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CATALOG

WAM

Toate produsele descrise în acest catalog au fost realizate prin modalităţile operative definite Sistem de Calitate

WAM S.p.A.

Sistemul de Calitate al firmei, certificat din iulie 1994, conform Normativelor Internaţionale UNI EN ISO 9002-94 şi

extins ulterior la Normativele Internaţionale UNI EN ISO 9001-2000 în octombrie 2002, poate asigura căîntregul

proces de producţie, de la formularea comenzii pânăla asistenţa tehnicădupălivrare, este efectuat în mod controlat şi

corespunzător pentru a garanta standardul calitativ al produsului.

Aceastăpublicaţie anuleazăşi înlocuieşte orice ediţie anterioarăsau revizuire.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări fărăpreaviz.

Este interzisăreproducerea, chiar şi parţială, fărăautorizare.





DATE DE CONSTRUCŢIE

ADRESA REVÂNZĂTORULUI (anexa)

INTERPRETAREA PLĂCUŢEI

Pentru corecta identificare a maşinii, a se face referire la codul care se aflăpe plăcuţa aflatăpe aceasta.

1) Cod maşină

2) Număr serie

3) Cod operator asamblator

4) Anul de fabricaţie a maşinii
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NORME GENERALE

NORME GENERALE

Prezentul manual „FOLOSIRE ŞI ÎNTREŢINERE” face parte integrantădin echipament şi trebuie săfie la îndemâna

personalului responsabil cu operarea şi întreţinerea.

Utilizatorul, operatorul, responsabilul cu întreţinerea au obligaţia de a cunoaşte conţinutul prezentului manual.

Descrierile şi ilustraţiile conţinute în prezenta publicaţie nu sunt obligatorii.

Păstrând caracteristicile esenţiale ale maşinilor descrise, constructorul îşi rezervă dreptul de a aduce eventuale

modificări la organe, piese şi accesorii, pe care le considerăconvenabile pentru îmbunătăţirea produsului, sau din

cerinţe cu caracter constructiv sau comercial, în orice moment, fărăa fi obligat săactualizeze imediat aceastăpublicaţie.

Versiunea actualizatămereu a prezentului catalog se găseşte pe site-ul internet www.wamgroup.com.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Aparatura este însoţităde o declaraţie de conformitate cu directivele în vigoare dar, întrucât este o componentăce se

integrează într-o instalaţie completă, siguranţa sa este legată de respectarea tuturor directivelor aplicabile la

asamblarea maşinii finale.

Orice folosire improprie a filtrului fărăa urma indicaţiile din prezentul manual va exonera constructorul de orice

răspundere inerentăunei funcţionări defectuoase a filtrului.

Dacănu se specificăaltfel, toate dimensiunile sunt în milimetri.
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LIMITE DE FOLOSIRE

LIMITE DE FOLOSIRE

Filtrele SILOTOP R01 funcţioneazărespectând următoarele limite:

1) temperaturi maxime admisibile ale fluxului de aer:

POZITIVĂ:

80° C continuu

100° C de vârf

NEGATIVĂ:



- 20° C

2) Presiune staticămaximăadmisibilăa corpului filtrului:

POZITIVĂ:

750 mmH2O

(0,075 bar – 7,5 kPa)

NEGATIVĂ:

- 500 mmH2O

(-0,05 bar – 5 kPa)

Maşina nu a fost proiectatăpentru a lucra în condiţii sau cu materiale periculoase; deci, când maşina trebuie sălucreze

în aceste condiţii, este obligatorie informarea constructorului.

- Se considerămateriale periculoase: materiale explozive, toxice, inflamabile, nocive şi/sau similare.
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AVERTIZĂRI

AVERTIZĂRI

Constructorul se considerăexonerat de răspunderea inerentăsiguranţei persoanelor, lucrurilor şi funcţionării, dacă

operaţiunile de încărcare şi descărcare din camion, transportul, aşezarea pe şantier, folosirea, reparaţiile şi întreţinerea,

etc. nu au fost executate conform avertizărilor descrise în prezentul manual.

De asemenea, constructorul nu va fi în nici un caz răspunzător dacăfiltrul va fi folosit:

- în mod impropriu;

- de personal neautorizat şi/sau insuficient pregătit;

- cu modificări faţăde configuraţia originală;

- cu piese de schimb neoriginale;

- neconform normelor şi legislaţiei actuale în vigoare;

- neconform recomandărilor din prezentul manual sau de pe plăcuţele de avertizare şi pericol aplicate pe

maşină.

Utilizatorul este obligat săverifice cu atenţie maximă, înainte de a efectua orice operaţiune, ca zona de lucru săfie

liberăde obstacole, persoane, maşini surse potenţiale de pericol.

Operaţiunile de ridicare, transport, instalare pe şantier, punerea în funcţiune, verificările de stabilitate şi funcţionare,

întreţinerea curentăşi extraordinară, etc., trebuie efectuate de personal calificat şi autorizat, care trebuie sărespecte

indicaţiile din prezentul manual şi normele de siguranţăîn vigoare.

În momentul poziţionării pe şantier, filtrul trebuie legat la împământare.

- Este interzisăîntreţinerea, efectuarea de reparaţii sau modificări cu maşina în funcţiune.

- Înainte de orice operaţiune este obligatorie decuplarea tuturor alimentărilor electrice ale maşinii.

- Este interzisăîndepărtarea protecţiilor şi siguranţelor aflate pe maşină.

- Înainte de pornire, asiguraţi-văcătoate protecţiile au fost instalate corect.
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DESCRIERE ŞI UTILIZARE

SILOTOP R01 este un filtru circular contra prafului flanşat cu curăţire cu aer comprimat, pentru eliminarea prafului din

silozurile de ciment. Datorităcaracteristicilor sale poate fi folosit şi pentru alte materiale cu caracteristici asemănătoare

cimentului.

Este realizat complet din AISI 304 cu excepţia plăcii port elemente din fier.

Sistemul de curăţire a elementelor filtrante este realizat printr-un sistem inovator de decolmatare cu electrovalve „full

immersion” şi tuburi de decolmatare legate direct la rezervor.



Acest sistem este complet integrat în capac, astfel încât să reducă la minim gabaritul şi timpul necesar pentru

întreţinere.

