarma tertibatı kullanıldığında, örneğin makineyi temele tespit
ederek makinenin yeterli stabiliteye sahip olmasını sağlayın.
İşletim dışı bırakılması
3 aydan uzun bir süre kullanılmayacağı zaman, noktasal yatak yüklenmelerinin önlenmesi
için V kayışları sökün.
Bir yıldan daha uzun bir süre kullanılmadıktan sonra yeniden işletime almadan önce,
yatakları yenileyin veya ek yağlama mekanizmasına sahip yataklarda eski gresi çıkarın ve
yeni gres doldurun. Bu uygulamalar için vantilatör üreticisinin talimatlarını dikkate alın.
Pos : 43.20 /Inbetriebnahme und War tung/Ventilator _Besti mmung Ri emenvorspa nnkr aft @ 0\mod_1257958887377_31542.doc @ 31672 @ 3

DIN 7753 standardına uygun dar V kayışları için ön gerilme kuvvetinin
tayin edilmesi
Pos : 43.21 /Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _Riemenspannung @ 0\mod_1257958956797_31542.doc @ 31673 @ 444

Kayışın gerginliği
Kayışın gerginliği, öngörülen şekilde uygun bir ölçüm cihazı
(örneğin kayış ön gerilme kuvveti ölçüm cihazı) ile kontrol edilmeli veya ayarlanmalıdır.
Ölçüm cihazının kullanım kılavuzunu dikkate alın.
 Kayış kasnaklarının merkezler arası uzaklığını A ölçün (metre olarak).
 Merkezler arası uzaklığı 16 ile çarpın. Elde edilen sonuç, milimetre olaak kayış
sarkmasıdır (S).
 Merkezler arası uzaklığın (A) tam ortasında, hesaplanmış bükme değerine ulaşılana
kadar kuvvetli bir şekilde aşağı bastırın.
 Bükme kuvvetini ölçün.
 Bükme kuvvetini (F), tablodaki değerler ile karşılaştırın.
Yeni kayış-kasnak tahrik mekanizmalarında, alıştırma aşaması için daha yüksek değerler
ayarlayın. Birkaç çalışma saatinden sonra bükme kuvvetini (F) yeniden kontrol edin ve
gerektiğinde ayarlayın.
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A – Merkezler arası uzaklık, S – Kayış sarkması, F – Bükme kuvveti
Bilgi
Tek yivli kasnaklarda, bükme kuvvetini daha kolay ayarlayabilmek için bir cetvel kullanın.
Aşağıda belirtilen değerleri, DIN 7753 standardına uygun dar V kayışları için geçerlidir.
Başka tip V kayışlar kullanıldığında, üretici firmaya başvurulmalıdır.
Bükme (S) için kuvvet (F) = Her bir metre merkezler arası uzaklık (A) için 16 mm
Profil

Bükme kuvveti F [N]

SPZ

67
100

-

95
140

10
15

-

15
20

SPA

100
140
224

-

132
200
250

20
28
40

-

27
35
45

SPB

160
236

-

224
315

35
50

-

50
65

SPC

224
375

-

355
560

60
90

-

90
120

Pos : 44 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Küçük kayış
kasnağının [mm]
efektif açısı d
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Pos : 45.1 /Übersc hriften/__Luftfilter @ 0 \mod_1257341371650_31542.doc @ 31577 @ 2

Hava filtresi
Pos : 45.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 45.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 45.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN _Ei nbau Filterei ns ätz e @ 0 \mod_1258365811110_31542.doc @ 31680 @ 4

Filtre elemanlarının monte edilmesi
 Filtre elemanları, sıkıştırma mandalları veya bajonet kilitler ile montaj çerçevesine tespit
edilir.
 Filtre elemanlarını sıkıştırmayın veya elemanlara zarar vermeyin.
 Filtre elemanlarının, montaj çerçevesinde hava geçirmez şekilde oturup oturmadığını
kontrol eidn.
Pos : 45.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Luftfilter_ATEX @ 0\mod_1258365944257_31542.doc @ 31681 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen filtrasyon maddesleri kullanın.
Pos : 45.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN _Filterüber wac hung @ 0\mod_1258366009246_31542.doc @ 31682 @ 444

Filtre denetimi
Hava filtresinin (aktif karbon filtre hariç) kirlenme derecesini kontrol etmek amacıyla,
makinenin kullanım tarafına bir fark basıncı ölçme cihazının monte edilmesi önerilir.
Filtre için nihai dirençler
Filtre sınıfı

Önerilen nihai direnç

G1 - G4
M5 - M6, F7
F8 - F9
E10 - E12, H13

150 Pa
200 Pa
300 Pa
500 Pa

Rulolu bant filtreler
Rulolu bant filtrelerde, birlikte verilen filtre üreticisinin işletim ve bakım kılavuzu dikkate
alınmalıdır.
Pos : 45.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 45.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlic h @ 0 \mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 45.9 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 45.10 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Luftfilter _Wartung_Vorsic ht @ 0\mod_1258366415225_31542.doc @ 31683 @

Uyarı
Filtre tozları ile temas halinde ciltte, gözlerde veya solunum yollarında alerjik reaksiyonlar.
Filtre elemanlarının bakımı ve değiştirilmesi için koruyucu kıyafet giyin ve gerektiğinde
solunum maskeleri kullanın. Çevrenin veya yeni filtrenin kontamine olmasını önleyin.
Pos : 45.11 /Inbetriebnahme und War tung/Luftfilter/Luftfilter_War tung_Ersatzfilter @ 0 \mod_1258366506833_31542.doc @ 31684 @ 4

Yedek filtre
Her zaman en az bir takım yedek filtre yedekte bulundurun. Yedek filtreleri, kuru ve tozsuz
bir ortamda depolayın. Kirlenmeleri ve hasarları önleyin. Asgari raf ömrü geçmiş filtreleri
kullanmayın.
© robatherm
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Pos : 45.12 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Luftfilter _ATEX @ 0 \mod_1258365944257_31542.doc @ 31681 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen filtrasyon maddesleri kullanın.
Pos : 45.13 /Inbetriebnahme und War tung/Luftfilter/Luftfilter_War tung @ 0 \mod_1258366603769_31542.doc @ 31685 @

Hava filtresi – Periyodik bakım
 Filtre elemanlarını hijyenik durumda olup olmadığına, kirlenmeye, kokulara, hasarlara ve
korozyona yönelik kontrol edin
 Partikül filtre: Ölçüm cihazı ile fark basıncını kontrol edin
 Aktif karbon filtre: Filtrenin, normal şartlarda bir sensör aracılığıyla kokuya yönelik kontrol
edilmesi yeterlidir. (Geri kalan kullanım ömrünün ve böylece bakım zaman aralığı için
referans değerinin objektif olarak belirlenmesi için filtre üreticisinden, aktif karbonun
doymuşluk derecesinin laboratuar ortamında incelemesi talep edilebilir.) Filtre kartuşunun
tartılması, ağırlığın artmasına barındırılan hava neminin artması yol açtığından dolayı,
genel olarak kullanım ömrü için yeterli değildir.
 Filtre yuvasının sızdırmazlığını kontrol edin
Hava filtresi - Gerektiğinde bakım
 Filtre elemanlarını, kirlenme, koku, hasar veya kaçak yerler tespit edildiğinde, önerilen
nihai dirence ulaşıldığında veya aşağıda belirtilen zaman aralıklarında hemen değiştirin:
1. filtre kademesi en geç 12 ay sonra
2. filtre kademesi en geç 24 ay sonra
Öngörülen zamandan önce filtre değişimi, yapım veya donanım değiştirme uygulamaları
çerçevesinde filtreye aşırı yüklenme söz konusu olduğunda veya yapılan bir hijyen denetimi
sonucunda gerekli görüldüğünde gerekli olabilir.
Münferit filtre elemanlarını değiştirme işlemine, son değiştirme zamanından sonra 6 aydan
uzun bir süre geçmemiş olduğunda ancak münferit filtre elemanları hasarlı olduğunda
müsaade edilir.
Filtre elemanlarını değiştirme işleminde yerel çevre koruma yönetmeliklerini dikkate alın.
Pos : 46 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 47.1 /Übersc hriften/__Schalldämpfer @ 0\mod_1257341372962_31542.doc @ 31578 @ 2

Susturucu
Pos : 47.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 47.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 47.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Sc halldämpfer _IBN _Prüfung @ 0\mod_1258367412290_31542.doc @ 31686 @ 4

Kontrol
Susturucuyu hasarlara ve kirlenmeye yönelik kontrol edin; onarım ve temizlenmesi için bkz.
aşağı.
Pos : 47.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 47.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlic h @ 0 \mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 47.7 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 47.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Sc halldämpfer _Wartung @ 0\mod_1258367626564_31542.doc @ 31687 @

Susturucu – Periyodik bakım
 Susturucuları hijyenik durumda olup olmadığına, kirlenmeye, hasarlara ve korozyona
yönelik kontrol edin
Susturucu - Gerektiğinde bakım
 Susturucuları temizleyin (bkz. aşağı), onarım seti ile onarın ve korozyonu giderin,
gerektiğinde temas numuneleri alın
Pos : 47.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Sc halldämpfer _Rei nigung @ 0\mod_1258367796596_31542.doc @ 31688 @ 4

Temizlik
Yüzeyleri, bir elektrikli süpürge makinesi ile temizleyin.
Pos : 47.10 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Sc halldämpfer _Wartung _Ac htung @ 0\mod_1258367854283_31542.doc @ 31689 @

Dikkat
Absorbsiyon malzemesine zarar vermeyin.
Pos : 48 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 49.1 /Übersc hriften/__Lufterwär mer @ 0\mod_1257341374509_31542.doc @ 31579 @ 2

Hava ısıtıcısı (sıcak su, buhar)
Pos : 49.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 49.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 49.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Vorsic ht_heiß es M edi um @ 0 \mod_1258373301319_31542.doc @ 31691 @

Uyarı
Doldurma, hava tahliye veya boşaltma işleminde, haşlanma tehlikesi nedeniyle sıcak
akışkan kullanmayın.
Pos : 49.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Vorsic ht_heiß e Flächen @ 0 \mod_1258373421988_31542.doc @ 31692 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
Pos : 49.6 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Vorsic ht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_31542.doc @ 31690 @

Uyarı
Işık suyunu (doymuş Himalaya kristal tuzlu su çözeltisi) doldurma, ışık suyunun havasını
alma veya ışık suyunu boşaltma sırasında suyun vücut ile temasını önleyin. Zehirlenme ve
tahriş tehlikesi! Üretici bilgilerini dikkate alın.
Pos : 49.7 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Lufterwär mer _IBN_Ac htung @ 0\mod_1258374753313_31542.doc @ 31697 @

Dikkat
Müsaade edilen basınç seviyesi aşılmamalıdır (bkz. tasarım veri sayfası)!
Hava ısıtıcısının donmasını önlemek için yapılması gerekenler:
Antifriz ekleyin veya sistemin tasarımına bağlı olarak hava veya su / yoğuşma suyu tarafına
bir donma koruması kontrol ünitesi monte edin.
Sistemde aşırı ısınma hasarlarının meydana gelmesini önlemek amacıyla, buhar ısı
eşanjörlerini sadece vantilatör çalıştığında çalıştırın. Hava akımı kontrol ünitesi veya
sıcaklık sınırlayıcısı kullanın.
Pos : 49.8 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Lufterwär mer _IBN_ATEX @ 0\mod_1258374903528_31542.doc @ 31698 @

EN 1127 standardı uyarınca akışkan sıcaklığı nedeniyle ısı eşanjörünün maks. yüzey
sıcaklığı ile tutuşabilir karışımın asgari tutuşma sıcaklığı arasında yeterli farkın olmasını
sağlayın.
Pos : 49.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Lufterwär mer /Lufter wär mer_Prüfung @ 0\mod_1258374972714_31542.doc @ 31699 @ 4444

Kontrol
Giriş hattı ve geri dönüş hattının doğru bağlanmış olup olmadığını kontrol edin (ters akım
prensibi).
Doldurma
Sistem, VDI 2035 yönetmeliği uyarınca çalkalanmalıdır (kirlerin çıkarılması) ve tasarım veri
sayfasında belirtilen uygun konsantrasyonunda ısı ileten madde ile doldurulmalıdır. Su
kalitesi, VDI 2035 yönetmeliğine uygun olmalıdır. Çok yüksek glikol oranı düşük performansa
yol açar, çok az glikol oranı ise don nedeniyle hasarlar için elverişli ortam yaratabilir.
Hava tahliyesi
Sistem doldurulduğunda hava ısıtıcısının havası, VDI 2035 yönetmeliği uyarınca sistemin en
yüksek yerinden alınmalıdır. Bunun için üst bağlantı ağzındaki dişli hava alma tapasını veya
bunun için özel dişli hava alma tapasını açın.
Hava ısıtıcısının havası düzgün alınmadığında, performansın düşmesine yol açan hava
kabarcıkları oluşur.
Öneri: Hava alma donanımı (hortum manşonlu vana).

Pos : 49.10 /Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3
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İşletime alma sonrası
İşletime alma sonrası, flanşların rakor bağlantılarını sızdırmazlığa yönelik kontrol edin ve
gerektiğinde rakor bağlantıları sıkın (bkz. Sayfa 12).
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Bakım
Pos : 49.11 /Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 49.12 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 49.13 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Fläc hen @ 0\mod_1258373421988_31542.doc @ 31692 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
Pos : 49.14 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_31542.doc @ 31693 @

Uyarı
Çalışmalara başlamadan önce, yapı parçalarını ortam sıcaklığına soğumaya / ısınmaya
bırakın.
Pos : 49.15 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_31542.doc @ 31690 @

Uyarı
Işık suyunu (doymuş Himalaya kristal tuzlu su çözeltisi) doldurma, ışık suyunun havasını
alma veya ışık suyunu boşaltma sırasında suyun vücut ile temasını önleyin. Zehirlenme ve
tahriş tehlikesi! Üretici bilgilerini dikkate alın.
Pos : 49.16 /Inbetriebnahme und War tung/Lufter wärmer/Lufterwär mer _Wartung @ 0\mod_1258375212161_31542.doc @ 31700 @

Hava ısıtıcısı – Periyodik bakım
 Hava ısıtıcısını hijyenik durumda olup olmadığına, hava tarafında kirlenmeye, hasarlara,
sızdırmazlığa ve korozyona yönelik kontrol edin
 Hava ısıtıcısının havasını alın
 Giriş hattı ve geri dönüş hattının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin
 Antifrizin işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol edin (antifriz oranı belirlenmeli veya
soğutma spreyi püskürtülerek termostat aracılığıyla kontrol edilmelidir)
Hava ısıtıcısı - Gerektiğinde bakım
 Hava ısıtıcısının hava tarafını temizleyin (bkz. aşağı), muhtemel hasarları, kaçak yerleri
ve korozyonu giderin
Pos : 49.17 /Inbetriebnahme und War tung/Lufter wärmer/Lufterwär mer _R einigung @ 0\mod_1258375355516_31542.doc @ 31701 @ 44

