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- LV IEVADS
Šī rokasgrāmata ir svarīga iegādātās žāvētavas daļa un tā jāglabā kopā ar ierīci arī tad, ja to atkārtoti pārdod.
Kvalificētajam uzstādīšanas, apkopes un/vai kontroles personālam* ieteicams pilnībā ievērot šīs rokasgrāmatas saturu un valsts,
kurā sistēmu izmantos, spēkā esošos profilakses pasākumus un darba drošības noteikumus. Līdz ar to ierīce tiks racionāli ekspluatēta
un apkope būs rentabla.
Ja rodas žāvētavas darbības traucējumi, sazinieties ar vietējo pilnvaroto „OMI” izplatītāju.
Lai žāvētava efektīvi un ilgi darbotos, ja nepieciešams, izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.
Tā kā nepārtraukti tiek veikti tehnoloģiski uzlabojumi, „OMI” patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt šajā rokasgrāmatā
iekļautās specifikācijas izmaiņas.

ROKASGRĀMATĀ UN UZ ŽĀVĒTAVAS KORPUSA IZMANTOTIE SIMBOLI UN UZLĪMES
/

/

/

Gaisa ieeja

/

/

/

Gaisa izeja

Pirms žāvētavas ieslēgšanas un jebkādu
apkopes darbu veikšanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.

Īpašu uzmanību pievērsiet daļām vai sistēmām,
kas atrodas zem spiediena.

Īpašu uzmanību pievērsiet norādēm, kas
pakārtotas šiem simboliem.

Īpašu uzmanību pievērsiet karstajām virsmām.

Uzstādīšanas, apkopes un/vai kontroles
darbi, kas pakārtoti šiem simboliem, ir jāveic
kvalificētam personālam.

Īpašu uzmanību pievērsiet elektrošoka riskam.

Kondensāta novadīšanas vieta

Ventilatora rotācijas virziens

Īpašu uzmanību pievērsiet kustīgo daļu
izraisītajam riskam.

Eksplozijas risks.

Uzmanību! Pirms jebkuru šīs žāvētavas
apkopes darbu veikšanas atvienojiet
elektrisko barošanu, lai pilnībā izlaistu
spiedienu,
un
skatiet
lietošanas
rokasgrāmatu.

- Pārslēdziet galveno jaudas slēdzi 1. pozīcijā.
- Žāvētavu ieslēdziet pēc astoņām stundām.
* Kvalificētajam personālam ir jābūt mācītam un sertificētam saskaņā ar vietējo likumu un noteikumu prasībām un jāiegūst vietējā „OMI” izplatītāja
pilnvarojums.

