
CompAir BroomWade Cyclon 475SR Kullanma K lavuzu

ÖNSÖZ

Bu kompresörler atmosferik hava içindir, di er gazlar n bas lmas na (s lmas na)
uygun de ildir. Cyclon kompresörleri uzun ömür ve güvenilirlik sa layan, yüksek
performansl  kompresörler olacak ekilde dizayn edilmi tir.

Bu k lavuz, Cyclon kompresörlerinin tesis, hizmete sokma, çal rma ve bak m i lemleri
için gerekli bilgileri verir. Bu k lavuzdaki aç klamalara uyuldu u takdirde kompresör
ünitesinin hizmet ömrü uzar.

Servis i lemleri ve orijinal yedek parça temini, dünya çap ndaki CompAir BroomWade
distribütör (da ) ebekesi taraf ndan yap r. Yedek parça ihtiyac  oldu u zaman,
kullan n lokal (kendi bölgesindeki) distribütöre ba vurmas  gerekir.

Bu k lavuzda yer alan bilgiler k lavuzun düzenlendi i zamandaki bilgilerdir.
Kompresörünüzün servis i lemlerini etkilemeyecek düzeyde de iklikler söz konusu
olabilir. Kompresörünüzün servisini etkileyecek önemli bir de iklik varsa, lokal
CompAir BroomWade distribütörü taraf ndan size bildirilecektir. Buna ra men, üphe
etti iniz herhangi bir konuda, lokal CompAir BroomWade distribütörünü arayabilirsiniz.

Kompresör ünitesi ile ilgili tüm yaz malarda, ünitenin MODEL ve SERI
NUMARASI’n n belirtilmesi gerekir.

Bu k lavuzdaki tüm bas nç de erleri aksi belirtilmemi se, EFEKTIF bas nç de erleridir.
(Efektif bas nç, manometreden okunan bas nçt r.)

Çeviri Notu: Bu k lavuzun orijinalindeki 'Switched Reluctance (SR)' deyimleri Türkçe'ye
'Tetiklenmi  Relüktans' olarak çevirilmi tir.
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CYCLON 475SR V DALI HAVA KOMPRESÖRLER

KULLANMA KILAVUZU
Seri Numaralar  Referans  :

F170-0112

Türkçe'ye Çeviren ve Düzenleyen : Erdo an Tan

NDEK LER
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Ek 1 - Elektrik Ba lant lar
Ek 2 - Ana Boyutlar
Ek 3 - Bas nç Sistemleri ve
          Ta nabilir Gaz Konteynerleri
          Talimatnamesi 1989
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KILAVUZUN A T OLDU U KOMPRESÖRE N B LG LER

TEKN K VER LER

MODEL : Vida Seri Numaras  :

Seri Numaras  : Motor Seri Numaras  :

l : Ya  Deposu Seri Numaras  :

Maksimum Bas nç :  Tarihi :

kW :

Motor Devir Say  (d/dk) : Kompresör Ya  :

Voltaj ve Frekans : Ya  Kapasitesi :

m3/dk : Motor Rulmanlar  Gresi :
(varsa)

COMPAIR BROOMWADE D STR BÜTÖRÜ

Ad  :

Adresi :

Telefon :  Fax :

Ilgili Ki iler : Sat  :

Servis :
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MODEL TANIMLAMASI

C 4 7 5 SR

A B C C D

A = SER  (V DALI KOMPRESÖR) ................................................................... CYCLON
B = V DA BÜYÜKLÜ Ü ................................................................................................. 4
C = MOTOR GÜCÜ (kW) ....................................................................................... 75 kW
D = TET KLENM  RELÜKTANS YÖNTEML  SÜRÜLÜ  (*) ................................. SR

(*) Switched Reluctance Drive (SR Drive)

LG  D ER YAYINLAR

Model Yay n Ad Parça Numaras

Cyclon 475SR  Bak m/Onar m K lavuzu AC20160-1629
Cyclon 475SR  Parça Listesi (Birden çok dilde.) C20160-1615

Yukar da ad  geçen yay nlar CompAir BroomWade distribütörlerinden istenebilir.
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GARANT

CompAir BroomWade’in Türkiye distribütörü TAHA  taraf ndan belirlenen ko ullara uygun olarak,
sat lan her CompAir BroomWade kompresör ünitesi garanti kapsam ndad r. Garanti ko ullar  ile ilgili
ayr nt  bilgiler TAHA  taraf ndan ayr ca verilir.

BAKIM

Kompresör ünitesinin problemsiz çal mas  sürdürebilmesi için,  periyodik bak n bu k lavuzun
‘Bak m’ bölümünde verilen bilgilere uyularak yap lmas  önemlidir.  Bak m yada onar m s ras nda
gerekli yedek parça olarak, sadece orijinal (TAHA  taraf ndan ithal edilip, da lan) CompAir
BroomWade yedek parçalar  kullan lmal r.

UYARI!

Orijinal olmayan yedek parça ve/veya tavsiye edilmeyen ya , ar zaya yada performans kayb na neden
olabilir.  Hangi yedek parçalar  ve ya  kullanaca , size sadece TAHA  tavsiye edebilir.

TAHA n servis, yedek parça ve ya  tavsiyelerine ayk  hareket edilmesi durumunda,
     ortaya ç kabilecek ar zalar  GARANTI kapsam na girmeyecektir.

TAHA  yetkili servisleri d nda yap lan bak m/onar m çal malar n neden olaca  ar zalardan ve
zararlardan TAHA  veya CompAir BroomWade sorumlu tutulamaz. TAHA n onay  al nmadan

yap lan de ikliklerin ve servis i lemlerinin tüm sorumlulu u kompresörün sahibine aitdir.

Giri   4



CompAir BroomWade                                                                   Cyclon 475SR Kullanma K lavuzu

Emniyet Prosedürleri  I-1

1
EMN YET PROSEDÜRLER

Genel .................................................................................. 2

Dikkat, Uyar  ve Not Aç klamalar  ...................................... 2

Genel Emniyet Tedbirleri .................................................... 3

Yerle tirme Tedbirleri ......................................................... 4

Çal rma Tedbirleri ........................................................... 4

Bak m ve Onar m Tedbirleri ................................................ 6

Yang na Kar  Tedbirler ...................................................... 7



CompAir BroomWade                                                                   Cyclon 475SR Kullanma K lavuzu
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EMN YET PROSEDÜRLER

1. GENEL

Birçok i  kazas  çal rken temel emniyet kurallar na yada talimatlar na uymamaktan kaynaklan r. Kompresör
ünitesini çal rken yada herhangi bir bak m/onar m i lemini yaparken, ilgili personel i ci sa  ve i
güvenli i mevzuat na uygun olarak, gerekli emniyet tedbirlerini alm  olmal r.  ( ngiltere'deki kullan lar n
1974 tarihli ' ci Sa  ve  Güvenli i' yasas na, Elektrik Mühendisleri Kurumu'nun talimatnamelerine, 1989
tarihli 'Bas nç Sistemleri ve Ta nabilir Gaz Konteynerleri' talimatnamesine uygun hareket etmeleri gerekir.)

CompAir BroomWade potansiyel risk ta yan her durumu aç klam  olamayaca  dikkate alarak, bu
lavuzdaki uyar lar n yan ra, personelin herhangi bir i i yaparken yada alet kullan rken, yapt  i le ve

kulland  aletlerle ilgili tüm emniyet tedbirlerini almas  gerekti ini hat rlat r. Personel yapt  i in hem
kendisini, hem de ba kalar  riske sokmayaca na ve kompresör ünitesine zarar vermeyece ine emin
olmal r.

Standard (Genel maksatl ) CompAir BroomWade hava kompresörleri patlay  yada patlay  olabilecek
atmosferde (hava ortam nda) kullan lmaya uygun de ildir. Böyle bir ortamda çal acak (standard) kompresör
yang na neden olabilir yada yang n ortam nda (yang n var iken) çal an kompresör (personel aç ndan, hayati)
tehlike olu turabilir.

'Emniyet Prosedürleri' ba  alt nda aç klanan tedbirlerin ihmal edilmesi, tehlikeli bir çal ma (uygulama,
davran ) yada kompresör ünitesinin yanl  kullan lmas  anlam na gelir.

2. D KKAT, UYARI VE NOT AÇIKLAMALARI

2.1 Dikkat

Ölümle yada yaralanma ile sonuçlanabilecek i lemlere dikkat çekmek için kullan lan yaz lar, bu k lavuzda
‘D KKAT’ ba  alt nda yer al r. Makina üzerinde kullan lan dikkat etiketleri ve semboller  a daki gibidir.

                       D KKAT: TEHL KE         WARNING: RISK OF DANGER

                    D KKAT: ELEKTR K         WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

         D KKAT: YÜKSEK BASINÇ         WARNING: RISK OF HIGH PRESSURE

              D KKAT: SICAK YÜZEY         WARNING: RISK OF HOT SURFACES

           D KKAT: KILAVUZU OKU         WARNING: CONSULT MANUAL
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             WARNING: ENTRY DELAY - ENERGISED CAPACITORS

KKAT: KONDANSATÖRLER N  ELEKTR K YÜKÜ BO ALMADAN AÇMAYIN

2.2. Uyar

Bu k lavuzda ‘UYARI’ ba  alt nda yer alan yaz lar, kompresör ünitesine zarar verebilecek yanl  i lemlere
ili kin uyar lar  kapsar.

2.3 Not

Bu k lavuzdaki aç klamalar n baz lar na, ‘NOT’ olarak ba layan ekler yap lm r. Bu tip ekler, aç klanan i in
yada i lemin daha kolay ve daha do ru yap lmas  amac yla verilen ayr nt  bilgilerden olu ur. Notlar, parantez
içinde verilen ayr nt lardan farkl  olarak, özellikle dikkat çekmeleri için ba kl  yaz rlar.

3. GENEL EMN YET TEDB RLER

Temizlik için bas nçl  hava kullan yorsa, bas nçl  hava kullan  ile ilgili kurallara uyulmal r. Bas nçl  hava
ile çal an ki iler havay  (do rudan) kendi vucutlar na yada ba kalar n vucutlar na tutmamal r. Haval  alet
kullan rken koruyucu gözlük tak lmal r. Giysilerdeki kirleri temizlemek için bas nçl  hava kullan lmamal r.
(Derinin delinmemesi veya y rt lmamas  için vucuda hava tutulmaz, havan n sürükleyece i parçac klar n
gözlere zarar vermemesi için gözlük kullan r.)

Bas nçl  havay  hortuma vermeden önce, hortumun serbest ucu emniyetli bir ekilde tutulmal r. Hortumun
serbest ucu tutulmad  takdirde, hortum k rbaç gibi sallanarak, etraf ndaki insanlara ve darbeye kar  hassas
cisimlere çarpabilir.

r yükleri kald rken, dü me yada savrulma tehlikesine kar , gerekli tedbirler al nm  olmal r. Yükü
kald rmak için kullan lacak donan m (özellikle zincir, halat, kanca gibi parçalar) kontrol edilmeli, kald rma
donan na ait tüm parçalar sa lam ve kald lacak yüke uygun olmal r. Kald rma donan  lokal emniyet
kurallar na (Türkiye’de geçerli kanun, yönetmelik ve talimatlara) uygun olmal r.

Zincir yada halatlar kald rma gözlerine sokularak, yük kald lmamal r. Kald rma gözlerine kanca sokularak
yada uygun bir pranga tertibat  kullanarak, yük kald lmal r. Yük kald rken, halatlar keskin kö elere
sürtmemelidir.

Yükü dengeli olarak kald rabilmek için, gerekirse iki kald rma gözü yada kanca aras nda bir dengeleyici çubuk
kullan lmal r. (Yükü yayarak kald rmak için...)

Yükü kald rken, kald rma ivmesi ve h  emniyet s  a mamal r. Zorunluluk yoksa, yük havada as
rak lmamal r. Kald lan yük zorunlu olarak havada as  b rak lacak ise, yükün alt na yada yak na

personel sokulmamal r.
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4. YERLE RME TEDB RLER

Yerle tirme (Tesis etme) i i yetkili yöneticinin gözetimi alt nda, uzman personel taraf ndan yap lmal r.

Kompresör ünitesi ile elektrik ebekesi aras nda, kompresörün gücüne ve çekece i ak ma uygun alter
donan  yer almal r. (Devre kesicisi ve sigortalardan olu an donan m...)

Yan  gaz ve buharlar n kompresör emi ine ula mas  önlenmelidir. Kompresör emi ine yan /patlay  gaz
veya buharlar n ula mas , yang na yada patlamaya yol açabilir.

Kompresörün hava emi ine bez yada giysi (tekstil) parçalar n kaçmas  (girmesi) ihtimaline kar , dikkatli
olunmal r.

Ünite ç  borusundan hava ebekesine veya hava deposuna yap lan ba lant , do ru ve maksimum çal ma
bas nc na uygun olmal r. Ünite etraf nda tutu abilir (yan ) maddeler bulunmamal r.

Birden çok kompresör ünitesinin besledi i hava ebekelerinde, herhangi bir kompresör ünitesinin bak ma
al nabilmesi için, her kompresör ünitesinin ç na vana (küresel vana) konulmas nda yarar vard r. Bak
yap lan ünitede bas nç olmamas  için ve hava ebekesinin kullan na devam edilebilmesi için, bak m
süresince ünitenin ç ndaki vana kapal  tutulur.

Minimum bas nç valfi üniteyi bas nçl  hava ebekesinden izole etmek için kullan lmaz; bu nedenle, minimum
bas nç valfine güvenerek, ünite ç na vana koymaktan vazgeçilmemelidir. Ünite ç na konulan vanan n
yan ra, ünite ile ba lant  olan (olacak) bas nçl  hava kurutucusu ve filtre donan mlar  by-pass’layabilmek
(köprüleyebilmek) için, gereken yerlere by-pass vanalar  (küresel vana) konulmal r.

Herhangi bir kompresör ünitesi ile hava ebekesi aras nda (ba lant  kesen vanadan önce) emniyet valfi yer
almal r. CompAir BroomWade kompresör ünitelerinin ya  ay  depolar na, standard donan m eleman
olarak, emniyet valfi monte edilmi tir.

Ünitenin ba lanaca  (ba land ) hava ebekesinin deposuna (depolar na), (her bir) depoya giren havay
bo altmaya yetecek kapasitede, (bir) emniyet valfi monte edilmelidir.

5. ÇALI TIRMA TEDB RLER

Kompresör ünitesi yetkili yöneticinin gözetimi alt nda, uzman personel taraf ndan çal lmal r.

Ünite kap lar  aç k iken yada kapaklar  sökülmü  iken çal lmamal r. (Ya  ay  depodaki ya  gözleme
durumu hariç.)

Üniteye monte edilmi  emniyet ayg tlar , muhafaza ve yal m elemanlar  asla ç kar lmamal  yada
bozulmamal r.

Kompresör ünitesi (sadece) dizayn edildi i voltaj ve frekansa sahip (uygun) elektrik ebekesine ba lanmal r.

Kompresör ünitesinde öldürücü voltajlar kullan lmaktad r. Elektrik sistemi üzerinde çal rken, a  dikkat
gösterilmelidir.
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! D KKAT !

• Starter bölmesinin (dolab n) kap  (kapa ) açmadan önce, elektrik ebeke ba lant  (ana
alterden) kesilmeli ve DC (do ru ak m) ba lant  (hatt ) kondansatörlerinin yeterli düzeyde bo almas

için, 12 dakika beklenmelidir. e ba lamadan önce, kondansatörlerin (elektrik yükünün) tamamen
bo al p bo almad  kontrol edilmelidir.

Otomatik Start/Stop sistemi olan bir ünitenin display (gösterge) paneli yak na, “BU ÜN TE UYARMADAN
ÇALI AB R” yazan bir tabela (levha) konulmal r.

Otomatik Restart (Yeniden Çal rma) donam  (ayg ) olan bir ünitenin display (gösterge) paneli yak na ve
ünite içerisinde olmak üzere, starter kontaktörleri yak na “BU ÜN TE ELEKTR K VER LD  ANDA
OTOMAT K OLARAK ÇALI ACAKTIR”  yazan bir tabela (levha) konulmal r.

Üniteye uzaktan kumanda donan  (ayg ) monte edilmi  ise, “BU ÜN TE UZAKTAN KUMANDA LE
ÇALI TIRILAB R” yazan iki tabela (levha), biri ünite d nda, di eri kontrol dolab  (kompartman )
içerisinde olmak üzere, kolay görülebilecek yerlere konulmal r.

leri düzeyde emniyet sa lamak için, uzaktan kumanda edilen üniteleri çal rmadan önce, uzaktan kumanda
donan  yak nda kolayca görülebilecek bir yere, “ÜN TE ÜZER NDE ÇALI AN TÜM PERSONEL N
ÇEK LD NDEN EM N OLMADAN KOMPRESÖR ÜN TES  ÇALI TIRMAYIN” yaz  veya ayn
anlam  ta yan ba ka bir yaz  içeren tabela (levha) konulmal r.

Normal çal mas  sürdürürken, ünitenin içerisindeki s cakl n 120 °C’nin üstüne ç kmas , so utma sistemi
ve/veya emniyet tertibat  taraf ndan önlenir. Ünite yüksek s cakl a kar , kendili inden korunur.

Kompresörün içinde a  yüksek s cakl k olu tu u görünüyor (indikatör a  yüksek s cakl  gösteriyor) ise,
kompresör (stop etmemi se) stop ettirilmeli ve bu s cakl k art n nedeni ara lmal r. Hemen (K sa bir
süre) önce stop ettirilmi  (veya etmi ) olan kompresör ünitesi üzerinde çal rken, s cak metal parçalara ve

cak ya a kar  (de erek, dokunarak yanmamak için) dikkatli olunmal r.

Kompresör ünitesi data plaketinde (etiketinde) belirtilen nominal bas nc  a an bir bas nçta çal lmamal r.

Kompresör ünitesi ‘Ba ca Özellikler’ bölümünde belirtilen ortam s cakl  alt ve üst s rlar n d na ç kan
ortam s cakl klar nda çal lmamal r.

ngiltere’de geçerli ‘Noise at Work Regulations 1989’ düzenlemesine göre, 85 dB (A) ve daha yüksek gürültü
seviyelerinde kulakl k tak lmas  tavsiye edilir.  CompAir BroomWade kompresör üniteleri, tüm kap  ve/veya
kapaklar  kapal  iken, 85 dB’in alt nda (kullanma k lavuzunda belirtilen de erde) gürültü üretirler. Gürültülü
bir ortamda yerle tirilmemeleri (tesis edilmemeleri) durumunda, CompAir BroomWade kompresör üniteleri
yak nda kulakl k takmak gerekmez. (Gürültü seviyesi “Ba ca Özellikler” bölümünde verilmi tir...)

Gürültünün haberle meyi engellememesi için gereken tedbirler al nmal r. (Bu amaçla ses izolasyonu yap r
veya kl  uyar  donan  kullan r. Baz  yerlerde kulakl k vas tas  ile veya yüksek ses seviyesi olan ayg tlar
vas tas  ile haberle me gerekebilir.)
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6. BAKIM VE ONARIM TEDB RLER

Bak m, onar m yada de iklik i lemleri, yetkili yöneticinin gözetimi alt nda, uzman personel taraf ndan
yap lmal r.

