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SILOTOP
Seria R01

FILTRE ELIMINARE PRAF PENTRU SILOZURI
CATALOG

WAM
Toate produsele descrise în acest catalog au fost realizate prin modalită
ţ
ile operative definite Sistem de Calitate
WAM S.p.A.
Sistemul de Calitate al firmei, certificat din iulie 1994, conform Normativelor Internaţ
ionale UNI EN ISO 9002-94 ş
i
extins ulterior la Normativele Internaţ
ionale UNI EN ISO 9001-2000 în octombrie 2002, poate asigura căîntregul
proces de producţ
ie, de la formularea comenzii pânăla asistenţ
a tehnicădupălivrare, este efectuat în mod controlat ş
i
corespunză
tor pentru a garanta standardul calitativ al produsului.

Aceast ăpublicaţ
ie anuleazăş
i înlocuieş
te orice ediţ
ie anterioarăsau revizuire.
Ne rezervă
m dreptul de a face modifică
ri fă
răpreaviz.
Este interzisăreproducerea, chiar ş
i parţ
ială
, fărăautorizare.

D ATE DE CONSTRUCŢIE

ADRESA REVÂNZĂTORULUI (anexa)

INTERPRETAREA PLĂCUŢEI
Pentru corecta identificare a maş
inii, a se face referire la codul care se aflăpe plă
cuţ
a aflatăpe aceasta.
1)

Cod maş
ină

2)

Numă
r serie

3)

Cod operator asamblator

4) Anul de fabricaţ
ie a maş
inii
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NORME GENERALE

NORME GENERALE
Prezentul manual „FOLOSIRE Ş
I ÎNTREŢ
INERE” face parte integrantă din echipament ş
i trebuie săfie la îndemâna
personalului responsabil cu operarea ş
i întreţ
inerea.
Utilizatorul, operatorul, responsabilul cu întreţ
inerea au obligaţ
ia de a cunoaş
te conţ
inutul prezentului manual.
Descrierile ş
i ilustraţ
iile conţ
inute în prezenta publicaţ
ie nu sunt obligatorii.
Pă
strând caracteristicile esenţ
iale ale maş
inilor descrise, constructorul îş
i rezervă dreptul de a aduce eventuale
modifică
ri la organe, piese ş
i accesorii, pe care le considerăconvenabile pentru îmbunătă
ţ
irea produsului, sau din
cerinţ
e cu caracter constructiv sau comercial, în orice moment, fă
răa fi obligat săactualizeze imediat aceastăpublicaţ
ie.
Versiunea actualizatămereu a prezentului catalog se găseş
te pe site-ul internet www.wamgroup.com.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Aparatura este însoţ
ităde o declaraţ
ie de conformitate cu directivele în vigoare dar, întrucât este o componentăce se
integrează într-o instalaţ
ie completă
, siguranţ
a sa este legată de respectarea tuturor directivelor aplicabile la
asamblarea maş
inii finale.
Orice folosire improprie a filtrului fă
ră a urma indicaţ
iile din prezentul manual va exonera constructorul de orice
răspundere inerentăunei funcţ
ionă
ri defectuoase a filtrului.
Dacănu se specificăaltfel, toate dimensiunile sunt în milimetri.
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LIMITE DE FOLOSIRE

LIMITE DE FOLOSIRE
Filtrele SILOTOP R01 func ţ
ioneazărespectând urmă
toarele 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 mmH2 O
(0,075 bar – 7,5 kPa)
NEGATIVĂ:
- 500 mmH 2O
(-0,05 bar – 5 kPa)
Maş
ina nu a fost proiectatăpentru a lucra în condiţ
ii sau cu materiale periculoase; deci, când maş
ina trebuie sălucreze
în aceste condiţ
ii, este obligatorie informarea constructorului.
- Se considerămateriale periculoase: materiale explozive, toxice, inflamabile, nocive ş
i/sau similare.
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AVERTIZĂRI
AVERTIZĂRI
Constructorul se consideră exonerat de ră
spunderea inerentăsiguranţ
ei persoanelor, lucrurilor ş
i funcţ
ionă
rii, dacă
operaţ
iunile de încă
rcare ş
i descă
rcare din camion, transportul, a ş
ezarea pe ş
antier, folosirea, reparaţ
iile ş
i întreţ
inerea,
etc. nu au fost executate conform avertiză
rilor descrise în prezentul manual.
De asemenea, constructorul nu va fi în nici un caz ră
spunză
tor dacăfiltrul va fi folosit:
-

în mod impropriu;

-

de personal neautorizat ş
i/sau insuficient pregă
tit;

-

cu modifică
ri faţ
ăde configuraţ
ia originală
;

-

cu piese de schimb neoriginale;

-

neconform normelor ş
i legisla ţ
iei actuale în vigoare;

-

neconform recomandărilor din prezentul manual sau de pe plă
cuţ
ele de avertizare ş
i pericol aplicate pe
maş
ină.

Utilizatorul este obligat săverifice cu atenţ
ie maximă
, înainte de a efectua orice operaţ
iune, ca zona de lucru săfie
liberăde obstacole, persoane, maş
ini surse potenţ
iale de pericol.
Operaţ
iunile de ridicare, transport, instalare pe ş
antier, punerea în funcţ
iune, verifică
rile de stabilitate ş
i funcţ
ionare,
întreţ
inerea curentăş
i extraordinară
, etc., trebuie efectuate de personal calificat ş
i autorizat, care trebuie sărespecte
indicaţ
iile din prezentul manual ş
i normele de siguranţ
ăîn vigoare.
În momentul poziţ
ionă
rii pe ş
antier, filtrul trebuie legat la împă
mântare.
-

Este interzisăîntreţ
inerea, efectuarea de reparaţ
ii sau modifică
ri cu maş
ina în funcţ
iune.

-

Înainte de orice operaţ
iune este obligatorie decuplarea tuturor alimentă
rilor electrice ale maş
inii.

-

Este interzisăîndepă
rtarea protecţ
iilor ş
i siguranţ
elor aflate pe maş
ină
.

-

Înainte de pornire, asiguraţ
i-văcătoate protecţ
iile au fost instalate corect.
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DESCRIERE ŞI UTILIZARE
SILOTOP R01 este un filtru circular contra prafului flanş
at cu cură
ţ
ire cu aer comprimat, pentru eliminarea prafului din
silozurile de ciment. Datorităcaracteristicilor sale poate fi folosit ş
i pentru alte materiale cu caracteristici asemă
nătoare
cimentului.
Este realizat complet din AISI 304 cu excepţ
ia plăcii port elemente din fier.
Sistemul de curăţ
ire a elementelor filtrante este realizat printr-un sistem inovator de decolmatare cu electrovalve „full
immersion” ş
i tuburi de decolmatare legate direct la rezervor.