GARANTIJA
Uzņēmums apliecina, ka tā izgatavotajam un piegādātajam aprīkojumam, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā, divpadsmit mēnešus
kopš aprīkojuma ekspluatācijas sākuma vai astoņpadsmit mēnešus kopš piegādes datuma no rūpnīcas atkarībā no tā, kas notiek
vispirms, nebūs materiālu un apdares defektu. Lai darbotos saskaņā ar šo garantiju, pircējam noteiktā laikā uzreiz rakstveidā jāziņo
uzņēmumam par jebkādiem bojājumiem. Ja pircējs ir glabājis, uzstādījis, apkopis un ekspluatējis šo aprīkojumu saskaņā ar labu
attiecīgās nozares praksi un ievērojis specifiskos uzņēmuma ieteikumus, uzņēmums pēc saviem ieskatiem veiks šādai neatbilstībai
piemērotus aprīkojuma remontdarbus vai nodrošinās rezerves daļu bezmaksas piegādi. Piederumiem vai aprīkojumam, ko uzņēmums
sagādājis, bet nav izgatavojis, var izmantot attiecīgo izgatavotāju garantiju, kas piešķirta uzņēmumam un ko var nodot pircējam. Ja
uzņēmums iepriekš nav to rakstveidā apstiprinājis, tas neuzņemas atbildību par aprīkojuma remontdarbiem, rezerves daļu maiņu vai
pielāgojumiem vai jebkurām izmaksām, kas saistītas ar pircēja vai citu līgumdarbinieku veikto darbu.
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Korozijas, erozijas un normāla nolietojuma iedarbība nav iekļauta garantijā. Veiktspējas garantijas ierobežo noteikumi, kas norādīti
uzņēmuma piedāvājumā. Ja atbildība darboties saskaņā ar šīm veiktspējas garantijām netiek ierobežota ar noteiktām pārbaudēm,
uzņēmuma pienākums ir iepriekš noteiktajā laika periodā veikt piemērotus labojumus.
UZŅĒMUMS NEIZMANTO NEKĀDU CITU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU VAI PĀRSTĀVĪBU, IZŅEMOT ATTIECĪBĀ UZ
NOSAUKUMU, TĀPĒC VISAS NETIEŠĀS GARANTIJAS UN PIEMĒROTĪBA ĪPAŠIEM NOLŪKIEM TIEK ATCELTA.
Uzņēmuma labojumi iepriekš noteiktajā veidā un laika periodā patenta vai slēptas neatbilstības gadījumā paredz visu uzņēmuma
saistību izpildi, kas pamatojas uz līgumu, garantijas pārkāpumiem, kompensāciju, beznosacījumu saistībām vai citām saistībām, kas
attiecas uz šādu aprīkojumu vai izriet no tā.
Pircējs nedrīkst ekspluatēt bojātu aprīkojumu, ja iepriekš par šādu nodomu rakstveidā nav informējis uzņēmumu. Ja pircējs tomēr
izmanto aprīkojumu, tas pilnībā uzņemas par to risku un saistības.
Ievērojiet, ka šī ir „OMI” standarta garantija. Jebkura garantija, kas ir spēkā aprīkojuma iegādāšanās brīdī vai par ko vienojas,
pasūtot pirkumu, var būt prioritāra attiecībā uz šo garantiju.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. FUNKCIJU APRAKSTS
Saspiests gaiss ieplūst patentētā alumīnija siltummainī, tur to atdzesē līdz rasas punkta temperatūrai divos dažādos posmos.
Pirmajā gaisa/gaisa sektorā saspiesto ieejas gaisu atdzesē ar vēsāku saspiesto gaisu, kas pretplūsmā izplūst no kondensāta
separatora. Otrajā dzesētāja/glikola/gaisa sektorā saspiestā gaisa temperatūru turpina pazemināt līdz rasas punkta temperatūrai. Šo
divu posmu laikā gandrīz viss saspiestā gaisa eļļas un ūdens tvaiks tiek kondensēts šķidrumā, veiksmīgi atdalīts no saspiestā gaisa
kondensāta separatorā un izvadīts ar automātisko drenāžu. Šajā brīdī iegūtais vēsais gaiss atkārtoti pretplūsmā ieplūst gaisa/gaisa
siltummainī un to atkal uzsilda ieejas karstais gaiss, reģenerējot enerģiju un samazinot izplūstošā gaisa relatīvo mitrumu..
Šo žāvētavu var viegli uzstādīt dažādās pneimatiskajās sistēmās, kurās nepieciešams vai vēlams sausais gaiss. Informācijai par
sistēmas darbību skatīt nodaļu „Darbības principi”.
Žāvētava ir aprīkota ar visām kontroles, drošības un pielāgojuma ierīcēm, tāpēc nav nepieciešamas palīgierīces.
Sistēmas pārslodze, nepārsniedzot maksimālās darba robežvērtības, var pasliktināt žāvētavas darba veiktspēju (augsts
rasas punkts), taču drošība netiek ietekmēta
Elektriskajā shēmā (B pielikums) ir attēlota minimālā aizsardzības pakāpe IP 42.
Nepareiza zemēšana var izraisīt elektrošoku un nopietnus miesas bojājumus vai nāvi.
Šis izstrādājums ir jāpieslēdz iezemētai, metāliskai, pastāvīgai elektroinstalācijas sistēmai, aprīkojuma zemēšanas
terminālim vai izstrādājuma pievadam.
Visi zemēšanas darbi kvalificētam elektriķim ir jāveic saskaņā ar nacionālajiem un vietējiem noteikumiem un
elektroinstalācijas normām.
Elektriskā īssavienojuma gadījumā zemēšana nodrošina elektriskās strāvas noplūdes vadu un līdz ar to mazina
elektrošoka risku.
Zemēšana ir jāuzstāda ar neizolētu zemēšanas vadu, tam jāatbilst sprieguma un minimālas paralēlās ķēdes prasībām.
Pārliecinieties, lai visās zemēšanas savienojumvietās būtu labs neizolētā metāla kontakts un visi savienojumi būtu tīri un
cieši uzstādīti.
Pēc sākotnējās uzstādīšanas un arī turpmāk regulāri pārbaudiet zemēšanas savienojumus, lai nodrošinātu labu kontaktu
un nepārtrauktību.
Pārliecinieties, vai kvalificētais elektriķis vai apkopes speciālists ir pilnībā sapratis zemēšanas instrukciju un vai viņam nav
neskaidrību par izstrādājuma pareizu zemēšanu.

1.2. MAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJA DROŠOS APSTĀKĻOS
Šī sistēma ir izstrādāta un izgatavota saskaņā ar Eiropā spēkā esošo drošības direktīvu, tāpēc visi uzstādīšanas, ekspluatācijas un
apkopes darbi ir jāveic, ņemot vērā šīs rokasgrāmatas instrukciju.
Tā kā gaisa žāvētava ir hermetizēta un satur kustīgas daļas, jāievēro tādi paši piesardzības pasākumi kā ekspluatējot jebkuru citu
līdzīgu ierīci, kad neuzmanīga ekspluatācija vai apkope var būt bīstama personālam. Papildus nepārprotamiem drošības noteikumiem,
kas jāievēro, ekspluatējot šāda tipa ierīces, jāievēro arī turpmāk aprakstītā drošības profilakse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Šai gaisa žāvētavai pielāgojumus, apkopi vai remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas.
Pirms ierīces apstrādes vai apkopes izslēdziet galveno elektroenerģijas atslēgšanas slēdzi un atvienojiet visas
atsevišķās vadības līnijas (ja tiek izmantotas).
Kamēr ierīce ir darba režīmā, neveiciet nekādus apkopes darbus.
Kamēr spiediens nav izlaists no visas gaisa sistēmas, necentieties noņemt nevienu ierīces daļu.
Nenoņemiet nevienu dzeses sistēmas daļu, kamēr dzesētājs nav izvadīts un savākts saskaņā ar Vides
aizsardzības aģentūras (EPA) un vietējo noteikumu prasībām.
Nelietojiet žāvētavu, ja spiediens pārsniedz nominālās vērtības.
Nelietojiet žāvētavu bez piemērotiem aizsargiem savās vietās.
Lai novērstu nedrošus darba apstākļus, katru dienu pārbaudiet ierīci.
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2. UZSTĀDĪŠANA