Parça de tirmek gerekti i zaman, sadece CompAir BroomWade’in orijinal yedek parçalar  kullan lmal r.
(CompAir BroomWade Genuine Parts...)

Ölçüm, test yada ayarlama yapmak için zorunlu olmad kça, elektrik verildi i süre içerisinde starter ( alter,
yolverici) dolab  (kompartman ) aç lmamal  ve elektrik ta yan (elektrik ile yüklü) parçalara
dokunulmamal r. Test, ölçüm yada ayarlama i lemleri, sadece bu i in uzman  olan personel taraf ndan,
uygun alet ve elektrik çarpmas na kar  koruyucu donan m (eldiven, giysi v.b.) kullan larak yap lmal r.

Ünite kasas ndan herhangi bir paneli (kapa ) sökmeden önce veya monte edilmi  herhangi bir parçay
sökmeden önce, u haz rl klar yap lmal r:

1. Ünite elektrik ebekesinden izole edilir. Üniteyi elektrik ebekesinden izole etmek için, alter  aç r (devre
kesilir) ve sigortalar ç kar r.

2. alter (Devre kesicisi) panosu (tablosu) üzerine ve ünitenin display (gösterge) paneli üzerine, “ÇALI MA
YAPILIYOR, ELEKTR K VERMEY N” yaz  tabela (levha) konulur.

3. Ünite ç nda, üniteyi hava ebekesinden izole etmek için kullan lan vana kapat r. “ÇALI MA
YAPILIYOR, AÇMAYIN” yaz  tabela (levha) konulur.

4. Blowdown sisteminin çal p, ya  ay  depodaki bas nçl  havay  tamamen bo altt ndan emin olunur.
(Manometre kontrol edilerek.)

5. Bas nç gösterge de erlerinin (yazmaçlar n, recist rlar n) s r oldu u görülür. Separatör (Ya  ay )
 taraf ndaki bas nç (bas nçl  hava), diferansiyel bas nç indikatörüne giden hortum gev etilerek, tahliye

edilir (bo alt r). Separatör önünde (kalan) bas nç varsa, ya  ay  deponun ya  doldurma tapas  yava ca
gev etilerek (bas nçl  hava) tahliye edilir ve (sonra) tapa (tekrar) s r.

Sadece CompAir BroomWade’in onaylad   (tavsiye etti i) ya lar ve gresler kullan lmal r.  Kullan lan
ya lar çal ma ko ullar na ve ilgili emniyet talimatnamelerine uygun olmal , yanma yada patlamaya yol
açmamal , ayr mamal , zararl  gazlar olu turmamal r.

Ünitenin içindeki ve etraf ndaki (dökülmü  yada s zm ) ya  birikintileri, bak m i inden önce ve sonra olmak
üzere, mutlaka (daima) temizlenmelidir.

Ünitenin çal lmas  ve bak  ile ilgili talimatlara tam olarak uyulmal r. Tüm yard mc  aksam ve emniyet
ayg tlar , sa lam ve do ru çal acak durumda olmal r. Bas nç ve s cakl k göstergelerinin do rulu u, düzenli
olarak kontrol edilmelidir. Kabul edilebilir toleranslar n d na ç kan göstergeler (ayg tlar) yenilenmelidir.

Kompresör ünitesi daima temiz tutulmal r. Komponentlerin aç kta kalmamas  gereken (vida giri  portu gibi)
mlar , bak m/onar m i lemleri bitene kadar, temiz bir bez yada bant ile örtülmelidir.

Motor, hava emi i, elektrik ve regülasyon devresi komponentleri (parçalar , elemanlar ), buharla temizlik
yap lacak ise, buhar/nem giri ine (s zmas na) kar  korunmal r.
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Kaynak yap rken ve alev yada k lc m ç karan ba ka bir i lem yap rken, gereken dikkat gösterilmelidir.
Birbirine çok yak n parçalar n birine kaynak yap rken, di eri (di erleri) tutu mayan malzemeden yap lm
örtü veya perdelerle korunmal r. Kaynat lacak, kesilecek veya ta lanacak parçan n (etkilenecek kadar)
yak nda içinde ya  olan yada ya lanm  bir parça var ise, ilk önce yap lmas  gereken, ya n bo alt lmas  ve
kalan ya  art klar n buhar püskürterek temizlenmesidir.

Ünitenin içini veya herhangi bir parças  kontrol etmek için, alev ç kararak k veren aletler
kullan lmamal r. (Gaz lambas , çakmak  v.b. aletler...)

Ya  ay  depo ve di er bas nçl  kaplara kaynak yap lmamal r. Bas nçl  kaplar n orijinal durumu
korunmal , de iklik yap lmamal r.

Kompresör ünitesinin herhangi bir parças  sökmeden önce, tüm a r ve hareketli parçalar n emniyete
(sa lama) al nmas  gerekir. (Dü meleri veya kaymalar  önlenmelidir.)

Bak m ve/veya onar m i lemlerinin tamamlanmas ndan sonra, ünite içerisinde alet, serbest parçalar ve bez gibi
art klar b rak lmamal r.

Elektrik ebeke ba lant n veya motor ba lant lar n yeniden yap lmas  durumunda, motorun dönü  yönü
(bir an için motora yol vererek) kontrol edilmeli ve yanl  ise düzeltilmelidir.

Valfler, filtre elemanlar , so utma havas   bölmeleri, hava borular  ve kompresör çal rken içinden hava geçen
di er komponentler, tutu abilir (alevlenebilir) s larla temizlenmemelidir. Tutu mayan cinsten s  temizleyici
olarak, klor bile ikleri kullan lacaksa, serbest kalacak toksik (zehirli) buharlara kar , gereken tedbirler
al nmal r.

Karbon tetraklorid kullanmay n! (Yasakt r...)

Komponentleri (Kompresör ünitesinin ana parçalar ) ve makina (ayg t) parçalar , asit, alkali (baz), deterjan
cinsinden maddelerle temizlerken; deriyi, gözleri, burun ve bo az  tahri  olmaktan korumak için, bu tip
maddeleri s çratmaktan kaç lmal , koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullan lmal r. Bu maddelerin pusu
(buhar ) solunmamal r. Suyun ve sabunun kolayca ula labilir (bir yerde) olmas na dikkat edilmelidir.

Kondensat (Yo um), eskimi  ya , kullan lm  filtre elemanlar  ve di er parçalar ile art k malzemeler d ar
at rken, su kaynaklar n ve havan n (ate  yak larak) kirletilmemesi gerekir. At k maddeler konusunda çevre
koruma mevzuat na uyulmal  ve do aya zarar verecek yakla mlardan mümkün oldu unca kaç lmal r.

7. YANGINA KAR I TEDB RLER

Yanm  yada a nm  komponentleri tutarken, çok dikkatli olunmal r. Baz  komponentler, yüksek
cakl k ve ate in etkisiyle ayr p, (vucuda temas etti i zaman) daha çok zarar verebilecek hale gelen,

floroelastomer malzemeler içerir. Dolay yla; yanm  veya a nm  cisimlere temas eden yerde, kal  deri
ve doku hasar  ile sonuçlanabilecek, iddetli ac  veren yan k (yara) olu abilir.
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GENEL TANIM

1. KOMPRESÖR

CYCLON 475SR  ünitesi, hava so utmal , tek kademeli vidal  kompresör ünitesidir.  Kompresörün vida ad
verilen hava kafas  (air end, rotary screw), elastik kaplin vas tas  ile, Tetiklenmi  Relüktans tipi (Switched
Reluctance Drive, SR Drive) motor taraf ndan sürülür. ('Tetiklenmi  Relüktans' veya sembolik ad yla, SR
Drive yöntemiyle çal an motor 'SR Drives Limited' irketinin lisans  alt nda üretilmi tir.)

Kompresör ünitesi sürücü motor, vida (air end), ya  ay  depo, ya  so utucusu, nihai so utucu (hava
so utucusu), fan, starter ( alter) ve elektronik kontrol (controller) donan  kapsar.  Ünite bir ana asi
(baseframe) üzerine monte edilmi  ve akustik yal  olan çelik panellerle (kapaklarla) kapat lm r.  Aç p
kapanabilen yada ç kar labilen paneller (kapaklar) ve mente eli kap lar, günlük (rutin) bak m yap lmas na
olanak sa lar.

2. V DA (AIR END)

Hava, tek kademeli, pozitif yerde tirmeli, ya  enjeksiyonlu bir döner vida tipi kafa (rotary screw air end)
taraf ndan bas r. Vida Cyclon tipidir. Cylon vida erkek rotor ve di i rotor olarak adland lan, iç içe geçmi ,
bir çift helisel vida rotoruna sahiptir. Erkek rotor d ar dan hareket alacak ekilde, her iki rotor kapal  bir
gövde içerisine, yatay olarak monte edilmi dir.

Cyclon vidan n erkek rotorunun çap  di i rotorunun çap ndan büyüktür. Di i rotorun be  yivine (olu una),
erkek rotorun dört lob’u (ç nt ) kar k gelir. (Yivlerin ve loblar n görünü ünden dolay , kompresörün ana
eleman na -hava kafas na- vida ad  verilmi tir.)

Rotorlar (kompresyon çevrimi s ras nda, loblar aras ndaki geri tepmeyi minimum seviyede tutabilmek için)
asimetrik profillidir. Asimetrik profil, s zd rmazl k (kaçak önleme) ve emniyet aç ndan avantaj sa lar.

Vida ç  taraf nda, erkek rotor bir adet konik rulman ile, di i rotor iki adet simetrik yerle tirilmi  konik
rulman ile yataklan r. Her iki rotorun giri inde, birer adet a r hizmet tipi paralel rulman yer al r. (Konik
rulmanlar radyal ve eksenel yükleri kar lar, paralel rulmanlar radyal yükleri kar lar. A r hizmet ko ullar
alt nda kullan lacak paralel ve konik rulmanlar, a r hizmet tipi veya makaral  rulman denilen rulman tipleri
aras ndan seçilir...)
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3. TET KLENM  RELÜKTANS SÜRÜCÜSÜ VE ELEKTRON K KONTROL ÜN TES

SR Drive ( ngilizce okunu un Türkçe yaz  ile 'ES-AR Drayv' yani SR Sürücü/Sürülü ) sistemi vidan n
dönme h  ayarlayarak (de tirerek), kompresör taraf ndan bas lan hava miktar   regüle (kontrol) eder.
Böylece, kompresörün bast  havan n debisi (SR sürülü  sistemi sayesinde, ayr ca bir emi  regülatörü
kullanmadan) kullan n hava ebekesinin hava talebine (ihtiyac na) göre de tirilir (düzenlenir, dengelenir).

Bu yöntemin (SR Sürücü'sünün) kullan lmas , kompresörün enerji (elektrik) sarfiyat n sadece talep edilen
hava miktar na (debisine) ba  olmas  dolay yla, yüksek ve dü ük kapasiteli çal mada (sabit devirli
kompresör ünitesi tiplerinin aksine) ayn  verimin (enerji dönü üm veriminin) elde edilmesini sa lar. (Sabit
devirli sistemlerde, dü ük kapasitede çal rken özgül -m3/dk hava debisi ba na- enerji sarfiyat  -tam
kapasitede çal maya k yasla- yüksek olur.)

SR Drive sistemi yüksüz (bo ta) çal ma ihtiyac  ortadan kald r. Bas nçl  hava talebi olmad  zaman SR
motoru (otomatik olarak) durdurulur ve motorun yeniden çal lmas  için start s kl  s rlamas  (bir dakika
içinde en çok kaç kez start yap labilece i gibi, standard asenkron motor s rlamas ) olmaks n, istendi i
zamanda ve (istenen) s kl kta (kontrol sistemi taraf ndan, otomatik olarak) yeniden start verilebilir. SR tipi
sürülü  (tahrik, hareket ettirme) kullan n bas nçl  hava sistemindeki ( ebekesindeki) bas nc n daha hassas
(ileri) düzeyde korunmas  (sabit tutulmas ) sa lar. Dolay yla, daha yüksek (iyi) hava besleme (basma)
kalitesi elde edilir.

Motor manyetik çekim prensibine göre çal r. Stator sekiz kutupludur ve rotor dört kutupludur. Stator
kutuplar na elektrom knat s olu turacak biçimde bobin sar lm r. Elektrom knat slar (faz A ve faz B olmak
üzere) herbiri dört bobinden olu an iki guruba ayr lm r. Bu ekilde düzenlenmi  stator kutuplar n rotor
kutuplar  çekmesi ve böylece, rotor kutuplar n stator kutuplar  ile hizaya gelmeye zorlanmas  sonucunda,
rotor döner.

SR motorun stator sarg lar  kutuplarla birlikte (vakum yap larak emdirilen) reçine kaplanm  olup, toz ve
korozyon direnci oldukca yüksekdir. Rotor 4 kutuplu demir aft (mil) niteli inde olup, rotor üzerinde elektirik
ak  geçen bobinler bulunmaz. Böylece, (rotor üzerinde ak m ta yan bobinler yer almad  için) rotor so uk
çal r ve bunun sonucunda, yatak (rulman) ömrü uzar.

Sürekli dönme stator fazlar  do ru s rada tetikleyerek sa lan r. Rotor üzerinde yer alan bir pozisyon (konum)
sensörü SR Drive kontrol sistemine (controller' na) pozisyon bilgisini ileterek, motor fazlar n do ru
zamanlanmas na yard mc  olur.

Mikroi lemci esasl  olan kompresör kontrol sistemi ve SR Drive kontrol sistemi tekbir kontrol ünitesi
biçiminde (içinde) bulunurlar. Kontrol ünitesi operatör tu lar  (operatör keypad'ini) ve göstergeleri
(display'leri) de kapsar.

Geyt ( ngilizce yaz  ile 'Gate', Türkçe'de genel olarak 'Kap ') sürücü kart , güç besleme ( ngilizce ad  'power
electronic') devreleri ile mikroelektronik devrelerini birbirinden ay rarak, dört adet yal lm  geyt tipi bi-polar
transistörden ( ngilizce ad  'insulated gate bi-polar transistor' veya k saca 'IGBT') olu an güç tetikleyicisi için
izleme (takip, gözleme) ve koruma olana  sa lar. Bu dört transistör (IGBT) eletronik kontrol sistemi ile
ba lant  olarak, motor fazlar  aç p/kapayarak (on/off yaparak yani ba layarak ve keserek) SR motorun
torkunu (döndürme momentini) ve devir say  (dönme h ) belirler (ayarlar).
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4. KORUMA VE EMN YET DONANIMI

Elektrik kontrol sistemi dahilindeki koruma ve uyar  devrelerine ek olarak, a da aç klanan koruyucu
donan m elektronik kontrol sistemine ba lan r yada tek ba na koruma/emniyet görevini yapar:

4.1 Emniyet Valfi

Ya  ay  depo üzerine monte edilen emniyet valfi, bas nçtaki a  yükselmenin kontrol sistemi taraf ndan
önlenememesi durumunda, bas nçl  havay  atmosfore bo altarak, üniteyi a  yüksek bas nc n ortaya

karaca  tehlikelerden korur. Emniyet valfi normal yada dü ük bas nç de erlerinde kapal  kal r, ayarland
bas nç de eri a ld  anda aç r. (Kontrol sistemi ar za yapmad kca yada ayar  bozulmad kca, emniyet valfine
görev dü mez.)
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4.2 Blowdown Sistemi

Kompresör, ‘STOP’ switch’i  vas tas yla yada otomatik olarak stop ettirildi i anda, blowdown sistemi devreye
girerek, ya  ay  depo (dolay yla ünite) içerisindeki bas nçl  havay  atmosfere bo alt r. Blowdown sistemi
kompresörün yeniden çal mas  durumunda, ana motorun yüksüz kalk  yapmas  sa lar.

4.3 Minimum Bas nç Valfi

Ya  ay  deponun ç nda, depo kapa na monte edilmi  olan minimum bas nç valfi, depo içerisindeki
bas nç istenen s r de erine (minimum aç lma bas nc na) ula ncaya kadar kapal  kal r. Minimum bas nç
valfinin belirledi i alt limit bas nc na (minimum aç lma/ç  bas nc na) ula ncaya kadar havan n ç a
verilmemesi, kompresöre yol verildi i anda s r olan bas nc n h zla istenen en dü ük de ere yükselmesini
sa lar. Ya  ay  depodaki havan n bas nc  dü tükce depodan ç  h  artaca ndan, yüksek h zl  havan n
kendisi ile birlikte a  miktarda ya  da ünite d na ta mas  önlemek için, alt s r bas nc  (minimum
bas nç) önem kazan r. Sonuç olarak, ünite çal rken minimum bas nç valfinin görevi; kalk  yapan (yol
verilen) kompresörün acil ihtiyac  olan kontrol havas  bas nc n h zla yükselmesini ve a  miktarda ya n
ünite d na sürüklenmemesi için gerekli alt s r bas nc n korunmas  sa lamakt r. Minimum bas nç valfi
ayn  zamanda bir geri dönü süz (çek) valf olup, ünite stop halinde iken, hava ebekesindeki bas nçl  havan n
ünite içerisindeki ya  ay  depoya geri dönmesini önler.

4.4  Emniyet (Acil Stop) Butonu

Uluslararas  emniyet kurallar na (talimatlar na) uygun olarak, acil durumlarda kullan lmak üzere, ünitenin
display (gösterge) paneline bir emniyet (emergency stop) butonu konulmu tur.

4.5 A  (Yüksek) Bas nç Switch i

Ya  ay  depoya ba lanan yüksek (a ) bas nç switch’i (presostat’ ), emniyet valfinin açma de erinin
alt nda bir bas nç de erine ayarlanm r. Ya  ay  depodaki bas nc n a  yükselmesi durumunda, switch
(presostat) kompresörü durdurur.

4.6 Skavenç (Kaçak Ya  Geri Dönü ) effaf Hortumu

Ya  ay  depodan vidaya dönen kaçak ya n görülebilmesi için, skavenç hatt nda effaf bir naylon hortum
yer al r. Böylece, separatörden geçen (kaçan) ya n miktar  (fazla olup olmad ) ve skavenç hatt n t kan p

kanmad  anla labilir.
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5. HAVA/YA  S STEM

5.1 Tan m

Hava/Ya  sistemi; emi  filtresi, vida (air-end), ya  ay  depo, separatör, minimum bas nç valfi, ya  ve hava
so utucusu (ya  so utucusu ve nihai so utucu), termostatik bypass valfi ve ya  filtesini kapsar. Sistem
içerisindeki ya n dola , ya  ay  depo ile vida aras ndaki bas nç fark  sayesinde gerçekle ir.

5.2 Çal ma

Hava vida (18) içerisine emi  filtresinden (19) geçerek girer. Rotorlar n dönmesi sonucunda vida içerisine
emilen hava, (vida içerisinde) ya  enjeksiyon deli inden vidaya enjekte edilen ya  ile kar r. Ya  ile kar an
hava rotorlar döndükce, daha çok s arak, ç a do ru bas r.  Vidadan ya  ay  depoya (12) geçen
hava/ya  kar  içerisindeki ya n büyük bir k sm  depo dibinde toplan rken, hava ve havaya kar
(havadan ayr lmam ) ya  zerreleri separatöre (6) yönelir. Separatöre gelen hava separatörü geçerken, ya
zerreleri separatör giri inde kal r ve (separatörün alt nda topland ktan sonra) depo dibine damlar.