Dacănu se specificăaltfel, toate dimensiunile sunt în milimetri.
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CONDIŢII DE GARANŢIE

WAM Spa acordăo perioadăde 12 luni de garanţie la produsele construite de aceasta. Perioada începe de la data

avizului de predare/facturare.

Garanţia nu se aplicăîn urma rupturilorşi/sau defectelor provocate de instalarea sau folosirea greşită, sau de operaţiuni

de întreţinere incorecte sau modificări făcute fărăautorizarea constructorului.

Garanţia nu se extinde la părţile care se uzeazăîn urma folosirii normale şi la părţile electrice.

Mai exact, garanţia decade în cazul în care filtrul:

- a fost deteriorat sau modificat,

- a fost folosit incorect,

- a fost folosit nerespectând limitele indicate în prezentul manual şi/sau a fost supus unor solicitări mecanice

excesive,

- nu a fost supus operaţiunilor necesare de întreţinere sau acestea au fost efectuate parţial şi/sau incorect,

- a suferit daune prin neglijenţăîn timpul transportului, instalării şi folosirii,

- au fost introduse piese de schimb neoriginale.

La primirea produsului, destinatarul trebuie săverifice ca acesta sănu prezinte defecte sau daune provocate de

transportşi/sau livrare incompletă.

Eventualele defecte, daune sau părţi incomplete trebuie semnalate imediat constructorului printr-o comunicare în scris,

semnatăde transportator.
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TRANSPORT – GREUTĂŢI – AMBALAJ

TRANSPORT – GREUTĂŢI

La primirea mărfii controlaţi dacătipulşi cantitatea corespund cu datele din confirmarea comenzii.

Eventualele daune pot fi semnalate imediat în scris, în spaţiul special din scrisoarea de trăsură.

Şoferul este obligat săaccepte o astfel de reclamaţie şi săvălase o copie. Dacălivrarea este franco destinatar, trimiteţi

reclamaţia la noi, altfel trimiteţi-o direct transportatorului. Despăgubirea se va face numai dacăaţi semnalat dauna în

momentul primirii.

Evitaţi orice fel de deteriorare în timpul descărcării şi a deplasării; în acest scop ridicaţi piesele detaşabile ale filtrului

folosind dispozitivele prevăzute.

NU ÎMPINGEŢI ŞI NU TRAGEŢI filtrele! Ţineţi cont căeste vorba de materiale mecanice, care trebuie manevrate cu

grijă.

Dacăîncărcătura conţine mai multe filtre, asiguraţi-văca diferitele componente ale aceluiaşi filtru săaibăpe plăcuţa de

identificare acelaşi număr matricol.

AMBALAJ

La origine filtrul se livreazăpe un palet de dimensiuni corespunzătoare şi este protejat de un învelişdin film extensibil

înfăşurat (1).

Ca opţiune este posibilăalegerea unui ambalaj din plăci de lemn (2) specificându-l în spaţiul 7 al codului de comandă.

Greutatea cu ambalaj bază(kg) 100



Greutatea cu ambalaj din lemn (kg) 130
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AMBALAJ – ÎNDEPĂRTARE

- Deşurubaţi şuruburile lăzii

- Îndepărtaţi lada

N.B.

Instalatorul are sarcina de a distruge ambalajul în mod corespunzător şi conform legilor în vigoare în materie.
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DEPOZITAREA MAŞINII

1) DEPOZITAREA ÎNAINTE DE INSTALARE

- Evitaţi pe cât posibil mediile umede şi sărate

- Aşezaţi echipamentele pe podium din lemnşi departe de intemperii.

2) STAŢIONAREA PRELUNGITĂA MAŞINII DUPĂMONTARE

- Înainte de punerea în funcţiune, puneţi maşina în siguranţă

- Înainte de punerea în funcţiune a maşinii, controlaţi integritatea instalaţiei electrice, pneumatice şi a tuturor

celorlalte părţi care ar putea fi afectate de o staţionare prelungită.

- Efectuaţi un ciclu de curăţire înainte de a activa filtrul.

3) REFOLOSIREA DUPĂO PERIOADĂDE INACTIVITATE

- În timpul staţionării maşinii evitaţi mediul umed şi sărat.

- Aranjaţi echipamentele pe suporţi din lemn şi departe de intemperii.

- Înainte de punerea în funcţiune, puneţi maşina în siguranţă

- Înainte de punerea în funcţiune a maşinii, controlaţi integritatea instalaţiei electrice, pneumatice şi a tuturor

celorlalte părţi care ar putea fi afectate de o staţionare prelungită.

- Efectuaţi un ciclu de curăţire înainte de a activa filtrul.

- Dacămaşina lucreazăcu materiale diferite de cele din timpul funcţionării anterioare, verificaţi compatibilitatea

cu cele indicate în secţiunea INDICAŢII PENTRU FOLOSIRE.
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MANEVRARE

RIDICARE FILTRU

Ridicaţi şi deplasaţi maşinile numai cu ajutorul prizelor speciale prevăzute. Folosiţi sistemele de ridicare

corespunzătoarelor maselor, dimensiunilor şi deplasărilor de efectuat. Efectuaţi agăţarea la prizele de ridicare cu

ajutorul funiilor sau lanţurilor şi folosiţi cârlige cu închidere de siguranţă. Este interzisă folosirea clemelor, inelelor,

cârligelor deschise sau a oricăror sisteme care nu garanteazăaceeaşi siguranţăcaşi cârligele cu închidere de siguranţă.

PRIZELE DE SIGURANŢĂ
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INSTALARE ŞI MONTARE

MONTAREA PE SILOZ

( DESEN )

MONTAREA PE COŞUL DE COLECTARE PRAF

( DESEN )
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INSTALARE - POZIŢIONARE

POZIŢIONAREA INELULUI SUBFILTRU

2 - Prindeti in puncte de sudura

2a – Vedere din „A”

- Verificaţi ca inelul săfie circular

2c – Completaţi sudura inelului pe siloz

MONTAREA INELULUI PE ACOPERIŞUL SILOZULUI
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INSTALARE - POZIŢIONARE

Filtrul este furnizat cu garnituri perimetrale, ce se introduc între filtru şi inelul subfiltru.

Se recomandăpoziţionarea garniturii ca în figură.

Garnitură

Poziţionarea garniturii

Corp filtru

Garnitură



Inel subfiltru
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INSTALARE – KIT PRELEVĂRI EMISII

1) Asiguraţi-văcăsistemul de curăţire Jet al filtrului nu este în funcţiune şi deschideţi capacul

2) Fixaţi flanşele oarbe în fantele posterioare şi cele douăflanşe cu tub în zona anterioarăa filtrului (vezi fig. 1).