2.1. PIEŅEMŠANA, IZSAIŅOŠANA UN APSTRĀDE
Saņemot „OMI” gaisa žāvētavu, rūpīgi pārbaudiet to. Ja pamanāt, ka ierīce ir neuzmanīgi apstrādāta, norādiet to pieņemšanas kvītī, jo
īpaši, ja žāvētavu nav paredzēts uzreiz izsaiņot no redeļu kastes. Ja iegūstat piegādes personas parakstītu piekrišanu par jebkuriem
atklātiem bojājumiem, klienta apdrošināšanas prasības tiks būtiski atvieglotas.
Žāvētava vienmēr ir jānovieto vertikāli, kā tas ar simboliem norādīts uz iepakojuma. Apstrādājot izmantojiet ierīces ar pietiekami lielu
kapacitāti, kas atbilst žāvētavas svaram.
Pēc žāvētavas novietošanas uzstādīšanas vietā noņemiet iepakojumu. Utilizējiet dažādos iepakojuma materiālus saskaņā ar saistīto
vietējo noteikumu prasībām.
Ja žāvētavu neizmanto, to var glabāt iepakojumā tīrā un aizsargātā vietā bez putekļiem 32°F (0°C) – 120°F (50°C) temperatūrā,
mitrumam nepārsniedzot 90%. Ja glabāšanas laiks pārsniedz 12 mēnešus, sazinieties ar vietējo „OMI” pilnvaroto izplatītāju.
Neviena persona nedrīkst celt smagus objektus bez piemērota celšanas aprīkojuma (t. i., celtņa, vinčas, siksnām vai autoiekrāvēja). Ja
ierīci ceļ bez piemērota celšanas aprīkojuma, var rasties nopietni miesas bojājumi. Ja ir pieejami, izmantojiet autoiekrāvēja kanālus.

2.2. UZSTĀDĪŠANAS VIETA
Gatavojot piemērotu žāvētavas uzstādīšanas vietu, ņemiet vērā turpmāk minētās prasības.







Ierīce ir jāaizsargā pret atmosfēras ietekmi, un to nedrīkst pakļaut tiešai saules gaismai.
Uzstādījuma pamatnei ir jābūt plakanai un spējīgai izturēt mašīnas svaru.
Apkārtējai temperatūrai ir jāatbilst žāvētavas nominālajiem datiem.
Žāvētava ir jānovieto tīrā vietā, kur nav spēcīga caurvēja, kas var ietekmēt ventilatora vadības sistēmu.
Pārliecinieties, lai ap žāvētavu būtu pietiekami daudz vietas (20 collas, 500 mm), lai tā varētu atdzist un
darbinieks varētu piekļūt, veicot apkopes un/vai kontroles darbus.

Lai novērstu sprādzienbīstamību vai ugunsbīstamību, ienākošajā gaisā nedrīkst būt dūmu vai viegli uzliesmojošu
iztvaikojumu.

2.3. UZSTĀDĪŠANA
Pirms jebkuriem uzstādīšanas darbiem pārliecinieties, lai būtu ievērotas turpmāk minētās prasības.






Neviena gaisa sistēmas daļa nav zem spiediena.
Neviena sistēmas daļa nav pieslēgta elektroenerģijas padevei.
Cauruļvadi, ko paredzēts pieslēgt žāvētavai, ir tīri.
Visi saistītie cauruļvadi ir nostiprināti.

Pēc iepriekš minēto prasību izpildes varat uzstādīt žāvētavu.
1. Pieslēdziet žāvētavu saspiestā gaisa līnijām. Ja apvads nav, ieteicams to uzstādīt, lai mašīnu izolētu no ierīces
un līdz ar to atvieglotu apkopes darbus.
2. Pēc iepazīšanās ar žāvētavas elektrotehnisko specifikāciju un elektroinstalācijas shēmu elektriskos
savienojumus uzstādiet saskaņā ar vietējo likumu un noteikumu prasībām.
3. Pārbaudiet kondensāta drenāžas bloku un pievienojiet drenāžas lokano šļūteni drenāžas līnijai, ņemot vērā, ka
kondensāts, ko žāvētava atdala, var saturēt eļļu, tāpēc, lai utilizētu to saskaņā ar vietējiem noteikumiem,
ieteicams uzstādīt piemērotas kapacitātes ūdens un eļļas separatoru.
4.

Pārbaudiet, vai nominālais spriegums un līnijas frekvence ir konstanti un atbilst mašīnas nominālajām vērtībām;
pēc tam ieslēdziet žāvētavu. Lietotājam ir jānodrošina uzstādījums ar piemērotu līnijas aizsardzību un
zemēšanas termināli, kas atbilst vietējo elektroinstalācijas noteikumu prasībām.