Separatörden geçen çok az miktarda (kaçak) ya  separatör dibinde toplan r ve buradan skavenç (kaçak ya
geri dönü ) hatt na (11) geçerek, vidaya geri döner.  Skavenç hatt nda yer alan bir solenoid valf (10)
kompresör durduruldu u zaman kapanarak, (bas nç alt ndaki) ya n (s r efektif bas nc ndaki vida hava
giri ine yönelerek) hava emi  fitresine geçmesini önler.

Separatörü geçen (ya dan ay lm ) hava minimum bas nç valfine (7) gelir. Minimum bas nç valfi giri indeki
havan n bas nc  4 bar yada daha çok ise, (valf aç k oldu u için yada aç laca  için), hava minimum bas nç
valfini geçerek, hava so utucusuna (3) girer. Bas nç 4 bar’ n alt na dü erse, minimum bas nç valfi kapan r ve
hava ünite ç na verilmez. Ya  ay  depo ç ndaki bas nç depo içerisindeki bas nçtan yüksek oldu u
takdirde, minimum bas nç valfi geri dönü süz valf i levi görerek, havan n ya  ay  depoya geri dönmesini
(ters yönden girmesini) önler.

Minimum bas nç valfini geçerek hava so utucusuna (nihai so utucuya) giren hava, so utucu içinden geçerken
so utulur. So utulan hava bir kondenstoptan (su trap ndan) geçirildikten sonra ünite ç na (1) verilir. Bu
arada, so uyan havan n içindeki nem yo arak (kaçak ya  zerreleri ile birlikte) kondenstopta toplan r ve
kondenstop (2) içinde toplanan  kondenstat (yo um) elektronik olarak kontrol edilen bir solenoid valf (20)
vas tas yla, periyodik olarak (ve otomatik olarak), ünite d na at r (bo alt r).

Ya  ay  deponun dibinde toplanan ya , ya  ay  depodaki bas nc n etkisi ile ya  so utucusuna (3) geçer.
Ya  so utucusunda istenen s cakl k derecesine kadar (normal dola m s cakl na kadar) so utulan ya ,
so utucuyu geçerek, ya  filtrelerine (8) girer.

Kompresöre yol verildi i zaman, ya n s cakl  (genelde) normal dola m s cakl n alt ndad r. Ya
cakl n h zla normal dola m s cakl na (istenen en dü ük de ere) yükselmesi için, ya  so utucusunun

içine monte edilmi  olan termostatik bypass valfi (5) kullan larak, ya n so utucuyu by-pass yapmas  (k sa
devre yapmas , so utucuyu atlamas ) sa lan r. Ba lang çta aç k olan termostatik bypass valfi, ya n s cakl
normal de ere ula  zaman kapan r ve ya , so utucu içinden geçerek so ur. Böylece, (termostatik by-pass
valfi ve ya  so utucusunun birbirinin etkisini dengeleyerek çal malar  sonucunda)  gerçekle tirilen so utma
çevrimi (i lemi) vas tas  ile ya  s cakl  normal s rlar içinde tutulur. So utulan ve ya  filtrelerinden
geçirilerek temizlenen ya  vidaya enjekte edilir. (Vida içerisine püskürtülür.)

Vida rotorlar na enjekte edilen ya  miktar , vidan n ya  enjeksiyon deli ine ba r. Ya  enjeksiyon deli inden
rotorlara püskürtülen ya , bu deli e aç lan bir kanaldan geçirilerek, vida rulmanlar  ya lan r.

Ya  dönü  hatt na monte edilen ya  stop valfi (17) kompresör durduruldu u zaman ya n vidaya geri
dönmesini (dolmas ) engelller. Ya  stop valfi vida ç  bas nc  vas tas yla kontrol edilir; rotorlar n dönmesi
durdu u zaman  (valf)  kapan r.
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6. REGÜLASYON S STEM

6.1 Tan m

Kompresör ç  bas nc n kontrol (regüle) edilmesi için 'Otomatik’ (AUTO) yada 'Manuel' (MAN) çal ma
modlar ndan (kiplerinden) biri seçilebilir. Kompresörün normal çal ma modu 'Otomatik' moddur. 'Otomatik'
çal ma modunda, kompresörün bast  havan n miktar  (debisi), kullan n hava ebekesindeki (bas nçl
hava sistemindeki) hava talebine ve korunmas  gereken çal ma bas nc na göre, vidan n dönme h  (devir
say ) de tirilir. Vidan n dönme h n de tilmesi sonucunda (dolay yla), bas lan hava miktar  da (debisi
de) de tirilmi  olur.

'Manuel' çal ma modunda ('Kullan ' çal ma kipinde, 'Manual' modda) vidan n dönme h  operatör
taraf ndan (önceden) belirlenir ve bas nç (belirlenmi ) iki ayar noktas  aras nda kontrol (regüle) edilir.

6.2 Otomatik Mod

Normal çal ma modudur. Bir bas nç sensörü vas tas yla ölçülen bas nç kontrol ünitesinin haf zas ndaki
(belle indeki) programlanm  hedef (ayar) bas nc  ile kar la r.

 bas nc  hedef bas nçtan (ayar bas nc ndan) dü ük ise, vidan n dönme h  ve dolay yla bas lan hava
miktar  (hedef bas nca ula ncaya kadar) art r. Ç  bas nc n hedef bas nçtan (ayar bas nc ndan) yüksek
olmas  durumunda, bas nç hedef bas nç de erine dü ünceye kadar vidan n dönme h  azalt r (dolay yla,
bas lan hava miktar  azalt r) veya (minimum devir say n üstünde, olabildi ince azaltmaya kar n, yine de
hedef bas nca inilememi se) vida minimum (en dü ük, en az) devir say  ile döndürülür.

Vida minimum devir say  ile dönmesine kar k, bas nç hedef de erinde sabit tutulamaz ve hedef de erinin
üstünde (belirlenmi ) bir bo a alma (yük kesme, bo lama) bas nc  de erine (ayar noktas na) ç r ise,
sistemde yer alan bir by-pass valfi aç larak, (minimum devirle dönen) vidan n üretti i (az miktarda) bas nçl
havay  vidaya geri döndürür (by-pass yapar) ve böylece, kompresörün bast  hava miktar  s rlan r. By-pass

lemi u ko ullar gerçekle inceye kadar sürer:

a) kompresör ünitesi ç ndaki bas nç hedef (ayar) bas nc n alt na dü er ve by-pass valfi kapan r, yada

b) SR motorun (bo ta) bekleme zaman rölesi ( ngilizce ad  ile 'run-on timer') ayarland  süre doldu u anda
    motoru durdurur ve kompresör 'Standby' ('Çal maya Haz r Bekleme') durumuna geçer. Ç  bas nc
    hedef bas nc na dü tü ü anda, SR motor (ve dolay yla, 'Standby' durumundaki kompresör) yeniden
    çal r.

6.3 Manuel Mod (Kullan  Modu)

'Manuel' mod sadece kompresörün sabit bir h zla çal mas  (vidan n sabit bir devir say  ile dönmesi) ve
dolay yla, sabit miktarda hava basmas  isteniyorsa kullan lmal r.

Kompresör ünitesi 'Manuel' modda (kipte) çal rken, ç  bas nc  bir bas nç transmitter'  (ileticisi, duyargas ,
sensörü) vas tas yla ölçülerek, kontrol ünitesi haf zas na programlanm  üst ve alt s r (ayar noktas ) de erleri
ile kar la r. Ç  bas nc  üst s r de erinin alt nda iken, vida önceden belirlenmi , maksimum ve
minimum (en yüksek ve en dü ük) devirler aras nda bir devir say  ile döner. Ç  bas nc  üst s r de erini
geçti i anda, vidan n dönme h  (otomatik olarak) minimum'a (en aza) dü ürülür ve by-pass valfi aç larak,
kompresörün bast  hava miktar  s rlan r. By-pass i lemi u ko ullar gerçekle inceye kadar sürer:

a) kompresör ünitesi ç ndaki bas nç hedef (ayar) bas nc n alt na dü er ve by-pass valfi kapan r, yada

b) SR motorun (bo ta) bekleme zaman rölesi ( ngilizce ad  ile 'run-on timer') ayarland  süre doldu u anda
    motoru durdurur ve kompresör 'Standby' ('Çal maya Haz r Bekleme') durumuna geçer. Ç  bas nc
    hedef (ayar) bas nc na dü tü ü anda, SR motora (ve dolay yla, 'Standby' durumundaki kompresöre)
    önceden  belirlenmi  devir say  ile ('Manuel' mod h nda) çal lmak üzere, yeniden start (yol) verilir.
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7. UZAKTAN KUMANDA VE ZLEME BA LANTILARI

7.1 Uzaktan Start/Stop

Uzaktan ( ngilizce'de 'Remote') start/stop giri ine yap lan ba lant  kompresörün kendi üzerinde olmayan
(uza ndaki) bir donan mdan çal lmas  ve durdurulmas  geçerli (aktif, gerçekle ir, 'enabled') duruma
getirir (Bak Ek 1).

7.2 kincil Bas nç De erleri Seçimi

kincil ( ngilizce'de 'Secondary') bas nç de erleri giri ine yap lan ba lant  ikinci bir (ikinci seçene i olu turan)
hedef (ayar, çal ma) ve bo a alma (yük kesme, bo lama) bas nc  ayarlar  geçerli (aktif, 'enabled') duruma
getirir. Uygun bir harici (d ) zaman rölesi vas tas yla, bu giri  kullan larak, kompresörün çal ma bas nc
zamana ba  olarak (farkl  zamanlarda, farkl  zamanlar için) de tirilebilir. Bu olanak (özellik, kolayl k)
dü ük (normalinden dü ük) hava ebekesi bas nc  kullan labildi i zamanlarda, kompresörün güç sarfiyat
(yükünü) azaltarak, enerji tasarruf edilmesini sa lar (Bak Bölüm 6 paragraf 3.1 ve 3.5).

7.3 4-20mA Kompresör Dönme H  Ç

Kontrol  ünitesi üzerinde, kompresörün dönme h n (devir say n) uzak (kompresör üzerinde olmayan) bir
noktadan izlenebilmesine ( ngilizce'deki ad  'monitoring' olan 'izleme', 'gözleme' yada 'okuma' yap labilmesine)
olanak sa layan bir ç  ('output') vard r. Bu ç , al  ayg ta 0 d/dk'y  temsil eden 4mA ve 5000 d/dk'y
temsil eden 20mA aras nda bir sinyal (elektrik ak ) iletir (Bak Ek 1).

7.3 Gurup Ar za Ç  (Aç k Kollektörlü Transistör)

Kontrol  ünitesi üzerinde, uygun bir 20V dc (do ru ak m) bobinli röle kullan labilecek ekilde, kompresör
ünitesinde bir problem olmas  durumunda fabrikan n (tesisin) izleme (kontrol, gözleme, 'monitoring') sistemine
alarm göndermye yarayan bir ç  ('output') vard r. Alarm yada trip (kesme, durdurma) ko ulu olu tu u
zaman, bu ç a ba  rölenin ak  (kontrol sistemi taraf ndan ar zay  bildirmek amac yla) kesilir (Bak Ek 1).

7.4 RS485 leti imi

SureScan kontrol ünitesi RS485 ileti im standard na uygundur. leti im sistemi (ba lant lar ) kullan lmas
gerekiyorsa, kullan lacak ileti im protokolü konusunda yard mc  olmalar  için, CompAir BroomWade'in lokal
(yerel) distribütörüne dan lmal r.
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BA LICA ÖZELL KLER

Model: C475SR

Vida: Tek Kademeli Ya  Enjeksiyonlu Vida Cyclon 4

So utma: Hava So utmal

Ya  Kapasitesi: 45 litre

Tavsiye Edilen Ya  (*): CompAir BroomWade 4000HR

Hava Ç  Ba lant : R 2 1/2"

Kondensat Ba lant : 10 mm D  Çapl  Boru

 Hava Bas nc : Minimum
Maksimum

5 bar
13 bar

 Hava S cakl  (**): Tam Yükte (7 bar) Ortam S cakl n 11°C Üstünde

Ortam S cakl  S rlar : Minimum
Maksimum

0°C
43°C

Maksimum Cal ma Bas nc nda So utma
Havas  Ç  S cakl :

Ortam S cakl n 17°C Üstünde

Ana Motor:
(400V±%10 S zd rmaz -Tam Kapal -Yal ml )

Nominal Güç 75 kW

Motor Dönü  Yönü: Vida Taraf ndan Bak nca Saat Yönünde

Motor Devir Say : Maksimum 4800 d/dk

Fan Motoru Gücü: 4 kW

Fan Motoru Dönü  Yönü: Motorun Arkas ndan Bak nca Saat Yönünün Tersi Yönde

Toplam Giri  Gücü: 87 kW

Yakla k A rl k: 1100 kg

Boyutlar: U x G x Y 2050 mm x 1200 mm x 1700 mm

1 metre mesafeden ortalama ses düzeyi:
(CAGI PNEUROP)

75±3 dB(A)

(*) 4000 saatlik ya  de tirme periyodu isteniyorsa CompAir BroomWade 4000HR ( ngiliz), 2000 saatlik
ya  de tirme periyodu için Mobil RARUS 424 (Türk) kullan labilir. Yaz n (genel olarak) 35°C'yi a an
ortam s cakl klar nda çal acak kompresörlerde kullan lacak ya  konusunda TAHA 'a dan lmal r.

(**) Tabloda belirtilen s cakl k de erleri 20°C hava emi  s cakl na ve 1 bar standard atmosfer bas nc na
göredir. Özel (A r) ko ullarda çal an kompresörler için bu de erler de ir. Kullan , gerekiyorsa, TAHA 'a
ba vurarak kendi makinas n ortam ko ullar na göre de erlendirme (bilgi) isteyebilir.
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YERLE RME

KKAT!

• Kompresör ünitesini yerle tirmeye (tesis etmeye) ba lamadan önce, bu k lavuzun emniyet prosedürleri
bölümünü okuyun.

• Ünitede öldürücü voltajlar kullan lmaktad r. Bu nedenle, elektrik ile ilgili kontroller yaparken a
     dikkat gösterilmelidir. Herhangi bir bak m i lemine ba lamadan önce, ünite elektrik ebekesinden izole
     edilmelidir.

• Starter bölmesinin (dolab n) kap  (kapa ) açmadan önce, elektrik ebeke ba lant  (ana
alterden) kesilmeli ve DC (do ru ak m) ba lant  (hatt ) kondansatörlerinin yeterli düzeyde bo almas

için, 12 dakika beklenmelidir. e ba lamadan önce, kondansatörlerin (elektrik yükünün) tamamen
bo al p bo almad  kontrol edilmelidir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Kompresör ünitesi komple kapal  (haz r) bir kasa eklindedir. Ayr ca haz rlanacak özel bir asi yada zemin
üzerine (c vatalarla v.s.) sabitlenmesi gerekmez. Kompresör ünitesinin yerle tirilece i zeminin düz (e imsiz)
ve ünite a rl  ta yabilecek kapasitede olmas  yeterlidir. (Bak ‘Ba ca Özellikler’ bölümü).

Ünite çal rken ortaya ç kan , ünitenin bulundu u yere (odaya, bölmeye) yay r. Ünitenin yerle tirildi i
bölmede yada odada, ünite içerisinden yay lan n etkisiyle, normalin üstünde bir s cakl k olu abilir. Bu
nedenle, ünitenin bulundu u yeri (oday , bölmeyi) normal s cakl klarda tutabilmek için, hacim (oda veya bölme
hacmi) ve vantilasyon yeterli olmal r.

Tavsiye edilen en dü ük oda (bölme) hacimleri ve vantilasyon aç kl klar  a daki gibi hesaplan r:

• Toplam giri  gücü (kW), ‘Ba ca Özellikler’ bölümünden okunur.

• Hava so utmal  üniteler için:

Oda hacmi (m3) = Toplam giri  gücü * 1.35  (1 kW giri  gücü ba na 1.35 m3)

    Vantilasyon aç kl  (m2) = Toplam giri  gücü * 0.016 (1 kW giri  gücü ba na 0.016 m2)

Örnek:

C475SR, giri  gücü  = 87 kW

Oda (Bölme) hacmi  =  87 * 1.35 =  118 m3

Vantilasyon aç kl  =  118* 0.016 =  1.9 m2

Vantilasyon aç kl  (kanal ), emi  taraf nda mümkün oldu unca alçaktan, ç  taraf nda mümkün oldu unca
yüksekten ve tercihen tavandan yap lmal r.

Hava so utmal  ünitelerin so utma havas  ç , kesiti  (yukar daki gibi hesaplanan) vantilasyon aç kl na
it bir kanala verilebilir. Kanal uzunlu u 3 m’yi geçmiyorsa, ünitenin so utma fan  d nda, ek bir fan

kullanmak gerekmez. (Bu konudaki ayr nt lar , CompAir BroomWade’in Türkiye distribütörü olan
TAHA ’tan ö renebilirsiniz.)
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Kompresör ünitesinin üstünde en az 1.5 m, yanlar nda ise, en az 1 m bo luk b rak lmal r. Bo luklar,  yeterli
hava sirkülasyonu sa layabilmek ve servis (bak m/onar m) yapabilmek için gereklidir. (Bo luk denilince,
tavan, duvar ve di er makinalar n üniteden uzakl  anla lmal r.)

Yerle im, ilgili personelin giri  ç  ve makinalar n aras nda dola mas  engelleyecek ekilde
yap lmamal r. Makina aksam n (makinalar n ve parçalar n) ta nabilmesi için gereken geçi  bo luklar
korunmal r.

Üniteye a daki ba lant lar n yap lmas  gerekir:

1. Kullan n hava ebekesine, bas nçl  hava ç  ba lant .

2. Elektrik  ebekesinden, 3 faz + toprak ba lant .

3. Kullan n at k su kanal na, yo um suyu (kondensat) ba lant .

Not:  Do rultucu (Do ru ak ma çevirici) köprüsü kullanan tüm güç (elektrik) konverterlerinin giri  kademesi
sinüs biçimli ('sinusoidal') olmayan elektrik ak  ile beslenir. Bunun sonucunda, esas (as l) ak ma ek olarak
harmonik besleme ak mlar  olu ur. Transformatör, izolatör, devre kesici, sigorta ve kablo seçerken bu durum
dikkate al nmal r. Besleme ak  harmoniklerini azaltabilmek (zay flatabilmek) için do rultucunun önüne
(herbir besleme faz  için) 120µH de erinde bir ok bobini (seri ba lant  olacak ekilde) yerle tirilmi tir.
Do rultucu 6'l  pals (6'n n  harmonikleri) tipidir.

Kompresörün bir ba ka kompresör ile paralel (birlikte) çal mas  durumunda yada mevcut bir hava besleme
sistemine eklenmesi durumunda, bu k lavuzun 1. bölümünün 4. k nda 'Yerle tirme Tedbirleri' ba
alt nda aç klanan tedbirler (önlemler) al nmal r.