3) Fixaţi suportul A în placa portelemente, aşa cum indicăfigura 2, îndepărtând 2 şuruburi din placă.

4) Fixaţi temporar flanşa B la suportul A, ca în figura 3.

5) Conectaţi tuburile flexibile la prizele respective şi fixaţi-le cu colierele respective (vezi fig. 4)

6) Închideţi capacul.

Nota: dupăce aţi efectuat prelevarea emisiilor, WAM recomandăîndepărtarea flanşelor de ocluzie a fantelor pentru a

permite filtrului sălucreze în condiţii optime.
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INSTALARE – RACORDURI PNEUMATICE

CERINŢE AER COMPRIMAT

Funcţionarea filtrului necesităracordarea permanentăla un circuit de aer comprimat.

Aerul comprimat trebuie săfie:

1) Curat

Fărăreziduuri care ar putea defecta electrovalvele filtrului

2) Deumidificat

Rezervorul filtrului este dotat cu un dop de eliminare a condensului. Este bine săfie prevăzut un separator de condens.

3) Degresat

Prezenţa substanţelor uleioase în aer ar constitui o cauzăde înfundare precoce şi ireversibilăa filtrului.

Se recomandăfolosirea filtrelor care menţin totdeauna aerul curat şi degresat.

Atenţie: înainte de a face racordul între aerul comprimat şi filtru, goliţi conductele.

PRESIUNEA LA INTRAREA ÎN REZERVOR

- Minim 5 bar

- Maxim 6 bar

Modificări ale condiţiilor de folosire pot necesita:

1) modificări ale presiunii la intrarea în rezervor,

2) modificări ale setărilor fişei electronice, modificând şi consumul de aer comprimat.

Se recomandăinstalarea unui Kit (manometru, reductor de presiune aer/ulei) în imediata apropiere a filtrului.



Este necesarăintroducerea pe linia de alimentare a aerului, a unui dispozitiv de interceptare manuală(robinet sferăsau

similar) care săfaciliteze operaţiunile ulterioare de întreţinere.

Filtrul va trebui săfie alimentat de la o ramurăspecificăsecţionabilăindependent.
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INSTALARE – RACORDURI PNEUMATICE

RACORDURI PNEUMATICE

IEŞIRE AER

INTRARE AER

COD DENUMIRE

01 ROBINET SFERĂMANUAL

NEFURNIZATĂDE WAM

02 SUPAPĂDE SIGURANŢĂ

NEFURNIZATĂDE WAM

03 REZERVOR

04 SUPAPĂDE DESCĂRCARE RAPIDĂ1”

05 BOBINA

06 IEŞIRE AER

07 EVACUARE CONDENS
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INSTALARE – RACORDURI PNEUMATICE

RACORDURI PNEUMATICE

Introducerea aerului comprimat la filtre se realizeazăprintr-un racord cu prindere rapidăpentru tub de 12 mm.

Volum rezervor P max (bar) Interval jet Durata jet Nm3/h

* Durata jetului prestabilităpentru ţesături plisate (cartuşe şi POLYPLEAT) este de 100 ms. Pentru mai multe informaţii,

vezi pagina privind configurarea fişei electronice.
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INSTALARE – RACORDURI ELECTRICE

LIMITE DE UTILIZARE

Temperatura de utilizare…………….. de la -20° C la 80° C (funcţionare normală);

100° C (temperaturăde vârf)

INTRARE

Tensiune …………….. 24 ± 15% V (AC-DC) => 260 ± 15% V (AC-DC)

Frecvenţa …………….. 0 Hz (DC) => 60 Hz

IEŞIRE

Tensiune de alimentare …… 24 ± 10% V (DC) controlatăde μP pentru funcţionarea bobinelor la 24V CA sau CC

Puterea max. CA …………………. 30 VA

Puterea max. DC …………………. 30 W

ABSORBŢII FIŞĂ

În continuare este prezentat tabelul absorbţiilor fişei în diferite condiţii de operare, saU în funcţie de tensiunea de

alimentareşi de prezenţa sau nu a MDPE.
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INSTALARE – RACORDURI ELECTRICE

RACORD FIŞA ELECTRONICĂ

1) TENSIUNEA DE ALIMENTARE

Fişa electronicăfuncţioneazăla toate tensiunile de la 24V la 260V, atât în curent continuu (DC) cât şi în

alternativ (AC)

2) RECUNOAŞTEREA TENSIUNII DE ALIMENTARE

Fişa electronică recunoaşte automat tensiunea de alimentare, deci nu este necesarăsetarea pentru funcţionarea

normală.

3) RACORDUL LA BORNE

Fişa electronicăeste alimentatăde la borne (S1) şi acceptătoate tensiunile indicate la punctul 1) de mai sus.

Bornele (S2) servesc la pornirea şi stingerea fişei. Comanda de pornire se face printr-un contact curat (fărănicio

alimentare electrică). Cu contactul (S2) închis fişa efectueazăprocedura de curăţire. În momentul în care se

deschide contactul (S2) începe curăţirea de sfârşit de ciclu care continuăo perioadăfixăde aprox. 10 minute, în timpul

căreia se menţin timpii de pauzăşi de jet stabiliţi.

4) BLOC DE SIGURANŢĂWAIT

Activarea intrării WAIT (închiderea contactului) suspendăciclul de curăţire şi memoreazăpoziţia ultimei ieşiri activate.

Blocajul rămâne pânăce WAIT este activ (contact închis).

Când WAIT este dezactivat (deschidere contact) ciclul de curăţire reporneşte de la ieşirea următoare la ultima excitată

dacăS2 este încăactiv. În caz contrar programul revine la STANDBY fărăa efectua curăţirea de sfârşit de ciclu.



Contactul WAIT poate fi folosit ca întrerupător de siguranţă/alarmăsau pentru a reduce durata curăţirii de sfârşit de

ciclu.

DacăWAIT este activat în timpul curăţirii de sfârşit de ciclu, curăţirea se întrerupe definitiv, dacăWAIT este dezactivat

programul revine în STANDBY.