Lai pilnveidotu žāvētavas lietošanu, novietojiet to tā, lai visi žāvētavas kontroles instrumenti būtu viegli pārskatāmi.
Pirms ieejas žāvētavā ir jāuzstāda piemērota izmēra priekšfiltrs. Ja priekšfiltrs nav uzstādīts vai netiek atbilstoši
apkopts, žāvētavas garantija tiek atcelta. Šā filtra nominālajam parametram jābūt vismaz desmit mikronu.
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3. IESLĒGŠANA
Pārliecinieties, vai žāvētavai ir apvads un vai uz dzesētāja nav slodzes. Ieslēdziet galveno elektroizolācijas slēdzi (ja ir). Uz vadības
paneļa parādīsies ziņojums „OFF” (izslēgts), norādot, ka līnija un kontroles spriegums ir pieejami.
Ieslēgšanas secība
Žāvētavu sākotnēji ieslēdz, sekundi nospiežot lokālo pogu „ON/OFF” (ieslēgt/izslēgt). Ieslēgšanas secība turpināsies tikai tad, ja nav
aktīvu trauksmes signālu. Kompresora motors ieslēgsies PĒC 120 SEKUNDĒM. ED225-660 modeļiem ventilatora motors ieslēdzas
vienlaicīgi ar kompresoru, bet mazākiem modeļiem – pēc 30 sekundēm.
ED780-1000 modeļiem: ventilatora motoru kontrolē tikai ar ventilatora spiediena slēdzi.
Izslēgšanas secība
Žāvētavu var lokāli izslēgt, izmantojot vadības paneli. Pēc tam, kad sekundi esat nospieduši slēdzi „ON/OFF” (ieslēgt/izslēgt),
kompresors un ventilatora motors (tikai ED780-1000 kompresors) turpina darboties desmit sekundes, lai sabalansētu iekšējos
spiedienus. Žāvētavu var izslēgt arī trauksmes signāla gadījumā vai enerģijas taupīšanas nolūkos (ESA vai ES2). Jebkurš trauksmes
signāls deaktivē kompresoru, taču ventilatora motors dažkārt turpina darboties (tikai ED18-660) atkarībā no trauksmes signāla veida
(skatīt nodaļu „Displeja indikācijas”). Ja izslēgšanu izraisa trauksmes signāls, uz displeja mirgos ziņojums, norādot izslēgšanas
iemeslu. Enerģijas taupīšanas apstākļi (ESA vai ES2) rodas, ja rasas punkts ilgstoši ir mazāks nekā iestatītā vērtība un nepieciešams
taupīt enerģiju un novērst siltummaiņa sasalšanu. Šāda situācija var rasties, ja apkārtējā temperatūra ir zema un nav saspiestā gaisa
noslogojuma.
ED780-1000 modeļiem: ventilatora motoru kontrolē tikai ar ventilatora spiediena slēdzi.
Regulējamas rotācijas frekvences ventilatora vadība (mod. ED18-660)
Patentēts mikroprocesors nodrošina iespēju pielāgot žāvētavas dzesēšanas jaudu, mainot ventilatora motora rotācijas frekvenci. Ja
rasas punkts ir lielāks nekā iestatītā vērtība, ventilatora apgriezienu skaits palielinās, bet, ja rasas punkts ir mazāks nekā iestatītā
vērtība, ventilatora apgriezienu skaits samazinās. Diapazons var sniegties no 0 līdz 100%; jo lielāks ir ventilatora apgriezienu skaits, jo
ātrāk ventilatora gaismas diode mirgo. Precīzu lielumu var nolasīt, spiežot pogu „UP” (uz augšu). Ja apgriezienu skaits ir 100%, varēs
nolasīt „FL” (pilna slodze). Standarta noslogojuma apstākļos ventilatora apgriezienu skaits parasti ir 100%. Ja nav noslogojuma,
ventilatora apgriezienu skaits var svārstīties no 0 līdz 20%.
Modeļos ED225-660, lai pielāgotu jo lielāka žāvētāja dzesēšanas jaudu, by-pass vārsts no karstas gāzes sadarbojas ar regulējamu
sistēmā.

3.1. VADĪBAS PANELIS
Žāvētavas ir aprīkotas ar elektronisku vadības sistēmu. Visus pielāgojumus un atiestatījumus var veikt, izmantojot digitālo paneli, kas
atrodas žāvētavas priekšpusē.
Vadības panelim ir pieci taustiņi („ON/OFF” (IESLĒGT/IZSLĒGT), „TEST” (PĀRBAUDĪT), „SET” (IESTATĪT), „DOWN” (UZ LEJU) un
„UP” (UZ AUGŠU)) un trīsciparu displejs ar trim signāla gaismas diodēm, uz kurām attēlotas ikonas (1. ATT.).

1. ATT.

DISPLEJA VIZUALIZĀCIJA UN SIGNĀLA GAISMAS DIODES (ED18 ÷ ED660)
DISPLEJS

APRAKSTS
enerģijas taupīšanas režīms ir ieslēgts
Ierīce ir ieslēgta („ON”) ar zemu
noslogojumu.
Ierīce ir ieslēgta („ON”) ar normālu
noslogojumu.
Ierīce ir ieslēgta („ON”) ar normāluaugstu noslogojumu.
Ierīce ir ieslēgta („ON”) ar
noslogojumu.
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GAISMA
S DIODE

STATUSS

APRAKSTS

Ieslēgta

Kompresors ir ieslēgts.
Programmēšanas režīms
ir aktivēts.
Kondensāta drenāža
ir ieslēgta.
Ventilatora apgriezienu
skaits – 100%
Ventilatora apgriezienu
skaits < 100%
Ventilators nedarbojas.

Mirgo
Ieslēgta
Ieslēgta
Mirgo
Izslēgta
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DISPLEJA VIZUALIZĀCIJA UN SIGNĀLA GAISMAS DIODES (mod. ED780 ÷ ED1000)
DISPLEJS

APRAKSTS
enerģijas taupīšanas režīms ir ieslēgts

GAISMAS
DIODE

Ierīce ir ieslēgta („ON”) ar zemu
noslogojumu.
Ierīce ir ieslēgta („ON”) ar normālu
noslogojumu.
Ierīce ir ieslēgta („ON”) ar normāluaugstu noslogojumu.
Ierīce ir ieslēgta („ON”) ar
noslogojumu.