Acest sistem este complet integrat în capac, astfel încât să reducă la minim gabaritul ş
i timpul necesar pentru
întreţ
inere.
Dacănu se specificăaltfel, toate dimensiunile sunt în milimetri.
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CONDIŢII DE GARANŢIE

WAM Spa acordăo perioadăde 12 luni de garanţ
ie la produsele construite de aceasta. Perioada începe de la data
avizului de predare/facturare.
Garanţ
ia nu se aplicăîn urma rupturilor ş
i/sau defectelor provocate de instalarea sau folosirea greş
ită
, sau de opera ţ
iuni
de întreţ
inere incorecte sau modifică
ri fă
cute fărăautorizarea constructorului.
Garanţ
ia nu se extinde la pă
rţ
ile care se uzeazăîn urma folosirii normale ş
i la părţ
ile electrice.
Mai exact, garanţ
ia decade în cazul în care filtrul:
-

a fost deteriorat sau modificat,

-

a fost folosit incorect,

-

a fost folosit nerespectând limitele indicate în prezentul manual ş
i/sau a fost supus unor solicită
ri mecanice
excesive,

-

nu a fost supus operaţ
iunilor necesare de întreţ
inere sau acestea au fost efectuate parţ
ial ş
i/sau incorect,

-

a suferit daune prin neglijenţ
ăîn timpul transportului, instal ă
rii ş
i folosirii,

-

au fost introduse piese de schimb neoriginale.

La primirea produsului, destinatarul trebuie săverifice ca acesta să nu prezinte defecte sau daune provocate de
transport ş
i/sau livrare incompletă
.
Eventualele defecte, daune sau pă
rţ
i incomplete trebuie semnalate imediat constructorului printr-o comunicare în scris,
semnatăde transportator.
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TRANSPORT – GREUTĂŢI – AMBALAJ

TRANSPORT – GREUTĂŢI
La primirea mărfii controlaţ
i dacătipul ş
i cantitatea corespund cu datele din confirmarea comenzii.
Eventualele daune pot fi semnalate imediat în scris, în spaţ
iul special din scrisoarea de tră
sură
.
Ş
oferul este obligat săaccepte o astfel de reclamaţ
ie ş
i săvălase o copie. Dacălivrarea este franco destinatar, trimiteţ
i
reclamaţ
ia la noi, altfel trimiteţ
i-o direct transportatorului. Despă
gubirea se va face numai dacăaţ
i semnalat dauna în
momentul primirii.
Evitaţ
i orice fel de deteriorare în timpul descă
rcă
rii ş
i a deplasă
rii; în acest scop ridicaţ
i piesele detaş
abile ale filtrului
folosind dispozitivele prevă
zute.
NU ÎMPINGEŢ
I Ş
I NU TRAGEŢI filtrele! Ţ
ineţ
i cont căeste vorba de materiale mecanice, care trebuie manevrate cu
grijă
.
Dacăîncă
rcă
tura conţ
ine mai multe filtre, asiguraţ
i-văca diferitele componente ale aceluiaş
i filtru săaibăpe plă
cuţ
a de
identificare acelaş
i număr matricol.
AMBALAJ
La origine filtrul se livreazăpe un palet de dimensiuni corespunzătoare ş
i este protejat de un învelişdin film extensibil
înfăş
urat (1).
Ca opţ
iune este posibilăalegerea unui ambalaj din plă
ci de lemn (2) specificându-l în spaţ
iul 7 al codului de comandă
.
Greutatea cu ambalaj bază(kg) 100

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

-

Deş
urubaţ
iş
uruburile lăzii

-

Îndepă
rtaţ
i lada

N.B.
Instalatorul are sarcina de a distruge ambalajul în mod corespunză
tor ş
i conform legilor în vigoare în materie.
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DEPOZITAREA MAŞINII

1) DEPOZITAREA ÎNAINTE DE INSTALARE
-

Evitaţ
i pe cât posibil mediile umede ş
i sărate

-

Aş
ezaţ
i echipamentele pe podium din lemn ş
i departe de intemperii.

2) STAŢIONAREA PRELUNGITĂA MAŞINII DUPĂMONTARE
-

Înainte de punerea în funcţ
iune, puneţ
i maş
ina în siguranţ
ă

-

Înainte de punerea în funcţ
iune a maş
inii, controlaţ
i integritatea instalaţ
iei electrice, pneumatice ş
i a tuturor
celorlalte pă
rţ
i care ar putea fi afectate de o staţ
ionare prelungită
.

-

Efectuaţ
i un ciclu de curăţ
ire înainte de a activa filtrul.

3)

REFOLOSIREA DUPĂO PERIOAD ĂDE INACTIVITATE

-

În timpul staţ
ionă
rii maş
inii evitaţ
i mediul umed ş
i să
rat.

-

Aranjaţ
i echipamentele pe suporţ
i din lemn ş
i departe de intemperii.

-

Înainte de punerea în funcţ
iune, puneţ
i maş
ina în siguranţ
ă

-

Înainte de punerea în funcţ
iune a maş
inii, controlaţ
i integritatea instalaţ
iei electrice, pneumatice ş
i a tuturor
celorlalte pă
rţ
i care ar putea fi afectate de o staţ
ionare prelungită
.

-

Efectuaţ
i un ciclu de curăţ
ire înainte de a activa filtrul.

-

Dacămaş
ina lucreazăcu materiale diferite de cele din timpul funcţ
ionării anterioare, verificaţ
i compatibilitatea
cu cele indicate în secţ
iunea INDICAŢII PENTRU FOLOSIRE.
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MANEVRARE
RIDICARE FILTRU
Ridicaţ
i ş
i deplasaţ
i maş
inile numai

cu ajutorul prizelor speciale prevăzute. Folosiţ
i sistemele de ridicare

corespunză
toarelor maselor, dimensiunilor ş
i deplasă
rilor de efectuat. Efectuaţ
i agă
ţ
area la prizele de ridicare cu
ajutorul funiilor sau lanţ
urilor ş
i folosiţ
i cârlige cu închidere de siguranţ
ă
. Este interzisă folosirea clemelor, inelelor,
cârligelor deschise sau a orică
ror sisteme care nu garanteazăaceeaş
i siguranţ
ăca ş
i cârligele cu închidere de siguranţ
ă
.

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”
- Verificaţ
i ca inelul săfie circular
2c – Completaţ
i 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 ş
i inelul subfiltru.
Se recomandăpozi ţ
ionarea garniturii ca în figură
.