Hava sarfiyat  (harcamas , çekimi) aral kl  olarak gerçekle iyorsa yada çekilen (talep edilen) hava miktar  h zla
de iyor ve bir anda kompresör kapasitesini a yorsa veya kullan n boru ebekesinin (hava depolama)
hacmi 2.5 m3'den az ise, kompresör ile kullan n boru ebekesi aras nda uygun kapasiteli bir hava tank
(deposu) kullanmak gerekir.

Gerekiyorsa, kullan lacak hava tank n (deposunun) kapasitesini belirlemek için, CompAir BroomWade
(Türkiye) distribütörüne (TAHA ’a) dan abilir.

Tüm kompresörler fabrikadan ç kmadan önce nem etkisine kar  korunurlar. Kapaklar n ve tapalar n
(t kaçlar n) yerinden ç kar lmamas  yada hasar görmemesi durumunda, neme kar  koruma prosesinin efektif
(etkili) ömrü, makinan n test kart nda belirtilen tarihten itibaren, 12 ayd r.

Ünitenin ta ma s ras nda hasar görmemesi için, motor/vida aksam  (esnek ba lant lar) k rm  renkli destek
(sabitleme) parçalar  kullan larak, sabitlenmi tir. Yerle tirme (Tesis etme) i lemi tamamland ktan sonra
(üniteyi ilk kez çal rmadan önce), k rm  renkli olan bu parçalar n sökülmesi gerekir.
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2. YERLE RME PROSEDÜRÜ

Standard bir CompAir BroomWade kompresör ünitesini yerle tirmek (tesis etmek) için a daki prosedür
takip edilir. Standard olmayan yada opsiyonal (tercihli) donan m kullan lan ünitelerin yerle tirilmesi (tesis
edilmesi), CompAir BroomWade distribütörünün tavsiyelerine göre yap r.

 1.  Kompresör ünitesi, ana asisi üzerinde (alt asi k sm nda) yer alan iki  forklift kanal  kullan larak (forklift
      vas tas  ile) kald labilir yada ta nabilir.

 2.  Kompresör ünitesini olmas  gerekti i yere ta ktan sonra, zemine oturtun ve ana  (taban) asinin
      herhangi  bir kö esinde, zemin ile ana asi aras nda 3 mm’den fazla bo luk olup olmad  kontrol edin.
      Bo luk varsa ve 3 mm’den fazla ise, ana asinin ilgili kö esi ile zemin aras na  yass   parçalar (plakalar)
      yerle tirerek, bo lu u al n (giderin).

 3.  Ünitenin içini görebilmek ve i lem yapabilmek için, aç lmas  gereken tüm panelleri (kapaklar ) ve/veya
      kap lar  aç n.

 4.  Motor/Vida aksam  destekleyen (sabitleyen) k rm  boyal  sabitleme parçalar  sökün. Tüm
      koruyucu kapak ve tapalar  (t kaçlar ) ç kar n. Starter bölmesinin (dolab n) kap  (kapa ) aç n ve
      alt k mdaki iç muhafazay  ç kar n (sökün).

 5.  Ana aside ve starter bölmesinde (elektrik kontrol bölmesinde), delikleri kapamak için kullan lan
      plakalar  (kapaklar ) sökün ve (bu plakalar üzerinde) elektrik ebeke kablosunun ba lanmas  için (kablo
      rakoru yerle tirme yada kablonun  geçti i delikleri düzenleme gibi) gerekli  i lemleri yap n.

 6.  Elektrik ebekesinden yap lan ba lant n, sigortal  bir kesici devreden ( alterden) geçti ine ve
      sigortalar n yerinden ç kar p devrenin aç k (elektrik kesik) duruma getirildi ine emin olun. Ba lant
      emas na uygun olarak, üniteye ebeke (elektrik besleme) kablosunu ba lay n. ebeke ba lant nda
      kullan lan kablolar, Uluslararas  Elektroteknik Komisyonu (I.E.C.) standardlar na uygun olmal r. Kablo
      ba lant  iyi korunmal  (izole edilmeli), s  (iyi k st lm ) olmal r.

 7.  Ünitenin bas nçl  hava ç  borusunu, araya bir vana (küresel vana) koyarak, kullan n hava
      ebekesine ba lay n. Vanan n (Araya koydu unuz vanan n) kapal  olmas na dikkat edin (Vanay
      kapat n).

 8.  Kondensat (Yo um) ç , kullan n at k su kanal na (sistemine) ba lay n. Ba lant da
      kullan lan boru yada hortum 3 m’den uzun olmamal r. Hortum yada borunun malzemesi su/ya
      kar na uygun olmal r.

Not: At k s larla ilgili olarak, lokal kurallara (kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlara) uyulmal r. Zorunlu
ise, kondensat (yo um) ç  ya /su ay rma sistemine ba lay n.

 9.  Starter bölmesinin (dolab n) kap  (kapa ) kapat n. Kompresör ünitesinin daha  önce aç lm  olan
      panellerini (kapaklar ) ve/veya kap lar  kapat n.



CompAir BroomWade                                                                   Cyclon 425SR Kullanma K lavuzu

Hizmete Sokma V-1

5
ZMETE SOKMA

Hizmete Sokma Prosedürü ............................................................... 2
Ön Mekanik Kontroller ................................................................................ 2
Eri im Kodunun girilmesi ............................................................................. 3
stenen Dilin Seçilmesi ................................................................................. 3

Bas nç Kalibrasyonu ..................................................................................... 5
Hizmete Sokma De erlerinin Kontrol Edilmesi ve De tirilmesi .................. 7
Hizmete Sokma Konfigürasyonunun Kontrol Edilmesi ve De tirilmesi ....... 10
Çal ma Parametrelerinin Kontrol Edilmesi ve De tirilmesi ........................ 14
Servis Saatinin Ayarlanmas  ......................................................................... 18
Kompresörün Durum Bilgilerini Görmek çin Görüntü Seçenekleri .............. 20
Son Mekanik Kontroller ............................................................................... 21
Gerekli Dönme H n Hesaplanmas  ........................................................... 26

Hizmete Sokma Prosedürü Kontrol Listesi ....................................... 27



CompAir BroomWade                                                                   Cyclon 425SR Kullanma K lavuzu

Hizmete Sokma V-2

ZMETE SOKMA

KKAT!

• Kompresör ünitesini hizmete sokmadan önce, bu k lavuzun emniyet prosedürleri bölümünü okuyun.

• Ünitede öldürücü voltajlar kullan lmaktad r. Bu nedenle, elektrik ile ilgili kontroller yaparken a
     dikkat gösterilmelidir. Herhangi bir bak m i lemine ba lamadan önce, ünite elektrik ebekesinden izole
     edilmelidir.

• Starter bölmesinin (dolab n) kap  (kapa ) açmadan önce, elektrik ebeke ba lant  (ana
alterden) kesilmeli ve DC (do ru ak m) ba lant  (hatt ) kondansatörlerinin yeterli düzeyde bo almas

için, 12 dakika beklenmelidir. e ba lamadan önce, kondansatörlerin (elektrik yükünün) tamamen
bo al p bo almad  kontrol edilmelidir.

1. H ZMETE SOKMA PROSEDÜRÜ

Yeni bir kompresör ünitesini hizmete sokarken yada geni  kapsaml  bir onar mdan geçmi  kompresör ünitesini
yeniden hizmete sokarken, a daki prosedürün takip edilmesi gerekir:

Not: CompAir BroomWade, hizmete sokma i lemlerinin CompAir BroomWade distribütörü taraf ndan
yap lmas  tavsiye eder. (CompAir BroomWade’in Türkiye distribütörü TAHA , ayn  zamanda kompresör
üreticisi olup, ithal ve yerli kompresör üniteleri TAHA  yetkili servisleri taraf ndan hizmete sokulmaktad r.)

1.1 Ön Mekanik Kontroller

1. Elektrik besleme devresinin (ana alterin) aç k (kesik) oldu unu görün.  Elektrik giri inin kesik (OFF)
oldu unu gördükten sonra, tüm boru ve kablo ba lant lar  kontrol edin. Ba lant lar do ru ve s  (borular

zd rmayacak ekilde, kablolar gev emeyecek ekilde) olmal r.

2.  Starter bölmesinin kapa  aç n. Tüm vida ve starter (elektrik kontrol devresi) ba lant lar n do ru ve
     emniyetli bir ekilde yap ld  görün.

3.  Ana besleme ( ebeke) kablolar n ve sigortalar n, bu konu ile ilgili  I. E. C. (ve/veya TSE) standardlar na
     uygun olup olmad  kontrol edin.

4.  Kontrol transformatörünün primer (giri ) sarg n besleme voltaj na uygun oldu unu görün.

5.  Fan motoru termik rölesinin (motorun çal ma voltaj  ve nominal ak  ile kar la rarak) do ru
     ayarlanm  oldu unu görün.

6.  Motor ve kontrol ba lant lar na ula p, do ru ve sa lam olduklar  görebilmek için, aç lmas  gereken
     panelleri (kapaklar ) aç n.

7.  Motor kablolar  kontrol edin, do ru ve s  (gev emeyecek ekilde) ba land klar  görün. Motor
     ba lant lar  kontrol ettikten sonra, (bu amaçla aç lan) panelleri (kapaklar ) kapat n.

8.  Tüm koruyucu örtü (bez) ve t kaçlar n (tapalar n) ç kar ld  görün.
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 9.  Vida'ya (Air-End'e) a da aç kland  gibi ya  doldurun:

      Emi  filtresini sökün. Vida içerisine 1 litre (‘CompAir BROOMWADE 4000HR’ veya CompAir
      BroomWade’in  yada distribütörünün tavsiye etti i ba ka bir) ya  doldurun.

Not: CompAir BroomWade'in tavsiye etti i ya lara ili kin olarak, bak m bölümü (7. bölüm) 3.7'de
'Ya  Sistemi' ba  alt ndaki aç klamalar  okuyun.

10. Kullan n bas nçl  hava ebekesine ba lant  sa layan vanay  aç n.

11. Motor ve vidan n serbestce dönüp dönmedi ini kontrol edin.

12. Ya  ay  depoya, do ru (uygun) seviyeye (düzeye) kadar, CompAir BroomWade 4000HR veya tavsiye
      edilen alternatif (ba ka) bir ya  doldurun.

Not: Minimum ya  seviyesi seviye borusundan görülebilen en dü ük seviyedir. Maksimum ya  seviyesi
seviye borusunun en üst noktas na ula an ya  seviyesidir.

1.2 Eri im Kodunun Girilmesi

Menü rutinlerine girildi i zaman, herhangi bir parametre yada opsiyon (seçim,tercih) de ikli inin ilk
yap nda, elektronik kontrol sistemi ('controller', bilgisayar sistemi) kullan dan eri im kodunu ('access
code') girmesini ister. Bu durumda, 'SERV S, SAAT, SERV S, SAAT' tu lar na belirtilen (yaz da görünen)

raya göre basmak gerekir.  (Eri im kodu : 'SERV S, SAAT, SERV S, SAAT' tu  s ras ...)

1.3 stenen Dilin Seçilmesi (Ayarlanmas )

Not: daki i lemlerde belirtilen de erlerin (say lar n) tümü örnektir.

No. lem Neden Görüntü (Display)

1. Üniteye enerji verin.
(Ünitenin enerji giri ini
‘Power ON’ durumuna
getirin.)

C20620/nn/xx/nn
SNSLnnxx ddmmmyyy

'POWER ON' LED'i yanar.

Bir kaç saniye sonra, durum
göstergesi (status display)

daki gibi de ir:

DC link charging
Oil temperature 20ºC

Do ru ak m (DC) devresi
kondansatörleri arj olduktan
sonra:

Ready to Start
Oil temperature 20ºC
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No. lem Neden Görüntü (Display)

UZAKTAN KUMANDA ve
OTOMAT K YEN DEN
ÇALI TIRMA i levleri
seçilmi  ise, bunlar n LED'leri
yanar.

2.  G  (ENTER) tu una
bas n.

Ana menüyü görüntülemek için. Main menu (Ana menü)
Operational settings (Çal ma
ayarlar )

3. I tu una üç defa
bas n.

Menü seçenekleri aras ndan
istenen seçene e ula mak için.

Main menu
Commissioning - config.
(Hizmete sokma -
konfigürasyon)

4.  G  tu una bas n Hizmete sokma - konfigürasyon
menüsünü seçmek için.

Commissioning - config.
Language          English
(Dil                  ngilizce)

5.   stedi iniz dili görene
kadar  ARTIR (+) yada
EKS LT (-) tu una
bas n.

stenen dili (Gösterge dilini)
seçmek için.

Commissioning - config.
Language            < Dil >
(Dil          < Seçilen dil >)

{Vurgulanan dil ad  seçilmi
durumdad r.}

6. G  tu una bas n. Seçilen dili kabul etmek için. Commissioning - config.
Language            < Dil >

{Vurgulama sona erer. Seçim
tamamlanm r.}

7.  RESET tu una bas n. Menü rutininden ç kmak için. Ready to Start (Çal maya
haz r)
Oil temperature 20ºC (Ya

cakl     20ºC)
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1.4 Bas nç Kalibrasyonu

Not: daki i lemlerde belirtilen de erlerin (say lar n) tümü örnektir.

No. lem Neden Görüntü (Display)

1.  (ENTER) tu una
bas n.

Ana menüyü görüntülemek
için.

Main menu (Ana menü)
Operational settings (Çal ma
ayarlar )

2. stenen seçene e
ula ncaya kadar, A I
tu una bas n.

stenen alt menüye ula mak
için.

Main menu
Service diagnostics (Servis
tan lama)

3. G  tu una bas n. Servis tan lama (diagnostik,
hata te his ve düzeltme)
menüsüne geçmek için.

Service diagnostics
Reset service hours
(Servis saatinin s rlanmas )

4. I tu una bir kez
bas n ve sonra G
tu una bas n.

Bas nc  kalibre etme seçene ini
seçmek için.

Set pressure at 0 bar (Bas nc
SIFIR iken SIFIR bar'a ayarla)
Press enter when ready
(Haz r olunca G  tu una
bas)

5. SIFIR bas nç do ru olarak
okunuyor ise, A I
tu una bas n ve 8. i leme
geçin.

Bas nc  kalibre etme i leminin
ilk a amas  by-pass yapmak
(atlamak) için.

6. Bas nç sensörüne yap lan
hava ba lant  sökün.

Sensöre etkiyen bas nc  SIFIR
yapmak için.

Set pressure at 0 bar
Press enter when ready

7.   G  tu una bas n. S r bas nç ayar  kontrol
sistemi haf zas na kay tlamak
için.

Set pressure at > 5.5bar
(5.5 bar' n üstünde iken bas nc
ayarla.)

8. Bas nç sensörüne (ba ka
bir bas nçl  hava
kayna ndan) 5.5 bar' n
üstünde (de eri bilinen
bir) bas nçl  hava
ba lant  yap n.

De eri bilinen bir kalibrasyon
bas nc  elde etmek için.

Not: Hava bas nc  5.5 bar'
geçmiyorsa 6. i lemdeki mesaj
görünür.

Adjust +/-:- 7.0bar
(Ayar +/-:- 7.0 bar)
Press enter when ready

9. Kalibrasyon bas nc  sabit
de ilse, YUKARI veya

I tu una basarak,
di er kalibrasyon rutinine
geçin ve 13. i lemi yap n.

Alternatif (Di er) kalibrasyon
rutini (i lemi) karars z (devaml
de en) referans bas nçlar na
daha uygundur.



CompAir BroomWade                                                                   Cyclon 425SR Kullanma K lavuzu

Hizmete Sokma V-6

No. lem Neden Görüntü (Display)

10. ARTIR (+) yada
EKS LT (-) tu una
basarak, göstergede
okunan bas nç de erini
do ru (de er) olarak
ayarlay n.

Panelden okunan bas nç de erini
(di er) bas nç kayna n hava
bas nc  göstergesindeki
(manometresindeki) de erine

it olacak ekilde ayarlamak
için.

Adjust +/-:- 0.35bar
(Ayar +/-:- 0.35 bar)
Press enter when ready
(Haz r olunca G  -ENTER-
tu una bas)

{Vurgulu görüntü}

11. ki gösterge (bas nç)
de eri e it ise G
(ENTER) tu una bas n.

Yap lan bas nç ayar  kontrol
sistemi haf zas na kay tlamak
için.

Calibration complete
(Kalibrasyon tamamland )

Hemen arkas ndan görüntü
daki gibi de ir:

Service diagnostics (Servis
tan lama)
Reset service hours
(Servis saatinin s rlanmas .)

12. RESET tu una bas n. Alternatif (Di er) kalibrasyon
rutinini (i lemini) by-pass
yapmak (atlamak) için.

13. YUKARI veya A I
tu una basarak, kontrol
panelindeki LED
göstergenin bas nçl  hava
kayna na (di er
kompresöre) ait bas nç
göstergesinin yükseli  ve
alçal  takip etmesini
sa lay n.

Kontrol paneli göstergesini
ayarlamak için.

Adjust pressure up/down
(Bas nç yukar /a
 -yükselme/dü me- durumu
ayar )
Press enter when ready

14. ki gösterge tam uyumlu
olarak de iyorsa
(senkronize olmu  ise)

 tu una bas n.

Bas nç göstergesini kalibre
etmek için.

Calibration complete

Hemen arkas ndan görüntü
daki gibi de ir:

Service diagnostics
Reset service hours

15. RESET tu una bas n. Menü rutininden ç kmak için. Ready to Start (Çal maya
haz r)
Oil temperature 20ºC (Ya

cakl     20ºC)
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1.5 Hizmete Sokma De erlerinin Kontrol Edilmesi  ve De tirilmesi

Not: daki i lemlerde belirtilen de erlerin (say lar n) tümü örnektir.

No. lem Neden Görüntü (Display)

1.  (ENTER) tu una
bas n.

Ana menüyü görüntülemek
için.

Main menu (Ana menü)
Operational settings (Çal ma
ayarlar )

2. stenen seçene e
(‘Commissioning - Values’
seçene ine) ula ana kadar

I tu una bas n.

Hizmete sokma - de erler
menüsüne ula mak için.

Main menu
Commissioning - values
(Hizmete sokma - de erler)

3. G ’e bas n.

Not: P ve I bas nç
faktörlerinin de erlerini
oldu u gibi b rak n;
gerekirse, daha sonra
ayarlars z. (Bak 1.10).

Hizmete sokma - de erler
menüsünü seçmek için.

Pressure P factor 20
(Bas nc n P faktörü 20)

4. A I tu una bas n. Bir sonraki seçene e
(opsiyona) geçmek için.

Commissioning - values
Max. overpress  7.5bar
(Maksimum -a - yüksek
bas nç 7.5 bar)

Maksimum (a ) yüksek bas nc n, kullan n bas nçl  hava ebekesinde izin verilen
maksimum (en yüksek) bas nçtan dü ük olan bir de ere ayarlanmas  esast r.