Temizlik
Isı eşanjörünü monte edilmiş durumdayken temizleyin veya kendisine ulaşılamadığında,
temizlemek için ısı eşanjörünü çekerek çıkarın. Çıkartılan kir, bitişikteki sistem parçalarına
ulaşmamalıdır. Kiri ve kirli suyu dikkatle çıkarın.
Aşağıda belirtilen uyarılar dikkate alınmalıdır:
 Lamellerin yamulması önlenmelidir
 Hava akımı yönünün tersi yönünde basınçlı hava uygulanmalıdır
 Yüksek basınçlı temizlik makinesi veya yüksek basınçlı buharlı temizlik makinesi
kullanılmamalıdır
 Sadece su ve düşük basınç ile temizlenmelidir
Temizlik maddesi
Gerektiğinde pH değeri 7 ile 9 arasında olan temizlik maddeleri kullanın.
Pos : 49.18 /Inbetriebnahme und War tung/IBN&Wartung_Lufter wär merund- kühler_Wartung _Außer betriebs etz ung @ 0\mod_1261391266177_31542.doc @ 31815 @ 44

İşletim dışı bırakılması
Uzun süre kullanılmayacak ısı eşanjörü, özellikle donma tehlikesi söz konusu olduğunda,
antifriz doldurulmadığı takdirde tamamen boşaltılmalıdır. Bunun için önce hava alma
tapalarını ve ardından dişli boşaltma tapalarını çıkarın. Ardından ısı eşanjörünü tamamen
boşaltmak için her bir ısı eşanjörüne hava (basınçlı hava, fan vb.) vurun; çünkü kendi
kendine boşalmaya bırakma uygulamasında, akışkanın %50'ye varan miktarı ısı
eşanjöründe kalır ve bu durum donma sıcaklıklarında yüksek derecede hasar tehlikesine yol
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açar. Işık suyunu (doymuş Himalaya kristal tuzlu su çözeltisi), üretici bilgilerinde belirtilen
şekilde imha edin.
Sökülmesi / Monte edilmesi
Isı eşanjörünü işletim dışı bıraktıktan ve ayarlama grubunu söktükten sonra ön paneli, Torx
(T25) veya düz uçlu tornavida ile çıkarın.
(Hava soğutucusu: Yoğuşma suyu yönlendirme plakasını makinenin çerçevesinden sökün.)
Ön panel ile birlikte ısı eşanjörünü öne doğru çekerek çıkarın (gerektiğinde ısı eşanjörünü
destekleyin). Contaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde contaları
değiştirin. Montaj işlemi, sökme işleminin tersi sırası uygulanarak yapılır.
Pos : 50 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 51.1 /Übersc hriften/__Elektro-Lufter wärmer @ 0\mod_1257341375744_31542.doc @ 31580 @ 2

Elektrikli hava ısıtıcısı
Pos : 51.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 51.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 51.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Vorsic ht_heiß e Flächen @ 0 \mod_1258373421988_31542.doc @ 31692 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
Pos : 51.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_31542.doc @ 31660 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen yapı parçaları kullanın. Tüm
elektrikli yapı parçalarını topraklayın.
Pos : 51.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Elektro-Lufter wär mer/Elektro- Lufter wär mer _Sic herheits-Temperaturbegrenzer @ 0\mod_1258387695243_31542.doc @ 31702 @ 44

Limit termostat
Her bir elektrikli hava ısıtıcısı, tip onaylı bir manuel sıfırlamalı limit termostat ile donatılmış
olmalıdır. Bir sıcak hava fönü ile düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Öneri
Hemen elektrikli hava ısıtıcısının sonrasına hava akımı yönünde monte edilmiş 3'lü
termostat:
 "Vantilatör" ayar değeri: 40 °C
 "Sıcaklık denetleyicisi" ayar değeri: 70 °C.
Pos : 51.7 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Elektro-Lufter wärmer_IBN _Achtung @ 0\mod_1258387913996_31542.doc @ 31704 @

Dikkat
Elektrikli hava ısıtıcısı, sadece hava akımı denetimi mevcut olduğunda çalıştırılabilir.
Sistemin yetersiz soğutma (örneğin elektrikli hava ısıtıcısı çalıştığı sırada sistemin ana
şalter üzerinden devre dışı bırakılması) ile çalıştırılması veya güvenlik elemanları
tarafından acil devre dışı bırakılması durumunda, elektrikli hava ısıtıcısında, gövdede,
montaj parçalarında, vb. aşırı ısınma hasarları meydana gelebilir.
Pos : 51.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Elektro-Lufter wär mer/Elektro- Lufter wär mer _Strömungs-Über wachung @ 0\mod_1258387809768_31542.doc @ 31703 @ 44

Hava akımı denetimi
Hava akımı, hava basıncı denetleyicisi ile vantilatör hücresindeki basınç farkı ölçülerek
denetlenmelidir. Hava akımı denetiminin düzgün çalışıp çalışmadığı, işletime alma sırasında
kontrol edilmelidir.
Akım çekişi
Akım çekişi, kademelerin tümünde tüm fazlar ölçülerek kontrol edilmelidir.
Nominal veriler için bkz. Tip levhası.
Nominal değerler aşıldığında, robatherm firmasının teknik servisine başvurulmalıdır.
Pos : 51.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 51.10 /Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 51.11 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 51.12 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Fläc hen @ 0\mod_1258373421988_31542.doc @ 31692 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
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Pos : 51.13 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_31542.doc @ 31693 @

Uyarı
Çalışmalara başlamadan önce, yapı parçalarını ortam sıcaklığına soğumaya / ısınmaya
bırakın.
Pos : 51.14 /Inbetriebnahme und War tung/El ektr o-Lufter wär mer/El ektr o-Lufter wärmer_Wartung @ 0\mod_1258387999663_31542.doc @ 31705 @

Elektrikli hava ısıtıcısı – Periyodik bakım
 Hava akımı denetiminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin, bunun için hava
basıncı denetleyicisindeki basınç ölçme hortumlarını çekip ayırın. Bir açılma/kapanma
gerçekleşmelidir
 Elektrikli hava ısıtıcısını düzgün çalışıp çalışmadığına, hijyenik durumda olup olmadığına,
kirlenmeye, hasarlara, korozyona ve düzgün tespit edilmiş olup olmadığına yönelik
kontrol edin
 Limit termostatın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin (bkz. "İşletime alınması")
Elektrikli hava ısıtıcısı - Gerektiğinde bakım
 Elektrikli hava ısıtıcısını temizleyin, muhtemel kav birikimini, hasarları ve korozyonu
giderin, tespit elemanlarını sıkın
Pos : 52 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 53.1 /Übersc hriften/__Luftkühl er @ 0 \mod_1257341710373_31542.doc @ 31581 @ 2

Hava soğutucusu (soğuk su, direkt genleşmeli
evaporatör)
Pos : 53.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 53.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herh eits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 53.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Vorsic ht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_31542.doc @ 31690 @

Uyarı
Işık suyunu (doymuş Himalaya kristal tuzlu su çözeltisi) doldurma, ışık suyunun havasını
alma veya ışık suyunu boşaltma sırasında suyun vücut ile temasını önleyin. Zehirlenme ve
tahriş tehlikesi! Üretici bilgilerini dikkate alın.
Pos : 53.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Vorsic ht_heiß e/kalten Fläc hen @ 0\mod_1258374632300_31542.doc @ 31696 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak / soğuk yüzeylere temas etmeyin.
Pos : 53.6 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Luftkühl er_IBN _Ac htung @ 0\mod_1258388509696_31542.doc @ 31706 @

Dikkat
Müsaade edilen basınç seviyesi aşılmamalıdır.
Hava soğutucusunun donmasını önlemek için yapılması gerekenler:
Antifriz ekleyin veya ön ısıtıcıya giden aşağı akım hattına bir soğutucu monte edin
Pos : 53.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftkühl er/Luftkühl er_Prüfung @ 0\mod_1258388563834_31542.doc @ 31707 @ 4444

Kontrol
Giriş hattı ve geri dönüş hattının doğru bağlanmış olup olmadığını kontrol edin (ters akım
prensibi).
Direkt genleşmeli evaporatörlerde, ısı eşanjörü bağlantı hatları açıldıktan sonra nitrojen
koruma gazı, fıs sesi çıkararak dışarı çıkmalıdır. Aksi takdirde bir kaçak mevcuttur; lütfen
firmamızın teknik servisine başvurun.
Doldurma
Sistem, VDI 2035 yönetmeliği uyarınca çalkalanmalıdır (kirlerin çıkarılması) ve tasarım veri
sayfasında belirtilen uygun konsantrasyonunda ısı ileten madde ile doldurulmalıdır. Su
kalitesi, VDI 2035 yönetmeliğine uygun olmalıdır. Çok yüksek glikol oranı düşük performansa
yol açar, çok az glikol oranı ise don nedeniyle hasarlar için elverişli ortam yaratabilir.
Hava tahliyesi
Sistem doldurulduğunda hava soğutucusunun havası, VDI 2035 yönetmeliği uyarınca
sistemin en yüksek yerinden alınmalıdır. Bunun için üst bağlantı ağzındaki dişli hava alma
tapasını veya bunun için özel dişli hava alma tapasını açın.
Hava soğutucularının havası düzgün alınmadığında, performansın düşmesine yol açan hava
kabarcıkları oluşur. Öneri: Hava alma donanımı (hortum manşonlu vana).
İşletime alma sonrası
İşletime alma sonrası, flanşların rakor bağlantılarını sızdırmazlığa yönelik kontrol edin ve
gerektiğinde rakor bağlantıları sıkın (bkz. Sayfa 12).
Pos : 53.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 53.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlic h @ 0 \mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 53.10 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542. doc @ 31646 @
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Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 53.11 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_31542.doc @ 31690 @

Uyarı
Işık suyunu (doymuş Himalaya kristal tuzlu su çözeltisi) doldurma, ışık suyunun havasını
alma veya ışık suyunu boşaltma sırasında suyun vücut ile temasını önleyin. Zehirlenme ve
tahriş tehlikesi! Üretici bilgilerini dikkate alın.
Pos : 53.12 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_heiße/kalten Fl ächen @ 0 \mod_1258374632300_31542.doc @ 31696 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak / soğuk yüzeylere temas etmeyin.
Pos : 53.13 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_31542.doc @ 31693 @

Uyarı
Çalışmalara başlamadan önce, yapı parçalarını ortam sıcaklığına soğumaya / ısınmaya
bırakın.
Pos : 53.14 /Inbetriebnahme und War tung/Luftkühl er/Luftkühler _Wartung @ 0\mod_1258388701310_31542.doc @ 31708 @

Hava soğutucusu – Periyodik bakım
 Hava soğutucusunu hijyenik durumda olup olmadığına, hava tarafında kirlenmeye,
hasarlara, sızdırmazlığa ve korozyona yönelik kontrol edin
 Hava soğutucusunun havasını alın
 Yoğuşma suyu toplama teknesini kirlenmeye yönelik kontrol edin, gerektiğinde temizleyin
 Su giderini ve sifonu düzgün çalışıp çalışmadığına yönelik kontrol edin, gerektiğinde
temizleyin
 Sifondaki su miktarını kontrol edin, gerektiğinde su ilave edin
 Giriş hattı ve geri dönüş hattının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin
 Antifrizin işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol edin (antifriz oranı belirlenmeli veya
soğutma spreyi püskürtülerek termostat aracılığıyla kontrol edilmelidir)
 Direkt genleşmeli evaporatörü buzlanmaya yönelik kontrol edin
Hava soğutucusu - Gerektiğinde bakım
 Hava soğutucusunun hava tarafını temizleyin (bkz. aşağı), muhtemel hasarları, kaçak
yerleri ve korozyonu giderin
Damla tutucusu – Periyodik bakım
 Damla tutucusunu hijyenik durumda olup olmadığına, kirlenmeye, kabuk bağlamaya,
hasarlara, damla erozyonuna ve korozyona yönelik kontrol edin
Damla tutucusu – Gerektiğinde bakım
 Damla tutucusunu temizleyin ve onarın: Kasayı çekerek çıkarın, parçalarına ayırın ve
profilleri tek tek temizleyin; hasarları ve korozyonu giderin
Pos : 53.15 /Inbetriebnahme und War tung/Luftkühl er/Luftkühler _Wartung_R einigung @ 0 \mod_1258389000184_31542.doc @ 31709 @ 44

Temizlik
Isı eşanjörünü monte edilmiş durumdayken temizleyin veya kendisine ulaşılamadığında,
temizlemek için ısı eşanjörünü çekerek çıkarın. Çıkartılan kir, bitişikteki sistem parçalarına
ulaşmamalıdır. Kiri ve kirli suyu dikkatle çıkarın.
Aşağıda belirtilen uyarılar dikkate alınmalıdır:
 Lamellerin yamulması önlenmelidir.
 Hava akımı yönünün tersi yönünde basınçlı hava uygulanmalıdır.
 Yüksek basınçlı temizlik makinesi veya yüksek basınçlı buharlı temizlik makinesi
kullanılmamalıdır.
 Sadece su ve düşük basınç ile temizlenmelidir.
Temizlik maddesi
Gerektiğinde pH değeri 7 ile 9 arasında olan temizlik maddeleri kullanın.
Pos : 53.16 /Inbetriebnahme und War tung/IBN&Wartung_Lufter wär merund- kühler_Wartung _Außer betriebs etz ung @ 0\mod_1261391266177_31542.doc @ 31815 @ 44
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İşletim dışı bırakılması
Uzun süre kullanılmayacak ısı eşanjörü, özellikle donma tehlikesi söz konusu olduğunda,
antifriz doldurulmadığı takdirde tamamen boşaltılmalıdır. Bunun için önce hava alma
tapalarını ve ardından dişli boşaltma tapalarını çıkarın. Ardından ısı eşanjörünü tamamen
boşaltmak için her bir ısı eşanjörüne hava (basınçlı hava, fan vb.) vurun; çünkü kendi
kendine boşalmaya bırakma uygulamasında, akışkanın %50'ye varan miktarı ısı
eşanjöründe kalır ve bu durum donma sıcaklıklarında yüksek derecede hasar tehlikesine yol
açar. Işık suyunu (doymuş Himalaya kristal tuzlu su çözeltisi), üretici bilgilerinde belirtilen
şekilde imha edin.
Sökülmesi / Monte edilmesi
Isı eşanjörünü işletim dışı bıraktıktan ve ayarlama grubunu söktükten sonra ön paneli, Torx
(T25) veya düz uçlu tornavida ile çıkarın.
(Hava soğutucusu: Yoğuşma suyu yönlendirme plakasını makinenin çerçevesinden sökün.)
Ön panel ile birlikte ısı eşanjörünü öne doğru çekerek çıkarın (gerektiğinde ısı eşanjörünü
destekleyin). Contaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde contaları
değiştirin. Montaj işlemi, sökme işleminin tersi sırası uygulanarak yapılır.
Pos : 54 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 55.1 /Übersc hriften/__Kälteanl age und Wär mepumpe @ 0\mod_1257341719170_31542.doc @ 31589 @ 2

Soğutma sistemi ve ısı pompası
Pos : 55.2 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 55.3 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Kälteanl age_Vorsicht @ 0\mod_1258389691566_31542.doc @ 31712 @