Garnitură

Poziţ
ionarea garniturii
Corp filtru
Garnitură

Inel subfiltru
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INSTALARE – KIT PRELEVĂRI EMISII
1)

Asiguraţ
i-văcăsistemul de cură
ţ
ire Jet al filtrului nu este în funcţ
iune ş
i deschide ţ
i capacul

2)

Fixaţ
i flanş
ele oarbe în fantele posterioare ş
i cele douăflanş
e cu tub în zona anterioarăa filtrului (vezi fig. 1).

3)

Fixaţ
i suportul A în placa portelemente, a ş
a cum indicăfigura 2, îndepă
rtând 2 ş
uruburi din placă
.

4)

Fixaţ
i temporar flanş
a B la suportul A, ca în figura 3.

5)

Conectaţ
i tuburile flexibile la prizele respective ş
i fixaţ
i-le cu colierele respective (vezi fig. 4)

6)

Închideţ
i capacul.

Nota: dupăce aţ
i efectuat prelevarea emisiilor, WAM recomandăîndepă
rtarea flanş
elor de ocluzie a fantelor pentru a
permite filtrului sălucreze în condiţ
ii optime.
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INSTALARE – RACORDURI PNEUMATICE

CERINŢE AER COMPRIMAT
Funcţ
ionarea filtrului necesităracordarea permanent ăla un circuit de aer comprimat.
Aerul comprimat trebuie săfie:

1) Curat
Fă
răreziduuri care ar putea defecta electrovalvele filtrului

2) Deumidificat
Rezervorul filtrului este dotat cu un dop de eliminare a condensului. Este bine săfie prevă
zut un separator de condens.

3) Degresat
Prezenţ
a substanţ
elor uleioase în aer ar constitui o cauzăde înfundare precoce ş
i ireversibilăa filtrului.

Se recomandăfolosirea filtrelor care menţ
in totdeauna aerul curat ş
i degresat.

Atenţ
ie: înainte de a face racordul între aerul comprimat ş
i filtru, goliţ
i conductele.

PRESIUNEA LA INTRAREA ÎN REZERVOR
-

Minim 5 bar

-

Maxim 6 bar

Modificări ale condiţ
iilor de folosire pot necesita:
1)

modifică
ri ale presiunii la intrarea în rezervor,

2)

modifică
ri ale setărilor fiş
ei electronice, modificând ş
i 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 operaţ
iunile ulterioare de întreţ
inere.

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

RACORDURI PNEUMATICE

IEŞIRE AER

INTRARE AER

COD

DENUMIRE

01

ROBINET SFERĂMANUAL
NEFURNIZATĂDE WAM

02

SUPAPĂDE SIGURANŢ
Ă
NEFURNIZATĂDE WAM

03

REZERVOR

04

SUPAPĂDE DESCĂ
RCARE RAPIDĂ1”

05

BOBINA

06

IEŞ
IRE 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 ţ
esă
turi plisate (cartuş
eş
i POLYPLEAT) este de 100 ms. Pentru mai multe informaţ
ii,
vezi pagina privind configurarea fiş
ei electronice.
-----------------------------------------------------------------------------------------pag.17

INSTALARE – RACORDURI ELECTRICE
LIMITE DE UTILIZARE
Temperatura de utilizare…………….. de la -20° C la 80° C (funcţ
ionare normală
);
100° C (temperaturăde vârf)
INTRARE
Tensiune …………….. 24 ± 15% V (AC-DC) => 260 ± 15% V (AC-DC)
Frecvenţ
a …………….. 0 Hz (DC) => 60 Hz
IEŞIRE
Tensiune de alimentare …… 24 ± 10% V (DC) controlatăde μP pentru funcţ
ionarea bobinelor la 24V CA sau CC
Puterea max. CA …………………. 30 VA
Puterea max. DC …………………. 30 W
ABSORBŢII FIŞĂ
În continuare este prezentat tabelul absorbţ
iilor fiş
ei în diferite condiţ
ii de operare, saU în funcţ
ie de tensiunea de
alimentare ş
i de prezenţ
a sau nu a MDPE.
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INSTALARE – RACORDURI ELECTRICE

RACORD FIŞA ELECTRONICĂ

1) TENSIUNEA DE ALIMENTARE
Fiş
a electronicăfuncţ
ioneazăla toate tensiunile de la 24V la 260V, atât în curent continuu (DC) cât ş
i în
alternativ (AC)

2) RECUNOAŞTEREA TENSIUNII DE ALIMENTARE
Fiş
a electronică recunoaş
te automat tensiunea de alimentare, deci nu este necesar ăsetarea pentru funcţ
ionarea
normală
.

3) RACORDUL LA BORNE
Fiş
a electronicăeste alimentatăde la borne (S1) ş
i acceptătoate tensiunile indicate la punctul 1) de mai sus.
Bornele (S2) servesc la pornirea ş
i stingerea fiş
ei. Comanda de pornire se face printr-un contact curat (f ă
rănicio
alimentare electrică). Cu contactul (S2) închis fiş
a efectuează procedura de curăţ
ire. În momentul în care se
deschide contactul (S2) începe curăţ
irea de sfârş
it de ciclu care continuăo perioadăfixăde aprox. 10 minute, în timpul
căreia se menţ
in timpii de pauzăş
i de jet stabiliţ
i.

4) BLOC DE SIGURANŢĂWAIT
Activarea intră
rii WAIT (închiderea contactului) suspendăciclul de cură
ţ
ire ş
i memoreazăpoziţ
ia ultimei ieş
iri activate.
Blocajul ră
mâne pân ăce WAIT este activ (contact închis).
Când WAIT este dezactivat (deschidere contact) ciclul de cură
ţ
ire reporneş
te de la ieş
irea urmă
toare la ultima excitat ă
dacăS2 este încă activ. În caz contrar programul revine la STANDBY fă
răa efectua cură
ţ
irea de sfârş
it de ciclu.

Contactul WAIT poate fi folosit ca întrerupă
tor de siguranţ
ă
/alarmăsau pentru a reduce durata cură
ţ
irii de sfârş
it de
ciclu.
DacăWAIT este activat în timpul cură
ţ
irii de sfârş
it de ciclu, curăţ
irea se întrerupe definitiv, dacăWAIT este dezactivat
programul revine în STANDBY.