5. ARTIR (+) yada EKS LT
(-) tu una basarak,
göstergedeki bas nç de erini
maksimum çal ma
bas nc n 0.5 bar üstüne
ayarlay n (getirin) veya

I tu una bast ktan
sonra, 7. i leme geçin.

Görünen (Okunan) de eri
de tirmek için.

Commissioning - values
Max. overpress 10.5bar

{Vurgulu görüntü}

6. stenen de er görününce
(göstergeden okununca)

 tu una bas n.

Yeni de eri kabul etmek
için.

Commissioning - values
Max. overpress 10.5 bar

{Durgun görüntü}

7.  A I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
geçmek için.

Commissioning - values
Oil t trip limit     110°C
(Ya  s cakl  trip s  110°C)
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No. lem Neden Görüntü (Display)

8. Göstergedeki s cakl k
de erini ARTIR (+) yada
EKS LT (-) tu una basarak
de tirin veya A I
tu una bast ktan sonra, 10.

leme geçin.

Ya n trip (durdurma
düzene i) s cakl  yada üst
limit (s r) s cakl  ad
verilen s cakl k de erini
de tirmek için.

Commissioning - values
(Hizmete sokma - de erler)
Oil t trip limit       120ºC
(Ya  s cakl  trip s  120°C)

{Vurgulu görüntü}

9. stenen de er görününce
(göstergeden okununca)

 (ENTER) tu una
bas n.

Yeni trip (durdurma
düzene i) ayar  (ya

cakl n üst limit
de erini) kabul etmek için.

Commissioning - values
Oil t trip limit       120ºC

{Durgun görüntü}

10. A I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
geçmek için.

Commissioning - values
Oil t alarm limit   100ºC
(Ya  s cakl  alarm s
100ºC)

11. Uyar  (Alarm) s cakl
de erini de tirmek için,
ARTIR (+) yada EKS LT
(-) tu una bas n veya

I tu una bast ktan
sonra, 13. i leme geçin.

Görünen (göstergeden
okunan) de eri de tirmek
için.

Commissioning - values
Oil t alarm limit   110ºC

{Vurgulu görüntü}

12. stenen de er görününce
(göstergeden okununca)

 tu una bas n.

Yeni alarm (uyar ) s cakl
de erini (ya  s cakl n
uyar  s ) kabul etmek
için.

Commissioning - values
Oil t alarm limit   110ºC

{Durgun görüntü}

13. A I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
geçmek için.

Commissioning - values
Acceleration time 8sec
(H zlanma  zaman  8 saniye)

14. H zlanma zaman
de tirmek için, ARTIR (+)
yada EKS LT (-) tu una
bas n veya A I tu una
bas p, 16. i leme geçin.

Görünen (göstergeden
okunan) de eri de tirmek
için.

Commissioning - values
Acceleration time 10sec

{Vurgulu görüntü}

15. stenen de er görününce
(göstergeden okununca)

 tu una bas n.

Yeni h zlanma zaman
(süresini) kabul etmek için.

Commissioning - values
Acceleration time 10sec

{Durgun görüntü}

16. I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
geçmek için.

Commissioning - values
Cooler run-on time 4min
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No. lem Neden Görüntü (Display)

17. ARTIR (+) yada EKS LT
(-) tu una basarak, istenen
süreyi ayarlay n veya A I
tu una bast ktan sonra, 19.

leme geçin.

Görünen (göstergeden
okunan) de eri de tirmek
için.

Commissioning - values
(Hizmete sokma - de erler)
Cooler run-on time 5min
(So utucunun durdurulma
süresi -gecikmesi- 5 dakika)

{Vurgulu görüntü}

18. stenen de er görününce
(göstergeden okununca)

 (ENTER) tu una bas n.

Yeni süre (zaman) ayar
kabul etmek için.

Commissioning - values
Cooler run-on time 5min

{Durgun görüntü}

19. A I tu una bas n. Bir sonraki menü
seçene ine
geçmek için.

Commissioning - values
Max. service hours2000
(Maksimum servis saati 2000)

20. stenen süreye ayarlamak için,
ARTIR (+) yada EKS LT (-)
tu una bas n veya A I
tu una bas p, 22. i leme geçin.

Görünen (göstergeden
okunan) servis saatini
de tirmek için.

Commissioning - values
Max. service hours1500

{Vurgulu görüntü}

21. stenen de er görününce
(göstergeden okununca)

 tu una bas n.

Yeni periyodik bak m
süresini (iki periyodik
bak m aras nda geçecek
zaman ) kabul etmek için.

Commissioning - values
Max. service hours1500

{Durgun görüntü}

22. A I tu una bas n. Bir sonraki menü
seçene ine
geçmek için.

Commissioning - values
Auto restart delay 10sec
(Otomatik restart gecikmesi
10 saniye)

23. ARTIR (+) yada EKS LT
(-) tu una basarak, gecikme
süresini de tirin veya 24.

leme geçin.

Görünen (göstergeden
okunan) de eri de tirmek
için.

Commissioning - values
Auto restart delay 30sec

{Vurgulu görüntü}

24. stenen de er görününce
(göstergeden okununca)

 tu una bas n.

Yeni otomatik restart
(yeniden çal rma)
gecikme süresi ayar
kabul etmek için.

Commissioning - values
Auto restart delay 30sec

{Durgun görüntü}

25. RESET tu una bas n. Menü rutininden ç kmak
için.

Ready to Start
Oil temperature 20ºC



CompAir BroomWade                                                                   Cyclon 425SR Kullanma K lavuzu

Hizmete Sokma V-10

1.6 Hizmete Sokma Konfigürasyonunun Kontrol Edilmesi  ve De tirilmesi

Not: daki i lemlerde belirtilen de erlerin (say lar n) tümü örnektir.

No. lem Neden Görüntü (Display)

1.  (ENTER) tu una bas n. Ana menüyü görüntülemek
için.

Main menu (Ana menü)
Operational settings (Çal ma
ayarlar )

2. stenen seçene e
(‘Commissioning - config.’
seçene ine) ula ana kadar

I tu una bas n.

Konfigürasyon menüsüne
ula mak için.

Main menu
Commissioning - config.
(Hizmete sokma -
konfigürasyon)

3. G  tu una bas n. Konfigürasyon menüsüne
girmek için.

Commissioning - config.
Language          English
(Dil                  ngilizce)

4. A I tu una bas n. Bir sonraki seçene e
(opsiyona) geçmek için.

Commissioning - config.
Pressure units          bar
(Bas nç birimi          bar)

5. Görünen (göstergeden
okunan) bas nç birimi istenen
birim ise, A I tu una bas n
ve 8. i leme geçin. Bas nç
birimini de tirmek
istiyorsan z ARTIR (+) tu una
bas n.

Göstergeden okunan bas nç
birimini de tirmek için.

Commissioning - config.
Pressure units          psi

{Vurgulu görüntü}

6.  tu una bas n. Seçilen bas nç birimini
geçerli duruma getirmek
(uygulamaya koymak) için.

Commissioning - config.
Pressure units          psi

{Durgun görüntü}

7. A I tu una bas n. Bir sonraki menü
seçene ine geçmek için.

Commissioning - config.
Temperature units    ºC
(S cakl k birimi         ºC)

8. Görünen (göstergeden
okunan) s cakl k birimi istenen
birim ise, A I tu una bas n
ve 11. i leme geçin. S cakl k
birimini de tirmek
istiyorsan z ARTIR (+) tu una
bas n.

Göstergeden okunan
cakl k birimini

de tirmek için.

Commissioning - config.
Temperature units    ºF

{Vurgulu görüntü}
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No. lem Neden Görüntü (Display)

9.  (ENTER) tu una bas n. Seçilen s cakl k birimini
geçerli duruma getirmek
(uygulamaya koymak) için.

Commissioning - config.
(Hizmete sokma -
konfigürasyon)
Temperature units    ºF
(S cakl k birimi         ºF)

{Durgun görüntü}

10. A I tu una bas n. Bir sonraki menü
seçene ine geçmek için.

Commissioning - config.
Machine number        1
(Makina numaras       1)

11. stenen numara görünüyorsa
yada ileti im düzeni
(communications facility)
kullan lm yorsa, A I tu una
bas n ve 17. i leme geçin.
Makina numaras  de tirmek
gerekiyorsa, istenen numaraya
ula ana kadar ARTI (+) tu una
bas n.

Makina (Ünite) numaras
de tirmek için.

Commissioning - config.
Machine number        8

{Vurgulu görüntü}

12. G  tu una bas n. Makina (Ünite) numaras
kabul etmek için.

Commissioning - config.
Machine number        8

{Durgun görüntü}

13. I tu una bas n. Bir sonraki menü
seçene ine geçmek için.

Commissioning - config.
Comms baud rate  9600

leti im baud de eri -h -
9600)

14. stenen de er görünüyorsa
yada ileti im düzeni
(communications facility)
kullan lm yorsa, 17. i leme
geçin. leti imin baud de erini
(‘baud rate’ data transfer h
ile ilgili bir terimdir)
de tirmek için, ARTIR (+)
yada EKS LT (-) tu una bas n.

Baud de erini (data
transfer h ) de tirmek
için.

Commissioning - config.
Comms baud rate    110

{Vurgulu görüntü}

15. G  tu una bas n Seçilen baud de erini (data
transfer h ) kabul etmek
için.

Commissioning - config.
Comms baud rate    150

{Durgun görüntü}
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No. lem Neden Görüntü (Display)

16. I tu una bas n. Bir sonraki menü
seçene ine (opsiyona)
geçmek için.

Commissioning - config.
(Hizmete sokma -
konfigürasyon)
Auto restart      disabled
(Otomatik restart geçersiz)

17. Otomatik restart i levinin
geçerli (devrede, aktif,
gerçekle ir) olmas
istiyorsan z, ARTIR (+) yada
EKS LT (-) tu una bas n.

levin geçersiz (devre d ,
pasif, gerçekle mez) durumda
kalmas  istiyorsan z, A I
tu una bas n ve 20. i leme
geçin.

Otomatik restart (yeniden
çal rma) i levinin
geçerli/geçersiz durumunu
de tirmek için.

Commissioning - config.
Auto restart      enabled
(Otomatik restart geçerli)

{Vurgulu görüntü}

18. stedi iniz durum görünüyorsa
 tu una bas n

Yeni (Seçilen) durumu
(otomatik restart i levinin
geçerli/geçersiz durumunu)
kabul etmek için.

Commissioning - config.
Auto restart      enabled

{Durgun görüntü}

19. I tu una bas n. Bir sonraki menü
seçene ine geçmek için.

Commissioning - config.
Remote control config.
(Uzaktan kumanda
konfigürasyonu)

20. Uzaktan kumanda i levinde
de iklik (durum de ikli i)
yapmayacaksan z 25. i leme
geçin.

Commissioning - config.
Remote control config.

21. G  tu una bas n Uzaktan kumanda
seçeneklerine geçmek ve
geçerli (kullan mda) olan
seçene i de tirmek için.

Remote control config.
disabled
(geçersiz -devre d -)

22. Uzaktan Start/Stop i levi
istiyorsan z, ARTIR (+) tu una
ve (sonra) G  tu una bas n.

Görüntülenen seçene i
geçerli (aktif, gerçekle ir)
duruma getimek için.

Remote control config.
Start/Stop
(Çal rma/Durdurma)

23. I tu una (pe pe e) 3 kez
bas n.

Bir sonraki menü
seçene ine (opsiyona)
geçmek için.

Remote control config.
Return to previous menu
(Önceki menüye dönü )
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No. lem Neden Görüntü (Display)

24.  (ENTER) tu una bas n. Önceki menüye dönmek
için.

Commissioning - config.
(Hizmete sokma -
konfigürasyon)
Language          English
(Dil                  ngilizce)

25. Kompresör (Motor) dönme
 kontrol parametrelerinin

görüntülenme durumunu
de tirmek istiyorsan z, h z
kontrolü görüntüleme seçene i
görünene kadar A I tu una
bas n yada (de tirmek
istemiyorsan z) 28. i leme
geçin.

Kompresörün dönme h
kontrol parametrelerinin
(denklem elemanlar n)
görüntüleme seçene ine
geçmek için.

Not: 'e', 'p','i' ve 'n'
parametreleri (kontrol
sistemi taraf ndan)
kompresörün dönme

n hesaplanmas nda
(belirlenmesinde) kullan r.
Ayr nt  için 1.11'i okuyun.

Commissioning - config.
Speed control disp - OFF (H z
kontrol görüntüsü KAPALI)

26. ARTIR (+) ve (sonra) G
tu una bas n.

Geçerli durumu (ON/OFF
durumunu) de tirmek
için.

Not: Bu gibi durumlarda,
'ON' aç k (devrede),
'OFF' kapal  (devre d ,
kesik) anlam na gelir.

Commissioning - config.
Speed control disp - ON (H z
kontrol görüntüsü AÇIK)

27. I tu una bas n. Bir sonraki menü
seçene ine geçmek için.

Commissioning - config.
Return to previous menu
(Önceki menüye dönü )

28. RESET tu una bas n. Menü rutininden ç kmak
için.

Ready to Start (Çal maya
haz r)
Oil temperature 20ºC (Ya

cakl     20ºC)
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1.7 Çal ma Parametrelerinin Kontrol Edilmesi ve De tirilmesi

Not: daki i lemlerde belirtilen de erlerin (say lar n) tümü örnektir.

Not: P1 bo a geçme (yüksüz duruma geçme) bas nc r.
 P2 manuel  (MAN) çal ma modunda yüke geçme bas nc , otomatik (AUTO) çal ma modunda

HEDEF bas nç de eridir.

No. lem Neden Görüntü (Display)

1.  (ENTER) tu una
bas n.

Ana menüyü görüntülemek
için.

Main menu (Ana menü)
Operational settings (Çal ma
ayarlar )

2.  tu una bas n. Çal ma ayarlar  menüsünü
görüntülemek için.

Operational settings
Control mode  AUTO
(Kontrol modu  OTOMAT K)

3. Kontrol modunu (kipini)
de tirmek istiyorsan z,
ARTIR (+) yada EKS LT
(-) tu una bas n.
De iklik yapmak
istemiyorsan z, A I
tu una bas n ve 6. i leme
geçin.

Kontrol modunu de tirmek
için.

Operational settings
Control mode    MAN
(Kontrol modu  MANUEL)

{Vurgulu görüntü}

4. G  tu una bas n.

Not: Ba lang ç (Haz rl k)
çal mas  MAN modunda
olmal .

Seçilen çal ma modunu (kipini)
kabul etmek için.

Operational settings
Control mode    MAN
(Kontrol modu  MANUEL)

{Durgun görüntü}

5. A I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
(opsiyona) geçmek için.

Operational settings
P1 for auto mode  7.0bar
(Otomatik mod için P1 bas nc
7.0 bar)

6. ARTIR (+) yada EKS LT
(-) tu una basarak, ayar
noktas  de tirin veya

I tu una bas n ve 9.
leme geçin.

Görüntülenen (Seçilmi ) de eri
de tirmek için.

Operational settings
P1 for auto mode  10.4bar

{Vurgulu görüntü}

7.   stenen de ere gelince
 tu una bas n.

Yeni ayar  kontrol sistemi
haf zas na (belle ine)
kay tlamak için.

Operational settings
P1 for auto mode  10.4bar

{Durgun görüntü}
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Hizmete Sokma V-15

No. lem Neden Görüntü (Display)

8. I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
(opsiyona) geçmek için.

Operational settings (Çal ma
ayarlar )
P2 for auto mode  9.8bar
(Otomatik mod için P2 bas nc
9.8 bar)

9. ARTIR (+) yada
EKS LT (-) tu una
basarak, ayar noktas
de tirin veya A I
tu una bas n ve 12.

leme geçin.

Görüntülenen (Seçilmi ) de eri
de tirmek için.

Operational settings
P2 for auto mode  9.6bar

{Vurgulu görüntü}

10. stenen de ere gelince
 tu una bas n.

Yeni ayar  kontrol sistemi
haf zas na (belle ine) kay tlamak
için.

Operational settings
P2 for auto mode  9.6bar

{Durgun görüntü}

11. A I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
(opsiyona) geçmek için.

Operational settings
P1 for man mode  7.0bar
(Manuel mod için P1 bas nc
7.0 bar)

12. ARTIR (+) yada
EKS LT (-) tu una
basarak, ayar noktas
de tirin veya A I
tu una bas n ve 15.

leme geçin.

Görüntülenen (Seçilmi ) de eri
de tirmek için.

Operational settings
P1 for man mode 10.0bar

{Vurgulu görüntü}

13. stenen de ere gelince
 tu una bas n.

Yeni ayar  kontrol sistemi
haf zas na (belle ine) kay tlamak
için.

Operational settings
P1 for man mode 10.0bar

{Durgun görüntü}

14. A I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
(opsiyona) geçmek için.

Operational settings
P2 for man mode  6.3bar
(Manuel mod için P2 bas nc
6.3 bar)

15. ARTIR (+) yada
EKS LT (-) tu una
basarak, ayar noktas
de tirin veya A I
tu una bas n ve 18.

leme geçin.

Görüntülenen (Seçilmi ) de eri
de tirmek için.

Operational settings
P2 for man mode  9.3bar

{Vurgulu görüntü}
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Hizmete Sokma V-16

No. lem Neden Görüntü (Display)

16. Manuel mod (kip) için
P2 bas nc  ayar , istenen
de ere gelince G
(ENTER) tu una bas n.

Yeni ayar  kontrol sistemi
haf zas na (belle ine) kay tlamak
için.

Operational settings (Çal ma
ayarlar )
P2 for man mode  9.3bar
(Manuel mod için P2 bas nc
9.3 bar)

{Durgun görüntü}

17. A I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
geçmek için.

Operational settings
Run on time   60sec (Bo ta
çal ma süresi 60 saniye)

18. Bo ta çal ma süresini
de tirmek için ARTIR
(+) yada EKS LT (-)
tu una bas n. De iklik
yapmayacaksan z,

I tu una bas n ve
21. i leme geçin

Görünen (göstergeden okunan)
de eri de tirmek için.

Operational settings
Run on time  100sec

{Vurgulu görüntü}

19. Bo ta çal ma süresi
istenen de ere gelince

 tu una bas n.

Yeni ayar  kontrol sistemi
haf zas na (belle ine) kay tlamak
için.

Operational settings
Run on time  100sec

{Durgun görüntü}

20. A I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
geçmek için.

Operational settings
Drain open time 5sec
(Yo um bo altma valfininin
aç k olaca  süre 5 saniye)

21. Yo um bo altma
valfinin aç k olaca
süreyi de tirmek için,
ARTIR (+) yada
EKS LT (-) tu una
bas n. De iklik
yapmayacaksan z

I tu una bas n ve
24. i leme geçin.

Görünen (göstergeden okunan)
de eri de tirmek için.

Operational settings
Drain open time 10sec
(Kondensat bo altma süresi
10 saniye)

{Vurgulu görüntü}

22. stenen de ere gelince
 tu una bas n.

Yeni bo alt m süresini (yo um
bo altma valfinin aç k kalaca
süreyi) kabul etmek için.