Alimentarea generală (S1) trebuie să fie totdeauna prezentă pe fişă (dezactivaţi numai în caz de

întreţinere).
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INSTALARE – RACORDURI ELECTRICE

RACORDAREA ELECTRICĂ

Pentru filtrele tip SILOTOP R01, unitatea de comandăa grupului de jet este situatăîn interiorul unei cutii de derivaţie cu

protecţie IP66 conform normelor CEI EN 60529 şi este alcătuitădintr-o fişăconform normei CE.

Fişa se livreazădeja precablată: racordurile la bobine sunt efectuate şi verificate de WAM.

Dotarea standard prevede atât microswitch pentru reglarea timpilor de pauză(timpul dintre un „jet” şi altul), cât şi

pentru reglarea duratei „jetului” (timpul de deschidere a electrovalvei); timpii reglabili sunt indicaţi în tabelul

„temporizări”.

Toate fişele electronice sunt dotate cu un timer fix folosit pentru curăţirea la sfârşit de lucru.

Se ştie căcea maI eficace curăţire a unei instalaţii de eliminare a prafului este aceea care se efectueazăîn absenţa

totalăa aerului de intrare în filtru.

Praful, negăsind fluxul de aer ascendent, se desprinde de pe elemente cu mai multăeficienţă, lăsând ţesătura mai

curată.

Pentru o folosire corectă, vezi „racorduri electrice”.
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INSTALARE – SCHEMA DE RACORDURI

FĂRĂMOTOR

QS1: ComandăAlimentare Generală

F1: Siguranţă

KMO: Comandăfişă
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INSTALARE – RACORDURI ELECTRICE

( DESEN )

Aceastăimagine include modulul MDPE (optional)
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INSTALARE – SETĂRI TEMPORIZATORI

TIMP DE PAUZĂ

Este posibilămodificarea timpului de pauzăprestabilit acţionând respectivele microswitch în următorul fel:

( DESEN )

Aceastăimagine include modulul MDPE (optional)
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INSTALARE – SETĂRI TEMPORIZATORI

TIMP DE LUCRU

Este posibilămodificarea timpului de lucru prestabilit acţionând respectivele microswitch în următorul fel:

( DESEN )

Aceastăimagine include modulul MDPE (optional)
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INSTALARE – FIŞA ELECTRONICĂ: SETĂRI MDPE

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE

Fişa MDPE, când este legată, atât electric cât şi mecanic, la fişa temporizatoare, la rândul ei alimentatăcorect, citeşte

valoare diferenţialului de presiune dintre cele douăintrări ale transductorului şi o vizualizează, în milimetri coloanăde

apă, pe afişajul cu trei cifre. În acelaşi timp valoare indicatăeste transmisăîn mod proporţional la ieşirea analogică4-

20mA.

ACTIVAREA FUNCŢIONĂRII FIŞEI TEMPORIZATOARE

Dacăfişa MDPE este setatăpentru a comanda fişa temporizatoare, măsurătorul diferenţial de presiune va împiedica

funcţionarea ciclurilor pânăce presiunea citităde transductor atinge valoarea de activare stabilită(pragul superior).

Monitorul cu afişaj intermitent va semnala abilitarea. Dupăactivarea ciclului, MDPE îl dezactiveazăcând presiunea

măsuratăva coborî sub valoarea de dezactivare stabilită(pragul inferior). Monitorul nu va mai clipi intermitent.

MODALITĂŢI DE FUNCŢIONAREŞI PROGRAMARE

Sistemul de programare este alcătuit din trei taste P1, P2 şi P3 şi dintr-un afişaj cu trei digit. Cu ajutorul tastelor

taste P1, P2 şi P3 este posibilăvizualizarea pe afişaj a unui anume parametru, modificându-i valoarea şi salvând

setarea.

Funcţiunile ce se asociazăapăsării fiecărei taste sau a combinaţiilor mai multor taste sunt enumerate în următoarele

tabele:

În timpul funcţionării normale fişa MDPE afişeazăîn timp real valoarea presiunii măsurate. Apăsând în aceastăsituaţie

tasta P1 (DOWN) se afişeazăvaloarea de dezactivare stabilită(valoare de presiune la care MDPE dezactiveazăciclul

de curăţire), în timp ce apăsând tasta P2 (UP) afişeazăvaloare de activare stabilită(valoare de presiune la care

MDPE activeazăciclul de curăţire).

Este posibilăafişarea timpului de lucru (TIME) apăsând tasta P3 şi timpul de pauză(PAUSE) apăsând tasta P1 şi P2.
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INSTALARE – FIŞA ELECTRONICĂ

SETARE MDPE

În diagrama următoare combinaţiile de taste de apăsat pentru a trece la stările succesive sunt indicate cu buline negre.

FUNCŢIONARE NORMALĂ

AFIŞAJUL VIZUALIZEAZĂDIFERENŢA DE PRESIUNE

VALOAREA PRESIUNII DE DEZACTIVARE

VALOAREA PRESIUNII DE ACTIVARE

AFIŞEAZĂTIMPUL DE LUCRU STABILIT

AFIŞEAZĂTIMPUL DE PAUZĂSTABILIT
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MODALITĂŢI DE PROGRAMARE

Procedura de programare este activatăde apăsarea simultana a tastelor P2 şi P3 (ENTER). Odatăapăsate tastele,

numărul din stânga de pe afişaj va indica un număr de identificare (de la 1 la 8) privind parametrul examinat (vezi

tabel), în timp ce celelalte douărămase sau numai ultimul la dreapta vor indica valoarea aleasăpentru acel parametru.

Acum, cu tastele P1 (UP) sau P2 (DOWN) va fi posibilăvizualizarea funcţiunilor ce pot fi stabilite (numărul din stânga,

care indicăparametrul, clipeşte).

Odatăstabilit parametrul ce urmeazăa fi modificat, ţinând apăsate tastele P2 şi P3 (ENTER) se intrăîn modalitatea de

programare a acelui parametru specific (DIGIT2 şi DIGIT3) sau numai ultimul din dreapta – DIGIT3 – clipeşte, în timp

ce numărul din stânga care indicăparametru nu mai clipeşte. Acum se pot vedea opţiunile posibile, pentru acel

parametru, cu tastele P1 (UP) şi P2 (DOWN).

Apăsând tastele P2 şi P3 (ENTER) SE MEMOREAZĂVALOAREA PARAMETRULUI MODIFICAT.