Alimentarea generală (S1) trebuie să fie totdeauna prezentă pe fiş
ă (dezactivaţ
i numai în caz de
întreţ
inere).
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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 derivaţ
ie cu
protecţ
ie IP66 conform normelor CEI EN 60529 ş
i este alc ă
tuitădintr-o fiş
ăconform normei CE.
Fiş
a se livreazădeja precablat ă
: racordurile la bobine sunt efectuate ş
i verificate de WAM.
Dotarea standard prevede atât microswitch pentru reglarea timpilor de pauză(timpul dintre un „jet” ş
i altul), cât ş
i
pentru reglarea duratei „jetului” (timpul de deschidere a electrovalvei); timpii reglabili sunt indicaţ
i în tabelul
„temporizări”.
Toate fiş
ele electronice sunt dotate cu un timer fix folosit pentru cur ă
ţ
irea la sfârş
it de lucru.
Se ş
tie căcea maI eficace cură
ţ
ire a unei instalaţ
ii de eliminare a prafului este aceea care se efectueaz ăîn absenţ
a
totalăa aerului de intrare în filtru.
Praful, negă
sind fluxul de aer ascendent, se desprinde de pe elemente cu mai multăeficienţ
ă
, lă
sând ţ
esă
tura mai
curată.
Pentru o folosire corectă, vezi „racorduri electrice”.
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INSTALARE – SCHEMA DE RACORDURI

FĂRĂMOTOR
QS1: ComandăAlimentare Generală
F1: Siguranţ
ă
KMO: Comandăfiş
ă
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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 acţ
ionând 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 acţ
ionând respectivele microswitch în urmă
torul fel:
( DESEN )
Aceastăimagine include modulul MDPE (optional)
----------------------------------------------------------------------------------------pag.24

INSTALARE – FIŞA ELECTRONICĂ: SETĂRI MDPE

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE
Fiş
a MDPE, când este legată, atât electric cât ş
i mecanic, la fiş
a temporizatoare, la rândul ei alimentatăcorect, citeş
te
valoare diferenţ
ialului de presiune dintre cele douăintră
ri ale transductorului ş
i o vizualizează
, în milimetri coloanăde
apă
, pe afiş
ajul cu trei cifre. În acelaş
i timp valoare indicatăeste transmisăîn mod proporţ
ional la ieş
irea analogică420mA.
ACTIVAREA FUNCŢIONĂRII FIŞEI TEMPORIZATOARE
Dacăfiş
a MDPE este setatăpentru a comanda fiş
a temporizatoare, mă
sură
torul diferenţ
ial de presiune va împiedica
funcţ
ionarea ciclurilor pânăce presiunea citităde transductor atinge valoarea de activare stabilită(pragul superior).
Monitorul cu afiş
aj intermitent va semnala abilitarea. După activarea ciclului, MDPE îl dezactivează când presiunea
măsuratăva coborî sub valoarea de dezactivare stabilită(pragul inferior). Monitorul nu va mai clipi intermitent.
MODALITĂŢI DE FUNCŢIONARE ŞI PROGRAMARE
Sistemul de programare este alcătuit din trei taste P1, P2 ş
i P3 ş
i dintr-un afişaj cu trei digit. Cu ajutorul tastelor
taste P1, P2 ş
i P3 este posibilăvizualizarea pe afiş
aj a unui anume parametru, modificându-i valoarea ş
i salvând
setarea.
Funcţ
iunile ce se asociazăapăsă
rii fiecă
rei taste sau a combinaţ
iilor mai multor taste sunt enumerate în urmă
toarele
tabele:

În timpul funcţ
ionării normale fiş
a MDPE afiş
eazăîn timp real valoarea presiunii măsurate. Apăsând în aceastăsituaţ
ie
tasta P1 (DOWN) se afiş
eazăvaloarea de dezactivare stabilită(valoare de presiune la care MDPE dezactiveazăciclul
de cură
ţ
ire), în timp ce apăsând tasta P2 (UP) afiş
eazăvaloare de activare stabilită(valoare de presiune la care
MDPE activeazăciclul de cură
ţ
ire).
Este posibilăafiş
area timpului de lucru (TIME) apăsând tasta P3 ş
i timpul de pauză(PAUSE) apăsând tasta P1 ş
i P2.
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SETARE MDPE
În diagrama urmă
toare combinaţ
iile de taste de apăsat pentru a trece la stă
rile 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 apă
sarea simultana a tastelor P2 ş
i P3 (ENTER). Odatăapăsate tastele,
numă
rul din stânga de pe afi ş
aj va indica un numă
r de identificare (de la 1 la 8) privind parametrul examinat (vezi
tabel), în timp ce celelalte douără
mase sau numai ultimul la dreapta vor indica valoarea aleasăpentru acel parametru.
Acum, cu tastele P1 (UP) sau P2 (DOWN) va fi posibilăvizualizarea funcţ
iunilor ce pot fi stabilite (numă
rul din stânga,
care indicăparametrul, clipeş
te).
Odatăstabilit parametrul ce urmeazăa fi modificat, ţ
inând apă
sate tastele P2 ş
i P3 (ENTER) se intrăîn modalitatea de
programare a acelui parametru specific (DIGIT2 ş
i DIGIT3) sau numai ultimul din dreapta – DIGIT3 – clipeş
te, în timp
ce numă
rul din stânga care indică parametru nu mai clipeş
te. Acum se pot vedea opţ
iunile posibile, pentru acel
parametru, cu tastele P1 (UP) ş
i P2 (DOWN).
Apă
sând tastele P2 ş
i P3 (ENTER) SE MEMOREAZĂVALOAREA PARAMETRULUI MODIFICAT.
Apă
sând tastele P1 ş
i P3 (ESC) modificările nu sunt salvate. Ambele operaţ
iuni terminăprogramarea parametrului ş
i
revin la meniul anterior de selectare a parametrilor. Apă
sând din nou P1 ş
i P3 se terminăprogramarea ş
i se revine la
modul normal de funcţ
ionare.
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PROGRAMARE
Afiş
ajul vizualizeazăparametrul de setat care clipeş
te (digit 1)
Şi valoarea sa (digit 2 ş
i 3)
FUNCŢ
IONARE NORMALĂ
(sfârş
it programare)

Treci la parametrul anterior

Treci la parametrul urmă
tor

PROCEDURA DE PROGRAMARE
A PARAMETRULUI SPECIFIC
(valoare parametrului clipeş
te)
Scade valoarea parametrului