Operational settings
Drain open time 10sec
(Yo um bo altma süresi
10 saniye)

{Durgun görüntü}
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Hizmete Sokma V-17

No. lem Neden Görüntü (Display)

23. I tu una bas n. Bir sonraki menü seçene ine
(opsiyona) geçmek için.

Operational settings (Çal ma
ayarlar )
Drain shut time 30sec
(Yo um bo altma valfinin
kapal  olaca  süre 30 saniye)

24. Yo um bo altma
valfinin kapal  kalaca
süreyi de tirmek için,
ARTIR (+) veya
EKS LT (-) tu una
bas n. De iklik
yapmayacaksan z,

I tu una bas n ve
26. i leme geçin.

Göstergeden okunan süreyi
(yo um bo altma valfinin
kapal  kalaca  süreyi)
de tirmek için.

Operational settings
Drain shut time    60sec

{Vurgulu görüntü}

25. stenen de ere gelince
 (ENTER) tu una

bas n.

Yo um bo altma valfinin kapal
kalaca  süreyi kabul etmek için.

Operational settings
Drain shut time    60sec
(Bo altman n durduruldu u
süre 60 saniye)

{Durgun görüntü}

26. RESET’e bas n. Menü rutininden ç kmak için. Ready to start (Çal maya
haz r)
Oil temperature 20ºC (Ya

cakl    20ºC)
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Hizmete Sokma V-18

1.8 Servis Saatinin (Aral n) Ayarlanmas

Not: daki i lemlerde belirtilen de erlerin (say lar n) tümü örnektir.

No. lem Neden Görüntü (Display)

1.  (ENTER) tu una
bas n.

Ana menüye girmek için. Main menu (Ana menü)
Operational settings (Çal ma
ayarlar )

2. stenen seçene e ula ana
kadar A I tu una
bas n.

Hizmete sokma - de erler
menüsüne geçmek için.

Main menu
Commissioning - values
(Hizmete sokma - de erler)

3. G  tu una bas n. Hizmete sokma - de erler
menüsüne girmek için.

Commissioning - values
Pressure P factor     20
(Bas nc n P faktörü 20)

4. 'Max. service hrs'
seçene ine ula ana kadar

I tu una bas n.

Not: ‘En uzun servis
saati’ kavram , ‘iki servis
çal mas  aras ndaki en
uzun zaman (saat)’
anlam nda kullan lm r.
Bu süreye, ‘Maksimum
servis periyodu’ da
denilebilir.

En uzun servis saati (aral )
seçene ine ula mak için.

Commissioning - values
Max. service hrs  2000
(En uzun servis saati 2000)

5. 2000 saat’in d nda bir
maksimum servis
periyodu uygulaman z
gerekiyorsa, ARTIR (+)
yada EKS LT (-)  tu unu
kullanarak, göstergeden
okunan süreyi (saat’i)
istedi iniz de ere getirin.

Görünen (göstergeden okunan)
de eri de tirmek için.

Commissioning - values
Max. service hrs  1500

{Vurgulu görüntü}

6.  G  tu una bas n. Yeni ayar  kabul etmek için. Commissioning - values
Max. service hrs  1500

{Durgun görüntü}

7. Önceki menüye dönü
seçene ine ula ana kadar

I tu una bas n.

Önceki menüye dönü
seçene ine ula mak için.

Commissioning - values
Return to previous menu
(Önceki menüye dönü )
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Hizmete Sokma V-19

No. lem Neden Görüntü (Display)

8.  (ENTER) tu una
bas n.

Ana menüye dönmek için. Main menu (Ana menü)
Operational settings (Çal ma
ayarlar )

9. 'Service diagnostics'
seçene ine ula ana kadar

I tu una bas n.

Servis tan lama (diagnostik,
hata te his ve düzeltme)
menüsüne geçmek için.

Main menu
Service diagnostics (Servis
tan lama)

10. G  tu una bas n. Servis tan lama menüsüne
girmek için.

Service diagnostics
Reset service hours
(Servis saatinin s rlanmas )

11. Zaman sayac  (Saati)
'Reset' yapmak için

 tu una bas n.

Not: ‘Reset’ ba lang çtaki
duruma getirme, s rlama
anlam na gelir.

Servis saatinin, (4, 5 ve 6
numaral  i lemler yap larak)
programlanm  maksimum saate
ayarlanmas  için. (Çal ma
süresini tutan timer’   RESET
yapmak için.)

Not: Saat (Timer) reset
yap nca, gösterge (servis
yap lmadan geçecek) en uzun
çal ma süresini gösterir. Zaman
ilerledikce, geriye sayma sürer
ve kalan zaman ‘0’ olunca,
servis (bak m) i lemi yap lmas
için, kullan  uyar r.

Reset service hours
Service hrs to run 1500
(Servis i lemi için çal ma
süresi)

Hemen sonra görüntü
daki gibi de ir:

Service diagnostics
Reset service hours

12. RESET tu una bas n. Menü rutininden (çal mas ndan,
lemlerinden) ç kmak için.

Ready to start (Çal maya
haz r)
Oil temperature 20ºC (Ya

cakl    20ºC)
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Hizmete Sokma V-20

1.9 Kompresörün Durum Bilgilerini (Verilerini) Görmek çin Görüntü Seçenekleri

No. lem Neden Görüntü (Display)

1. GÖRME tu una bas n. Vida ç ndaki ya  s cakl
görmek (görüntülemek) için.

Oil temperature 70°C
(Ya  s cakl      70°C)

2. GÖRME tu una bas n. Tam yükdeki h n (o andaki)
yüzdesini görmek (görüntülemek)
için.

%nnnnn           2000rpm
(%YÜZDE      2000 d/dk)

3. GÖRME tu una bas n.

Not: Buradaki 'Heatsink'
transistör gibi çal rken

nan elektronik devre
elemanlar n  alan
yani s cakl n
artmas  önleyen kanatl
plaka yada parça
anlam na gelmektedir;
fanl  yada fans z olabilir.

Güç yar iletkenlerinin
(Transistörlerin) so utucu
(so utma parças , heatsink)

cakl  görmek
(görüntülemek) için.

Drive heatsink
temperature      68°C
(Sürücü devresinin so utucu
-so utma parças - s cakl
68°C)

4. GÖRME tu una bas n. Güç konverterinin (çeviricisinin)
DC (do ru ak m) ba lant
(devresi, hatt ) voltaj  görmek
(görüntülemek) için.

DC link voltage   580V
(Do ru ak m hatt  voltaj
580V)

5. GÖRME tu una bas n.

Not: H z kontrolü
görüntüsü AÇIK (ON)
durumda olmal .
(Hizmete sokma -
konfigürasyon
menüsünden ayarlan r.)

z kontrol parametrelerini
görmek (görüntülemek) için

Not: 1.11'i okuyun

e0003 p0150 i3010 n3660
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Hizmete Sokma V-21

1.10 Son Mekanik Kontroller

Not: daki i lemlerde belirtilen de erlerin (say lar n) tümü örnektir.

No. lem Neden Görüntü (Display)

1. Kullan n bas nçl  hava
ebekesi ile kompresör

ünitesi aras ndaki vanay
tamamen aç n.

2. Üniteye enerji verin.
(Çal rmay n, sadece
ünitenin enerji giri ini
‘Power ON’ durumuna
getirin.)

C20620/nn/xx/nn
VNVLnnxx ddmmmyy

3. Birkaç saniye sonra
‘Çal maya haz r’
görüntüsü olu ur.

Ready to start (Çal maya
haz r)
Oil temperature  20ºC (Ya

cakl      20ºC)

4. GÖRME tu una bas n. MAN (Manuel) çal ma
modundaki (kompresör, ana
motor) dönme h  ayarlamak
için.

Ready to start
%-------------------0rpm
(%------------------0 d/dk)

5. Kompresörün (Manuel
çal ma modundaki)
dönme h  50 d/dk'dan
2000 d/dk'ya kadar
de tirmek için ARTIR
(+) yada EKS LT (-)
tu una bas n.

Not: MAN (Manuel)
dönme h , kompresör
MAN yada AUTO
(Otomatik)  çal ma
modunda çal rken yada
stop etmi ken
(durdurulduktan sonra),
yukar daki yöntemle
de tirilebilir.

Ready to start
MAN speed     2000rpm
(Manuel h z     2000 d/dk)
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No. lem Neden Görüntü (Display)

6. START tu una (butonuna)
bas n.

Not: Kompresöre yol
verilince, (normal h na
ula madan önce) yava
dönüyor gibi görünebilir.
Yol verme an nda yava
dönme normaldir, ar za
oldu u dü ünülmemelidir.

Uyar : Kompresörü
pe pe e (k sa aral klarla)
çal p, stop ettirmeyin.

Kompresörü  çal rmak için.

Motor a nabilir,
kontaktörler hasar görebilir
veya vida  sarabilir (s abilir).

Starting (Çal maya ba yor)
%-----------------2000rpm
(%----------------2000 d/dk)

7. Kompresör çal mazsa
(start yapmazsa, kalk
yapmazsa) çal mama
nedenine ili kin bir mesaj
görünür.

Kompresör a daki
durumlarda çal maz:

(a) Servis tan lama (diagnostik)
menüsü seçili (kullan mda)
iken.

(b) Uzaktan çal rma geçerli
      (aktif) iken.

(c) Bir trip (durdurma) ko ulu
     olu mu sa. (Ar za giderme
     konusunu okuyun.)

Service diagnostics
[ Menü seçene i ]

Ready to start (Çal maya
haz r)
Remote start enabled
(Uzaktan start geçerli)

Fault shutdown (Ar za
nedeniyle stop)
[ Ar za mesaj  ]

8. Elektrik sistemi ile ilgili
düzeltme (ar za giderme)
çal mas  yap lacaksa,
elektrik giri ini kesin
(‘Power OFF’ durumuna
getirin). Gereken düzeltme
yap ld ktan sonra, 1. i leme
dönün.

9. Kalk  (Start) s ras nda
kompresörün ç ndaki
bas nc n P2  bas nc ndan
dü ük olmas  ko uluyla,
kompresör yükte çal r ve
bu durum görüntülenir.

Onload (Yükte çal ma)
Oil temperature    50ºC
(Ya  s cakl       50ºC)
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Hizmete Sokma V-23

No. lem Neden Görüntü (Display)

10. Kompresör (daha önce)
seçilmi  olan kontrol
(çal ma) modunda
çal mas  sürdürür.
('Manuel' yada 'Otomatik'
çal ma modu seçilidir.)

Onload (Yükte çal ma)
Oil temperature    70ºC
(Ya  s cakl        70ºC)

11. Kompresör ünitesinin
so utma havas  ç
kontrol ederek, fan n
do ru yönde dönüp
dönmedi ini saptay n.
(Kuvvetli bir hava ç
-Belirgin bir hava bas nc -
var ise, fan do ru yönde
dönüyor demektir.)

Fan motorunun do ru yönde
döndü ünden emin olmak için.

12. Fan yanl  yönde dönüyor
ise, kompresörü stop
ederek, fan motoru
kontaktöründeki A ve B
kablolar n yerini
de tirin. fan dönü
yönünü düzelttikten sonra
2. i leme geri dönün.

KKAT ! YÜKSEK
BASINÇ TEHL KES

Sistemdeki kaçaklar
kontrol etmek için elinizi
kullanmay n; (kaçaklar
kontrol etmek için) daima
bir ka t parças  kullan n.

13. Kompresörün boru
ebekesinde ya  yada

hava kaça  olup
olmad  kontrol edin.
Kaçak bulursan z,
kompresörü stop ettirin
(durdurun) ve kaçak olan
yeri onar n (düzeltin).
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No. lem Neden Görüntü (Display)

14. Hava talebini (sarfiyat )
simüle (taklit) edecek
ekilde, kullan n bas nçl

hava sistemindeki
vanalardan birini (hava
bo altmak için) aç n.

Normal çal ma s ras nda
(esnas nda) kompresörden
istenen hava debisini (test
amac yla) sa lamak
(tutturmak) için.

15. Vanay  (14. i lemde aç lan
vanay ) kullanarak, sistem
bas nc  (devaml
yükselecek biçimde)
ayarlay n. Kompresörün
dönme h n dü mekte
oldu unu (azalmaya devam
etti ini) ve bas nç MAN
(Manuel) çal ma modunun
P1 ayar noktas na
yükseldi i anda, bypass
valfinin aç ld  görün
(saptay n).

'Offload' ('Bo ta çal ma')

16. Sistem bas nc , MAN
(Manuel) çal ma modunun
P2 ayar noktas n alt na
dü ecek ekilde (vanay
kullanarak) azalt n.
Kompresörün dönme

n 2000 d/dk'ya (veya
maksimum de ere)
yükseldi ini görün.

'Onload' ('Yükte çal ma')

17. Vanay  AUTO (Otomatik)
çal ma modundaki P2 ayar
noktas na yak n bir sabit
bas nç de eri elde edecek
ekilde ayarlay n.

18. Çal ma modunu AUTO
(Otomatik) olarak ayarlay n
ve kompresörün dönme

n (otomatik olarak)
sistem bas nc  ayarlanan
noktada (P2 ayar
noktas nda) sabit tutacak
ekilde de ti ini görün

(saptay n).
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No. lem Neden Görüntü (Display)

19. Hava sarfiyat  art n ve
kompresörün artan talebi
kar lamak üzere h zlan p,
AUTO (Otomatik) moda
ait P2 ayar bas nc
korudu unu görün.

Not: Kompresör  bas nc
P2 ayar noktas nda sabit
tutmak için kararl  (stable)
bir biçimde dönmüyorsa, P
ve I bas nç faktörlerinin
yeniden ayarlanmas
(belirlenmesi) gerekir.
(1.11'i okuyun.)

20. Bu (Yukar daki) ko ullar
alt nda, kompresörü yar m
saat çal n.

Normal (Kararl ) çal ma
ortam  (ko ullar ) sa lamak
için.

21. Ya  ve hava kaçaklar  olup
olmad  görmek için,
tüm boru (hortum)
ebekesini (ba lant lar )

yeniden kontrol edin.

22. Otomatik kondensat
bo altma valfinin
çal mas  kontrol edin.

23. STOP tu una (butonuna)
bas n. Kompresörün (ana
alterden) enerji giri ini

kesin. Ya n depo dibine
toplanmas  için 30 dakika
kadar bekledikten sonra,
gerekiyorsa (eksik ise),
eksik ya  tamamlay n.

24. Daha önce aç lm  olan,
tüm kapaklar  (kap lar ) ve
panelleri kapat n.

25. Tüm ayarlar  ve çal ma
parametrelerini, ilerisi için
referans olmak üzere, (bir
deftere) kay tlay n.
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1.11 Gerekli Dönme H n (Kontrol Sistemi taraf ndan) Hesaplanmas .

Kompresörün dönme h  Oransal ve ntegral bile enleri kullan larak, a daki gibi hesaplan r (belirlenir):

Dönme H  (d/dk)  = 500 + (BASINÇ HATASI x P faktörü) + ∫ (BASINÇ HATASI x I faktörü)

Çeviri Notu :

'BASINÇ HATASI' ngilizce orijinali 'PRESSURE ERROR' olan, 'düzeltilmesi gereken bas nç fark '
anlam nda bir kavramd r; istenen bas nç ile okunan (elde edilen) bas nç aras ndaki farka kar k gelir.

'P' ve 'I' bas nç faktörlerini görmek (okumak) için (kontrol paneli üzerindeki) GÖRME tu u kullan r.
GÖRME tu una (istenen görüntüyü elde edecek say da) bas rsa, a daki gibi bir görüntü ortaya ç kar:

e0003 p0150 i3010 n3660

Burada:

e = BASINÇ HATASI (yakla k olarak 1/4 psi birim aral na sahip bir de er)

p = oransal ('proportional') bile en

      BASINÇ HATASI x P faktörü

i  = integral (tümle ik) bile en

∫ (BASINÇ HATASI x I faktörü)

n = hesaplanm  dönme h  (bile enlerin toplam , d/dk)

      500 + p + i ...  dir.

Not:

Yukar daki gibi bir h z kontrol (parametreleri) görüntüsü alabilmek için, 'Hizmete sokma - konfigürasyon'
menüsündeki h z kontrol görüntüsü seçene inin AÇIK durumda ('ON' durumunda) olmas  gerekir.

'I' bas nç faktörünün de erini art rmak, BASINÇ HATASI s r olmad  zaman, (hesaplanacak) dönme h n
integral bile eninin de er art na ve dolay yla, dönme h n (daha büyük bir farkla) art na yol açar. Sabit
(Kararl , Durgun) bas nç alt nda BASINÇ HATASI de eri s ra ('e0000' durumuna) yakla r. Bu durumda
(BASINÇ HATASI de erinin s ra yakla mas  yani s rdan çok küçük bir de erde farkl  olmas  durumunda),
'p' oransal bile eni etkili olmazken, 'i' integral bile eni dönme h  (tamamen) etkiler. ( leri düzey matematik
denklemlerinde söz konusu olan 'sonsuz küçük', 'türev', 'integral' kavramlar  dikkate al n...)

Gerekiyorsa, 'I' bas nç faktörünü (dönme h  hesab n integral bile eninin de erini belirleyen 'I' faktörünü),
dönme h n sistemin bas nçl  hava talebi (hava sarfiyat  ve çal ma bas nc ) ile tam uyumlu olarak, düzgün
de mesini sa layacak ekilde ayarlay n (belirleyin).

Bas nçl  hava talebi (sarfiyat ) a amal  olarak (belirgin farklarla, kademeli olarak) de iyor ise, 'P' bas nç
faktörünü (dönme h  hesab n oransal bile eninin de erini belirleyen 'P' faktörünü) art rmak kontrol
sisteminin kompresör kapasitesini (kompresörün bast  bas nçl  hava miktar ) talebe (isteme) göre a amal
olarak (belirgin farklarla, kademeli olarak) de tirmesini sa lar.
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3. H ZMETE SOKMA PROSEDÜRÜ KONTROL L STES

 1.  Boru/Hortum ba lant lar . ......... 21. Maksimum çal ma bas nc  ayar . .........

 2.  Elektrik ba lant lar . ......... 22. A  yüksek bas nç (emniyet) ayar . .........

 3.  Kablolar ve sigortalar. ......... 23. Ya  s cakl  trip (emniyet) ayar . .........

 4.  Kontrol transformatörü giri  voltaj . ......... 24. Ya  s cakl  alarm s  ayar . .........

 5.  Fan motoru termik rölesi. ......... 25. H zlanma zaman  ayar . .........

 6.  Starter ( alter) ba lant lar . ......... 26. So utucu devreye girme gecikmesi
      ayar . .........

 7.  Motor ba lant lar .

 8.  Koruyucu örtüler ve tapalar.

.........

.........
27. Servis saatinin reset yap lmas
      (s rlanmas ). .........

 9.  Kompresöre ya  doldurulmas . ......... 28. Yol verme (Start) i lem s ras n
      do rulu u. .........

10. Vida ve motorun serbestce dönü ü.

11. Dil seçimi.

.........

.........
29. Fan dönü  yönünün do rulu u. .........

12. Bas nç sensörünün kalibrasyonu. .........
 30. Korozyon koruyucusunun

      (Inhibitor' n) sistem d na at lmas . .........