Uyarı
Ciltte ve vücut uzuvlarında donmalara veya göz mukozasında hasarlara yol
açabileceğinden dolayı soğutucu akışkanın vücuda temas etmesini önleyin. VBG 20
yönetmeliği uyarınca soğutucu akışkanın etkilerine karşı uygun kişisel koruyucu ekipmanı
(koruma gözlüğü, eldivenler, vb.) kullanın!
Soğutucu akışkanlar (kokusuz ve tatsız), havadaki oksijen miktarının azalmasına ve
boğulmaya yol açabilir. MAK değerlerini (R407C: 8 saatte 1.000 ppm) ve DIN 8960
standardı uyarınca geçerli sınır değerini (R407C için: Her bir m³ hacim için 0,31 kg) dikkate
alın. Soğutucu akışkan sızıntısı olduğunda, makine odasına sadece uygun gaz maskesi
takarak girin! Güvenlik veri sayfasını dikkate alın.
Soğutucu akışkan ve kompresör yağı, açık alevler ile temas ettiğinde zehirli, sağlığa zararlı
kimyasal maddeler oluşturur. Solumayın! Makine odasında sigara içmeyin!
Kompresör yağı, temas edilmesi veya yutulması halinde alerji reaksiyonlara yol açabilir.
Vücut ile temas etmesini önleyin! Güvenlik veri sayfasını dikkate alın.
Pos : 55.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_31542.doc @ 31660 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen yapı parçaları kullanın. Tüm
elektrikli yapı parçalarını topraklayın.
Pos : 55.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Kälteanl age_Ac htung1 @ 0\mod_1258389597665_31542.doc @ 31711 @

Dikkat
Soğutma sistemlerinin eksiksiz olarak kullanıma hazır hale getirilmesi ve işletime alınması
uygulamaları, sadece üretici firma veya üretici firma tarafından belirtilen başka bir uzman
kuruluş tarafından yapılabilir; bakım ve servis çalışmaları sadece kalifiye uzman personel
tarafından yapılabilir.
Yapılan tüm uygulamalarda, soğutma sistemlerine ilişkin servis kitapçığında belirtilen
gerekliliklere (gerektiğinde talep edilmelidir) ve de geçerli standartlara ve yönetmeliklere
(örneğin DIN EN 378, BGR 500 ve F Gazları Düzenlemesi) mutlak şekilde uyulmalıdır.
Pos : 55.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Kälteanl age/Kälteanlage_Wieder kehrende Pr üfungen @ 0\mod_1258389415926_31542.doc @ 31710 @ 44444

İşletime alma ön koşulları
Örneğin erişebilirlik, tamamlanmış makine ve kanal montajı ve tüm besleme ünitelerinin
kesintisiz olarak kullanılabilirliği gibi tüm yapısal ön koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Bunun
haricinde sistem, talep edilen çalışma aşamalarında çalıştırılabilmelidir.
Temel garanti koşulları
Makine garantisinin geçerli olabilmesi için, soğutma teknolojisi alanında uzman bir firma ile
bakım sözleşmesinin yapılması ve bakım çalışmalarının düzenli ve usulüne uygun bir şekilde
yapıldığı servis kitapçığındaki protokoller ile ispat edilmesi gereklidir.
Sistemin işletimi
Soğutma makinesinin çalıştırılmasına, ancak klima santrali çalışır durumda olduğunda
müsaade edilir.
Soğutma sistemine ait arıza mesajları, elektrik panosunda gösterilmektedir.
Sistem, Alman İşyerlerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetmeliği (BetrSichV) uyarınca
denetlenmesi gereken sistem olarak sınıflandırılmaktadır, işletmeciye ilişkin spesifik
gereklilikler için Alman İşyerlerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetmeliği'nin 14. Maddesi
geçerlidir ve söz konusu bu gereklilikler, sistem çalıştırılmadan önce sağlanmış olmalıdır.
İlgili kurulum yerinde geçerli diğer yasal yönetmelikler dikkate alınmalıdır.
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Bakım ve denetim
Gereklilikler için soğutma sistemleri servis kitapçığına bakın.
Periyodik kontroller
Sistem ve sistem parçaları, Alman İşyerlerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetmeliği'nin
(BetrSichV) 15. maddesi uyarınca, kalifiye kişiler veya yetkili denetleme kuruluşları
tarafından periyodik kontrollere tabii tutulmak zorundadır. İlgili kurulum yerinde geçerli diğer
yasal yönetmelikler dikkate alınmalıdır.
Pos : 55.7 /Sic herheits hinweise/I BN&Wartung/!IBN &Wartung_Kälteanl age_Ac htung2 @ 0\mod_1258389909549_31542.doc @ 31714 @

Dikkat
Sadece kompresör üreticisi tarafından müsaade edilen yağ türlerini (bkz. kompresör
üzerindeki veriler) kullanın; aksi takdirde, sistemde hasarlar meydana gelebilir.
Pos : 55.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Kälteanl age/Kälteanlage_Auß erbetri ebs etzung @ 0 \mod_1258389848494_31542.doc @ 31713 @ 4

İşletim dışı bırakılması
Gereklilikler için soğutma sistemleri servis kitapçığına bakın.
Soğutucu akışkanların veya kompresör yağının imha edilmesi için ilgili çevre koruma
yönetmelikleri dikkate alınmalıdır.
Pos : 56 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 57.1 /Übersc hriften/__R otor-WR G @ 0\mod_1257341711498_31542.doc @ 31582 @ 2

Rotorlu ısı geri kazanım eşanjörü
Pos : 57.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 57.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 57.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_R otor-WRG_Vorsic ht @ 0\mod_1258390168851_31542.doc @ 31715 @

Uyarı
Akım beslemesi tüm kutuplarda kesilmediğinde, otomatik temizlik çalışması veya elektrik
kesintisinden sonra otomatik tekrar çalışma fonksiyonu nedeniyle rotorun aniden çalışmaya
başlaması sonucunda vücut uzuvlarında ezilme ve sıyrık tehlikesi.
Pos : 57.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_31542.doc @ 31660 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen yapı parçaları kullanın. Tüm
elektrikli yapı parçalarını topraklayın.
Pos : 57.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/R otor-WR G/R otor-WRG_Prüfung @ 0\mod_1258390251930_31542.doc @ 31716 @ 444444

Kontrol
İşletime almadan önce, rotorun serbest çalışmasını herhangi bir cismin engellememesine
dikkat edin. Yabancı cisimleri ve kirleri çıkarın.
Sızdırmazlık çıtaları
Sızdırmazlık çıtalarını bastırarak kontrol edin. Sızdırmazlık çıtaları, mümkün olduğu kadar ısı
dengeleme malzemesinin yakınına getirilmelidir; fakat sızdırmazlık çıtalarının ve ısı
dengeleme malzemesinin çalışma basıncı koşullarında doğrudan birbirine sürtünmesi
önlenmelidir.
Yataklama
Rotorun yatağı, genel olarak üretici firma tarafından ayarlanmış olur. Kurulum koşullarına
bağlı olarak, yatağın ayarlanması gerekli olabilir. Bunun için lütfen üreticinin kullanım
kılavuzunu dikkate alın.
Tahrik
İşaretlenmiş rotor köşesindeki servis kapağını açın ve gerdirme tertibatının V kayışlarını
yeterli gerginlikte tutup tutmadığını kontrol edin, gerektiğinde V kayışları kısaltın:
 Mafsallı kilidi açın.
 Sonsuz V kayışını uygun ölçüde kısaltın.
 Mafsallı kilidi kapatın.
 Servis kapağını kapatın.
V kayışı zamanla uzayabileceğinden dolayı, V kayışının gerginliği, özellikle ilk 400 çalışma
saatinde düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Tahrik motorunu işletime alın. Rotor kontrol ünitesinde üreticinin kullanım kılavuzunu dikkate
alın.
Öngörülen rotor devir sayısı (örneğin 10 V giriş sinyalinde 10 dev/dk.) kontrol edilmelidir.
Dönme yönü
Rotorun dönme yönünü (ok işareti) kontrol edin, gerektiğinde motorun elektrik bağlantılarının
yerini değiştirin. Çalkalama bölümü mevcut olduğunda, ısı dengeleme malzemesi, çalkalama
bölmesi üzerinden atık havadan giriş havasına doğru dönmelidir.
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Basınç düşüşleri
Giriş havasının atık hava ile kontamine olmasını önlemek için, vantilatörlerin basınç
potansiyeli, sisteme bağlı sızıntılar giriş havası tarafından atık hava tarafına gidecek şekilde
seçilmelidir.
Pos : 57.7 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX_Z onenversc hleppung @ 0\mod_1258390480461_31542.doc @ 31717 @

ATEX cihazlarında bölge kayması mutlak şekilde önlenmelidir.
Pos : 57.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 57.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlic h @ 0 \mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 57.10 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 57.11 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Rotor- WRG_Vorsic ht @ 0\mod_1258390168851_31542.doc @ 31715 @

Uyarı
Akım beslemesi tüm kutuplarda kesilmediğinde, otomatik temizlik çalışması veya elektrik
kesintisinden sonra otomatik tekrar çalışma fonksiyonu nedeniyle rotorun aniden çalışmaya
başlaması sonucunda vücut uzuvlarında ezilme ve sıyrık tehlikesi.
Pos : 57.12 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Ac htung_Rei nigung Wär meüber trager @ 0\mod_1258373727824_31542.doc @ 31694 @

Dikkat
Temizlik sırasında muhtemel hasarların önlenmesi için hava veya su püskürtmesini, ışı
eşanjörünün yüzeylerine sadece dik açıda ulaşacak şekilde hizalayın.
Pos : 57.13 /Inbetriebnahme und War tung/Rotor- WRG/Rotor- WRG_Wartung @ 0\mod_1258390577014_31542.doc @ 31718 @

Rotorlu ısı geri kazanım eşanjörü – Periyodik bakım
 Rotorlu ısı geri kazanım ünitesini hijyenik durumda olup olmadığına, yabancı cisimlere,
kirlenmeye, hasarlara ve korozyona yönelik kontrol edin
 Sızdırmazlık çıtalarını kirlenmeye, yabancı cisimlere ve baskı kuvvetine yönelik kontrol
edin (bkz. yukarı).
 Tahrik kayışlarının aşınmasını ve gerginliğini kontrol edin, gerektiğinde kayışları kısaltın
(bkz. yukarı) veya değiştirin
 Rotoru balans ayarı bozukluğuna ve eksenel kaymaya yönelik kontrol edin
 Yatağı, müsaade edilmeyen ısınmaya, titreşimlere veya çalışma seslerine yönelik kontrol
edin ve gerektiğinde değiştirin (en geç teorik çalışma ömrü tamamlandığında)
 Su giderini ve sifonu düzgün çalışıp çalışmadığına yönelik kontrol edin, gerektiğinde
temizleyin
 Sifondaki su miktarını kontrol edin, gerektiğinde su ilave edin
 Rotor çalışma kontrolünün düzgün işleyip işlemediğini kontrol edin, gerektiğinde sensörü
ayarlayın
Rotorlu ısı geri kazanım ünitesi - Gerektiğinde bakım
 Yabancı cisimleri, kirlenmeyi, hasarları ve korozyonu giderin
 Isı dengeleme malzemesini basınçlı hava veya yüksek basınçlı temizlik makinesi ile
temizleyin (sadece su, katkı maddesi kullanılmamalıdır); kirli suyu dikkatle boşaltın
 Sızdırmazlık çıtalarını temizleyin, aşındıklarında değiştirin
 Sızdırmazlık çıtalarının baskısını ayarlayın (bkz. yukarı)
 Rotorun balans ayarını yapın veya rotoru hizalayın
Pos : 57.14 /Inbetriebnahme und War tung/Rotor- WRG/Rotor- WRG_Wartung_Auß erbetriebs etz ung @ 0\mod_1258390878692_31542.doc @ 31719 @ 4

İşletim dışı bırakılması
Uzun süre kullanılmayacağı (örneğin yaz mevsiminde) zaman, kendi kendini temizleme
özelliğini devam ettirmek için rotoru ara ara çalıştırın.
Pos : 58 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 59.1 /Übersc hriften/__Platten- WRG @ 0\mod_1257341722904_31542.doc @ 31592 @ 2

Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü
Pos : 59.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 59.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 59.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Platten- WRG_IBN_Ac htung @ 0\mod_1258391161268_31542.doc @ 31720 @

Dikkat
Isı eşanjörüde muhtemel hasarları önlemek için GİRİŞ/GERİ DÖNÜŞ HATTINDA müsaade
edilen maksimum basınç düşüş değerleri (modele bağlı olarak yaklaşık 1.000 Pa)
aşılmamalıdır. Kapatma damperlerin kapatılmasına ilişkin bilgileri (bkz. Sayfa 19) dikkate
alın.
Pos : 59.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX_Z onenversc hleppung @ 0\mod_1258390480461_31542.doc @ 31717 @

ATEX cihazlarında bölge kayması mutlak şekilde önlenmelidir.
Pos : 59.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Platten- WRG/Pl atten- WR G_Prüfung @ 0\mod_1258391245747_31542.doc @ 31721 @ 4

Kontrol
Plakalı ısı geri kazanım ünitesini yabancı cisimlere ve kirlenmeye yönelik kontrol edin,
gerektiğinde temizleyin (bkz. aşağı).
Pos : 59.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 59.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlic h @ 0 \mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 59.9 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 59.10 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Ac htung_Rei nigung Wär meüber trager @ 0\mod_1258373727824_31542.doc @ 31694 @

Dikkat
Temizlik sırasında muhtemel hasarların önlenmesi için hava veya su püskürtmesini, ışı
eşanjörünün yüzeylerine sadece dik açıda ulaşacak şekilde hizalayın.
Pos : 59.11 /Inbetriebnahme und War tung/Pl atten-WR G/Platten- WRG_Wartung @ 0\mod_1258391302056_31542.doc @ 31722 @

Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü – Periyodik bakım
 Plakalı ısı geri kazanım ünitesini hijyenik durumda olup olmadığına, yabancı cisimlere,
kirlenmeye, hasarlara ve korozyona yönelik kontrol edin
 Su giderini ve sifonu düzgün çalışıp çalışmadığına yönelik kontrol edin, gerektiğinde
temizleyin
 Sifondaki su miktarını kontrol edin, gerektiğinde su ilave edin
Plakalı ısı geri kazanım ünitesi - Gerektiğinde bakım
 Yabancı cisimleri, kirlenmeyi, hasarları ve korozyonu giderin
 Basınçlı hava veya yüksek basınçlı temizlik makinesi ile temizleyin (sadece su, katkı
maddesi kullanılmamalıdır); kirli suyu dikkatle boşaltın
Pos : 60 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 61.1 /Übersc hriften/__Wär merohr-WR G @ 0\mod_1257341712576_31542.doc @ 31583 @ 2

Isıtma serpantinli ısı geri kazanım eşanjörü
Pos : 61.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 61.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 61.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wärmerohr-WR G/Wärmer ohr- WRG_Pr üfung @ 0\mod_1258443318168_31542.doc @ 31723 @ 4

Kontrol
Isıtma serpantinli ısı geri kazanım eşanjörünü yabancı cisimlere ve kirlenmeye yönelik
kontrol edin, gerektiğinde temizleyin (bkz. aşağı).
Pos : 61.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 61.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlic h @ 0\mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 61.7 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 61.8 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Wär merohr -WR G_Vorsicht @ 0\mod_1258443402736_31542.doc @ 31724 @

Uyarı
Yüksek basınçlı gaz dolgusu nedeniyle hayati tehlike! Borulara zarar vermeyin ve aşırı
ısıtmayın (örneğin kaynak torcu aracılığıyla).
Pos : 61.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wärmerohr-WR G/Wärmer ohr- WRG_Wartung @ 0\mod_1258443481790_31542.doc @ 31725 @