Apăsând tastele P1 şi P3 (ESC) modificările nu sunt salvate. Ambele operaţiuni terminăprogramarea parametrului şi

revin la meniul anterior de selectare a parametrilor. Apăsând din nou P1 şi P3 se terminăprogramarea şi se revine la

modul normal de funcţionare.
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PROGRAMARE

Afişajul vizualizeazăparametrul de setat care clipeşte (digit 1)

Şi valoarea sa (digit 2şi 3)

FUNCŢIONARE NORMALĂ

(sfârşit programare)

Treci la parametrul anterior Treci la parametrul următor

PROCEDURA DE PROGRAMARE

A PARAMETRULUI SPECIFIC

(valoare parametrului clipeşte)

Scade valoarea parametrului Creşte valoarea parametrului

MEMOREAZĂSCHIMBĂRILE EFECTUATE ŞI REVINE

LA NIVELUL ANTERIOR
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FIŞA ELECTRONICĂ– SETARE MDPE

Odatăintraţi în modalitatea de programare se pot alege 8 valori ale primului număr. Fiecare din acestea reprezintăun

alt parametru. Indicăm în continuare descrierea funcţiei aferente fiecărui parametru.

1 – MODALITĂŢI DE FUNCŢIONARE MDPE:

Modificând parametrul 1 se stabileşte modalitatea de funcţionare a MDPE.

Fişa MDPE poate comanda (adicăactiva şi apoi dezactiva) fişa temporizatoare sau săofere numai o citire a valorii

presiunii.

2 – PRESIUNEA DE ACTIVARE:

Valoare de activarea poate fi stabilităde la un minim de zece la un maxim de cincisute mm coloanăde apă(10-500 mm

H2O) cu paşi din zece în zece. Pe afişaj, prin cele douănumere la dreapta (DIGIT 2 şi 3) se vor stabili zecimile de mm

coloanăde apă, sau se va stabili valoarea presiunii dorite împărţităla zece. Nu este posibilăstabilirea unei valori

de activare mai micădecât valoarea deja stabilităde dezactivare. Dacăeste necesar, modificaţi mai întâi

valoarea de dezactivare.

3 – PRESIUNEA DE DEZACTIVARE FIŞĂ:

Valoarea de dezactivare poate fi stabilităde la un minim de zece la un maxim de cincisute mm coloanăde apă(10-500

mm H2O) cu paşi din zece în zece. Pe afişaj, prin cele douănumere la dreapta (DIGIT 2 şi 3) se vor stabili zecimile de

mm coloanăde apă, sau se va stabili valoarea presiunii dorite împărţităla zece. Nu este posibilăstabilirea unei

valori de dezactivare mai mare decât valoarea deja stabilităde activare. Dacăeste necesar, modificaţi

mai întâi valoarea de activare.
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4 – PRESIUNEA DE ALARMĂ:

Dacăieşirea programabilăa fost stabilităpentru a indica atingerea presiunii de alarmăşi presiunea măsuratăa atins

valoarea indicatăla acest parametru, sistemul trebuie săactiveze ieşirea programabilăpânăce se opreşte alarma. Ledul

verde va sta aprins toatăperioada în care se rămâne deasupra pragului. Valoarea de alarmăpoate fi stabilităde la un

minim de zece la un maxim de cincisute mm coloanăde apă(10-500 mm H2O) cu paşi din zece în zece. Pe afişaj, prin

cele douănumere la dreapta (DIGIT 2 şi 3) se vor stabili zecimile de mm coloanăde apă, sau se va stabili valoarea

presiunii dorite împărţităla zece.

5 – CÂMP NEUTILIZAT

6 – IEŞIREA PROGRAMABILĂ

Prin procedura de programare este posibilăalegerea tipului de indicaţie a ieşirii programabile între următoarele:

a) Ieşire comandatăde activarea curăţirii;

b) Ieşire comandatăde alarma presiune.

Ledul verde va rămâne aprins odatăcu activarea ieşirii. Aceasta este de tip Open Collector şi poate pilota încărcătura

(releu…) la 24 Vdc cu absorbţie maximăde 200mA.

7şi 8 – PARAMETRII INTERNI DE SETARE

1) Asiguraţi-văcăfiltrul de aer nu este traversat de nici un flux de aer.

2) Cu fişa nealimentată, îndepărtaţi capacul transparent al fişei electronice pentru a avea acces la butoanele de setare

ale MDPE;

3) Alimentaţi fişa electronică;



4) Decuplaţi ambele tuburi de cauciuc de pe latura externăa cutiei fişei electronice (detaliu A);

5) Apăsaţi P3+P2 pentru a intra în modul de setare al modulului MDPE (digit 1 clipeşte).
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6) Apăsaţi P2 pânăce digit 1 a ajuns la valoare 7;

7) Apăsaţi P3+P2 pentru a intra în câmpul de programare nr. 7 (digit 2 şi 3 clipind);

8) Apăsaţi P1 pânăce valoarea citităîn digit 2 şi 3 nu este „1”;

9) Apăsaţi P3+P2 şi verificaţi ca digit 7 săclipească;

10) Apăsaţi P3+P1 pentru a ieşi di modalitatea de programare;

11) Citiţi valoarea XX vizualizatăla digit 2 şi 3 pe afişaj;

12) Apăsaţi P3+P2 pentru a intra din nou în modalitatea de programare (digit 1 clipeşte);

13) Apăsaţi P2 pânăce digit 1 ajunge la valoarea 7;

14) Apăsaţi P3+P2 pentru a intra în câmpul de programare nr. 7 (digit 2 şi 3 clipesc);

15) Apăsaţi P2 pânăce stabiliţi câmpul 7 la valoarea XX în digit 2 şi 3;

16) Apăsaţi P3+P2 pentru a salva valoarea (verificaţi ca digit 1 săclipească);

17) Apăsaţi P3+P1 pentru a ieşi din modalitatea de programare;

18) Reconectaţi tuburile de cauciuc la cutia fişei electronice fiind atenţi sănu le inversaţi (tubul de la camera curatăa

filtrului la dreapta (+), tubul de la camera murdarăa filtrului la stânga (-)).
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TABEL SETĂRI PARAMETRI

FUNCŢIE PARAMETRU DIGIT 1 DIGIT 2 DIGIT 3 STARE
Mod de funcţionare MDPE

1
- 1 Funcţionare caşi comandăa fişei WAM (std)