13. Gösterge birimlerinin seçilmesi. ......... 31. Kullan  hava ebekesine ba lant . .........

14. Kompresör numaras  ayar
      (ileti im düzeni varsa). .........

 32. Ya  ve hava kaça  kontrolü. .........

15. leti im baud de eri (ileti im
      düzeni varsa). .........

 33. Kompresörün yükte ve bo ta
      çal mas , durmas , haz r beklemesi. .........

16. Çal ma modu seçme/de tirme. .........
 34. Blowdown (Hava bo altma) i levi. .........

17. Bas nç limitlerinin ayarlanmas . .........
 35. Acil stop (Emergency stop) i levi. .........

18. Bo ta çal ma süresi ayar . .........
 36. Ya  s cakl n istenen s rlar

      içinde kalmas . .........

19. Yo um bo altma süresi ayar . ......... 37. Ya  seviyesi (Ya  miktar ). .........

20. Yo um bo altman n durduruldu u
      (yap lmad ) süre ayar . .........

 38. Çal ma parametrelerinin
      kay tlanmas . .........
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6
ÇALI TIRMA

Rutin (Günlük, Normal) Çal rma ................................................. 2
Yol Verme .................................................................................................. 2
Manuel Mod ............................................................................................... 4
Otomatik Mod ............................................................................................ 5
Çal ma Saatlerinin Görüntülenmesi ............................................................ 5
Bas nç Kontrol Modunun De tirilmesi ...................................................... 5
Durdurma ................................................................................................... 6
Acil Stop..................................................................................................... 6
Kondensat Bo altma lemi ......................................................................... 6
Servis Saati ................................................................................................ 7
Uyar lar ...................................................................................................... 7
Ar za Nedeni le Durma  ............................................................................. 8

Menü Rutinlerinin Kullan lmas  ...................................................... 8

Menü Seçenekleri ........................................................................... 10
Çal ma Ayarlar  Menüsü Seçenekleri .......................................................... 10
Servis Tan lama Menüsü Seçenekleri .......................................................... 10
Hizmete Sokma - Konfigürasyon Menüsü Seçenekleri ................................ 11
Hizmete Sokma - De erler Menüsü Seçenekleri .......................................... 11
Default De erler ......................................................................................... 12

Gösterge Mesajlar  ......................................................................... 13
Operatör Tavsiye Mesajlar  ......................................................................... 13
Ar za Mesajlar  ........................................................................................... 14
Uyar  Mesajlar  ........................................................................................... 15
Servis Mesajlar  .......................................................................................... 16
Durum Mesajlar  ......................................................................................... 17
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ÇALI TIRMA

KKAT!

• Kompresör ünitesini çal rmadan önce, bu k lavuzun emniyet prosedürleri bölümünü okuyun.

• Ünitede öldürücü voltajlar kullan lmaktad r. Bu nedenle, elektrik ile ilgili kontroller yaparken a
     dikkat gösterilmelidir. Herhangi bir bak m i lemine ba lamadan önce, ünite elektrik ebekesinden izole
     edilmelidir.

• Starter bölmesinin (dolab n) kap  (kapa ) açmadan önce, elektrik ebeke ba lant  (ana
alterden) kesilmeli ve DC (do ru ak m) ba lant  (hatt ) kondansatörlerinin yeterli düzeyde bo almas

için, 12 dakika beklenmelidir. e ba lamadan önce, kondansatörlerin (elektrik yükünün) tamamen
bo al p bo almad  kontrol edilmelidir.

Not: Uzun bir süre çal lmam sa, kompresörü çal rmadan önce, hizmete sokma i lemlerini
tekrarlayarak, performans n ve tüm regülasyon fonksiyonlar n kontrolden geçirilmesi tavsiye edilir.

1. RUT N (GÜNLÜK, NORMAL) ÇALI TIRMA

Not: daki prosedürlerde yer verilen bas nç, s cakl k ve devir say  de erleri (sadece) örnek de erlerdir.

1.1 Yol (Start) Verme

Not: Bu k mda ad  geçen (numaraland lm ) tu lar n ve LED'lerin (I k Yayan Diyot Tipi Lambalar n)
yerlerini görmek için, 2. bölümdeki Kontrol Paneli görünü üne bakabilirsiniz.

ki tür çal ma/kontrol modu vard r: MANUEL (MAN, 'Manual') ve OTOMAT K (AUTO, 'Automatic').
Kompresör, hizmete sokma a amas nda MANUEL moda (kullan  moduna) programlanmad kca yada
kullan  (operatör) taraf ndan MANUEL modu seçilmedikce, OTOMAT K kontrol modunda çal maya
ba lar. ( ngilizce'deki 'Mode' Türkçe'ye 'Mod' olarak uyarlanm r; 'Kip' yada 'Yöntem' anlam na gelir.)

Yol (Start) Verme lem S ras :

1.  Ana alterden enerji (elektrik) verin. Enerji verildikten sonra, ön panelin (kontrol panelinin) durumu
      (görünü ü) a da belirtildi i gibi olmal r:

      (a) 'POWER ON'  ('ENERJ  VAR') LED'i (20) yan yor.

      (b) Durum göstergesindeki (4) görüntü (yaz ):

C20620/nn/xx/nn
           VNVLnnxx ddmmmyy

           (dd: gün, mmm: ay, yy: l)

 2.  Birkaç saniye sonra, herhangi bir ar za yoksa, durum göstergesinden a daki yaz  okunur:

           DC link charging
           Oil temperature 20ºC
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      Hemen arkas ndan:

           Ready to start
           Oil temperature 20ºC

Muhtemel bir ar za durumunda, kompresör çal maz ve göstergeden (ilgili) ar za mesaj  okunur. Ar za
mesaj na göre gereken düzeltmenin yap lmas  için, kompresörün elektrik giri i kesilir. Ar za giderildikten sonra
kompresöre yol verirken, reset lambas n (LED'inin) yand  görülürse, kompresörü yeniden çal rmadan
önce, RESET tu una (butonuna) bas lmal r.

3.  START (31) tu una (butonuna) basarak, kompresörü çal n.

Not: Kompresör kalk  yapt  anda devir say  dü ükmü  (vida/motor rahat dönemiyormu ) gibi
     görünebilir. Bu durum normaldir, ar za olarak dikkate al nmamal r. Ba lang çta dü ük olan devir say ,
     k sa bir süre içinde yükselir ve normal de erini al r.

UYARI:  Kompresöre pe pe e yol verip, durdurmay n (START/STOP yapt rmay n).

     Ünite (Kompresör) ç ndaki bas nç, kalk taki ('start-up') kontrol modunun P2 ayar noktas ndan
     (bas nc ndan) dü ük ise, kompresör daha önce programlanm  yada seçilmi  kontrol modunda çal maya
     ba layacakt r. Aksi takdirde, kompresör 'Standby' ('Haz r Bekleme', 'Stendbay') durumuna geçecektir.

     A daki durumlarda (ar za olmasa dahi) kompresör çal mayacakt r:

     (a) Baz  (Belirli) menü rutinleri (çal malar , i lemleri) seçilmi  ve/veya bitirilmemi  iken.

     (b) Uzaktan çal rma i levi geçerli (aktif) ise, UZAKTAN KUMANDA LED'  (18) yanar ve
           göstergede (display'de) u yaz  görünür:

Ready to start
           Remote start enabled

 4.  Kompresöre yol verildi i anda, ana motor h zlanmas  (kalk ) tamamlayana kadar, durum
      göstergesinden a daki yaz  okunur:

Starting
           Oil temperature 20ºC

 5.  Ana motorun h zlanmas  (kalk ) tamamlan nca, durum göstergesindeki yaz  a daki gibi de ir:

Onload
           Oil temperature 75ºC

 6.  Kompresör daha önceden programland  kalk  ('start-up') kontrol modunda çal mas  sürdürürken, ya
      s cakl  h zla normal çal ma s cakl na (seviyesine) yükselir. Ya  s cakl  termostatik by-pass valfinin
      yard yla, (ya  so utucusu taraf ndan) gerekti i kadar so utma sa lanarak, normal seviyesinde tutulur.

 7.  Kalk tan itibaren, ar za (hata) artlar  ve servis ihtiyaçlar  (kontrol sistemi taraf ndan) sürekli takip edilir.
      Çal ma parametrelerine ve ilgili kontrol düzene inin tepkisine göre, gereken uyar  ve durum mesajlar ,
      gösterge vas tas  ile kullan ya ula r (aktar r).

 8.  Kompresör (ayr nt ) çal ma saatlerini ve servis için kalan süreyi (saati) görmek istiyorsan z, SAAT (25)
      tu una bas n. (Ayr nt  için, 'Çal ma Saatlerinin Görüntülenmesi' konusunu okuyun).

 9.  Çal ma parametrelerini, ar za geçmi ini (listesini) v.s. görmek yada ayarlar  de tirmek istiyorsan z,
      G  (9) tu una basarak, menü rutinine (çal mas na, i lemlerine) girin. (Ayr nt  için 'Menü Rutinlerinin
      Kullan lmas '  konusunu okuyun).
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1.2 Manuel Mod  (Kullan  Modu)

1.  Manuel mod sadece kompresörü hizmete sokmak için ve sabit bir dönme h nda çal rmak amac yla
     kullan r. Manuel modda, kompresör P1 (üst) ayar bas nc  ve P2 (alt) ayar bas nc  s rlar  gözeterek,
     hava talebine göre, bo a (bo ta çal maya) yada yüke (yükte çal maya) geçer. Kompresör bo a geçince
     ya  ay  depo içerisindeki bas nçl  hava (bo ta çal ma bas nc  de erine kadar) bo alt r (tahliye edilir).

     Kompresör yükte çal rken, durum göstergesindeki yaz  a daki gibidir:

Onload
            Oil temperature 80ºC

     Kompresör bo a geçince, göstergedeki yaz  a daki gibi olur:

            Offload
            Oil temperature 60ºC

2.  Kompresör bo ta çal maya, önceden ayarlanan bo ta çal ma süresi (‘Run on time’) dolana kadar devam
     ederse, kontrol sistemi taraf ndan otomatik olarak stop ettirilir. Bu durumda, göstergedeki yaz  a daki
     gibi de ir:

Blowing down
            Oil temperature 75ºC

3.  Blowdown (hava bo altma) i leminin tamamlanmas ndan sonra, durum göstergesinden a daki yaz
     okunur:

            Standby
            Oil temperature 70ºC

Not: Blowdown i lemi devam ederken START (31) butonuna bas rsa, görüntü hemen de ir ve ‘Standby’
        yaz  okunur.

4.  Çekilen havan n etkisi ile, ünite ç ndaki bas nç P2 (manuel mod) alt s r de erinin alt na dü erse,
     kompresör yeniden çal maya ba lar. Kompresör yeniden çal maya ba lad  anda, durum göstergesinden
     a daki yaz  okunur:

Starting
            Oil temperature 70ºC

Hemen (Kompresör kalk  tamamlad ktan) sonra, göstergedeki yaz  a daki gibi de ir:

Onload
 Oil temperature 80ºC
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1.3 Otomatik Mod

1.  Otomatik mod kompresör ünitesinin normal çal ma modudur. Otomatik modda, bir bas nç sensörü
     vas tas yla ölçülen ç  bas nc  daha önceden (kontrol sistemi haf zas na) programlanm  P2 (otomatik
     mod) hedef bas nc  ile kar la r ve motorun devir say  (kompresörün dönme h ) ona göre
     belirlenir. Devir say  (Dönme h ) kontrolüne ra men, bas nç P1 (otomatik mod) üst s r de erine
     ula rsa, kompresör  bo a geçer ve durum göstergesinden u yaz  okunur:

            Offload
            Oil temperature 75ºC

2.  Hava kullan lmas  sonucunda, bas nç P2 (otomatik mod) hedef bas nc n alt na dü erse, kompresör yüke
    geçer. Kompresör yüke geçtikten sonra, P2 hedef bas nc  koruyacak (sabit tutmaya çal acak) biçimde,
    h z kontrolü (devir say  bas nç de iminin tersi yönde de tirme i levi) uygulan r. Bu s rada, durum
    göstergesinden a daki yaz  okunur:

            Onload
            Oil temperature 80ºC

1.4 Çal ma Saatlerinin Görüntülenmesi

1.  SAAT (25) tu u (butonu) çal ma saatlerinin ayr nt  ve (ana) servis i lemi yap lmas  için kalan zaman
     görüntülemek için kullan r.

2.  SAAT tu una basma s ras na göre, a daki (gibi) görüntü sat rlar  elde edilir:

 Total hours 1000 ⇒ Toplam çal ma saati : 1000 saat
 No of starts 125 ⇒ Start say  : 125
 Service hrs to run 1000 ⇒ Servis için kalan saat : 1000 saat
 Hours 0-20% 50 ⇒ %0-20 yük  ile çal ma : 50 saat
 Hours 21-40% 50 ⇒ %21-40 yük ile çal ma : 50 saat
 Hours 41-60% 150 ⇒ %41-60 yük ile çal ma : 150 saat
 Hours 61-80% 700 ⇒ %61-80 yük ile çal ma : 700 saat
 Hours 81-100% 50 ⇒ %81-100 yük ile çal ma : 50 saat

3.  Çal ma saati görüntüleri SAAT tu una bast ktan k sa bir süre sonra (kendili inden) iptal olur yada
     RESET (24) tu una basarak, an nda iptal edilir.

1.5 Bas nç Kontrol (Çal ma) Modunun De tirilmesi

1.  Üniteye enerji verildikten sonra (kendili inden) geçerli olan kontrol modunu (kipini, yöntemini)
     de tirmek için, ‘Çal ma Ayarlar ’ menüsü kullan r. ('Menü rutinlerinin kullan lmas ' konusunu
     okuyun.) Menü rutini (çal mas , i lemleri) ile yeniden programlanan kontrol modu, an nda geçerli (aktif)
     duruma gelir.
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1.6 Durdurma

1.  Kompresörü durdurmak için STOP (30) tu una (butonuna) bas n. STOP tu una bas nca durdurma i lemi
     ba lar. Göstergeden okunan yaz   durdurma i lemi ba lamadan önce a daki gibidir:

Offload
 Oil temperature 60ºC

Durdurma i lemi tamamlan rken durum göstergesinden u yaz  okunur:

 Blowing down
 Oil temperature 50ºC

     STOP (30) tu una kompresör yükte çal rken bas rsa, ana motor çal mas na 5 saniye devam eder ve
     5 saniyenin sonunda durdurulur.  Bu s rada durum göstergesi a daki gibidir:

Stopping
            ----------------------------

     Ana motorun stop edece i (duraca ) ve blowdown (hava tahliye) i leminin ba layaca  süre durum
     göstergesindeki alt (2.) sat rdan (kesik çizgi ile temsil edilen sat rdan) okunur.

2.  K sa süren bir gecikmeden sonra, görüntü u ekilde de ir:

Ready to start
 Oil temperature 40ºC

1.8 Acil Stop (Emergency Stop)

1.  AC L STOP (15) butonuna bas rsa, kompresör hemen stop eder  ve ya  ay  depodaki bas nçl  hava
      (atmosfere) bo al r.

2.  RESET LED'i (26) yan p söner ve görüntü (göstergedeki yaz ) a daki gibi olur:

 Fault shutdown
 Emergency stop

AC L STOP butonu (EMN YET butonu) reset yap rsa yani ilk durumuna döndürülürse ve blowdown
     (hava bo altma) i lemi sürerken RESET butonuna bas rsa, reset lambas  (LED'i) söner ve durum
     göstergesinden u yaz  okunur:

Blowing down
 Oil temperature 50ºC

Not: AC L STOP (EMN YET) butonu sadece tehlikeli bir durum ortaya ç km sa kullan lmal r. Normal
ko ullarda, kompresörü durdurmak için ‘STOP’ butonu kullan r.

1.8 Kondensat Bo altma lemi

Kompresör yükte çal rken, programlanm  olan kondensat bo altma süresi ayar na göre, kondensat bo altma
lemleri gerçekle ir. Kompresör bo ta çal rken yada çal maya haz r durumda beklerken, kondensat

bo altma valfi  sadece 2 saniye aç k kal r ve valfin kapal  kalaca  süre uzar. Kompresör durduruldu u yada
yükte çal mad  halde, kondensat bo altma valfinin aç lmas , ünite içerisinde kondensat (yo um, su ve
kaçak ya dan olu an s ) toplanmas  önlemek içindir.
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1.9 Servis Saati (Servis Zamanlay )

1.  Kontrol sistemi, servis yap lmas  (servis periyodu, servis zaman ) için belirlenen süre geriye do ru
     i leyecek ekilde, geriye sayan bir saat (zamanlay , timer) kullan r. (Bu saatin ngilizce k lavuzdaki ad
     ‘Service Interval Timer’ d r). En uzun reset süresi (servis süresi), i yeri ko ullar na ve/veya servis
     program na göre ayarlan r. Servis saatinin (geriye do ru sayarak) s ra ula  andan itibaren (reset
     yap lana kadar), durum göstergesinde Türkçe'de ‘Servis zaman ’ anlam na gelen 'Service due' mesaj
     görünür. Servis i lemleri tamamland  zaman, servis saatini reset yapmak (yeniden kurmak, s rlamak)
     için,‘Servis tan lama’ ('Service diagnostics') menüsüne girerek, ‘Servis saatinin s rlanmas ’ ('Reset
     service hours') i lemi yap lmal r.

2.  Kompresör servis i lemi gerektiren çal ma saatine ula  anda, SERV S LED'i (29) yan p dönmeye
     ba lar. SERV S (28) tu una (butonuna) bas rsa, servis lambas  yan p sönmeyi b rak r ve yan k durumda
     kal r. Bu kez, RESET LED'i (26) yan p sönmeye ba lar ve durum göstergesinden a daki mesaj okunur:

Onload
 Service due

3.  Yukar daki mesaj göründü ü zaman, s ras  gelen servis i lemlerini yapmak için, kompresörün
     durdurulmas  ve ünitenin elektrik giri inin kesilmesi gerekir. Servis i lemleri tamamland ktan sonra,
     ‘Servis tan lama’ menüsüne girerek, en uzun servis süresi ayar  yeniden yap lmal r .

4.  ‘Servis zaman ’ (‘Service due’) mesaj na hemen kar k vermek (servis i lemleri yapmak) mümkün
     olmayabilir. Bu durumda, RESET (24) tu una bas rsa, reset lambas n (LED'inin) yan p sönmesi ve
     ‘Servis zaman ’ (‘Service due’) mesaj  iptal edilir. RESET tu una (butonuna) bas ld ktan sonra, durum
     göstergesinde  normal durum yaz  (durum ve ya  s cakl  yaz ) görünür ama, servis lambas  (LED'i)
     yand  için, s ras  gelen servis i lemlerinin yap lmas  gerekti i anla r.