STATUSS

APRAKSTS

Ieslēgta

Kompresors ir ieslēgts.
Programmēšanas režīms ir
aktivēts.
Kondensāta drenāža ir ieslēgta
(Neizmanto ar kondensāta
drenāža bez zudumiem)

Mirgo
Ieslēgta
Netiek
izmantota

Neizmanto

3.1.1. TAUSTIŅU FUNKCIJAS
„TEST” (PĀRBAUDĪT) Ja normālas darbības laikā nospiež 3 sek., tiek ieslēgta kondensāta drenāža (tikai "No loss
condensate drain").
Ja nospiež, kad uz displeja ir enerģijas taupīšanas lielumi, skaitītājs tiek atiestatīts.
„SET” (IESTATĪT) Ja normālas darbības laikā nospiež un atlaiž, parādās C1 iestatītā vērtība.
Ja nospiež desmit sekundes, var atvērt C8 un C9 kondensāta drenāžas parametru programmēšanas izvēlni (skatīt
attiecīgās tabulas).
Ja nospiež pēc jaunu konfigurācijas lielumu iestatīšanas, piemērotie labojumi tiek saglabāti.
„DOWN” (UZ LEJU) Ja nospiež, iestatot drenāžas iestatījuma punktu, attēlotā vērtība pirmo desmit sekunžu intervālā
samazinās par vienu vienību sekundē, pēc tam par vienu vienību katrā 0,1 sek.
Ja normālas darbības laikā nospiež desmit sekundes, ieslēdzas kontrollera automātiskais pārbaudes cikls.
„UP” (UZ AUGŠU) Ja nospiež, iestatot drenāžas iestatījuma punktu, attēlotā vērtība pirmo desmit sekunžu intervālā
palielinās par vienu vienību sekundē, pēc tam par vienu vienību katrā 0,1 sek.
„ON/OFF” (IESLĒGT/IZSLĒGT) Nospiežot žāvētava tiek ieslēgta vai izslēgta. Ja žāvētavu izslēdz, uz displeja parādās
„OFF” (izslēgta).
PIEZĪME. Ja kontrolleris ir pozīcijā „OFF” (izslēgts), dažas žāvētavas daļas vēl joprojām var būt aktivētas. Tāpēc drošības
nolūkos, pirms veikt jebkādas darbības ar žāvētavu, atvienojiet to no elektrības padeves.

3.1.2. KONDENSĀTA NOVADĪŠANAS PARAMETRU PROGRAMMĒŠANA
Lai atvērtu parametru konfigurācijas izvēlni, desmit sekundes spiediet taustiņu „SET” (iestatīt). Displejā pēc kārtas
parādās iestatījuma vērtība, pirmā pārveidojamā parametra (C8) kods un tā vērtība.
Taustiņus „UP” (uz augšu) un/vai „DOWN” (uz leju) izmantojiet tikai tad, ja tiešām nepieciešams mainīt attēlotās
parametru vērtības.
Lai saglabātu iepriekš mainītās parametru vērtības vai nemainot pārlūkotu parametrus, spiediet taustiņu „SET”
(iestatīt).
15 sekundes pēc pēdējās veiktās darbības kontrolleris automātiski atgriezīsies normālas darbības režīmā.

PARAMETRS

APRAKSTS

DIAPAZO
NS

NOKLUSĒJUMA IESTATĪJUMA
VĒRTĪBA

C8

Aizture starp kondensāta
novadīšanas posmiem

1 ÷ 240
(min.)

1

C9

Kondensāta novadīšanai
nepieciešamais laiks

1 ÷ 240 (sek.)

ED18-144

ED180

ED225-1000

1

2

3

PIEZĪME. Ievadīto laika vērtību izmaiņas stājas spēkā tikai pēc iziešanas no programmēšanas; pārējo mainīgo izmaiņas stājas
spēkā uzreiz.
Ievērojiet, ka būtiskas žāvētavas konfigurācijas parametru izmaiņas var negatīvi ietekmēt tās efektivitāti. Tāpēc izmaiņas ir
jāveic personai, kura pārzina žāvētavas darbību.
BRĪDINĀJUMS LIETOTĀJAM!
CITUS ELEKTRONISKĀ KONTROLLERA KONFIGURĀCIJAS PARAMETRUS
PILNVAROTĀ IZPLATĪTĀJA PILNVAROJUMA UN DALĪBAS.
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3.1.3. DISPLEJA INDIKĀCIJAS
Kontrolleris spēj atpazīt noteikta veida novirzes žāvēšanas sistēmā. Šādos gadījumos uz displeja pamīšus mirgo ziņojums un
pašreizējā rasas punkta vērtība.

ZIŅOJUMS
(MIRGO)

CĒLONIS

SEKAS

HtA

Liela rasas punkta vērtība
(aizkavēts trauksmes signāls)

Ht2

Ļoti liela rasas punkta vērtība
(tūlītējs trauksmes signāls)

Ieslēgts trauksmes signāls („ON”)
Izslēgts dzesētāja kompresors
(„OFF”)
Ieslēgts ventilators („ON”)
Standarta drenāžas cikls

PF1

ESA
ES2

ASt

PTC zondes ieejas līnijā ir
traucējumi vai īssavienojums.