Isıtma serpantinli ısı geri kazanım eşanjörü – Periyodik bakım
 Isıtma serpantinli ısı geri kazanım eşanjörünü hijyenik durumda olup olmadığına,
kirlenmeye, hasarlara ve korozyona yönelik kontrol edin
 Su giderini ve sifonu düzgün çalışıp çalışmadığına yönelik kontrol edin, gerektiğinde
temizleyin
 Sifondaki su miktarını kontrol edin, gerektiğinde su ilave edin
Isıtma serpantinli ısı geri kazanım eşanjörü - Gerektiğinde bakım
 Isıtma serpantinli ısı geri kazanım eşanjörünün hava tarafını temizleyin (bkz. aşağı),
muhtemel hasarları ve korozyonu giderin
Pos : 61.10 /Inbetriebnahme und War tung/Wär merohr-WR G/Wär merohr-WR G_R einig ung @ 0\mod_1258443605956_31542.doc @ 31726 @ 44

Temizlik
Aşağıda belirtilen uyarılar dikkate alınmalıdır:
 Lamellerin yamulması önlenmelidir.
 Hava akımı yönünün tersi yönünde basınçlı hava uygulanmalıdır.
 Yüksek basınçlı temizlik makinesi veya yüksek basınçlı buharlı temizlik makinesi
kullanılmamalıdır.
 Sadece su ve düşük basınç ile temizlenmelidir.
Temizlik maddesi
Gerektiğinde pH değeri 7 ile 9 arasında olan temizlik maddeleri kullanın.
Pos : 62 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 63.1 /Übersc hriften/__Entfeuc htungsr otor @ 0\mod_1257341713529_31542.doc @ 31584 @ 2

Nemsizleştirme rotoru
Pos : 63.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebna hme @ 0\mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 63.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 63.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_R otor-WRG_Vorsic ht @ 0\mod_1258390168851_31542.doc @ 31715 @

Uyarı
Akım beslemesi tüm kutuplarda kesilmediğinde, otomatik temizlik çalışması veya elektrik
kesintisinden sonra otomatik tekrar çalışma fonksiyonu nedeniyle rotorun aniden çalışmaya
başlaması sonucunda vücut uzuvlarında ezilme ve sıyrık tehlikesi.
Pos : 63.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Entfeuc htungsr otor_Achtung @ 0 \mod_1258443758050_31542.doc @ 31727 @

Dikkat
Usulüne uygun olmayan işletime alma uygulamasında, rotor tipine bağlı olarak aşırı ısınma
hasarları, don nedeniyle hasarlar, ısı dengeleme malzemesinin aşınması veya koku
sorunları meydana gelebilir. Rotor üreticisinin bilgileri mutlak şekilde dikkate alınmalıdır
(gerektiğinde talep edilmelidir)!
LiCl rotorlarını, örneğin aşırı doymuş hava ile çalıştırmayın veya ıslak bir şekilde
temizlemeyin.
İşletime alma işlemleri, rotor üreticisi tarafından öngörülen şekilde ve de robatherm firması
tarafından açıklanan işletime alma şeklinde (bkz. Sayfa 40) uygulanmalıdır.
Pos : 63.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Entf euc htungsrotor/Entfeuc htungsr otor _R otor drehz ahl @ 0\mod_1258443875981_31542.doc @ 31728 @ 44

Rotor devir sayısı
Nemsizleştirme rotoru, nemsizleştirme işletim modu sırasında ısı geri kazanımı işletim
modunda olduğundan çok daha düşük bir devir sayısına ihtiyaç duyar. Örneğin
nemsizleştirme işletim modu için 2 V giriş sinyalinde (veya öncelikli kontak kapalı olduğunda)
10 1/saat ve ısı geri kazanımı işletim modu için 10 V giriş sinyalinde 10 1/dk. gibi önerilen
rotor devir sayıları kontrol edilmelidir.
Basınç düşüşleri
Giriş havasının hemli rejenerasyon havası ile kontamine olmasını önlemek için,
vantilatörlerin basınç potansiyeli, sisteme bağlı sızıntılar giriş havası tarafından rejenerasyon
havası tarafına gidecek şekilde seçilmelidir.
Pos : 63.7 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX_Z onenversc hleppung @ 0\mod_1258390480461_31542.doc @ 31717 @

ATEX cihazlarında bölge kayması mutlak şekilde önlenmelidir.
Pos : 63.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 63.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlic h @ 0 \mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 63.10 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 63.11 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Rotor- WRG_Vorsic ht @ 0\mod_1258390168851_31542.doc @ 31715 @

Uyarı
Akım beslemesi tüm kutuplarda kesilmediğinde, otomatik temizlik çalışması veya elektrik
kesintisinden sonra otomatik tekrar çalışma fonksiyonu nedeniyle rotorun aniden çalışmaya
başlaması sonucunda vücut uzuvlarında ezilme ve sıyrık tehlikesi.
Pos : 63.12 /Inbetriebnahme und War tung/Entfeuc htungsro tor/Entfeuchtungsrotor _Wartung @ 0\mod_1258444066338_31542.doc @ 31729 @ 4
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Bakım çalışmaları
Bakım çalışmaları, rotor üreticisinin bilgileri doğrultusunda yapılmalıdır (gerektiğinde talep
edilmelidir).
Nemsizleştirme rotoru – Periyodik bakım
 Rotoru hijyenik durumda olup olmadığına, yabancı cisimlere, kirlenmeye, hasarlara ve
korozyona yönelik kontrol edin
 Sızdırmazlık çıtalarını kirlenmeye, yabancı cisimlere ve baskı kuvvetine yönelik kontrol
edin (bkz. yukarı).
 Tahrik kayışlarının aşınmasını ve gerginliğini kontrol edin, gerektiğinde kayışları kısaltın
(bkz. yukarı) veya değiştirin
 Rotoru balans ayarı bozukluğuna ve eksenel kaymaya yönelik kontrol edin
 Yatağı, müsaade edilmeyen ısınmaya, titreşimlere veya çalışma seslerine yönelik kontrol
edin ve gerektiğinde değiştirin (en geç teorik çalışma ömrü tamamlandığında)
 Rotor çalışma kontrolünün düzgün işleyip işlemediğini kontrol edin, gerektiğinde sensörü
ayarlayın
Nemsizleştirme rotoru – Gerektiğinde bakım
 Yabancı cisimleri, kirlenmeyi, hasarları ve korozyonu giderin
 Isı dengeleme malzemesini, rotor üreticisinin bilgileri doğrultusunda temizleyin. Rotor
tipine bağlı olarak, ıslak temizleme yöntemi rotorun zarar görmesine yol açabilir!
 Sızdırmazlık çıtalarını temizleyin, aşındıklarında değiştirin
 Sızdırmazlık çıtalarının baskısını ayarlayın (bkz. yukarı)
 Rotorun balans ayarını yapın veya rotoru hizalayın
Pos : 63.13 /Inbetriebnahme und War tung/Entfeuc htungsrotor/Entfeuchtungsrotor _Außer betriebs etz ung @ 0\mod_1258444668801_31542.doc @ 31730 @ 4

İşletim dışı bırakılması
Uzun süre kullanılmayacağı zaman, kendi kendini temizleme özelliğini devam ettirmek için
rotoru üreticinin bilgileri doğrultusunda ara ara çalıştırın.
Pos : 64 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 65.1 /Übersc hriften/__Brennkammer @ 0\mod_1257341714560_31542.doc @ 31585 @ 2

Yanma odası
Pos : 65.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 65.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 65.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Vorsic ht_heiß e Flächen @ 0 \mod_1258373421988_31542.doc @ 31692 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
Pos : 65.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN & Wartung_Brennkammer_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258444793747_31542.doc @ 31731 @

Uyarı
DIN 4794, DIN 4755 standartları ve DVGW (Alman Teknik ve Bilimsel Gaz ve Su Birliği)
Çalışma Talimatları G600 içeriğindeki gereklilikler dikkate alınmalıdır.
Yanma odasındaki yanıcı maddeler ile temas halinde yangın tehlikesi vardır.
Pos : 65.6 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Brennkammer/Gasfl äc henbr enner_IBN _AT EX @ 0\mod_1258444798263_31542.doc @ 31732 @

Patlama tehlikesi bulunan ortamlarda işletime müsaade edilmez. Uygun bir ön çalkalama
yaparak, brülör çalıştırılmadan önce patlayıcı atmosferin mevcut olmadığından emin olun.
Pos : 65.7 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartu ng_Brennkammer_IBN_Ac htung @ 0\mod_1258444898137_31542.doc @ 31733 @

Dikkat
Yanma odası veya ilgili sistem, DIN 4794 standardı uyarınca üretici firma veya üretici firma
tarafından belirtilen başka bir uzman kuruluş tarafından ilk defa işletime alınabilir.
Pos : 65.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Brennkammer/Br ennkammer _Flammtopf @ 0\mod_1258445003949_31542.doc @ 31734 @ 44

Alev hücresi
Alev hücresinin pozisyonunu kontrol edin; bu hücre, dşk olarak arka duvarda durmalıdır.
Bağlantılar
Sıvı yakıtlı brülör veya gaz yakıtlı brülör, üretici firmanın öngördüğü şekilde monte
edilmelidir. Brülörü sıvı yakıt veya gaz yakıt hattına bağlayın. Brülör üreticisinin işletim
kılavuzu eksiksiz olarak dikkate alınmalıdır.
Tüm sensörleri ve termostatları monte edin ve kablo bağlantılarını yapın.
Pos : 65.9 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Ac htung 2 @ 0\mod_1258445096156_31542.doc @ 31735 @

Dikkat
Her bir sistem bir acil durum şalteri ile donatılmış olmalıdır.
Sistemin yetersiz soğutma (örneğin brülör çalıştığı sırada sistemin acil durumu şalteri
üzerinden devre dışı bırakılması) ile çalıştırılması veya güvenlik elemanları tarafından acil
devre dışı bırakılması durumunda, yanma odasında, gövdede, montaj parçalarında, vb.
aşırı ısınma hasarları meydana gelebilir. Yanma odasındaki yanıcı maddeler ile temas
halinde yangın tehlikesi vardır.
Yanma odasındaki hava girişinin ve hava çıkışının mümkün olduğunca dengeli olmasına
dikkat edin.
Pos : 65.10 /Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Verbrennungsluft @ 0\mod_1258445162394_31542.doc @ 31736 @ 4444

Yanma havası
Gerekli yanma havası miktarı (zararlı madde içermez), her bir kW brülör gücü için yaklaşık
saatte yaklaşık 1 m³'tür. TRGI (Alman Gaz Tesisatları Teknik Kuralları) uyarınca binadaki
hava emiş girişleri, makinede en fazla 1 m/sn olacak şekilde en az 150 cm² olmalıdır.
Baca
Bacının bağlantısını, geçerli yönetmeliklere uyarınca yapın. Atık gaz sistemi, yapı tekniğine
ilişkin ve resmi yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Çalışmaya hazır olma durumu
Çalışmaya hazır olma durumunun oluşturulması:
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 Sıvı yakıt veya gaz yakıt hattının havası alınmalıdır
 3'lü termostatın ayar değerleri kontrol edilmelidir:
 Brülör: Yaklaşık 70 °C
 Vantilatör: Yaklaşık 40 °C
 Sensör, hava akımı yönünde yanma odasından yaklaşık 10 cm sonra
konumlandırılmış olmalıdır
 2 kademeli brülörlerde, tekli termostatın ayar değerleri kontrol edilmelidir: Yaklaşık 60 °C
Brülör
Brülörü işletime alın. Brülör üreticisinin işletime alma kılavuzu eksiksiz olarak dikkate
alınmalıdır. Bu sırada, vantilatörün sürekli çalışır durumda olmasına dikkat edilmelidir. Yakıt
beslemesi, cihazın anma gücünün QN altına düşülmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Gaz
yakıtlı brülörlerde, mutlak şekilde bir gaz sayacı kullanılmalıdır.
Alevi kontrol edin; alev, yanma odası duvarlarına temas etmemelidir. Alev kafası uzatma
parçası veya başka açılı bir meme kullanın.
Pos : 65.11 /Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_R egel- und Sicherheits organe @ 0\mod_1258445298181_31542.doc @ 31737 @ 44

Kontrol ve güvenlik elemanları
3'lü termostatın kontrol edilmesi:
 Vantilatör, "Vantilatör" ayar değeri = 40 °C olduğunda devreye girmelidir. Bir sıcak hava
fönü ile düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
 Brülör, "Brülör" ayar değeri = 70 °C olduğunda devre dışı kalmalıdır. Bir sıcak hava fönü
ile düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
 Limit termostatın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kapiler, örneğin bir sıcak
hava fönü ile ısıtılmalıdır. Brülör, yaklaşık 100 °C sıcaklıkta devre dışı kalmalıdır ve limit
termostat, brülörün çalışmasını engelleme moduna geçmelidir. Bu çalışma şekli otomatik
olarak gerçekleşmediğinde, brülörü durdurun, 3'lü termostatı değiştirin ve kontrol
işleminin tamamını tekrarlayın.
 Limit termostatı, manuel olarak sıfırlama düğmesinden sıfırlayın.
Tekli termostat, 3'lü termostat kontrol edildiği gibi kontrol edilir. İkinci brülör kademesi,
yaklaşık 60 °C ayar değerinde devre dışı kalmalı veya devreye girmelidir.
Damper kontrolü
Baypas damperli yanma odalarında, damperlerin etki yönü kontrol edilmelidir. Gerektiğinde
servo motorun dönme yönünü, sürgülü şalterin konumunu değiştirerek tersine çevirin. Daha
fazla bilgi için bkz. Sayfa 19.
Yanma odası sıcaklık ayarlamasında:
 Isıtma gereksinimin artması ile birlikte yanma odası damperi açılmalı ve baypas damperi
kapanmalıdır. Isıtma gereksiniminin azalması ile birlikte yanma odası damperi kapanır ve
baypas damperi açılır.
 Yanma odasının yeterli bir şekilde soğutulmasını sağlamak amacıyla, yanma odasının
damperi, damper kanatçıkları arasında 10 mm'den daha fazla açıklık kalacak şekilde
kapatılmamalıdır. Brülörün devre dışı bırakılması için bir sınır anahtarı öngörülmelidir.
Baca gazı sıcaklık ayarlamasında:
 Ayarlanmış asgari baca gazı sıcaklığının altına düşüldüğünde, yanma odası damperi
(eğer varsa) kapanmalı ve baypas klapesi açılmalıdır. Ayarlanmış azami baca gazı
sıcaklığı aşıldığında, brülör gücü azaltılmalıdır.
Pos : 65.12 /Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Abgas werte @ 0\mod_1258445465032_31542.doc @ 31738 @ 44

Atık gaz değerleri
Atık gaz değerini, DIN 4794 standardında öngörülen şekilde belirleyin.
 Azami atık gaz sıcaklığı: Yaklaşık 210 °C (BlmSchV Düzenlemesi'nin (Federal Almanya
Emisyondan Korunma Düzenlemesi) en güncel hali dikkate alınmalıdır)
 Asgari atık gaz sıcaklığı: 150 °C (yoğuşma suyu miktarı kadar azaltılmalıdır). Brülörün
asgari çalışma süresini dikkate alın.
© robatherm
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Tüm ayar değerleri, ayar protokolüne yazılmalı ve saklanmalıdır.
Yoğuşma suyu
Yoğuşma suyu hattı usulüne uygun bir şekilde bağlanmalı ve oluşan yoğuşma su, yerel
direktiflere (örneğin ATV Bilgi Formu) uygun olarak imha edilmelidir.
Pos : 65.13 /Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 65.14 /Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _Sc hic htbetrieb @ 0 \mod_1258445554940_31542.doc @ 31739 @ 4