Creş
te valoarea parametrului

MEMOREAZĂSCHIMBĂRILE EFECTUATE ŞI REVINE
LA NIVELUL ANTERIOR
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Odatăintraţ
i în modalitatea de programare se pot alege 8 valori ale primului numă
r. Fiecare din acestea reprezintăun
alt parametru. Indică
m în continuare descrierea funcţ
iei aferente fiec ă
rui parametru.
1 – MODALITĂŢI DE FUNCŢIONARE MDPE:
Modificând parametrul 1 se stabileş
te modalitatea de funcţ
ionare a MDPE.
Fiş
a MDPE poate comanda (adicăactiva ş
i apoi dezactiva) fiş
a 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
H2 O) cu paş
i din zece în zece. Pe afiş
aj, prin cele douănumere la dreapta (DIGIT 2 ş
i 3) se vor stabili zecimile de mm
coloanăde apă
, sau se va stabili valoarea presiunii dorite împă
rţ
ităla zece. Nu este posibilăstabilirea unei valori
de activare mai micădecât valoarea deja stabilităde dezactivare. Dacăeste necesar, modificaţ
i 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 H2 O) cu paş
i din zece în zece. Pe afiş
aj, prin cele douănumere la dreapta (DIGIT 2 ş
i 3) se vor stabili zecimile de
mm coloanăde apă
, sau se va stabili valoarea presiunii dorite împă
rţ
ităla zece. Nu este posibilăstabilirea unei
valori de dezactivare mai mare decât valoarea deja st abilităde activare. Dacăeste necesar, modificaţ
i
mai întâi valoarea de activare.
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4 – PRESIUNEA DE ALARMĂ:
Dacăieş
irea programabilăa fost stabilităpentru a indica atingerea presiunii de alarmăş
i presiunea mă
suratăa atins
valoarea indicatăla acest parametru, sistemul trebuie săactiveze ieş
irea programabilăpânăce se opreş
te alarma. Ledul
verde va sta aprins toatăperioada în care se ră
mâne deasupra pragului. Valoarea de alarmăpoate fi stabilităde la un
minim de zece la un maxim de cincisute mm coloanăde apă(10-500 mm H 2O) cu pa ş
i din zece în zece. Pe afiş
aj, prin
cele douănumere la dreapta (DIGIT 2 ş
i 3) se vor stabili zecimile de mm coloanăde apă
, sau se va stabili valoarea
presiunii dorite împă
rţ
ităla zece.
5 – CÂMP NEUTILIZAT
6 – IEŞIREA PROGRAMABILĂ
Prin procedura de programare este posibilăalegerea tipului de indicaţ
ie a ieş
irii programabile între urmă
toarele:
a)

Ieş
ire comandatăde activarea cură
ţ
irii;

b)

Ieş
ire comandatăde alarma presiune.

Ledul verde va ră
mâne aprins odatăcu activarea ieş
irii. Aceasta este de tip Open Collector ş
i poate pilota încă
rcă
tura
(releu…) la 24 Vdc cu absorbţ
ie maximăde 200mA.
7ş
i 8 – PARAMETRII INTERNI DE SETARE
1) Asiguraţ
i-văcăfiltrul de aer nu este traversat de nici un flux de aer.
2) Cu fiş
a nealimentată
, îndepă
rtaţ
i capacul transparent al fi ş
ei electronice pentru a avea acces la butoanele de setare
ale MDPE;
3) Alimentaţ
i fiş
a electronică
;

4) Decuplaţ
i ambele tuburi de cauciuc de pe latura externăa cutiei fiş
ei electronice (detaliu A);
5) Apă
saţ
i P3+P2 pentru a intra în modul de setare al modulului MDPE (digit 1 clipeş
te).
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6) Apă
saţ
i P2 pânăce digit 1 a ajuns la valoare 7;
7) Apă
saţ
i P3+P2 pentru a intra în câmpul de programare nr. 7 (digit 2 ş
i 3 clipind);
8) Apă
saţ
i P1 pânăce valoarea citităîn digit 2 ş
i 3 nu este „1”;
9) Apă
saţ
i P3+P2 ş
i verificaţ
i ca digit 7 săclipească;
10) Apă
saţ
i P3+P1 pentru a ieş
i di modalitatea de programare;
11) Citiţ
i valoarea XX vizualizatăla digit 2 ş
i 3 pe afiş
aj;
12) Apă
saţ
i P3+P2 pentru a intra din nou în modalitatea de programare (digit 1 clipeş
te);
13) Apă
saţ
i P2 pânăce digit 1 ajunge la valoarea 7;
14) Apă
saţ
i P3+P2 pentru a intra în câmpul de programare nr. 7 (digit 2 ş
i 3 clipesc);
15) Apă
saţ
i P2 pânăce stabiliţ
i câmpul 7 la valoarea XX în digit 2 ş
i 3;
16) Apă
saţ
i P3+P2 pentru a salva valoarea (verificaţ
i ca digit 1 săclipească
);
17) Apă
saţ
i P3+P1 pentru a ieş
i din modalitatea de programare;
18) Reconectaţ
i tuburile de cauciuc la cutia fiş
ei electronice fiind atenţ
i sănu le inversaţ
i (tubul de la camera curatăa
filtrului la dreapta (+), tubul de la camera murdarăa filtrului la stânga (-)).
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TABEL SETĂRI PARAMETRI
FUNCŢ
IE PARAMETRU
Mod de funcţ
ionare MDPE

DIGIT 1
1

DIGIT 2
-

DIGIT 3
1
2
1
2
3
9
0
1
2
3
9
0
1
2
3
9
0
1
2

PRESIUNE DE ACTIVARE

2

PRESIUNEA DE DEZACTIVARE

3

PRESIUNEA DE ALARMĂ

4

……………

5

IE Ş
IRE PROGRAMABILĂ

6

4
5
4
5
4
5
-

PARAMETRII INTERNI

7

-

-

PARAMETRII INTERNI

8

6

4

STARE
Funcţ
ionare ca ş
i comandăa fiş
ei WAM (std)
Funcţ
ionare ca cititor de presiune
Valoare setatăla 10 mm H 2O
Valoare setată la 20 mm H 2O
Valoare setată la 30 mm H 2O
Valoare setată la 490 mm H 2O
Valoare setată la 500 mm H 2O
Valoare setată la 10 mm H 2O
Valoare setată la 20 mm H 2O
Valoare setată la 30 mm H 2O
Valoare setată la 490 mm H2O
Valoare setată la 500 mm H2O
Valoare setată la 10 mm H 2O
Valoare setată la 20 mm H 2O
Valoare setată la 30 mm H 2O
Valoare setată la 490 mm H2O
Valoare setată la 500 mm H2O
Câmp neutilizat
Activare cură
ţ
ire comandăieş
ire
Alarmăpresiune comandăieş
ire
SETĂ
RI
INTERNE
CE
NU
TREBUIE
MODIFICATE
SETĂ
RI
INTERNE
CE
NU
TREBUIE
MODIFICATE