Automātiskais enerģijas
taupīšanas režīms ir ieslēgts
zema noslogojuma dēļ.

Tiek aktivēts pēc atkārtotiem
trauksmes signāliem.

Ieslēgts trauksmes signāls („ON”)
Izslēgts dzesētāja kompresors
(„OFF”)
Izslēgts ventilators („OFF”)
Standarta drenāžas cikls
Izslēgts trauksmes signāls („OFF”)
Izslēgts dzesētāja kompresors
(„OFF”)
Izslēgts ventilators („OFF”)
Standarta drenāžas cikls
Ieslēgts trauksmes signāls („ON”)
Izslēgts dzesētāja kompresors
(„OFF”)
Ieslēgts ventilators („ON”)
Standarta drenāžas cikls

RISINĀJUMI

Var atkārtoti iestatīt, izslēdzot
žāvētavu.
Ja problēma vēl joprojām pastāv,
sazinieties ar vietējo „OMI”
izplatītāju.
Var atkārtoti iestatīt, izslēdzot
žāvētavu. Iespējams, ka jāmaina
bojātā zonde.
Ja problēma vēl joprojām pastāv,
sazinieties ar vietējo „OMI”
izplatītāju.
Nav nepieciešams veikt nekādas
darbības.
Automātiska atiestate

Sazinieties ar vietējo „OMI”
izplatītāju.

Piezīme. PF1 ir prioritārs attiecībā pret visiem citiem ziņojumiem.

3.1.4. TĀLVADĪBAS TRAUKSMES SIGNĀLS
Žāvētavas vadības panelis ir aprīkots ar spaiļu bloku, lai nodrošinātu tālvadības trauksmes signālu.
Lai ieslēgtu tālvadības trauksmes signālu, rīkojieties, kā minēts turpmāk.
1. Atvienojiet žāvētavu no elektriskās strāvas padeves, noņemiet apvalku un kreisās puses paneli.
2. Trauksmes signāla shēmu pieslēdziet spaiļu blokam (skatīt 2. ATT.).
3. Piemontējiet atpakaļ apvalku, kreisās puses paneli un pieslēdziet elektriskajai strāvai.

Trauksmes signāla elektriskās
īpašības:
Max. 250VAC / 3A – AC 15 (induktīvs)

2. ATT.
Iepriekš minētās funkcijas aktivēšanu veic pēc lietotāja ieskatiem. Lietotājam jāiegādājas visi nepieciešamie uzstādīšanas
materiāli. Visas darbības, kas saistītas ar žāvētavu, ir jāveic kvalificētam personālam.

3.2. PIRMS IESLĒGŠANAS
Pirms žāvētavas ieslēgšanas pārliecinieties, ka visi darba parametri atbilst nominālajiem datiem.
Žāvētava tiek piegādāta jau pārbaudīta un iepriekš iestatīta normālai darbībai un tai nav nepieciešama
kalibrēšana. Tomēr pirmo darba stundu laikā ir jāpārbauda tās darba veiktspēja.
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3.3. IESLĒGŠANA
Turpmāk minētās darbības apkopes darbu vai citu iemeslu dēļ ir jāveic pēc pirmās ieslēgšanas un ieslēdzot pēc
ilgstoša neizmantošanas perioda.

1. Pārliecinieties, ka ir ievērotas visas instrukcijas, kas iekļautas nodaļā „UZSTĀDĪŠANAS VIETA” un
„UZSTĀDĪŠANA”.

2. Pārbaudiet, vai žāvētavas apvads ir atvērts un gaisa ieejas/izejas vārsti ir aizvērti (ja ir uzstādīti).
3. Ieslēdziet energoapgādi un spiediet vadības paneļa slēdzi „ON/OFF” (ieslēgt/izslēgt) vienu sekundi
(ievērojiet, ka aktivējot žāvētava ieslēdzas ar divu minūšu aizturi).
Tikai ED780-1000 modeļiem
- Pārslēdziet galveno jaudas slēdzi 1. pozīcijā.
- Ieslēdziet žāvētavu pēc astoņām stundām
(ja to neievēro, garantija tiek atcelta).
JA IERĪCES IESLĒGŠANA IR NEVEIKSMĪGA, PĀRLIECINIETIES, VAI FĀZES IR SASLĒGTAS PAREIZI.

4.
5.
6.
7.
8.

Pagaidiet 5–10 minūtes, līdz žāvētava ir nodrošinājusi savus standarta darba parametrus.
Lēnām atveriet gaisa izejas vārstu un pēc tam gaisa ieejas vārstu.
Ja uzstādīts, aizveriet gaisa apvadventili.
Pārbaudiet, vai kondensāta drenāža darbojas pareizi.
Pārbaudiet, vai visi pieslēgtie cauruļvadi ir pareizi pievilkti un nostiprināti.

Pirms žāvētavas atslēgšanas no elektrības padeves izmantojiet slēdzi „ON/OFF” (ieslēgt/izslēgt), lai izslēgtu žāvētavu.
Pretējā gadījumā gaidiet desmit minūtes un pēc tam atkārtoti ieslēdziet žāvētavu, lai līdzsvarotos freona spiediens.

4. APKOPE, TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA UN EKSPLUATĀCIJAS
PĀRTRAUKŠANA
4.1. APKOPE
Uzmanību! Veikt spiediena pārbaudi ar inertu gāzi tikai (hēlijs, slāpekli).