Bakım zaman aralığı
Tek vardiyalı işletim: Yılda en az 1 defa.
İki vardiyalı işletim: Yılda en az 2 defa.
Üç vardiyalı işletim veya başka çalışma modları: Yılda en az 3 defa.
Pos : 65.15 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 65.16 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Fläc hen @ 0\mod_1258373421988_31542.doc @ 31692 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
Pos : 65.17 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_31542.doc @ 31693 @

Uyarı
Çalışmalara başlamadan önce, yapı parçalarını ortam sıcaklığına soğumaya / ısınmaya
bırakın.
Pos : 65.18 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Br ennkammer _Wartung _Vorsic ht @ 0\mod_1258445621242_31542.doc @ 31740 @

Uyarı
DIN 4794, DIN 4755 standartları ve DVGW (Alman Teknik ve Bilimsel Gaz ve Su Birliği)
Çalışma Talimatları G600 içeriğindeki gereklilikler dikkate alınmalıdır.
Alev hücresindeki çalışmalarda, kişisel koruyucu ekipman kullanın (cilt, göz ve solunum
koruması). Güvenlik veri sayfasını dikkate alın (gerektiğinde talep edilmelidir). Yanma
odasındaki yanıcı maddeler ile temas halinde yangın tehlikesi vardır.
Pos : 65.19 /Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Wartung @ 0\mod_1258445672953_31542.doc @ 31741 @

Yanma odası – Periyodik bakım
 Brülörü sökün. Yanma odasını, bir ışık ile kirlenmelere, hasarlara ve kaçak yerlere yönelik
kontrol edin. Hasarlar veya kaçak yerler tespit edildiğinde, uygun onarım çalışmalarının
başlatılması için hemen üretici firmaya başvurulmalıdır. Brülör, hasarlar giderilene kadar
çalıştırılamaz.
Yanma odası - Gerektiğinde bakım
 Isı geri kazanım hücresini temizledikten sonra yanma odasını, gerektiğinde vakumlayarak
temizleyin.
Alev hücresi – Periyodik bakım
 Alev hücresini hasarlara yönelik kontrol edin. Hafif çatlaklar normaldir. Hasar veya
deformasyon durumunda, fakat en geç 5.000 çalışma saatinden sonra yenileyin. Bunun
için brülör panelini ve silindir kapağını sökün.
Isı geri kazanım hücresi – Periyodik bakım
 Yanma odasının sac servis kapağını ve temizlik kapağını çıkarın. Tüm türbülatörleri
sökün ve genel durumlarını kontrol edin. Aşırı korozyon durumunda değiştirin.
 Su tahliye tertibatını kontrol edin ve gerektiğinde temizleyin.
Isı geri kazanım hücresi – Gerektiğinde bakım
 Paslanmaz çelik fırça ile ısı geri kazanım hücresinin tüm borularını temizleyin ve toplama
kutusunu vakumlayın.
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Brülör - Periyodik bakım
 Yanma odasını temizledikten sonra, brülör üreticisinin talimatları doğrultusunda (DIN
4755 standardı veya DVGW (Alman Teknik ve Bilimsel Gaz ve Su Birliği) Çalışma
Talimatları G600 uyarınca) brülörün bakımı yapılmalıdır.
 BlmSchV Düzenlemesi (Federal Almanya Emisyondan Korunma Düzenlemesi) uyarınca
atık gaz değerlerini belirleyin
 Yapılan tüm çalışmalar için protokol oluşturulmalı ve protokoller üreticiye gönderilmelidir.
 Gaz yakıt hattının, bağlantıların ve gaz kontrol hattının sızdırmazlığını kontrol edin ve
gerektiğinde sızdırmazlığı sağlayın.
Kontrol ve güvenlik elemanları – Periyodik bakım
 Kontrol için bkz. Bölüm "İşletime alma".
Baypas ve yanma odası damperleri – Periyodik bakım
 Bakım için bkz. Bölüm "Damperler"
 Etki yönünü kontrol etmek için bkz. Bölüm "İşletime alma"
Atık gaz hattının(baca) bakımından, temel olarak baca sistemi firması sorumludur.
Pos : 66 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 67.1 /Übersc hriften/__Gas fläc henbrenner @ 0\mod_1257341715607_31542.doc @ 31586 @ 2

Gaz yakıtlı kanal brülörü
Pos : 67.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 67.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 67.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Gas fläc henbrenner_IBN _Vorsic ht @ 0\mod_1258446710420_31542.doc @ 31742 @

Uyarı
Ortam havasındaki CO2 oranı, öngörülen yerel sınır değerleri aşmamalıdır!
Hava sirkülasyonu çalışma moduna müsaade edilmiyor! Çalışır durumdaki sistemlere,
yangın tehlikesi söz konusu olduğundan dolayı girmeyin!
Pos : 67.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Brennkammer/Gasfl äc henbr enner_IBN _AT EX @ 0\mod_1258444798263_31542.doc @ 31732 @

Patlama tehlikesi bulunan ortamlarda işletime müsaade edilmez. Uygun bir ön çalkalama
yaparak, brülör çalıştırılmadan önce patlayıcı atmosferin mevcut olmadığından emin olun.
Pos : 67.6 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Gas fläc henbrenner_IBN _Achtung @ 0 \mod_1258446787601_31542.doc @ 31743 @

Dikkat
Gaz yakıtlı kanal brülörlü bir makine, DIN 4794 standardı uyarınca üretici firma veya üretici
firma tarafından belirtilen başka bir uzman kuruluş tarafından ilk defa işletime alınabilir. Bu
kuruluş, DVGW (Alman Teknik ve Bilimsel Gaz ve Su Birliği) tarafından verilen gaz
konusunda uzman sertifikasına sahip olmalıdır. Yanıcı maddeler ile alevin birbirine temas
etmesi halinde yangın tehlikesi vardır.
Pos : 67.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Gas fläc henbrenner/Gasflächenbr enner _Vorsc hriften @ 0\mod_1258446867162_31542.doc @ 31744 @ 444

Yönetmelikler
Makinenin monte edilmesi sırasında, burada belirtilen hususlar ile birlikte onay kuruluşları
tarafından öngörülen gereklilikler, tüm yerel yönetmelikler ve de DVGW Alman Teknik ve
Bilimsel Gaz ve Su Birliği) ve TRGI yönetmelikleri dikkate alınmalıdır.
Bağlantılar
Gaz kontrol hattını gaz yakıt hattına bağlayın. Bağlantıların gergin olmamasına dikkat edin.
Kontrol için gaz türü ve gaz basıncı uygun olmalıdır.
Hava çıkış valfı, binanın dışına doğru yönlendirilmelidir.
Tüm sensörleri ve termostatları monte edin ve kablo bağlantılarını yapın (oda termostatları,
vb.).
Sızdırmazlık kontrolü
Bir test cihazı ile gaz yakıt hattının, bağlantıların ve gaz kontrol hattının sızdırmazlığını
kontrol edin.
Pos : 67.8 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Ac htung 2 @ 0 \mod_1258445096156_31542.doc @ 31735 @

Dikkat
Her bir sistem bir acil durum şalteri ile donatılmış olmalıdır.
Sistemin yetersiz soğutma (örneğin brülör çalıştığı sırada sistemin acil durumu şalteri
üzerinden devre dışı bırakılması) ile çalıştırılması veya güvenlik elemanları tarafından acil
devre dışı bırakılması durumunda, yanma odasında, gövdede, montaj parçalarında, vb.
aşırı ısınma hasarları meydana gelebilir. Yanma odasındaki yanıcı maddeler ile temas
halinde yangın tehlikesi vardır.
Yanma odasındaki hava girişinin ve hava çıkışının mümkün olduğunca dengeli olmasına
dikkat edin.
Pos : 67.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Gas fläc henbrenner/Gasflächenbr enner _Betri ebs bereits chaft @ 0 \mod_1258447018456_31542.doc @ 31745 @ 44

Çalışmaya hazır olma durumu
Çalışmaya hazır olma durumunun oluşturulması:
 Gaz yakıt hattının havası alınmalıdır.
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 Limit termostat sınır değeri ayarı kontrol edilmelidir: Standart 60 °C. İşletim sırasında
hava emiş ve hava çıkış delikleri açık olmalıdır.
Brülör
Brülörü işletime alın. Bu sırada, giriş ve çıkış havası vantilatörünün sürekli çalışır durumda
olmasına ve hava sirkülasyonunun olmamasına dikkat edilmelidir.
Bu çalışmalar, istisnai durumlarda farklı bir anlaşma yapılmadığı sürece sadece robatherm
müşteri hizmetleri tarafından yapılmaktadır.
Aşağıdaki kısımda sunulan resim pozisyonu numaraları, 53. sayfadaki resme ilişkindir.
 Kapama vanasını (1) açın, manometrede (11) basıncı kontrol edin. Basınç, tip levhasında
belirtilen tasarım basıncı gibi olmalıdır.
 Min. gaz basıncı denetleyicisini (9) en düşük değere ayarlayın.
 Maks. gaz basıncı denetleyicisini (10) en yüksek değere ayarlayın.
 Brülör panelindeki hava basıncı denetleyicisini en düşük değere ayarlayın.
 Yanma havası fanı donanımlı makinelerde: Destek fanının hava basıncı denetleyicisini en
düşük değere ayarlayın.
 Kanal sensörünün veya oda sensörünün ve termostatların nominal değerini, mevcut
ortam sıcaklığından yüksek bir değere ayarlayın.
 Elektrik panosundaki kontrol şalterini "Isıtma" konumuna getirin.
Makinedeki brülör şimdi devreye alınır.
Arıza nedeniyle kapatma durumunda, devreye alma işlemini birkaç defa tekrarlayın (hava
artıkları).
Brülörde gaz yakıt olmasına rağmen alev oluşmadığında:
 Gaz yakıt hattının havasının düzgün alıp alınmadığını kontrol edin.
 Denetim cihazlarını (6, 9, 10, 15, 16) elektriksel olarak kontrol edin.
 Kontrol ünitesinin hassas sigortasını kontrol edin.
 Elektrik panosundaki elektrik kablolarını ve alan cihazlarındaki kablolamayı kontrol edin,
gerektiğinde düzeltin.
 Ateşleme elektrodunu kontrol edin.
Brülörde gaz yakıt olmasına rağmen alev sadece kısa süreliğine oluştuğunda:
 UV diyodu bağlantısının düzgün yapılıp yapılmadığını ve UV diyodunun renginde
değişiklik olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde diyodu değiştirin.
 İyonizasyon denetimli makinelerde: İyonizasyon çubuğunu kontrol edin. Gerektiğinde
kirleri temizleyin. Çubuk, metal parçalara temas etmemelidir; izolasyon gövdesini kontrol
edin.
 Yanma havası fanı donanımlı makinelerde: Vantilatörün dönme yönünü kontrol edin,
elektrik bağlantıların yerini değiştirin.
Pos : 67.10 /Inbetriebnahme und War tung/Gasfl äc he nbrenner/Gas fläc henbrenner_IBN- und Wartungs arbeiten @ 0\mod_1258447177708_31542.doc @ 31746 @ 4

İşletime alma ve bakım çalışmaları
Aşağıda belirtilen işlemler, bakım sırasında da uygulanmalıdır.
Limit termostatı kontrol etmek için kapiler, örneğin bir sıcak hava fönü ile ısıtılmalıdır. Brülör,
ayarlanmış sınır değerinde devre dışı kalmalıdır ve limit termostat, brülörün çalışmasını
engelleme moduna geçmelidir. Bu çalışma şekli otomatik olarak gerçekleşmediğinde, brülörü
durdurun, limit termostatı değiştirin ve kontrol işleminin tamamını tekrarlayın.
Limit termostatı, manuel olarak sıfırlama düğmesinden sıfırlayın.
Öngörülen hava anma miktarının ayarlı olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde ayarı
düzeltin.
Gaz yakıt miktarını, basınç regülatöründeki (3) ayar vidasını çevirerek kurulum yerindeki gaz
sayacından ayarlayın (servo motorlu kontrol damperi (7) tamamen açık olmalıdır).
Manometredeki basınç, tam yükte (kontrol damperi (7) tamamen açık) tip levhasında
belirtilen nominal basınç gibi olmalıdır.
© robatherm
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Kanal sensörünün veya oda sensörünün nominal değerini, mevcut değerden daha küçük bir
değere ayarlayın. Kontrol damperi (7) kapanmalıdır.
Kontrol damperi (7) aracılığıyla asgari gaz geçiş miktarını ayarlayın. Bunun için kontrol
sinyalini %0'a ayarlayın ve aktuatördeki sınır anahtarı yardımıyla, homojen bir alev şekli söz
konusu olmasını sağlayacak mümkün en küçük gaz geçiş miktarını ayarlayın. Gözetleme
camı üzerinden kontrol edin.
Makineyi tekrar tam güce ayarlayın (kontrol damperini (7) açın).
Maks. gaz basıncı denetleyicisinin (10) konumunu, kapatma gerçekleşene kadar kademeli
olarak alçaltın.
Ayar değeri: Kapatma değeri + yaklaşık %20.
Min. gaz basıncı denetleyicisi (9) en küçük ayarda kalır.
Servo motorun (7) dönme yönünü kontrol edin. Oda sensörü tmevcut üzeri bir değere
ayarlandığında, servo motor (7) kontrol damperini açmalıdır veya tersi.
Kontrol fonksiyonu kontrol edin.
Sensörleri ve termostatları nominal değere ayarlayın.
Gaz yakıt hattının tamamını, kaçak tespit spreyi ile sızdırmazlığa yönelik kontrol edin. Kaçak
yerler tespit edildiğinde, uygun sızdırmazlığı sağlama çalışmaları başlatın.
Yanma havası fanı donanımlı makinelerde, yanma havası basıncını emiş valfı aracılığıyla
ayarlayın; brülör üreticisinin talimatları eksiksiz olarak dikkate alınmalıdır.
Yanma havası fanındaki hava basıncı denetleyicisini ayarlayın:
Ayar değeri: Kapatma değeri - %20.
Brülör paneli ayarı: Brülör panelindeki anma basınç kaybı, yaklaşık 180 ile 250 Pa arasında
olmalıdır.
Brülör panelindeki hava basıncı denetleyicisini ayarlayın:
Ayar değeri: Brülör paneli anma basınç kaybı - %40.
Tüm ayar değerleri, ayar protokolüne yazılmalı ve saklanmalıdır.
Pos : 67.11 /Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 67.12 /Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _Sc hic htbetrieb @ 0 \mod_1258445554940_31542.doc @ 31739 @ 4

Bakım zaman aralığı
Tek vardiyalı işletim: Yılda en az 1 defa.
İki vardiyalı işletim: Yılda en az 2 defa.
Üç vardiyalı işletim veya başka çalışma modları: Yılda en az 3 defa.
Pos : 67.13 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 67.14 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Gasfl ächenbr en ner_Wartung_Vorsic ht @ 0\mod_1258447370135_31542.doc @ 31747 @

Uyarı
Çalışır durumdaki sistemlere, yangın tehlikesi söz konusu olduğundan dolayı girmeyin!
Yanıcı maddeler ile alevin birbirine temas etmesi halinde yangın tehlikesi vardır.
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Pos : 67.15 /Inbetriebnahme und War tung/Gasfl äc henbrenner/Gas fläc henbrenner_Wartung @ 0\mod_1258447409059_31542.doc @ 31748 @