2 Funcţionare ca cititor de presiune

PRESIUNE DE ACTIVARE 2

-
-
-
4
5

1
2
3
9
0

Valoare setatăla 10 mm H2O
Valoare setată la 20 mm H2O
Valoare setată la 30 mm H2O
Valoare setată la 490 mm H2O
Valoare setată la 500 mm H2O

PRESIUNEA DE DEZACTIVARE 3

-
-
-
4
5

1
2
3
9
0

Valoare setată la 10 mm H2O
Valoare setată la 20 mm H2O
Valoare setată la 30 mm H2O
Valoare setată la 490 mm H2O
Valoare setată la 500 mm H2O

PRESIUNEA DE ALARMĂ 4

-
-
-
4
5

1
2
3
9
0

Valoare setată la 10 mm H2O
Valoare setată la 20 mm H2O
Valoare setată la 30 mm H2O
Valoare setată la 490 mm H2O
Valoare setată la 500 mm H2O

…………… 5 - - Câmp neutilizat

IEŞIRE PROGRAMABILĂ 6
-
-

1
2

Activare curăţire comandăieşire
Alarmăpresiune comandăieşire

PARAMETRII INTERNI 7 - -
SETĂRI INTERNE CE NU TREBUIE
MODIFICATE

PARAMETRII INTERNI 8 6 4
SETĂRI INTERNE CE NU TREBUIE
MODIFICATE

TABEL VALORI PRESETATE

FUNCŢIE PARAMETRU VALORI PRESETATE

MOD FUNCŢIONARE MDPE 2



PRESIUNE DE ACTIVARE 90 mm H2O

PRESIUNE DE DEZACTIVARE 40 mm H2O

PRESIUNE DE ALARMĂ 400 mm H2O

IEŞIRE PROGRAMABILĂ 2
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IEŞIRE PROGRAMABILĂWK

Semnalul prezent la borna WK poate pilota un releu, cu cablu ecranat pânăla o distanţăde 50 m, cu absorbţie maximă

de 200 mAşi cu bobina 24 Vdc.

IEŞIRE 4-20 mA

Semnalul prezent la borna 4-20 mA este astfel încât poate transmite valoarea presiunii măsurate, cu cablu ecranat,

pânăla o distanţăde 50 metri. Semnalul este proporţional cu valoarea presiunii: de la 4mA±5% (0 mm H2O) la

20mA±5% (500 mm H2O); tensiunea maximă50V.

Cu sursăde alimentare externă

Este posibilătransmiterea semnalului proporţional la diferenţialul de presiune folosind o sursăde alimentare externă.

Cu sursăde alimentare internă

Este posibilătransmiterea semnalului proporţional la diferenţialul de presiune folosind o sursăde alimentare internă.
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RACORDURI ELECTRICE - PROTECŢIE DE IARNĂ

- Borna protecţiei de iarnăeste plasatăîn interiorul unei cutii de derivaţie cu protecţie IP56 conform normelor

CEI EN 60529.

- Fişa este livratădeja precablată.

- Racordurile la rezistenţe sunt efectuate de constructor.

TENSIUNEA DE ALIMENTARE

- Borna protecţiei de iarnătrebuie alimentatăcu tensiune 110/220 V c.a.

- Pentru alimentarea bornelor folosiţi bornele de culoare albastră(+) şi roşie (-).

- Polaritatea este nerelevantă.

- Bornele de culoare albă(+ şi -) privesc racordurile la rezistenţele KWP01 (efectuate deja de constructor).
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PORNIRE

Controale preliminare

Dupăterminarea racordurilor electrice şi pneumatice este necesarăefectuarea următoarelor controale preliminare:

- Controlaţi ca fişa electronicăsăfie alimentatăşi setatăcorect.

- Controlaţi ca presiunea la rezervor filtru săfie de 6 bar.

- Controlaţi ca toate şuruburile şi cârligele săfie strânse.

- Controlaţi ca toate elementele săfie fixate corect pe discul portelemente.

- Controlaţi ca toate garniturile săfie integre şi închideţi uşiţa de vizitare.

- Controlaţi, dacăexistă, ca toate tuburile legate la filtru săfie corect strânse şi asamblate.

Procedura de pornire



Dupăterminarea controalelor preliminare, efectuaţi următoarea procedurăde pornire:

1) Porniţi eventualul sistem de evacuare praf (roto-celulă, ecluză…)

2) Porniţi compresorul de aer.

3) Alimentaţi fişa electronică(led MS aprins)

4) Porniţi ciclul de curăţire (led CLEAN aprins)

5) Controlaţi ca toate electrovalvele săfuncţioneze corect (ledul galben se aprinde când fişa trimite impuls la

electrovalvă)

6) Verificaţi durata jetului şi intervalul dintre un jet şi altul.

Este esenţial ca, odatăinstalat filtrul, săse controleze ciclul de curăţire mai ales în timpul primelor săptămâni

de funcţionare.

Acest lucru este necesar pentru a stabili dacătimpul de pauzăpresetat este suficient sau nu pentru a efectua o

curăţire corectăîn cazul vostru specific.
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ÎNTREŢINERE

Înainte de a efectua orice intervenţie la maşină, asiguraţi-văcăeste pusăîn siguranţă.

În continuare, în prezentul manual vom indica prin cuvintele „punerea în siguranţăa maşinii” următoarele

operaţiuni:

- asiguraţi-văcămaşina este decuplatăde la toate alimentările electrice;

- asiguraţi-văcămaşina este complet oprită;

- aşteptaţi ca temperatura internăşi externăa maşinii săajungăla o valoare nepericuloasăpentru atingere;

- iluminaţi corect zona din jurul maşinii (eventual dotând muncitorii cu lămpi electrice cu grad de protecţie

IP65);

- asiguraţi-văcămaşina este decuplatăde la reţeaua de distribuţie a aerului comprimat;

- aşteptaţi ca praful conţinut în interiorul maşinii săse depunăcomplet.

Pentru orice operaţiune ce trebuie efectuată la maşină (întreţinere şi curăţire), muncitorii trebuie săfie dotaţi cu

dispozitive speciale de protecţie individuală(DPI):

- încălţăminte anti accidente antistatice (certificată)

- îmbrăcăminte de protecţie antistatică(certificată)

- cască

- mănuşi anti tăiere antistatice

- măşti de protecţie.

De asemenea este necesarăfolosirea tuturor dispozitivelor de protecţie prevăzute în fişa de siguranţăa produsului

filtrat.