Pirms jebkuriem apkopes darbiem pārliecinieties, lai būtu ievērotas turpmāk minētās prasības.
1. Neviena sistēmas daļa nav zem spiediena.
2. Neviena sistēmas daļa nav pieslēgta elektrības padevei.
 REIZI NEDĒĻĀ VAI IK PĒC 40 DARBA STUNDĀM





Apstipriniet, ka temperatūra uz vadības paneļa displeja ir piemērota.
Vizuāli pārbaudiet, vai kondensāts tiek regulāri novadīts.
Iztīriet acs filtru no kondensāta drenāžas sistēmu.

 REIZI MĒNESĪ VAI IK PĒC 200 DARBA STUNDĀM





Rūpīgi iztīriet kondensatoru ar saspiestu gaisu, nesabojājot kondensatora ribas.
Pēc iepriekš minēto darbu pabeigšanas pārbaudiet, vai žāvētava darbojas pareizi.
Pārbaudiet visu žāvētavā uzstādīto filtru stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet elementus.

 REIZI GADĀ VAI IK PĒC 2000 DARBA STUNDĀM






Pārbaudiet, vai lokanā caurule, ko izmanto kondensāta drenāžai, nav bojāta, un nomainiet to, ja nepieciešams.
Nomainiet elektroniskās drenāžas apkopes bloku (ja tādi ir).
Pārbaudiet, vai visi pieslēgtie cauruļvadi ir pareizi pievilkti un nostiprināti.

Pēc iepriekš minēto darbu pabeigšanas pārbaudiet, vai žāvētava darbojas pareizi.
 IK PĒC 24 MĒNEŠIEM VAI IK PĒC 4000 DARBA STUNDĀM (mod. ED780 ÷ ED1000)
 Nomainiet ventilatora spiediena slēdzi.

4.2. TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA
PIEZĪME. TURPMĀK MINĒTĀS PARĀDĪBAS IR NORMĀLAS DARBĪBAS PAZĪMES, TĀS NAV NOVIRZES.


Regulējamas rotācijas frekvences ventilators (mod. ED18 ÷ ED660).



Ja ierīce darbojas bez noslogojuma vai ar zemu noslogojumu, parādās ziņojums ESA vai ES2.



Pēc slēdža „ON/OFF” (ieslēgt/izslēgt) nospiešanas žāvētava ieslēdzas ar divu minūšu aizturi.
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Traucējumu meklēšana un svarīgas kontroles un/vai apkopes darbības ir jāveic kvalificētam
personālam.
Lai uzturētu žāvētavas dzeses shēmu, sazinieties ar atdzesēšanas speciālistu.

PROBLĒMA

DISPLEJS

Vadības
paneļa
displejs ir
tukšs.

IESPĒJAMAIS CĒLONIS
Līnijā nav strāvas padeves.

Atjaunojiet strāvas padevi līnijā.

ED780-1000
Fāzes nepareizi saslēgtas.

Pareizi saslēdziet fāzes.

Kabeļu montāžas problēmas
Elektroniskā vadības paneļa problēmas
Žāvētava ir izslēgta.

Pārbaudiet kabeļu montāžu; ja problēma netiek novērsta,
nomainiet tos.
Pārbaudiet elektronisko vadības paneli; ja problēma netiek
novērsta, nomainiet to.
Ieslēdziet to, spiežot slēdzi „ON/OFF" (ieslēgt/izslēgt)
vienu sekundi.

Žāvētava ir dīkstāvē.

Pagaidiet divas minūtes un žāvētava ieslēgsies.

Saspiestā gaisa ieeja/izeja darbojas pretējā
virzienā.
Žāvētavā ieplūstošā gaisa caurplūdums
un/vai temperatūra ir lielāka nekā nominālās
vērtības.
Apkārtējā temperatūra ir lielāka nekā
nominālās vērtības.
Kondensators ir netīrs.

Pārbaudiet, vai saspiestā gaisa ieeja/izeja ir pareizi
pieslēgta.

Kondensāta drenāža nedarbojas
(3. att.).
ŪDENS SISTĒMĀ

RISINĀJUMS

Kondensāta drenāža nedarbojas
(4. att.).
Temperatūras kontroles zonde ir nepareizi
novietota vai bojāta.
Kabeļu montāžas vai elektroniskā vadības
paneļa problēmas
Kompresora iekšējā termiskā aizsardzība
ieslēdzas.

Atjaunojiet nominālās vērtības.
Atjaunojiet nominālās vērtības.
Iztīriet kondensatoru.
Iztīriet acs filtru no kondensāta drenāžas sistēmu.
Ja drenāžas solenoīda vārsta spole ir sadegusi, nomainiet
to.
Ja drenāžas solenoīda vārsts ir aizsērējis/sablīvējies,
iztīriet to.
Pārbaudiet elektroniskā vadības paneļa C8 un C9
parametrus; ja problēma netiek novērsta, nomainiet to.
Pārbaudiet, vai kondensāta drenāžai nav zudumu; ja
problēmu nevar novērst, nomainiet apkopes bloku.
Pārbaudiet zondi; ja problēma netiek novērsta, nomainiet
to.
Pārbaudiet kabeļu montāžu un elektronisko vadības paneli;
ja problēma netiek novērsta, nomainiet tos.
Pagaidiet vienu stundu un vēlreiz pārbaudiet. Ja kļūme
netiek novērsta. izslēdziet žāvētavu un sazinieties ar
vietējo „OMI” izplatītāju.

Kompresora elektrisko komponentu
problēmas

Pārbaudiet kompresora elektriskos komponentus.