Gaz yakıtlı kanal brülörü - Periyodik bakım
 Gaz yakıt hattının, bağlantıların ve gaz kontrol hattının sızdırmazlığını kontrol edin ve
gerektiğinde sızdırmazlığı sağlayın.
 İşletime alma sırasındaki tüm bakım çalışmalarını, anlatılan şekilde yapın.
 Brülörü bir fırça ile kir partiküllerinden arındırın ve tüm hava deliklerinin açık olmasına
dikkat edin. Gaz çıkış deliklerini kontrol edin ve gerektiğinde meme iğnesi ile temizleyin.
Ateşleme veya kontrol elemanlarına temas etmeyin.
 Ateşleme elektrotlarının uzaklığını kontrol edin, gerektiğinde uzaklıklarını ayarlayın.
UV denetiminde:
 UV hücresini çevirerek çıkarın, yumuşak bezle silin ve tekrar takın. Renk değişikliğinde
değiştirin.
İyonizasyon denetiminde:
 İyonizasyon çubuğunu çevirerek çıkarın, yumuşak bezle silin ve tekrar takın.
Gaz yakıtlı kanal brülörü - Gerektiğinde bakım
 Hasarlı parçalar, öngörülen işlem şekli uygulanarak sadece bir uzman tarafından
değiştirilebilir (bkz. Sayfa 50). Kullanılacak yedek parçaların, sistemde kullanılması
onaylanmış olmalıdır!
Pos : 67.16 /Inbetriebnahme und War tung/Gasfl äc henbrenner/_Aufbau der G asreg elstrec ke @ 0\mod_1258447614268_31542.doc @ 31749 @ 3

Gaz kontrol hattının yapısı
Pos : 67.17 /Inbetriebnahme und War tung/Gasfl äc henbrenner/Gas fläc henbrenner_Aufbau Gasr egelstr ec ke @ 0\mod_1258447659685_31542.doc @ 31750 @

Pos : 67.18 /Inbetriebnahme und War tung/Gasfl äc henbrenner/_Bestandteile der Gasr egelstr ec ke @ 0\mod_1258448543027_31542.doc @ 31752 @ 3

Gaz kontrol hattının yapı parçaları
Pos : 67.19 /Inbetriebnahme und War tung/Gasfl äc henbrenner/Gas fläc henbrenner_Bestandteile der Gasr egelstr ec ke @ 0 \mod_1258447757174_31542.doc @ 31751 @
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Pos : 68 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0. doc @ 32327 @
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Pos : 69.1 /Übersc hriften/__Spr ühbefeuc hter @ 0 \mod_1257341717060_31542.doc @ 31587 @ 2

Püskürtmeli tip nemlendirici
Pos : 69.2 /Inbetri ebnahme un d Wartung/Ü ber druc kklappe/_Bes chaffenheit von Frisc h- und U ml aufwas ser @ 0\mod_1258474965883_31542.doc @ 31753 @ 3

Temiz suyun ve sirkülasyon suyunun özellikleri
Pos : 69.3 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuc hter/Spr ühbefeuc hter_Frisc h/U ml aufwasser @ 0\mod_1258475050116_31542.doc @ 31754 @ 44

İşletime alma öncesinde, temiz suyun ve sirkülasyon suyunun özellikleri kontrol edilmelidir.
Temiz su
 Temiz su analiz edilmelidir (çoğu zaman yerel su idaresinden temin edilmelidir)
 Toplam su sertliği 7° dH'nin altında olmalıdır
 İçme Suyu Düzenlemesi kapsamındaki mikrobiyolojik gereklilikleri yerine getirmelidir
Sirkülasyon suyu
Sirkülasyon suyunun özelliklerine ilişkin sınır değerler (VDI 3803 ve de Alman Baskı ve Kağıt
İşleme Meslek Birliği uyarınca öneri):
Normal gereklilik

Veri işleme
alanları

Steril ve temiz
odalar

< 1.000*

< 300

< 120**

<4

<4

<4

Klorit (g/m³)

< 180

< 180

< 180

Sülfat (g/m³)

< 150

< 100

< 100

pH değeri

7 - 8,5

7 - 8,5

7 - 8,5

Mikrop sayısı (KOB/ml)

< 1.000

< 100

< 10

Lejyoner (KOB/100ml)

< 100

< 100

< 100

Yoğunluk sayısı

2-4

2 - 6***

2 - 8***

Özellik

Elektrik iletkenliği
(µS/cm)
Karbonat sertliği (° dH)

KOB = Koloni oluşturan birimler
*)
**)
***)

Suyun yumuşatılması veya kısmen tuzdan arındırılması gerekli olabilir; %95 bağıl
hava nem oranı üzerindeki nemlerde elektrik iletkenliği en fazla 800 µS/cm
Tamamen tuzdan arındırma gerekli
Bakterilerden arındırma için alt değerde ilave tedbirler alınmaz; üst değerde ilave
tedbirler alınır

Pos : 69.4 /Inbetri ebnahme und Wartung /Spr ühbefeuc hter/Spr ühbefeuc hter_Eindic kungsz ahl @ 0\mod_1258475685116_31542.doc @ 31755 @ 4

Yoğunluk sayısı
Yoğunluk sayısı, temiz su analizindeki değerlerden ve de sirkülasyon suyu özelliği için
önerilen sınır değerlerden tayin edilir (bkz. Tablo):
Yoğunluk sayısı = Önerilen sirkülasyon suyu değeri / Temiz su değeri
Yoğunluk sayısı, elektrik iletkenliği, sertlik, klorit içeriği ve sülfat içeriği için hesaplanmalıdır.
Hesaplanmış yoğunluk sayılarının en düşük değeri, önerilen sınır değerlerinin arasında
olmalıdır (bkz. Tablo). 2'den düşük değerlerde, suyun işlenmesi için ilave tedbirler
alınmalıdır. Su şartlandırma konusunda uzman bir firmaya başvurun.
Pos : 69.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuc hter/Spr ühbefeuc hter_Einstell wert @ 0\mod_1258475857461_31542.doc @ 31756 @ 444

Ayar değeri
En düşük yoğunluk sayısı esas alınarak, hijyen denetimi için ayar değerleri belirlenmektedir:
Elektrik iletkenliği sınır değeri =
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En düşük yoğunluk sayısı x temiz suyun elektrik iletkenliği
(Blöf tertibatı veya HYGIENECONTROL'da denetim için nominal değer)
Temizlik zaman aralığı =
Tekne kapasitesi x (yoğunluk sayısı - 1)/buharlaşmış su miktarı
(HYGIENECONTROL zamanlayıcısı için ayar değeri)
Bilgi
Belirlenen bu ayar değerleri, referans değerlerdir ve ilave mikrop sayısı denetimi yerine
geçmez.r
Test sistemlerinin (Dip-Slides) kullanılmasını öneriyoruz. Kullanım kılavuzunu dikkate alın.
Temiz su basıncı
Flatör vana kullanımına, en fazla 6 bar çalışma basıncına kadar müsaade edilir.
Temiz su basıncının en az 3 bar olmasını öneriyoruz; gerektiğinde basınç arttırma sistemi
kurun.
Pos : 69.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 69.7 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 69.8 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_31542.doc @ 31660 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen yapı parçaları kullanın. Tüm
elektrikli yapı parçalarını topraklayın.
Pos : 69.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuc hter/Spr ühbefeuc hter_IBN _Rei nigung @ 0\mod_1258475963254_31542.doc @ 31757 @ 44444

Temizlik
Nemlendirici teknesini yabancı cisimlerden arındırın, kirleri su ve temizlik maddesi
(köpüklenmez, pH değeri 7 - 9) ile temizleyin.
Bilgi
Metal talaşları tamamen çıkarın; aksi takdirde çukurcuk korozyonu tehlikesi söz konusu olur!
Doldurma
Nemlendirici teknesini, taşma ağzının yaklaşık 10 - 20 mm altına kadar doldurun ve flatör
vanayı, parmak vida üzerinden bu su seviyesine ayarlayın.
Bilgi
Püskürtmeli tip nemlendiricinin işletimi sırasında, doğrultucunun patlaması önlenmesi için
memelerin püskürtme yönünün tersi yönünde en az 1 m/sn hava akımı (iç gövde kesitine
bağlıdır) söz konusu olmalıdır.
Şartlandırılmış su, çinko galvaniz kaplama parçalardan hemen temizlenmelidir. Beyaz pas
oluşması!
Pompa
Pompayı işletime alın. Pompa üreticisinin işletim kılavuzunu dikkate alın.
Pos : 69.10 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Sprühbefeuc hter _IBN_Ac htung @ 0\mod_1258476159696_31542.doc @ 31759 @

Dikkat
Pompa, sadece tekne yeterli miktarda dolu olduğunda çalıştırılabilir.
Pompanın dönme yönünü kontrol edin ve dönme yönü yanlış olduğunda, elektrik
bağlantılarının yerini değiştirin.
Pos : 69.11 /Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuc hter/Sprühbefeuc hter_IBN_Troc kenlaufsc hutz @ 0\mod_1258476068976_31542.doc @ 31758 @ 44444
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Kuru çalışma koruması
Kuru çalışma korumasını ayarlayın. Pompa, su seviyesi emiş hattının 20 mm kadar altına
düştüğünde kapanmalıdır; aksi takdirde, flatör şalterin kablosu uygun şekilde içeri veya
dışarı doğru çekilmelidir.
Flatör vana
Flatör vanayı kontrol edin. Maksimum su seviyesi taşma ağzının 10 - 20 mm altında
olduğunda, temiz su beslemesi devre dışı kalmalıdır.
Ayarlanabilirlik
Ayarlanabilir nemlendiricide, meme basıncı 0,3 bar değerinin altına düştüğünde pompa
devre dışı kalmalıdır. Ayar valfını veya frekans konvertörünü, üreticinin işletim kılavuzunda
belirtilen şekilde ayarlayın.
Kapatma
Nemlendirici, klima santrali kapatıldığı veya devre dışı kaldığı anda otomatik olarak
kapanmalıdır.
Sızdırmazlık
Dış tarafta kalan hatların sızdırmazlığını kontrol edin, gerektiğinde sızdırmazlığı sağlayın.
Yeni damla tutucusu profilleri, tam performanslarına ancak 3 çalışma gününden sonra
ulaşmaktadır (hava efekti).
Pos : 69.12 /Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuc hter/Sprühbefeuc hter_IBN_H ygi eneüber wachung @ 0\mod_1258476226451_31542.doc @ 31760 @ 44

Hijyen denetimi
Blöf tertibatı: İletkenlik için nominal değeri (bkz. Sayfa 55), üreticinin işletim kılavuzunda
belirtilen şekilde ayarlayın.
HYGIENECONTROL: Temizlik zaman aralığı (bkz. Sayfa 55) ve de iletkenlik denetimi sınır
değeri ayarlanır.
Dezenfeksiyon
Kesintisiz dezenfeksiyon için UV ışınlama üniteleri (kendi kendini denetleyen UV seçici
sensörler donanımlı) uygun olabilir.
Kimyasal dezenfeksiyon maddeleri (biyozitler), ancak uygulama konsantrasyonu sağlık için
herhangi bir tehdit oluşturmadığı ispat edildiğinde kullanılmalıdır.
İşletime alma sonrası, belirli bir zaman boyunca her hafta sirkülasyon suyundaki mikrop
sayısı incelenmelidir. Gerektiğinde hijyen denetiminin ayar değerleri düzeltilmelidir.
Pos : 69.13 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Sprühbefeuc hter _IBN_Vorsicht @ 0 \mod_1258476346057_31542.doc @ 31761 @

Uyarı
Yüksek mikrop sayıları, enfeksiyonlara veya alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Önerilen sınır değerlerinden yüksek mikrop sayılarında, sistemi hemen temizleyin veya
sistemin bakımını yapın. Emin olunmayan durumlarda veya sürekli kısa sürede yüksek
miktarda kontaminasyon durumunda, bu konuda kalifiye bir enstitü tarafından inceleme
yapılması ve bu tür bir enstitüye danışılması önerilir.
Elde edilen sonuçlar sınır değerlerin altında olduğunda (bkz. Sayfa 55) 'Bakım' bölümüne
bakın.
Pos : 69.14 /Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 69.15 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 69.16 /Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuc hter/Sprühbefeuc hter_War tung @ 0\mod_1258476479278_31542.doc @ 31763 @ 4
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Bakım çalışmaları
Nemlendirme gerektiğinde, nemlendirme teknesine sadece temiz su doldurun. Çalışma
zamanları haricindeki zamanlarda veya 48 saati aşkın kullanmama sürelerinde, nemlendirici
teknesi temizlenmiş ve kurutulmuş olmalıdır.
Püskürtmeli tip nemlendirici - Haftalık bakım*
 Nemlendirici teknesini boşaltın ve tekneyi temiz suyla temizleyin.**
Püskürtmeli tip nemlendirici - İki haftalık bakım*
 Sirkülasyon suyundaki mikrop sayısı kontrol edilir ve müsaade edilen değerler ile
karşılaştırılır (bkz. Sayfa 55). Önerilen mikrop sayısı aşıldığında, sistem hemen
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.***
 İç yüzeyler, gözle görülür veya hissedilir biyolojik tabakaya (kaygan kaplama),
kontaminasyona, kirlenmeye, hasarlara veya korozyona yönelik incelenmeli, gerektiğinde
onarılmalıdır, elle ovalayarak veya yüksek basınçlı temizlik makinesi ile temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir***. Kireçlenme nedeniyle tortu birikimlerinde, vantilatör
çalışmadığında sirkülasyon suyuna piyasada satılan standart kireç çözücü madde***
eklenmeli, birkaç saat etki etmeye bırakılmalı, nemlendirici teknesi boşaltılmalı ve
tekneye temiz su doldurulmalıdır. Gerektiğinde temizlemek için damla tutucusu ve
doğrultucu profillerini sökün.
Püskürtmeli tip nemlendirici - Altı aylık bakım*
 Kir toplayıcısını, pompayı ve hatları kirlenmeye, tabaka oluşumuna, durumuna ve düzgün
çalışıp çalışmadığına yönelik kontrol edin, gerektiğinde temiz suyla temizleyin,
gerektiğinde onarın.
 Yatak dahil pompayı, titreşimsiz ve sessiz çalışma şekline, ısınmaya ve seslere yönelik
kontrol edin, gerektiğinde onarın.
 İletkenlik elektrotlarını, üretici bilgilerini dikkate alarak düzgün çalışıp çalışmadıklarına
yönelik kontrol edin ve temizleyin, gerektiğinde onarın.
 Dağıtma memelerinin başlıklarını çıkarın ve tortu birikimlerine yönelik kontrol edin,
gerektiğinde piyasada satılan standart kireç çözücü maddeler*** ile temizleyin.
 Kuru çalışma korumasını ve flatör vanayı kontrol edin ve gerektiğinde ayarlayın (bkz.
Sayfa 57).
 Blöf tertibatının, su şartlandırma sisteminin, dezenfeksiyon sisteminin, su giderinin ve
taşma yerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin, gerektiğinde onarın.
 Kapatma tertibatlarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin, gerektiğinde tertibatları
onarın veya yeniden ayarlayın.
Püskürtmeli tip nemlendirici - Gerektiğinde bakım
 Vantilatörün ek çalışması ile kurutulur.**
 Pompa motorunun yatağını, üretici talimatlarında öngörülen şekilde yağlayın. Yatağı
değiştirin (en geç teorik çalışma ömrü tamamlandığında).
 Su şartlandırma veya dezenfeksiyon sistemi bozulduğunda, tüm sistem parçaları
temizlenmelidir.
 Nemlendirici teknesine tekrar temiz su doldurun.**
*) Giriş havası kalitesini etkilemeyen çıkış havası nemlendiricilerindeki bakım üç ayda bir
yapılır.
**) HYGIENECONTROL donanımlı makinelerde, temizlik zaman aralığına bağlı olarak
otomatik uygulanır.
***) Üretici bilgilerini dikkate alın
Pos : 69.17 /Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuc hter/Sprühbefeuc hter_War tung_Hi nweis @ 0\mod_1258477010841_31542.doc @ 31764 @ 44