Operaţiunile de întreţinere trebuie efectuate cu maşina în siguranţă, decuplatăde la orice sursăde

energie şi în absenţa prafului dispersat în aer: urmaţi întreaga procedurăde oprire a filtrului înainte de a

începe operaţiunea de întreţinere.

Toate operaţiunile de întreţinere, atât curente cât şi extraordinare, trebuie efectuate folosind toate dispozitivele de

protecţie personalăceruteşi urmând cu atenţie indicaţiile din acest manual.



Acolo unde trebuie săse ajungăla părţi ale filtrului la înălţime, folosiţi o platformăaerianăde lucru, care va trebuie

aleasă astfel încât să se evite pericolul de alunecare, împiedicare sau cădere a muncitorilor.
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CONTROALE PERIODICE

Înainte de orice operaţiune la filtru, dezactivaţi totdeauna alimentarea electrică.

Pentru a asigura o bună funcţionare, evitând riscuri sau opriri neprogramate, recomandăm efectuarea următoarele

operaţiuni de întreţinere:

Zilnic:

- La filtrele cu recipient de praf, verificaţi golirea constantăa recipientului, pentru a evita înfundarea, dacăexistă

rotocelulăsau ecluză, controlaţi ca în coşsănu se formeze punţi de materiale.

Săptămânal:

Acţionaţi robinetul de golire condens pentru a evita ca umiditatea acumulatăsăfie în exces.

Măsuraţi diferenţialul de presiune.

În cazul în care presiunea diferenţialăcreşte rapid (de ex. se dublează…) la măsurători succesive, consultaţi tabelul

Problemeşi Soluţii.

La fiecare 6 luni:

Inspectaţi zona de ieşire a aerului curat şi verificaţi prezenţa eventualului praf care ar indica daune la elementul filtrant.

- Controlaţi etanşeitatea şi garniturile la uşi şi la flanşa de cuplare.

- Verificaţi funcţionarea corectăciclicăa sistemului de curăţare.

- Verificaţi setarea corectăa timpilor de jet şi de lucru.

- Controlaţi funcţionarea electrovalvelor şi membranele.

- Controlaţi robinetele „descărcare condens”

- Îndepărtaţi toate elementele filtrante şi verificaţi starea ţesăturii.

- Curăţaţi elementele filtrante.

- Controlaţi eventualul aspiratorşi motorul.

În fiecare an:

- Controlaţi starea garniturilor, dacăeste necesar, înlocuiţi-le.

- Verificaţi starea tuburilor de jet şi controlaţi ca orificiile săfie libere.
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Procedura de oprire

1) Opriţi filtrul fărăa decupla tensiunea (urmând instrucţiunile de racorduri electrice inserate în panou se

activeazăautomat timer-ul pentru următoarea curăţire la sfârşit de ciclu, cu durata fixăde 10 minute)

2) Dupăcele 10 minute, întrerupeţi tensiunea la fişa electrică.



3) Opriţi compresorul.

4) Opriţi eventualul sistem de evacuare a prafului.
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CURĂŢIREA ELEMENTELOR FILTRANTE

Elementele filtrante sunt realizate folosind NE-ŢESUT cu mare rezistenţă, care permit o curăţire corectă, o

regenerare a mediului filtrant.

Curăţirea poate fi efectuatăde mai multe ori, folosind un aspirator normal sau cu o perie NU de metal, având

grijăsănu deterioraţi suprafaţa filtrantăcu obiecte contondente sau altele. Pentru a curăţa sau înlocui elementele

filtrului, urmaţi instrucţiunile.

ÎNAINTE DE A DESCHIDE UŞA DE VIZITARE, DECUPLAŢI TENSIUNEA ŞI AERUL DIN FILTRU.

Scoateţi lacătul

Deschideţi
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Deschideţi complet capacul folosind mânerul respectiv.

Slăbiţi şuruburile eclisei

Deplasaţi eclisa astfel încât sădeblocaţi elementele filtrante

Scoateţi elementul filtrant, având grijăsănu-l deterioraţi.

Pentru montarea la loc, urmaţi operaţiunile de mai sus în sens invers.
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DEMONTAREA MAŞINII

Înainte de orice intervenţie, puneţi maşina în siguranţăşi folosiţi DPI respective.

Pentru distrugerea materialului rămas în interiorul filtrului, respectaţi normele în vigoare în materie de distrugere şi

fişa de siguranţăa produsului.

- Înainte de trece la distrugerea filtrului, curăţaţi-l complet şi distrugeţi praful rezidual conform indicaţiilor din

fişa de siguranţă.

- Operatorii responsabili cu distrugerea trebuie săîmbrace dispozitive de protecţie personalăcorespunzătoare.

- În caz de demontare sau demolare la sfârşitul vieţii maşinii, aveţi grijăsădemontaţi părţile din material

plastic (garniturişi componente) şi săle predaţi centrelor respective de colectare.

- Restul părţilor vor fi predate pentru recuperarea materialelor feroase.

- În timpul fazelor de desfiinţare a maşinii respectaţi procedurile de ridicare indicate în foaia de instrucţiuni.

- Înainte de a trece la distrugerea filtrului, curăţaţi-l complet şi distrugeţi praful rezidual conform indicaţiilor di

fişa de siguranţă.

- Operatorii responsabili cu distrugerea trebuie săîmbrace dispozitive de protecţie personalăcorespunzătoare.

RESTITUIREA MAŞINII



În caz de restituire a maşinii, dacăs-a păstrat ambalajul, introduceţi-o in acesta. Dacănu, fixaţi-o pe un palet şi

protejaţi-o cu nailon termocontractabil, încercând săo protejaţi cât mai bine de lovituri în timpul transportului. În orice

caz, asiguraţi-văcămaşina nu conţine reziduuri de materiale.
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PREVENIREA ACCIDENTELOR

PREVENIREA ACCIDENTELOR

- Conectarea la reţeaua electricătrebuie efectuatăde personal specializat.

- Efectuaţi o împământare corectă, legând între ele diferitele corpuri ce alcătuiesc filtrul şi asiguraţi-văcăfiltrul

este legat în mod corespunzător la o structură(siloz, coşsau altele), la rândul lor cu împământare corectă.

- Înainte de a efectua orice intervenţie la filtru, întrerupeţi racordurile electrice şi pneumatice şi asiguraţi-văcă

rezervorul de aer comprimat este gol.