TABEL VALORI PRESETATE

FUNCŢIE PARAMETRU

VALORI PRESETATE

MOD FUNCŢIONARE MDPE

2

PRESIUNE DE ACTIVARE

90 mm H2 O

PRESIUNE DE DEZACTIVARE

40 mm H2 O

PRESIUNE DE ALARMĂ

400 mm H2 O

IEŞIRE PROGRAMABILĂ

2
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IEŞIRE PROGRAMABIL ĂWK
Semnalul prezent la borna WK poate pilota un releu, cu cablu ecranat pânăla o distanţ
ăde 50 m, cu absorbţ
ie maximă
de 200 mA ş
i cu bobina 24 Vdc.
IEŞIRE 4 -20 mA
Semnalul prezent la borna 4-20 mA este astfel încât poate transmite valoarea presiunii mă
surate, cu cablu ecranat,
pânăla o distanţ
ăde 50 metri. Semnalul este proporţ
ional cu valoarea presiunii: de la 4mA±5% (0 mm H2 O) la
20mA±5% (500 mm H2 O); tensiunea maximă50V.
Cu sursăde alime ntare externă
Este posibilătransmiterea semnalului proporţ
ional la diferenţ
ialul de presiune folosind o sursăde alimentare externă.
Cu sursăde alimentare intern ă
Este posibilătransmiterea semnalului proporţ
ional la diferenţ
ialul de presiune folosind o sursăde alimentare internă
.
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RACORDURI ELECTRICE - PROTECŢIE DE IARNĂ
-

Borna protecţ
iei de iarnăeste plasatăîn interiorul unei cutii de derivaţ
ie cu protecţ
ie IP56 conform normelor
CEI EN 60529.

-

Fiş
a este livratădeja precablată
.

-

Racordurile la rezistenţ
e sunt efectuate de constructor.

TENSIUNEA DE ALIMENTARE
-

Borna protecţ
iei de iarnătrebuie alimentatăcu tensiune 110/220 V c.a.

-

Pentru alimentarea bornelor folosiţ
i bornele de culoare albastră(+) ş
i roş
ie (-).

-

Polaritatea este nerelevantă
.

-

Bornele de culoare albă(+ ş
i -) privesc racordurile la rezistenţ
ele KWP01 (efectuate deja de constructor).
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PORNIRE
Controale preliminare
Dupăterminarea racordurilor electrice ş
i pneumatice este necesarăefectuarea următoarelor controale preliminare:
-

Controlaţ
i ca fiş
a electronicăsăfie alimentatăş
i setatăcorect.

-

Controlaţ
i ca presiunea la rezervor filtru săfie de 6 bar.

-

Controlaţ
i ca toate ş
uruburile ş
i cârligele săfie strânse.

-

Controlaţ
i ca toate elementele săfie fixate corect pe discul portelemente.

-

Controlaţ
i ca toate garniturile săfie integre ş
i închide ţ
i uş
iţ
a de vizitare.

-

Controlaţ
i, dacăexistă
, ca toate tuburile legate la filtru săfie corect strânse ş
i asamblate.

Procedura de pornire

Dupăterminarea controalelor preliminare, efectuaţ
i urmă
toarea procedurăde pornire:
1)

Porniţ
i eventualul sistem de evacuare praf (roto-celulă
, ecluză…)

2)

Porniţ
i compresorul de aer.

3)

Alimentaţ
i fiş
a electronică(led MS aprins)

4)

Porniţ
i ciclul de curăţ
ire (led CLEAN aprins)

5)

Controlaţ
i ca toate electrovalvele săfuncţ
ioneze corect (ledul galben se aprinde când fiş
a trimite impuls la
electrovalvă
)

6)

Verificaţ
i durata jetului ş
i intervalul dintre un jet ş
i altul.

Este esenţ
ial ca, odatăinstalat filtrul, săse controleze ciclul de curăţ
ire mai ales în timpul primelor săptămâni
de funcţ
ionare.
Acest lucru este necesar pentru a stabili dacătimpul de pauzăpresetat este suficient sau nu pentru a efectua o
cură
ţ
ire corectăîn cazul vostru specific.
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ÎNTREŢINERE
Înainte de a efectua orice intervenţ
ie la maş
ină
, asiguraţ
i-văcăeste pusăîn siguranţ
ă
.
În continuare, în prezentul manual vom indica prin cuvintele „punerea în siguranţ
ă a ma ş
inii” următoarele
operaţ
iuni:
-

asiguraţ
i-văcămaş
ina este decuplatăde la toate alimentă
rile electrice;

-

asiguraţ
i-văcămaş
ina este complet oprită
;

-

aş
tepta ţ
i ca temperatura internăş
i externăa maş
inii săajungăla o valoare nepericuloasăpentru atingere;

-

iluminaţ
i corect zona din jurul maş
inii (eventual dotând muncitorii cu lămpi electrice cu grad de protecţ
ie
IP65);

-

asiguraţ
i-văcămaş
ina este decuplatăde la reţ
eaua de distribuţ
ie a aerului comprimat;

-

aş
tepta ţ
i ca praful conţ
inut în interiorul maş
inii săse depunăcomplet.

Pentru orice operaţ
iune ce trebuie efectuată la maş
ină (întreţ
inere ş
i cură
ţ
ire), muncitorii trebuie săfie dotaţ
i cu
dispozitive speciale de protecţ
ie individuală(DPI):
-

încă
lţ
ă
minte anti accidente antistatice (certificată
)

-

îmbrăcăminte de protecţ
ie antistatică(certificată
)

-

cască

-

mănuş
i anti tă
iere antistatice

-

măş
ti de protecţ
ie.

De asemenea este necesarăfolosirea tuturor dispozitivelor de protecţ
ie prevăzute în fiş
a de siguranţ
ăa produsului
filtrat.
Operaţ
iunile de întreţ
inere trebuie efectuate cu maş
ina în siguranţ
ă
, decuplată de la orice sursă de
energie ş
i în absenţ
a prafului dispersat în aer: urmaţ
i întreaga procedurăde oprire a filtrului înainte de a
începe operaţ
iunea de întreţ
inere.
Toate operaţ
iunile de întreţ
inere, atât curente cât ş
i extraordinare, trebuie efectuate folosind toate dispozitivele de
protecţ
ie personalăcerute ş
i urmând cu atenţ
ie indicaţ
iile din acest manual.

Acolo unde trebuie săse ajungăla pă
rţ
i ale filtrului la înă
lţ
ime, folosiţ
i o platformăaerianăde lucru, care va trebuie
aleasă astfel

încât

să se

evite

pericolul

de

alunecare,

împiedicare

sau

că
dere

a

muncitorilor.
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CONTROALE PERIODICE
Înainte de orice operaţ
iune la filtru, dezactivaţ
i totdeauna alimentarea electrică.