Bilgi
Şartlandırılmış su, çinko galvaniz kaplama parçalardan hemen temizlenmelidir. Beyaz pas
oluşması!
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İşletim dışı bırakılması
 Nemlendirici teknesini, sifonu ve pompayı (boşaltma tapaları aracılığıyla) tamamen
boşaltın.
 Temizlemek için damla tutucusu ve doğrultucu profillerini sökün.
 Püskürtmeli tip nemlendiriciyi, piyasada satılan standart temizlik maddeleri (gerektiğinde
dezenfeksiyon maddeleri) ile komple temizleyin (üretici bilgilerini dikkate alın).
 Vantilatörün ek çalışması ile iç yüzeyler kurutulur.
 Nemlendirici teknesi, ancak nemlendirme gerektiğinde tekrar doldurulmalıdır.
Pos : 69.18 /Layout/Seitenumbruc h @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 69.19 /Inbetriebnahme und War tung/Überdr uc kkl appe/_Besc hrei bung @ 0 \mod_1258477130769_31542.doc @ 31766 @ 3

Tanıtım
Pos : 69.20 /Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuc hter/Sprühbefeuc hter_Besc hr eibung @ 0\mod_1258477124848_31542.doc @ 31765 @ 44

Teslimat kapsamına bağlı donanım:
1
Boşaltma
2
Dış tarafında sifon donanımlı
taşma
3
Hızlı havalandırma
4
Manuel temizlik
5
Flatör vana
6
Temizlik memesi bloğu
7
Pompa kuru çalışma
koruması

Pos : 70 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @

60

8
9
10
11
12
13

Süzgeç
Dağıtma memeleri donanımlı
meme bloğu
İletkenlik elektrodu
Doğrultucu
Damla tutucusu
Ön tekne gideri

Bilgi
Boşaltma (1) yerini ve ön teknenin giderini (13), birbirinden ayrı olarak kanalizasyona
bağlayın. Nemlendirici teknesini, ön tekneye boşaltmayın!
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Pos : 71.1 /Übersc hriften/__H ochdruc k-Sprühbefeuchter @ 0\mod_1257341717967_31542.doc @ 31588 @ 2

Yüksek basınçlı püskürtmeli tip nemlendirici
Pos : 71.2 /Inbetri ebnahme un d Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 71.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 71.4 /Sic herheits hinweise/IBN& Wartung/!IBN &Wartung_H ochdruc k-Sprühbefeuchter _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258477857280_31542.doc @ 31767 @

Uyarı
Daha fazla bilgi için özel işletime alma kılavuzu dikkate alınmalıdır!
Pos : 71.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_31542.doc @ 31660 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen yapı parçaları kullanın. Tüm
elektrikli yapı parçalarını topraklayın.
Pos : 71.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/H oc hdr uc k-Sprühbefeuc hter/Hoc hdruc k- Spr ühbefeuchter _IBN @ 0\mod_1258477938884_31542.doc @ 31768 @ 4444

Temiz su
 Tamamen tuzsuzlaştırılmış su (ters osmozdan çıkan permaet), maks. 20 µS/cm
 VDI 6022, VDI 3803 ve İçme Suyu Düzenlemesi'ne uygun su kalitesi
 Giriş suyu basıncı: 2 - 8 bar
Yüksek basınç bağlantısı
 Yüksek basınç hortumunun gergin olmayacak ve herhangi bir yere sürtünmeyecek
şekiklde döşenmiş olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.
 Nemlendiricideki veya pompa istasyonundaki bağlantı rakorlarının sızdırmazlığını kontrol
edin, gerektiğinde rakorları sıkın. Bunun için ikinci sıkma anahtarı ile kontra yapın.
 Dahili rakor bağlantıları sıkılmamalıdır.
Pompa istasyonu
 Gözetleme camı veya seviye kontrol çubuğu ile yağ seviyesini kontrol edin, gerektiğinde
öngörülen türdeki yağdan ilave edin (pompa istasyonundaki uyarıyı dikkate alın).
 Tahrik kayışının ön gerilmesini kontrol edin, gerektiğinde gerdirme kasnağı ile kayışı
gerginleştirin.
 Dişli boşaltma tapasının sızdırmazlığını kontrol edin, gerektiğinde tapayı sıkın. Bunun için
ikinci sıkma anahtarı ile kontra yapın.
 Sistemi manuel işletim modu ile çalıştırın ve temel fonksiyonları kontrol edin.
 Pompanın dönme yönünü kontrol edin ve dönme yönü yanlış olduğunda, elektrik
bağlantılarının yerini değiştirin.
 Koruma elemanları, öngörülen şekilde kontrol edilmelidir.
Regülatör ünitesi
 Regülatör ünitesini, öngörüldüğü gibi işletime alın.
Pos : 71.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 71.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_si ehe T abell e @ 0 \mod_1258476435501_31542.doc @ 31762 @ 4

Bakım zaman aralığı
Bkz. tablo.
Pos : 71.9 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 71.10 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Hoc hdruc k- Spr ühbefeuc hter_Wartung _Vorsicht @ 0\mod_1258478100794_31542.doc @ 31769 @
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Uyarı
Daha fazla bilgi için özel bakım kılavuzu dikkate alınmalıdır!
Pos : 71.11 /Inbetriebnahme und War tung/Hochdruc k- Sprühbefeuchter/H oc hdr uc k-Spr ühbefeuc hter_Wartung @ 0\mod_1258478151244_31542.doc @ 31770 @

Yüksek basınçlı püskürtmeli tip nemlendirici – İki haftalık bakım
 Pompa istasyonunu, hortum bağlantılarını, difüzörleri, memeler dahil meme bloklarını,
damla tutucularını, nemlendirici teknesimi ve gövdenin duvar yüzeylerini düzgün çalışıp
çalışmadığına, yabancı cisimlere, kirlenmeye, hasarlara ve korozyona yönelik kontrol
edin, gerektiğinde temizleyin veya onarın*
 Nemlendirici teknesinin tabanını kontaminasyona yönelik kontrol edin, gerektiğinde
temizleyin veya dezenfekte edin*
 Yağ seviyesini kontrol edin, gerektiğinde yağ ilave edin veya yağı değiştirin*
 Filtre süzgecini, manuel olarak ters yönde çalkalayın*
Yüksek basınçlı püskürtmeli tip nemlendirici - Altı aylık bakım*
 Kapatma tertibatlarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin, gerektiğinde tertibatları
onarın veya yeniden ayarlayın
Yüksek basınçlı püskürtmeli tip nemlendirici - Gerektiğinde bakım
 Aşınma parçaları değiştirilmelidir*
*) Üretici bilgilerini dikkate alın
Pos : 71.12 /Inbetriebnahme und War tung/Hochdruc k- Sprühbefeuchter/H oc hdr uc k-Spr ühbefeuc hter_Wartung_Hi nweis @ 0\mod_1258478375712_31542.doc @ 31771 @ 44

Bilgi
Şartlandırılmış su, çinko galvaniz kaplama parçalardan hemen temizlenmelidir. Beyaz pas
oluşması!
İşletim dışı bırakılması
Su dolu tüm parçaları boşaltın ve kurutun.
Püskürtmeli tip nemlendiriciyi komple temizleyin (üretici bilgilerini dikkate alın).
Pos : 72 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 73.1 /Übersc hriften/__Ü ber druc kkl appe @ 0\mod_1257341720154_31542.doc @ 31590 @ 2

Basınç tahliye damperi
Pos : 73.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 73.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 73.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung _Ü ber druc kkl appe_IBN_Vorsic ht @ 0\mod_1258478732281_31542.doc @ 31773 @

Uyarı
Basınç tahliye damperinin aniden devreye girmesi sonucunda yüksek basınçlı hava
püskürtmesi veya darbe nedeniyle yaralanma veya maddi hasar!
DIN EN ISO 12100 standardı uyarınca koruma tertibatları takılmış ve etkin olmalıdır.
Pos : 73.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druc kklappe/Ü berdr uc kkl appe_IBN _Ei nstellung @ 0\mod_1258478593416_31542.doc @ 31772 @ 4

Ayar
Makine veya kanal duvarındaki basınç tahliye damperinin devreye girme basıncı veya
kapanma basıncı, yükseklik ayarı, ağırlık sayısı ve mesafesi değişiklikleri (bkz. karakteristik
eğri) nedeniyle değişkenlik gösterebilir.
Ön ayar, belirtilen a ölçüsü aracılığıyla yapılır.
Kural olarak her sistemde bulunan damperler ile şebekede azami basınç simülasyonu
uygulaması aracılığıyla, devreye girme basıncı kontrol edilmeli ve gerektiğinde ağırlıklar
ayarlanmalıdır.

Pos : 73.6 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Ü ber druc kkl appe_IBN_Vorsic ht2 @ 0\mod_1258478789230_31542.doc @ 31774 @

Uyarı
Sistem için müsaade edilen azami basınç aşıldığında yaralanma veya maddi hasar!
Pos : 73.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druc kklappe/Ü berdr uc kkl appe_IBN _Kennlini e Auslös edr uc k @ 0\mod_1258478840914_31542.doc @ 31775 @ 4
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Devreye girme ve kapanma basıncı karakteristik eğrisi

A Devreye girme basıncı (Pa)
B Ağırlık plakası sayısı (adet)
C Mesafe ölçüsü a (mm)
Pos : 73.8 /Inbetri ebnahme und Wart ung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 73.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_1J ahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_31542.doc @ 31776 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her yıl yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 73.10 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 73.11 /Inbetriebnahme und War tung/Überdr uc kkl appe/Ü ber druc kklappe_Wartung @ 0\mod_1258478999684_31542.doc @ 31777 @

Basınç tahliye damperi - Periyodik bakım
 Basınç tahliye damperini düzgün çalışıp çalışmadığına, yabancı cisimlere, kirlenmeye,
hasarlara ve korozyona yönelik kontrol edin
 Hareketli tüm parçalara yağlama ve koruma spreyi püskürtün
 Contaya vazelin sürün
 Devreye girme basıncını kontrol edin, gerektiğinde ayarlayın
Basınç tahliye damperi - Gerektiğinde bakım
 Basınç tahliye damperini temizleyin, muhtemel hasarları ve korozyonu giderin
 Nemli bezle temizleyin, gerektiğinde gres ve yağ çözücü temizlik maddesi kullanın
Pos : 74 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 75.1 /Übersc hriften/__MSR-Tec hni k @ 0\mod_1257341721201_31542.doc @ 31591 @ 2

Ölçüm, kontrol ve ayarlama teknolojisi
Pos : 75.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 75.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 75.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_31542.doc @ 31660 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen yapı parçaları kullanın. Tüm
elektrikli yapı parçalarını topraklayın.
Pos : 75.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/M SR-Tec hni k/MSR-T ec hni k_IBN _Vorauss etz ung en @ 0\mod_1258540333940_31542.doc @ 31778 @ 44

Ön koşullar
Örneğin erişebilirlik, tamamlanmış makine ve kanal montajı ve tüm besleme ünitelerinin
kesintisiz olarak kullanılabilirliği gibi tüm yapısal ön koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Bunun
haricinde sistem, talep edilen çalışma aşamalarında çalıştırılabilmelidir.
İşletime alma işlemi, sadece ölçüm, kontrol ve ayarlama teknolojisi konusunda uzman bir
firma tarafından yapılmalıdır.
İşletime alma işlemlerine başlanmadan önce işletime alma teknikeri, işveren tarafından
belirtilen bir kişi tarafından sisteme özgü konumlar hakkında bilgilendirilmelidir.
Uygulamalar
Aşağıda belirtilen her bir uygulama yapılmalıdır:
 Saha cihazlarının, düzgün monte edilmiş olup olmadığı kontrol edilmelidir
 Elektrik panosundaki ve saha cihazlarındaki elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir
 Teslimat kapsamında bulunan sensörlerin, transdüserlerin ve aktuatörlerin düzgün çalışıp
çalışmadığı kontrol edilmelidir
 Regülatör veya DDC alt istasyonlar konfigüre edilmeli ve projeye özgü kontrol ve PLC
programları yüklenmelidir
 İşletime alma işlemi, veri istasyonlarının tamamı bağlanmış olduğunda yapılmalıdır
 Parametreler, teknik sistemin çalışma koşullarına uygun hale getirilmeli, öngörülen
nominal değerler ve referans değişkenler doğrultusunda ayarlanmalı ve regüle edilmelidir
 Kontrol programları kontrol edilmelidir
 İşletime alma çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra, işveren tarafından belirtilen
kullanıcı personel eğitilmeli/bilgilendirilmelidir
Pos : 75.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 75.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/M SR-Tec hni k/MSR-T ec hni k_Wartung_Wartungspers onal @ 0\mod_1258540467905_31542.doc @ 31779 @ 44

Bakım personeli
Bakım çalışmaları, sadece kalifiye uzman personel tarafından yapılabilir.
Bakım sözleşmesi
Ölçüm, kontrol ve ayarlama teknolojisi konusunda uzman bir firma ile bir bakım
sözleşmesinin yapılması öneriliyor.
Pos : 75.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_1J ahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_31542.doc @ 31776 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her yıl yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 75.9 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 75.10 /Layout/Leerzeil e @ 0 \mod_1256628654328_0.doc @ 32328 @
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Pos : 75.11 /Inbetriebnahme und War tung/MSR-T ec hni k/MSR-T echni k_Wartung @ 0\mod_1258540543637_31542.doc @ 31780 @

Elektrik panoları, kontrol panelleri, kontrol sistemleri – Periyodik bakım
 Kurulumun ve ortam koşullarının usulüne uygun ve çalışmaya elverişli olup olmadığını
kontrol edin
 Kirlenmeye, korozyona ve hasarlara yönelik kontrol edin
 Koruma kapaklarının eksiksiz olup olmadığını kontrol edin
 Özellikle koruyucu iletken olmak üzere bağlantılarınelektrik/mekanik işlevlerini kontrol
edin
 Fonksiyon elemanlarını (örneğin kontrol tertibatları ve gösterge tertibatları) kontrol edin
 Giriş sinyallerinin (örneğin sensör, referans değişkenleri), nominal değer ile örtüşüp
örtüşmediğini kontrol edin
 Görsel ve sesli kontrol tertibatlarını kontrol edin
 Kontaktörleri ve röleleri aşınmaya ve hasarlara yönelik kontrol edin (örneğin kontak
yanması)
 Anahtarlama ve kontrol işlemlerini (örneğin donmaya karşı koruma fonksiyonu) kontrol
edin
 Güvenlik tertibatlarını (örneğin termik tetikleyiciler) kontrol edin
 Elektrik panosu bileşenlerinin (örneğin zaman rölesi) ayarını kontrol edin
 Manuel, otomatik ve uzaktan kullanım fonksiyonunu kontrol edin
Elektrik panoları, kontrol panelleri, kontrol sistemleri – Gerektiğinde bakım
 Sistemin düzgün çalışmasını devam ettirecek temizlik çalışmalarını yapın
 Fonksiyon elemanlarını (örneğin kontrol tertibatları ve gösterge tertibatları) ayarlayın,
yapılandırın, sıkılaştırın
 Sinyalleri eşleştirin
 Ayarlayın
Ölçüm değeri transdüseri, güvenlik ve denetleme tertibatları - Periyodik bakım
 Kurulumun ve ortam koşullarının usulüne uygun ve çalışmaya elverişli olup olmadığını
kontrol edin
 Kirlenmeye, korozyona ve hasarlara yönelik kontrol edin
 Özellikle koruyucu iletken olmak üzere bağlantıların elektrik/mekanik işlevlerini kontrol
edin
 Ölçüm yerindeki fiziksel ölçüm parametrelerini ölçün ve protokole kaydedin
 Elektrikli, elektronik ve pnömatik ölçüm sinyallerini kontrol edin
Ölçüm değeri transdüseri, güvenlik ve denetleme tertibatları - Gerektiğinde bakım
 Sistemin düzgün çalışmasını devam ettirecek temizlik çalışmalarını yapın
 Ayarlayın, rejenerasyon yapın
Pos : 75.12 /Inbetriebnahme und War tung/MSR-T ec hni k/MSR-T echni k_Wartung_Regl er und Z usatz modul @ 0\mod_1258541799396_31542.doc @ 31782 @