- Înainte de pornire, asiguraţi-văcătoate protecţiile sunt instalate corect.

- WAM îşi declinăorice răspundere pentru daune suferite de persoane sau lucruri, provocate de absenţa

acestor dispozitive anti accidente, dacăîn momentul comenzii acestea nu au fost cerute în mod explicit

de Client.
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RISCURI REZIDUALE

Instalatorul, în baza întrebuinţării filtrului, trebuie să informeze operatorii, prin semnalizări specifice, privitor la

următoarele riscuri specifice:

1. Pericole de naturămecanică

Pentru activităţile de întreţinere operatorul este obligat săfoloseascătotdeauna dispozitivele de protecţie individuală.

Plăcuţe speciale aşezate în fiecare secţiune indicăce dispozitive de protecţie individualăsunt obligatorii:

ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂNUŞILOR

ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA ÎNCĂLŢĂMINTEI DE PROTECŢIE

2. Prezenţa temperaturilor înalte posibile dupăoprirea filtrului

În cursul operaţiunilor de întreţinere şi de curăţire şi în anumite secţii de lucru, operatorul poate intra în contact cu părţi

ale filtrului care au suprafeţe cu temperaturi înalte.

Plăcuţe speciale plasate în puncte strategice indicăpericol de înalte temperaturi şi obligaţia operatorului de a folosi

dispozitive de protecţie individuală, în special

mănuşi de protecţie.

ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂNUŞILOR

ATENŢIE TEMPERATURI PERICULOASE

3. Prezenţa pulberilor potenţial periculoase

În caz de intervenţii de întreţinere, atât curente cât şi extraordinare, operatorul trebuie săse doteze cu dispozitive de

protecţie individualăcorespunzătoare şi, în special, trebuie săfoloseascămascăde protecţie a căilor respiratorii de clasă

corespunzătoare, în baza tipului de praf filtrat, precum şi mănuşi şi îmbrăcăminte.

Pentru mai multe amănunte se va face referire la fişa de siguranţăa produsului utilizat.

ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂŞTII
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În anumite tratamente ale pulberilor unde existăsubstanţe nocive, operatorul care ajunge în contact cu acestea, în

timpul intervenţiilor curente sau extraordinare, trebuie săfoloseascădispozitive corespunzătoare de protecţie, conform

indicatoarelor prezente.

ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂŞTII



ATENŢIE SUBSTANŢE NOCIVE

ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂNUŞILOR

Toate operaţiunile de întreţinere în interiorul filtrului (sau externe dar cu părţi ale filtrului deschise) TREBUIE efectuate

cu instalaţia oprităşi în absenţa prafului dispersat în aer; este necesarădeschiderea filtrului dupăce aţi lăsat suficient

timp ca săse depunăpraful. În caz de lucrări la cald (sudură, tăiere) este necesarăasanarea preventivăa filtrului,

îndepărtând toate depozitele de praf (straturile, depozitele şi acumulările de pulberi combustibile TREBUIE considerate

ca oricare altăsursăce poate genera atmosferăexplozibilă). Autorizarea lucrărilor la cald TREBUIE datăde personal

tehnic specializat şi pregătit privitor la riscul exploziilor de la pulberi (capabili săverifice riscul reziduu, ustensilele

adecvate şi cunoaşterea procedurilor).

4. Pericole derivate din circuite sub presiune (hidraulice, pneumatice). În timpul operaţiunilor de întreţinere

şi/sau reparaţii este necesarăgolirea instalaţiilor şi eventualilor acumulatori, conform instrucţiunilor aflate în apropierea

componentelor şi în respectivele manuale de folosire.

5. Pericole provocate de zgomot

Utilizatorul şi angajatorul sunt obligaţi sărespecte normele legale privind protecţia contra expunerii personale zilnice a

operatorilor la zgomot (în Italia D.Leg. 277/91)
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INCONVENIENTEŞI SOLUŢII

M) INCONVENIENTE POSIBILE

Problemele minore pot fi rezolvate fărăconsultarea specialistului. În continuare prezentăm o listăa inconvenientelor mai

răspândite cu eventualele cauze şi remedierile posibile.

Nr. Problema Soluţia

1 Elemente filtrante înfundate Controlaţi prezenţa aerului comprimat.

Controlaţi presiunea aerului.

Controlaţi funcţionarea corectăa fişei electronice.

Controlaţi funcţionarea corectăa electrovalvei.

Controlaţi funcţionarea corectăa membranei electrovalvei.

2 Praf în zona curată Controlaţi elementele filtrante eventual deteriorate

Controlaţi etanşeitatea

Controlaţi poziţia corectăa elementelor filtrante în locaşul lor.
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INCONVENIENTEŞI SOLUŢII

ELECTROVALVE

Nr. Problema Soluţia

1 Suflu Continuu electrovalve 1) Verificaţi funcţionarea corectăa bobinei.

2) Opriţi şi reporniţi alimentarea aerului comprimat la filtru de 3-4 ori.

3) Scoateţi piesa 6 dupăce aţi desprins clema. Deşurubaţi piesa 5 fiind

atenţi sănu cadăcuiul în interior şi verificaţi alunecarea perfectăa

cuiului în interior.

4) Controlaţi componenta 4 în locaşul cuiului componentei 5, asigurându-

văcănu existăimpurităţi.

2 Electrovalva care nu deschide 1) Verificaţi la panoul electric dacăajunge tensiune la piesa 6.

2) Verificaţi electrovalvele şi vedeţi anomalia „suflu continuu

electrovalvă”, punctul 3, 4
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INCONVENIENTEŞI SOLUŢII

FIŞA ELECTRONICĂ

Nr. Problema Soluţia

1

Nu funcţionează

A) dacăLEDUL luminos verde MS nu se aprinde

1) Verificaţi prezenţa tensiunii de alimentare la borna S1

2) Controlaţi eficienţa siguranţei (în caz de înlocuire, este indispensabil săfie de

acelaşi fel şi valoare)

B) dacăLEDUL luminos verde MS se aprinde

1) controlaţi prezenţa semnalului de activare (verificaţi contactul S2 săfie închis)

(LED roşu CLEAN aprins)

2) Funcţionarea corectăa fişei se obţine când pe fiecare pereche de borne EV (V-

schema electrică) este prezentăo tensiune de 24V (CAşi CC)
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