Pentru a asigura o bună funcţ
ionare, evitând riscuri sau opriri neprogramate, recomandă
m efectuarea urmă
toarele
operaţ
iuni de întreţ
inere:

Zilnic:
- La filtrele cu recipient de praf, verificaţ
i golirea constantăa recipientului, pentru a evita înfundarea, dacăexistă
rotocelulăsau ecluză
, controlaţ
i ca în coşsănu se formeze punţ
i de materiale.

Să
ptămânal:
Acţ
ionaţ
i robinetul de golire condens pentru a evita ca umiditatea acumulatăsăfie în exces.
Mă
suraţ
i diferenţ
ialul de presiune.
În cazul în care presiunea diferenţ
ialăcreş
te rapid (de ex. se dublează
…) la mă
sură
tori succesive, consultaţ
i tabelul
Probleme ş
i Soluţ
ii.

La fiecare 6 luni:
Inspectaţ
i zona de ieş
ire a aerului curat ş
i verificaţ
i prezenţ
a eventualului praf care ar indica daune la elementul filtrant.
-

Controlaţ
i etanş
eitatea ş
i garniturile la uş
iş
i la flanş
a de cuplare.

-

Verificaţ
i funcţ
ionarea corectăciclicăa sistemului de cură
ţ
are.

-

Verificaţ
i setarea corectăa timpilor de jet ş
i de lucru.

-

Controlaţ
i funcţ
ionarea electrovalvelor ş
i membranele.

-

Controlaţ
i robinetele „descă
rcare condens”

-

Îndepă
rtaţ
i toate elementele filtrante ş
i verificaţ
i starea ţ
esăturii.

-

Cură
ţ
aţ
i elementele filtrante.

-

Controlaţ
i eventualul aspirator ş
i motorul.

În fiecare an:
-

Controlaţ
i starea garniturilor, dacăeste necesar, înlocuiţ
i-le.

-

Verificaţ
i starea tuburilor de jet ş
i controlaţ
i ca orificiile săfie libere.
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Procedura de oprire
1)

Opriţ
i filtrul fă
ră a decupla tensiunea (urmând instrucţ
iunile de racorduri electrice inserate în panou se
activeazăautomat timer-ul pentru urmă
toarea cură
ţ
ire la sfârş
it de ciclu, cu durata fixăde 10 minute)

2)

Dupăcele 10 minute, întrerupeţ
i tensiunea la fiş
a electrică
.

3)

Opriţ
i compresorul.

4)

Opriţ
i eventualul sistem de evacuare a prafului.
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CURĂŢIREA ELEMENTELOR FILTRANTE
Elementele filtrante sunt realizate folosind NE-ŢESUT cu mare rezistenţ
ă, care permit o cură
ţ
ire corectă
, o
regenerare a mediului filtrant.
Cură
ţ
irea poate fi efectuatăde mai multe ori, folosind un aspirator normal sau cu o perie NU de metal, având
grijăsănu deterioraţ
i suprafaţ
a filtrantăcu obiecte contondente sau altele. Pentru a cură
ţ
a sau înlocui elementele
filtrului, urmaţ
i instrucţ
iunile.
ÎNAINTE DE A DESCHIDE UŞA DE VIZITARE, DECUPLAŢI TENSIUNEA ŞI AERUL DIN FILTRU.
Scoateţ
i lacă
tul
Deschideţ
i
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Deschideţ
i complet capacul folosind mânerul respectiv.
Slă
biţ
iş
uruburile eclisei
Deplasaţ
i eclisa astfel încât sădeblocaţ
i elementele filtrante
Scoateţ
i elementul filtrant, având grijăsănu-l deterioraţ
i.

Pentru montarea la loc, urmaţ
i operaţ
iunile de mai sus în sens invers.
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DEMONTAREA MAŞINII
Înainte de orice intervenţ
ie, puneţ
i maş
ina în siguranţ
ăş
i folosiţ
i DPI respective.
Pentru distrugerea materialului rămas în interiorul filtrului, respectaţ
i normele în vigoare în materie de distrugere ş
i
fiş
a de siguranţ
ăa produsului.
-

Înainte de trece la distrugerea filtrului, curăţ
aţ
i-l complet ş
i distrugeţ
i praful rezidual conform indicaţ
iilor din
fiş
a de siguranţ
ă
.

-

Operatorii responsabili cu distrugerea trebuie săîmbrace dispozitive de protecţ
ie personalăcorespunză
toare.

-

În caz de demontare sau demolare la sfârş
itul vieţ
ii maş
inii, aveţ
i grijăsădemontaţ
i pă
rţ
ile din material
plastic (garnituri ş
i componente) ş
i săle predaţ
i centrelor respective de colectare.

-

Restul pă
rţ
ilor vor fi predate pentru recuperarea materialelor feroase.

-

În timpul fazelor de desfiinţ
are a maş
inii respectaţ
i procedurile de ridicare indicate în foaia de instrucţ
iuni.

-

Înainte de a trece la distrugerea filtrului, curăţ
aţ
i-l complet ş
i distrugeţ
i praful rezidual conform indicaţ
iilor di
fiş
a de siguranţ
ă
.

-

Operatorii responsabili cu distrugerea trebuie săîmbrace dispozitive de protecţ
ie personalăcorespunză
toare.

RESTITUIREA MAŞINII

În caz de restituire a maş
inii, dacă s-a pă
strat ambalajul, introduceţ
i-o in acesta. Dacănu, fixaţ
i-o pe un palet ş
i
protejaţ
i-o cu nailon termocontractabil, încercând săo protejaţ
i cât mai bine de lovituri în timpul transportului. În orice
caz, asiguraţ
i-văcămaş
ina nu conţ
ine reziduuri de materiale.
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PREVENIREA ACCIDENTELOR
PREVENIREA ACCIDENTELOR
-

Conectarea la reţ
eaua electricătrebuie efectuatăde personal specializat.

-

Efectuaţ
i o împă
mântare corectă
, legând între ele diferitele corpuri ce alcă
tuiesc filtrul ş
i asiguraţ
i-văcăfiltrul
este legat în mod corespunză
tor la o structură(siloz, coşsau altele), la rândul lor cu împământare corectă
.

-

Înainte de a efectua orice intervenţ
ie la filtru, întrerupeţ
i racordurile electrice ş
i pneumatice ş
i asigura ţ
i-văcă
rezervorul de aer comprimat este gol.

-

Înainte de pornire, asiguraţ
i-văcătoate protecţ
iile sunt instalate corect.