Bojāts kompresors

Nomainiet kompresoru.

Žāvētavā ieplūstošā gaisa caurplūdums
un/vai temperatūra ir lielāka nekā nominālās
vērtības.
Apkārtējā temperatūra ir lielāka nekā
nominālās vērtības.

Atjaunojiet nominālās vērtības.
Atjaunojiet nominālās vērtības.

Kondensators ir netīrs.

Iztīriet kondensatoru.

Temperatūras kontroles zonde ir nepareizi
novietota vai bojāta.
Ventilatora spiediena slēdzis (ja uzstādīts) ir
bojāts vai izdedzis.
Augsta spiediena slēdzis (ja uzstādīts) ir
bojāts vai izdedzis.

Pārbaudiet zondi; ja problēma netiek novērsta, nomainiet
to.
Izslēdziet žāvētavu un sazinieties ar vietējo „OMI”
izplatītāju.
Izslēdziet žāvētavu un sazinieties ar vietējo „OMI”
izplatītāju.
Izslēdziet žāvētavu un sazinieties ar vietējo „OMI”
izplatītāju.

Gāzes noplūde dzeses shēmā
Bojāts ventilators

Nomainiet ventilatoru.

Aizsardzības drošinātājs ir izdedzis (ja
uzstādīts).

Nomainiet drošinātāju.
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DISPLEJS

ŪDENS SISTĒMĀ

PROBLĒMA

IESPĒJAMAIS CĒLONIS

RISINĀJUMS

Temperatūras kontroles zonde ir nepareizi
novietota vai bojāta.
Gāzes noplūde dzeses shēmā bez
noslogojuma
Temperatūras kontroles zonde ir nepareizi
novietota vai bojāta.

Pārbaudiet zondi; ja problēma netiek novērsta, nomainiet
to.
Izslēdziet žāvētavu un sazinieties ar vietējo „OMI”
izplatītāju.
Pārbaudiet zondi; ja problēma netiek novērsta, nomainiet
to.

Trauksmes signālu sērijas ļoti cieši cita pēc
citas

Sazinieties ar vietējo „OMI” izplatītāju.
Pārbaudiet zondi; ja problēma netiek novērsta, nomainiet
to.

ZEMS SPIEDIENS LĪNIJĀ

Iztvaicētājā veidojas apledojums.

Pārbaudiet elektronisko vadības paneli; ja problēma netiek
novērsta, nomainiet to.
Sazinieties ar mūsu pakalpojumu centru, lai pārbaudītu
gāzes lādiņu.

Aizsērējusi

Gaiss pastāvīgi plūst caur kondensāta
drenāžu. (3. att.).
Gaiss pastāvīgi plūst caur kondensāta
drenāžu Zero Drain. (4. att.).

Pārbaudiet, vai saspiestā gaisa ieeja/izeja ir pareizi
pieslēgta.
Pārbaudiet, vai pieslēgtie cauruļvadi nav aizsērējuši, un
nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkojieties.
Pārbaudiet, vai nav aizvērts vārsts.
Pārbaudiet visu filtru stāvokli.
Drenāžas solenoīda vārsts ir sablīvējies; iztīriet vai
nomainiet to.
Pārbaudiet, vai kondensāta drenāžas laiki, kas iestatīti
elektroniskajā vadības panelī, ir pareizi (C8 un C9).
Pārbaudiet signālu no vadības paneļa: ja tas ir
nepārtraukts, nomainiet vadības paneli.
Pārbaudiet, vai kondensāta drenāžā nav zudumu; ja
problēmu nevar novērst, nomainiet to.

SVARĪGI!
Temperatūras kontroles zonde ir ļoti trausla. Nenoņemiet zondi no tās pozīcijas. Ja rodas problēmas, sazinieties ar vietējo
„OMI” izplatītāju.

3 att.
Kondensāta drenāža

Iztīrīt kondensāta drenāžas solenoīda

Acs filtru

4 att.
Kondensāta drenāža bez zudumiem
Kondensāta drenāža bez zudumiem ir jaunais, elektroniskais drenāžas
novadītājs, to var izmantot ar jebkuru pneimatisko sistēmu. Tas novada
kondensātu, lieki netērējot saspiesto gaisu.
Elektroniskais drenāžas novadītājs automātiski ieslēdzas un tam nav
nepieciešami pielāgojumi. Kondensātu novada, kad, izmantojot elektronisko
sensoru, tiek noteikts kondensāta daudzums integrētajā ūdens savākšanas
tvertnē. Līmeņa sensors vada drenāžas palaišanu un darbības ilgumu, lai
novērstu saspiestā gaisa lieku patēriņu.
Lai novadītāja ieejas stiprinājumos nebūtu gaisa burbuļu, uzstādīšanas beigās
noslogojiet sistēmu ar spiedienu un atkārtoti spiediet taustiņu „TEST”
(pārbaudīt).
Lūdzu, skatiet pievienotajā CD ar drenāža par pilnu instrukcijas.
Uz šo izlādni ir attiecināmi Beko garantijas noteikumi.
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4.3. EKSPLUATĀCIJAS PĀRTRAUKŠANA
Ja nepieciešams, pārtrauciet žāvētavas un attiecīgā iepakojuma ekspluatāciju saskaņā ar vietējo
noteikumu prasībām.
Īpašu uzmanību pievērsiet dzesētājam, jo tas satur dzeses kompresora smēreļļu. Sazinieties ar
atkritumu savākšanas un pārstrādes iestādi.
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