Regülatörler ve ek modüller - Periyodik bakım
 Kurulumun ve ortam koşullarının usulüne uygun ve çalışmaya elverişli olup olmadığını
kontrol edin
 Kirlenmeye, korozyona ve hasarlara yönelik kontrol edin
 Dahili gerilim beslemesini (örneğin tampon bataryalar, aküler) kontrol edin
 Özellikle koruyucu iletken olmak üzere bağlantıların elektrik/mekanik işlevlerini kontrol
edin
 Fonksiyon elemanlarını (örneğin kontrol tertibatları ve gösterge tertibatları) kontrol edin
 Elektrikli, elektronik ve pnömatik giriş sinyallerini (örneğin sensör, uzaktan ayarlayıcı,
referans değişkeni) kontrol edin
 Regülatörün çalışmasını ve ayar sinyalini kontrol edin
 Ayar devresini, tüm ek fonksiyonları dikkate alarak ayar parametresi doğrultusunda
kontrol edin
Regülatörler ve ek modüller - Gerektiğinde bakım
 Aküleri değiştirin
 Sistemin düzgün çalışmasını devam ettirecek temizlik çalışmalarını yapın
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 Fonksiyon elemanlarını (örneğin kontrol tertibatları ve gösterge tertibatları) ayarlayın,
yapılandırın, sıkılaştırın
 Sinyalleri eşleştirin
 Regülatörün çalışmasını ve ayar sinyalini ayarlayın
 Ayar devresini, tüm ek fonksiyonları dikkate alarak ayar parametresi doğrultusunda
kontrol edin
Pos : 75.13 /Inbetriebnahme und War tung/MSR-T ec hni k/MSR-T echni k_Wartung_Stellger äte @ 0\mod_1258541790365_31542.doc @ 31781 @

Aktuatörler - Periyodik bakım
 Kurulumun ve ortam koşullarının usulüne uygun ve çalışmaya elverişli olup olmadığını
kontrol edin
 Kirlenmeye, korozyona ve hasarlara yönelik kontrol edin
 Dış kısımda sızdırmazlığı kontrol edin (örneğin valf salmastraları)
 Özellikle koruyucu iletken olmak üzere bağlantıların elektrik/mekanik işlevlerini kontrol
edin
 Elektrikli, elektronik ve pnömatik giriş sinyallerini ve çalışma ayar aralığını kontrol edin
 Pozisyon sensörlerinin, sınır değeri enkoderlerin ve sınır anahtarlarının düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin
 Ayarlayın
Aktuatörler - Gerektiğinde bakım
 Yağlama yapın (örneğin valf mili)
 Sistemin düzgün çalışmasını devam ettirecek temizlik çalışmalarını yapın
Yazılım - Periyodik bakım
 Veri yedeklemesi yapın
 Oluşturulmuş son program ve veri kopyasını saklayın
Yazılım - Gerektiğinde bakım
 Oluşturulmuş son program ve veri kopyasını yükleyin
Pos : 76 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Pos : 77.1 /Übersc hriften/__H ydraulisc he-R egelgruppe @ 0\mod_1257342098024_31542.doc @ 31593 @ 2

Hidrolik kontrol ekipmanı
Pos : 77.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_31542.doc @ 31650 @ 3

İşletime alma
Pos : 77.3 /Sic herheits hinweise/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 77.4 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Vorsic ht_Medium mit U mgebungstemper atur @ 0\mod_1258374559693_31542.doc @ 31695 @

Uyarı
Doldurma, hava tahliye veya boşaltma işleminde, haşlanma/donma tehlikesi nedeniyle
sadece ortam sıcaklığında olan akışkanlar kullanın.
Pos : 77.5 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_Vorsic ht_heiß e/kalten Fläc hen @ 0\mod_1258374632300_31542.doc @ 31696 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak / soğuk yüzeylere temas etmeyin.
Pos : 77.6 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_31542.doc @ 31660 @

ATEX cihazlarında, sadece kullanılmasına müsaade edilen yapı parçaları kullanın. Tüm
elektrikli yapı parçalarını topraklayın.
Pos : 77.7 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_H ydraulisc he R egelgruppe_IBN_AT EX @ 0\mod_1258546300982_31542.doc @ 31784 @

EN 1127 standardı uyarınca akışkan sıcaklığı nedeniyle ısı eşanjörünün maks. yüzey
sıcaklığı ile tutuşabilir karışımın asgari tutuşma sıcaklığı arasında yeterli farkın olmasını
sağlayın.
Pos : 77.8 /Sic herheits hinweise/IBN&Wartung/!IBN &Wartung_H ydraulisc he R egelgruppe_IBN_Ac htung @ 0\mod_1258546384854_31542.doc @ 31785 @

Dikkat
Müsaade edilen basınç seviyesi aşılmamalıdır!
Tasarım veri sayfasını dikkate alın.
Isı geri kazanımı kontrol ekipmanlarında (örneğin ısı geri kazanımı sistemi), antifriz miktarı,
en düşük dış hava sıcaklığı dikkate alınarak belirlenmelidir (üretici bilgilerini dikkate alın!).
Pos : 77.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/H ydraulisc he Reg elgruppe/H ydr aulis che R egelgruppe_Prüfungen @ 0\mod_1258546078597_31542.doc @ 31783 @ 4444

Kontroller
Kontrol edilmesi gerekenler:
 Tüm parçaların düzgün monte edilmiş olup olmadığı
 Giriş hattı ve geri dönüş hattının doğru bağlanmış olup olmadığını (ters akım prensibi)
 Tüm rakor bağlantıların ve salmastraların sıkı oturup oturmadığı
 Tüm valfların, sürgülü valfların ve damperlerin sorunsuz işlerliği
Doldurma
Sistem, VDI 2035 yönetmeliği uyarınca çalkalanmalıdır (kirlerin çıkarılması) ve tasarım veri
sayfasında belirtilen uygun konsantrasyonunda ısı ileten akışkan ile doldurulmalıdır. Su
kalitesi, VDI 2035 yönetmeliğine uygun olmalıdır. Kontrol grubunu doldurma işlemi, boru hattı
sistemini doldurma işlemi ile birlikte de yapılabilir. Henüz doldurma işlemi sırasında bağlantı
yerlerinin sızdırmazlığını kontrol edin, gerektiğinde rakor bağlantıları ve salmastraları sıkın.
Hava tahliyesi
Sistem doldurulduğunda kontrol ekipmanının havası, sistemin en yüksek yerinden
alınmalıdır. Bunun için kullanılmış hava alma tertibatını açın. Bu husus, hava alma tertibatı
donanımlı pompalar için de geçerlidir (örneğin yüksek performanslı ısı geri kazanımı
sistemlerindeki yüksek basınç sirkülasyon pompası). Üretici bilgilerini dikkate alın.
Kontrol ekipmanların havası düzgün alınmadığında, performansın düşmesine veya pompada
hasarlara yol açan hava kabarcıkları oluşur.
Basınç kontrolü
DIN 4753, Bölüm 1 standardı uyarınca opsiyonel olarak yapılmalıdır.
Pos : 77.10 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _H ydr aulis che R egelgruppe_IBN _Achtung2 @ 0\mod_1258546503850_31542.doc @ 31786 @
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Dikkat
Sadece müsaade edilen basınç seviyesini dikkate alın.
Pos : 77.11 /Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulisc he Reg elgruppe_Dr ehric htung @ 0\mod_1258546576270_31542.doc @ 31787 @ 444

Dönme yönü
Pompaların ve aktuatörün doğru dönme yönünde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Dönme
yönü yanlış olduğunda, elektrik bağlantılarının yerini değiştirin.
Hidrolik
Hidrolik işletime alma işlemini, opsiyonel olarak basınçları ayarlayarak ve dengeleyerek
(örneğin basınç ayarlama tertibatı aracılığıyla) yapın.
Buhar
Buhar için olan kontrol ekipmanlarında, ayrıca yoğuşma suyunun engellenmeden boşalması
kontrol edilmelidir (tüm yoğuşma suyu kapama valfları açık olmalıdır).
Pos : 77.12 /Inbetriebnahme und War tung/_W artung @ 0\mod_1257929585257_31542.doc @ 31651 @ 3

Bakım
Pos : 77.13 /Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulisc he Reg elgruppe_Entlüftung @ 2 \mod_1346745015107_31542.doc @ 32197 @ 4

Hava tahliyesi
Hava alma tertibatı donanımlı pompaların (örneğin yüksek performanslı ısı geri kazanımı
sistemlerindeki yüksek basınç sirkülasyon pompaları) havası, işletime alındıktan yaklaşık 2
hafta sonra bakım çerçevesinde tekrar alınmalıdır. Üretici bilgilerini dikkate alın.
Aksi takdirde, pompa yatakları ve kayar contalar zarar görebilir.
Pos : 77.14 /Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_31542.doc @ 31656 @ 4

Bakım zaman aralığı
Her üç ayda bir yapılmalıdır. ATEX cihazlarında her ay yapılmalıdır.
Pos : 77.15 /Sic her hei tshi nweis e/!Vorsic ht_Sic her hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 77.16 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wart ung _Vorsicht_heiße/kalten Fl ächen @ 0\mod_1258374632300_31542.doc @ 31696 @

Uyarı
Muhtemel deri yanıklarını önlemek için sıcak / soğuk yüzeylere temas etmeyin.
Pos : 77.17 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_31542.doc @ 31693 @

Uyarı
Çalışmalara başlamadan önce, yapı parçalarını ortam sıcaklığına soğumaya / ısınmaya
bırakın.
Pos : 77.18 /Sic her hei tshi nweis e/IBN &Wartung/!IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_31542.doc @ 31690 @

Uyarı
Işık suyunu (doymuş Himalaya kristal tuzlu su çözeltisi) doldurma, ışık suyunun havasını
alma veya ışık suyunu boşaltma sırasında suyun vücut ile temasını önleyin. Zehirlenme ve
tahriş tehlikesi! Üretici bilgilerini dikkate alın.
Pos : 77.19 /Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulisc he Reg elgruppe_Wartung @ 0 \mod_1258546687891_31542.doc @ 31788 @

Hidrolik kontrol ekipmanı – Periyodik bakım
 Kontrol ekipmanını kirlenmeye, hasarlara, korozyona ve sızdırmazlığa yönelik kontrol
edin.
 Kontrol ekipmanının ve gerektiğinde pompanın havasını alın.
 Filtre tertibatlarını kontrol edin, gerektiğinde temizleyin.
 Tüm valfların, sürgülü valfların ve damperlerin sorunsuz işlerliğini kontrol edin;
gerektiğinde üretici bilgilerinde belirtilen şekilde mili yağlayın.
 Basınç tahliye tertibatlarının devreye girme basıncını kontrol edin.
 Pompalarda, kontrol valflarında ve aktuatörlerde, üretici bilgilerinde belirtilen şekilde
bakım yapın.
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İşletime alma ve bakım

Hidrolik kontrol ekipmanı – Gerektiğinde bakım
 Kontrol ekipmanını temizleyin, muhtemel hasarları, kaçak yerleri ve korozyonu giderin.
 Rakor bağlantıları ve salmastraları sıkın.
Pos : 77.20 /Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulisc he Reg elgruppe_Wartung_Außer betriebsetzung @ 0\mod_1258546892681_31542.doc @ 31789 @ 4

İşletim dışı bırakılması
Uzun süre kullanılmayacak kontrol ekipmanı, özellikle donma tehlikesi söz konusu
olduğunda tamamen boşaltılmalıdır. Bunun için tüm hava alma ve boşaltma tertibatlarını
açın.
Ardından kontrol ekipmanını tamamen boşaltmak için, ekipmana hava (basınçlı hava, fan
vb.) vurun.
Pos : 78 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 32327 @
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Servis dışı bırakma

Pos : 79 /Ü bersc hriften/_Stillleg ung @ 0\mod_1256570208285_31542.doc @ 31546 @ 1
Pos : 80 /Ü bersc hriften/__Auß erbetri ebs etz ung @ 0\mod_1257342099134_31542.doc @ 31594 @ 2

İşletim dışı bırakılması

Servis dışı
bırakma

Pos : 81 /Sic herheits hinweis e/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Quer ver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 82 /Stilllegung/Auß erbetriebs etz ung @ 0\mod_1260807151804_31542.doc @ 31810 @

Sistem uzun süreliğine işletim dışı bırakılacağı zaman, her bir bileşene ilişkin anlatılan
uyarılara uyulmalıdır. Ayrıca bileşen üreticilerinin bilgileri da mutlak şekilde dikkate
alınmalıdır (gerektiğinde talep edilmelidir)!
Özellikle kış mevsiminde donma tehlikesini söz konusu olduğu dikkate alınmalıdır.
Pos : 83 /Ü bersc hriften/__Abbau, Ents orgung @ 0\mod_1257342100383_31542.doc @ 31595 @ 2

Parçalara ayırma, imha
Pos : 84 /Sic herheits hinweis e/!Vorsic ht_Sic herheits hinweis e beac hten_Quer ver weis @ 0 \mod_1257777093652_31542.doc @ 31646 @

Uyarı
3. sayfadaki genel güvenlik uyarılarını dikkate alın!
Pos : 85 /Stilllegung/Abbau und Ents orgung @ 0\mod_1260807197583_31542.doc @ 31811 @

Çalışma ömrü tamamlanan makine, yetkili bir uzman firma tarafından parçalarına
ayrılmalıdır. Sistemin parçalarına ayrılması sırasında muhtemel yaralanmaları veya maddi
hasarları önlemek amacıyla, her bir bileşen için anlatılan tedbirler ve de bileşen üreticilerinin
bilgileri dikkate alınmalıdır.
Tüm yapı parçaları ve işletim maddeleri (örneğin yağlar, soğutucu akışkanlar, doymuş
Himalaya kristal tuzlu su çözeltisi, bataryalar), yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde imha
edilmelidir. Metal ve plastik parçalar, türlerine göre ayrılmalı ve doğal kaynakların korunması
amacıyla geri dönüşüm döngüsüne dahil edilmelidir.
Plastik döküm parçalar, bir malzeme kodu ile işaretlenmiştir; plastik pres çubuk profiller,
genel olarak polivinil klorür (PVC) malzemeden imal edilmiştir.
=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===
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