- WAM îş
i declinăorice răspundere pentru daune suferite de persoane sau lucruri, provocate de absenţ
a
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 întrebuinţ
ă
rii filtrului, trebuie să informeze operatorii, prin semnaliză
ri specifice, privitor la
urmă
toarele riscuri specifice:
1. Pericole de naturămecanică
Pentru activită
ţ
ile de întreţ
inere operatorul este obligat săfoloseascătotdeauna dispozitivele de protecţ
ie individuală
.
Plă
cuţ
e speciale aş
ezate în fiecare secţ
iune indicăce dispozitive de protecţ
ie individualăsunt obligatorii:
ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂNUŞILOR
ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA ÎNCĂLŢĂMINTEI DE PROTECŢIE

2. Prezenţ
a temperaturilor înalte posibile dupăoprirea filtrului
În cursul operaţ
iunilor de întreţ
inere ş
i de cură
ţ
ire ş
i în anumite secţ
ii de lucru, operatorul poate intra în contact cu părţ
i
ale filtrului care au suprafeţ
e cu temperaturi înalte.
Plă
cuţ
e speciale plasate în puncte strategice indic ăpericol de înalte temperaturi ş
i obligaţ
ia operatorului de a folosi
dispozitive de protecţ
ie individuală, în special
mănuş
i de protecţ
ie.
ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂNUŞILOR
ATENŢIE TEMPERATURI PERICULOASE
3. Prezenţ
a pulberilor potenţ
ial periculoase
În caz de intervenţ
ii de întreţ
inere, atât curente cât ş
i extraordinare, operatorul trebuie săse doteze cu dispozitive de
protecţ
ie individualăcorespunză
toare ş
i, în special, trebuie săfoloseascămascăde protecţ
ie a căilor respiratorii de clasă
corespunză
toare, în baza tipului de praf filtrat, precum ş
i mă
nuş
iş
i îmbră
că
minte.
Pentru mai multe amă
nunte se va face referire la fiş
a de siguranţ
ăa produsului utilizat.
ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂŞTII
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În anumite tratamente ale pulberilor unde existăsubstanţ
e nocive, operatorul care ajunge în contact cu acestea, în
timpul intervenţ
iilor curente sau extraordinare, trebuie săfoloseascădispozitive corespunză
toare de protecţ
ie, conform
indicatoarelor prezente.
ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂŞTII

ATENŢIE SUBSTANŢE NOCIVE
ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA MĂNUŞILOR
Toate operaţ
iunile de între ţ
inere în interiorul filtrului (sau externe dar cu pă
rţ
i ale filtrului deschise) TREBUIE efectuate
cu instalaţ
ia oprităş
i în absenţ
a prafului dispersat în aer; este necesarădeschiderea filtrului dupăce aţ
i lă
sat suficient
timp ca săse depunăpraful. În caz de lucră
ri la cald (sudură
, tă
iere) este necesarăasanarea preventivăa filtrului,
îndepă
rtând toate depozitele de praf (straturile, depozitele ş
i acumulă
rile de pulberi combustibile TREBUIE considerate
ca oricare altăsursăce poate genera atmosferăexplozibil ă
). Autorizarea lucră
rilor la cald TREBUIE datăde personal
tehnic specializat ş
i pregă
tit privitor la riscul exploziilor de la pulberi (capabili s ăverifice riscul reziduu, ustensilele
adecvate ş
i cunoaş
terea procedurilor).
4. Pericole derivate din circuite sub presiune (hidraulice, pneumatice). În timpul operaţ
iunilor de întreţ
inere
ş
i/sau reparaţ
ii este necesarăgolirea instalaţ
iilor ş
i eventualilor acumulatori, conform instrucţ
iunilor aflate în apropierea
componentelor ş
i în respectivele manuale de folosire.
5. Pericole provocate de zgomot
Utilizatorul ş
i angajatorul sunt obligaţ
i sărespecte normele legale privind protecţ
ia contra expunerii personale zilnice a
operatorilor la zgomot (în Italia D.Leg. 277/91)
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INCONVENIENTE ŞI SOLUŢII
M) INCONVENIENTE POSIBILE
Problemele minore pot fi rezolvate fă
răconsultarea specialistului. În continuare prezentă
m o listăa inconvenientelor mai
răspândite cu eventualele cauze ş
i remedierile posibile.
Nr.
1

Problema

Soluţ
ia

Elemente filtrante înfundate

Controlaţ
i prezenţ
a aerului comprimat.
Controlaţ
i presiunea aerului.
Controlaţ
i funcţ
ionarea corect ăa fiş
ei electronice.
Controlaţ
i funcţ
ionarea corect ăa electrovalvei.
Controlaţ
i funcţ
ionarea corect ăa membranei electrovalvei.

2

Praf în zona curată

Controlaţ
i elementele filtrante eventual deteriorate
Controlaţ
i etanş
eitatea
Controlaţ
i poziţ
ia corectăa elementelor filtrante în locaş
ul lor.
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INCONVENIENTE ŞI SOLUŢII
ELECTROVALVE

Nr.
1

Problema

Soluţ
ia

Suflu Continuu electrovalve

1)

Verificaţ
i funcţ
ionarea corectăa bobinei.

2)

Opriţ
iş
i reporniţ
i alimentarea aerului comprimat la filtru de 3 -4 ori.

3)

Scoateţ
i piesa 6 dupăce aţ
i desprins clema. Deş
urubaţ
i piesa 5 fiind
atenţ
i să nu cadă cuiul în interior ş
i verificaţ
i alunecarea perfectă a
cuiului în interior.

4)

Controlaţ
i componenta 4 în locaş
ul cuiului componentei 5, asigurânduvăcănu existăimpurită
ţ
i.

2

Electrovalva care nu deschide

1)

Verificaţ
i la panoul electric dacăajunge tensiune la piesa 6.

2)

Verificaţ
i electrovalvele

ş
i vedeţ
i anomalia

„suflu

continuu

electrovalvă
”, punctul 3, 4
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INCONVENIENTE ŞI SOLUŢII
FIŞA ELECTRONICĂ

Nr.

Problema

1

Soluţ
ia
A)

dacăLEDUL luminos verde MS nu se aprinde

1)

Verificaţ
i prezen ţ
a tensiunii de alimentare la borna S1

2)

Controlaţ
i eficienţ
a siguranţ
ei (în caz de înlocuire, este indispensabil săfie de
acelaş
i fel ş
i valoare)

Nu funcţ
ionează

B)
1)

dacăLEDUL luminos verde MS se aprinde
controlaţ
i prezenţ
a semnalului de activare (verificaţ
i contactul S2 săfie închis)
(LED roş
u CLEAN aprins)

2)

Funcţ
ionarea corectăa fiş
ei se obţ
ine când pe fiecare pereche de borne EV (Vschema electrică
) este prezentăo tensiune de 24V (CA ş
i CC)
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