1.10 Uyar lar

1.  Servis gerekti inde, SERV S LED'i (29) ve ilgili sembolik sistem emas  (mimik diyagram) LED'i yan p
     söner. SERV S (28) tu una bas rsa, servis lambas n (LED'inin) yan p sönmesi durur ve lamba (LED)
     yan k kal r.  RESET LED'i (26) yan p sönerken, durum göstergesinden gerekli servis i lemi ile ilgili
     uyar  okunur:

 Onload
 Change air filter (Hava filtresini de tir)

2.  SERV S tu una pe is ra bas rsa, daha önceden ortaya ç kan ve kontrol sistemi haf zas na (belle ine)
     kay tlanan uyar lar  zaman s ras  ile (en son uyar  ilk önce) görüntüye gelir. Gerekli i lem ve reset
     yap lm sa, o i lemle ilgili uyar  haf zada tutulmaz (kaybolur).

3.  SERV S butonuna basmay  b rak nca, ar za/servis yaz  bir kaç saniye daha görünür ve sonra, normal
     mesaj (çal ma durumu ve ya  s cakl  mesaj ) görüntüye gelir.

4.  De erlendirmeye al nan (Sistem taraf ndan saptanan ve bildirilen) ar zan n d nda, (a  yüksek ya
     s cakl  gibi) ba ka (ikinci) bir ar za ortaya ç karsa, SERV S LED'i sürekli yan p söner ve sembolik
     sistem emas ndaki (mimik diyagram üzerindeki) ikinci ar za ile ilgili LED yanar.

5.  Uyar ya kar k gelen i lemin hemen yap lmas  mümkün  olmayabilir. Bu durumda, RESET tu una
     (butonuna) bas rsa, servis lambas n (LED'inin) yan p sönmesi durur ve gösterge normale döner.
     Servis uyar  RESET butonuna bas larak iptal edilse dahi, sembolik sistem emas n ilgili LED'i
     (gereken servis i lemine dikkat çekmek için) yan p sönmeye devam eder.
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1.12 Ar za Nedeni le (Kendili inden) Durma

1.  Ar za ortaya ç karsa kompresör stop eder. Kompresöre yol verildikten sonraki herhangi bir zamanda ar za
     olabilir ve (ar za nedeni ile) kompresör stop edebilir. Kompresör ar za nedeni ile stop etmi se (durmu sa),
     RESET LED'i ve sembolik sistem emas n ilgili LED'i yanar. Menü çal mas  (rutini) yap rken ar za
     ortaya ç karsa, ilgili panel ve sembolik sistem emas  LED'leri yan p söner. Göstergedeki mesaj RESET
     tu una basana kadar de mez yada belirli bir süre sonra görüntü ar za mesaj na dönü ür (geri döner).

2.  Ar za durumunda göstergeden a daki mesaj okunur:

Fault shutdown
 [ lgili ar za mesaj  ]

     (K lavuzun bu bölümünün sonunda yer alan gösterge mesajlar  ile ilgili sayfalar  okuyun.)

2. MENÜ RUT NLER N KULLANILMASI

1.  Menü rutinleri kontrol sistemi haf zas ndaki çal ma parametrelerini ve seçenekleri görmek ve/veya
     de tirmek için kullan r.

     Menü rutinlerine (çal malar na) girmek için G  (ENTER) tu una bas r.

2.  G  tu una (butonuna) bas ld  zaman, durum göstergesinden a daki yaz  okunur:

Main menu
 Operational settings

3.  ‘Operational settings’ (‘Çal ma ayarlar ’) alt  adet alt menünün ilkidir.

     Alt menü ba klar na YUKARI ve A I tu lar  kullan larak ula labilir (eri ilebilir). stenen  alt
     menüye girmek için, o alt menü ba  seçilir ve G  tu una bas r. G  tu una bas ld  anda,
     durum göstergesinin üst (1.) sat  girilen menüyü ve alttaki (2.) sat r menünün ilk seçene ini gösterir.

     Menünün tüm seçeneklerine YUKARI ve A I tu lar na (butonlar na) basarak ula labilir. Her bir
     seçene in içeri i ARTIR ve EKS LT tu lar na (butonlar na) basarak de tirilebilir. Göstergeden okunan
     de er G  tu una bas ld  anda haf zaya kay tlan r ve daha sonra de tirilene kadar geçerli olur.
     G  tu una (butonuna) bas lmazsa, yap lan de iklikler kay tlanmaz ve haf zadaki veriler korunur.

     ‘Return to previous menu’ (‘Önceki menüye dönü ’) seçene i herhangi bir alt menüden ana menüye
     dönmek için kullan r. Ana menüde iken ‘Return to previous menu’ seçene i kullan rsa menü rutininden
     (çal mas ndan, i lemlerinden) ç r.

     Herhangi bir anda, menü rutininden (çal mas ndan, i lemlerinden) ç kmak için RESET’e bas r.

4.  Ana menüde iken, G  (9) tu una basarak ‘Operational settings’ alt menüsü seçildi i zaman, durum
     göstergesinden a daki gibi bir yaz  okunur:

Operational settings
 Control mode AUTO (Kontrol modu OTOMAT K)

     A I (8) yada YUKARI (7) tu una (gereken say da) basarak tüm ayarlar görülebilir. Listenin sonuna
     gelindi i zaman en ba taki seçene e, geriye do ru ilerleyerek liste ba na gelindi i zaman en sondaki
     seçene e geçilir.
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    ‘Operational settings’ menüsü içerisinde a daki seçenekler yer al r:

 Control mode AUTO
 P1 - AUTO mode
 P2 - AUTO mode
 P1 - MAN mode
 P2 - MAN mode
 Run on time 10min
 Drain open time 5sec
 Drain shut time 30sec
 Return to previous menu

     (Yukar daki seçeneklerin ayr nt  aç klamalar  bu bölümün sonunda yer almaktad r.)

5.  Herhangi bir ayar  (de eri) de tirmek için ARTIR (5) ve EKS LT (6) tu lar  kullan r. De iklik
     yap ld  anda, ilgili seçenek vurgulanmaya (yan p sönmeye) ba lar. Yeni ayar  (De ikli i) kontrol
     sistemi haf zas na kay tlamak için G  (ENTER) tu una bas r. G  tu una bas lmadan önce
     vurgulanan (yan p sönen) görüntü, G  tu una bas ld ktan sonra durgunla r.

     Bir de iklik giri imi oldu u anda, kullan dan (operatörden) eri im kodunu girmesi istenir.

6.   Ana menüye dönmek için ‘Return to previous menu’ ('Önceki menüye dönü ') seçilir ve G  tu una
      bas r. Herhangi bir anda, menü rutininden (çal mas ndan) ç p, durum görüntüsüne geri dönmek için
      RESET (24) tu una bas r.

7.   Daha önce kay tlanan tüm uyar lar  ve ar zalar  incelemek için; ana menüde iken, YUKARI veya
      A I tu una a daki görüntü elde edilene kadar bas r:

Main menu
 Fault history recall  (Ar za geçmi i)

8.  G  tu una bas nca, görüntü a daki gibi de ir:

Fault history recall 1 (Ar za listesi 1. kay t)
 [ Ar za mesaj  ]

Not: Alarm ve trip ko ullar  fabrikadaki test esnas nda s nan r. Kompresör ünitesi fabrikada test edilirken
     ortaya ç kan mesajlar haf zaya kay tlan r ve fabrikadan ç karken, test esnas nda yap lan kay tlar silinmez.

     Haf zada tutulan ar za listesindeki (geçmi indeki) ‘1’ numaral  ar za en son ar zad r. Liste numaras  en son
     tarih ve zamandan ba layarak, en eski tarih ve zamana do ru 15 adet ar za kay tlanabilir.

9.  Ar za listesindeki (geçmi indeki) tüm kay tlar  görmek için,YUKARI veya A I tu una bas r. S ras
     gelen ar za kay , durum göstergesinin alt (2.) sat nda görünür.

10. ARTIR yada EKS LT tu una basarak, durum göstergesinin alt (2.) sat ndan okunan bilgi (s ras  ile)
      de tirilebilir. Bu ekilde, ayn  kay ta (ar zaya) ait farkl  bilgiler görüntüye gelir.

Mesaj Anlam
1000 Ar zan n oldu u çal ma saati.
Onload, Offload, Standby, Ready to start Ar za esnas nda kompresörün durumu.
65ºC yada  149ºF Ar za esnas nda hava/ya  s cakl .
6.0 bar yada  87 psi Ar za esnas nda ç  bas nc .
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3. MENÜ SEÇENEKLER

3.1 Çal ma Ayarlar  Menüsü Seçenekleri

Control mode              Seçilen veya seçilecek çal ma bas nc  kontrol modu.

P1 - auto mode                          Otomatik mod için yük kesme (bo a geçme) bas nc .

P2 - auto mode                           Otomatik mod için hedef bas nç.

*P1 - auto mode             Otomatik mod için ikinci bir (ikincil) P1 ayar noktas . (Sadece ikincil bas nç
                                                   de erleri seçimi geçerli ise görüntülenir. Ayr nt  içim Ek 1'i okuyun.)

*P2 - auto mode             Otomatik mod için ikinci bir (ikincil) P2 ayar noktas . (Sadece ikincil bas nç
                                                   de erleri seçimi geçerli ise görüntülenir. Ayr nt  içim Ek 1'i okuyun.)

P1 - man mode                          Manuel mod için üst s r (bo a geçme) bas nc .

P2 - man mode                           Manuel mod için alt s r (yüke geçme) bas nc .

Run on time   Ana motor durdurulmadan önce kompresörün bo ta çal aca  süre.
                                                    Bu süre dolunca kompresör durur ve standby durumunda (çal maya haz r
                                                    durumda) bekler.

Drain open time   Kondensat (Yo um) bo altma valfinin aç k oldu u (olaca ) süre.

Drain shut time   ki kondensat (yo um) bo altma i lemi aras ndaki süre.
    (Kondensat bo altma valfinin kapal  kald  süre.)

Return to previous menu Ana (Önceki) menüye dönü .

3.2 Servis Tan lama (Diagnostik) Menüsü Seçenekleri

Reset service hours  Servis i lemi için geri sayan saatin (timer’ n) reset
    yap lmas  (s rlanmas ). Periyodik servis yap ld ktan sonra seçilir.

Calibrate pressure             Bas nç transmitteri için kalibrasyon rutini (i lemi).

Test digital outputs  Herbir ç  ba lant  için test rutini (i lemi).

Not: Acil stop (Emergency stop) giri i aç k (devre) ise, 'Test digital outputs' seçene i kullan lamaz; çünkü,
 sürücülerinin elektri i kesiktir ve test etkin (yap labilecek durumda) de ildir. An nda görüntülenen

'Emergency Stop' mesaj  ile bu durum kullan ya (operatöre) bildirilir.

Test digital intputs  Herbir giri  ba lant  için test rutini (i lemi).

Test analogue inputs  Bas nç ve s cakl k giri lerinin test rutini (i lemi).

Test keypad   Tu  (Buton) testi. Bas lan her tu  do rulamak amac  ile gösterilir.
                                                     Testi bitirmek için RESET tu una bas r.

Test display   Gösterge ve LED test rutini (i lemi). Tüm gösterge hücreleri (segmentleri)
                                                    ve  LED'ler 15 saniye süre için aktif duruma gelir ( k verir, yanar).

Return to previous menu Ana (Önceki) menüye dönü .
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3.3 Hizmete Sokma - Konfigürasyon Menüsü Seçenekleri

Language              Gösterge dili seçimi.

Unit of pressure              Bas nç birimi, bar yada psi seçilir.

Unit of temperature  S cakl k birimi, ºC yada ºF seçilir.

Machine number  Kontrol ebekesi (Network) için tan nma numaras .

Comms baud rate  leti im baud de eri ( leti im h ).

Auto restart              Elektrik kesilmesi durumunda, otomatik restart yap p yap lmayaca na
                                                   ili kin olarak, geçerli/geçersiz (enable/disable) seçimi.

Remote control config.             Uzaktan kumanda konfigürasyonu.

Speed control display             GÖRME tu una (butonuna) bas ld  zaman, h z kontrol görüntüsü al p
                                                  al namayaca  belirleyen seçenek. 'H z kontrol görüntüsü' seçene i.

Return to previous menu            Ana (Önceki) menüye dönü .

3.4 Hizmete Sokma - De erler Menüsü Seçenekleri

Pressure P factor                        Otomatik modda, h z kontrol çevriminin (i levinin) oransal bile enini
                                                  belirlemek için kullan lan (de tirebilir) say . 'P bas nç faktörü', P sabiti.

Pressure I factor                         Otomatik modda, h z kontrol çevriminin (i levinin) integral bile enini
                                                  belirlemek için kullan lan (de tirilebilir) say . 'I bas nç faktörü', I sabiti.

Max. overpress     'A  yüksek bas nç' ayar . Kompresörün çal abilece i en yüksek bas nc
                                                  belirler. Bas nc n bu seçenek vas tas yla belirlenen de ere yükselmesi
                                                  durumunda, kompresör trip (durdurma düzene i) i letilerek durdurulur.

Oil t trip limit   'Ya  s cakl  trip s '. Bu s cakl a ula ld  anda, kompresör trip
                                                  (durdurma düzene i) i letilerek durdurulur.

Oil t alarm limit   'Ya  s cakl  alarm s '. Bu s cakl a ula ld  anda, bir uyar  mesaj
                                                  ('High oil temp alarm' mesaj ) görüntülenerek, kullan  (operatör) uyar r.

Acceleration time  Kompresörün (Motorun) s rdan tam yüke (h za) geçmesi için, geçmesi
                                                  gereken süre. 'H zlanma zaman '.

Cooler run-on time            Standby (Çal maya haz r bekleme) durumuna geçen kompresörde, ana motor
                                                  durdurulduktan sonra, so utucu fan n çal may  sürdürece i en k sa süre.
                                                  'So utucunun durdurulma süresi (gecikmesi)'.

Max. service hrs             'Maksimum servis saati'. Periyodik bak m için geçecek süre. Bu süre doldu u
                                                  zaman, kullan  kompresörün periyodik bak ma al nmas  için uyar r.

Auto restart delay                       'Otomatik restart gecikmesi'. Otomatik restart yap lana kadar geçecek süre.

Load default values  'Default de erlerin yüklenmesi'. Bas nç kalibrasyonu ve çal ma saatleri
                                                  d nda, tüm de erleri ve seçimleri iptal ederek, default olanlar  (fabrika
                                                  ç nda öngörülenleri, kendili inden geçerli olanlar ) yükleme seçene i.

Return to previous menu          Ana (Önceki) menüye dönü .
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3.5 Default (Fabrika Ç nda Öngörülen, Kendili inden Geçerli) De erler

1.  Default de erler kontrol sistemi haf zas nda yer al r. Bunlar, kompresörün normal ko ullar alt nda
     çal mas  için saptanm  (uygun) de erlerdir.

2.  Kompresörün çal ma ayarlar  kullan  taraf ndan belirlenen de erlere göre yeniden yap labilir veya
     kontrol sistemi haf zas nda yer alan default de erler kullan labilir. Kompresör ünitesi hizmete sokma
     a amas nda (yeniden) programlanmazsa, default de erler geçerli olur.

3.  Kompresör ünitesi herhangi bir zamanda (farkl  de erlere göre) yeniden programlanabilir veya
     ‘Commissioning - values’ (‘Hizmete sokma - de erler’) alt menüsünün ‘Load default values’
     (‘Default de erlerin yüklenmesi’) seçene ini kullanarak, default de erlere geri dönülebilir.

4.  A daki tablo her bir ayar için default  ve limit (en dü ük, en yüksek) de erleri göstermektedir.

Ayar Birim Minimum Maksimum Aral k Default

P1 for auto mode bar 5.1 13.5 0.1 7.4
P2 for auto mode bar 5.0 13.0 0.1 7.0
*P1 for auto mode bar 5.1 13.5 0.1 7.4
*P2 for auto mode bar 5.0 13.0 0.1 7.0
P1 for man mode bar 5.1 13.0 0.1 7.0
P2 for man mode bar 5.0 12.9 0.1 6.3
Max. overpress bar 6.0 13.5 0.1 7.7
Acceleration time saniye 4 15 1 8
Cooler run-on time dakika 4 12 1 4
Run on time saniye 30 240 1 240
Drain open time saniye 1 20 1 5
Drain shut time saniye 10 120 1 30
Oil t trip limit ºC 100 125 1 110
Oil t alarm limit ºC 85 110 1 100
Max. service hrs saat 1000 2000 100 2000
Machine number numara 1 99 1 1
Comms baud rate bps 110 9600 seçim 9600
Auto restart delay saniye 10 240 1 10
Remote control config Start/Stop Comms.

Control
seçim disabled

Auto restart Enabled - Disabled
(Geçerli - Geçersiz)

seçim disabled

Pressure P factor 1 100 1 30
Pressure I factor 1 100 1 15

Not:  ‘Max. overpress’ de eri P1 ayar noktas n üstünde olmal r.
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4.   GÖSTERGE MESAJLARI

4.1 Operatör (Operatöre) Tavsiye Mesajlar

    Görünen mesaj          Anlam

    Emergency Stop                               Emniyet butonu aç k (kilitli) durumda iken dijital
    (Acil Stop durumu)                                              (digital)  testi yap lmak istenirse bu mesaj görünür.
                                                                                 Ç lar n  elektiri i kesik iken yap lacak test geçerli
                                                                                 olmaz.

    Communication Control                               leti im kontrolü geçerli (aktif) iken, kontrol panelinden
    ( leti im Kontrolü)  start giri imi olursa, bu mesaj görünür. (Kontrol
                                                                                  panelinden start geçersizdir).

    Invalid Access Code                                Girilen eri im kodu kabul edilmeyince bu mesaj görünür.
    (Geçersiz Eri im Kodu)

    No fault stored                                            Ar za listesi (geçmi i) istendi i zaman, kay tlanm
    (Kay tlanm  ar za yok)                                        ar za yok ise, bu mesaj görünür.

    No reset indicated                                            Bu mesaj ‘Reset’ tu una gereksiz yere bas ld  zaman
    (Reset tu una basmak gerekmiyor)                       görünür.

    No service indicated                                             Bu mesaj ‘Servis’ tu una gereksiz yere bas ld  zaman
    (Servis tu una basmak gerekmiyor)                  görünür.

    Remote start enabled                   Uzaktan kumanda ile start geçerli (aktif, 'enabled') ise,
    (Uzaktan start geçerli)                                          kontrol panelinden yap lan start giri imine kar k bu
                                                                                 mesaj görünür. (Panelden start devre d  anlam na gelir).
                                                                                  Ayr ca, uzaktan kumanda ile start i levi geçerli (aktif,
                                                                                  'enabled') iken 'Servis Tan lama (Diagnostik)' menüsüne
                                                                                  girilmek istenirse görünür.

    Remote stopped                                                    Uzaktan kumanda ile stop ettirilmi  kompresör
    (Uzaktan kumanda ile durduruldu)                       çal lmak istendi i zaman bu mesaj görünür.(Uzaktan
                                                                                  kumanda ile start yapt lmad kca, kompresör çal maz.)

    Stop machine first                    Kompresör çal rken, sadece kompresör durdurulduktan
    (Önce makinay  durdurun)                                    sonra yap labilecek bir menü i lemi yap lmak istenirse,
                                                                                  bu mesaj görünür.
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4.2 Ar za Mesajlar

    Görünen mesaj        Anlam

    Emergency stop                    Kompresör acil stop (emniyet) butonu kullan larak stop
    (Acil stop)                                                             ettirilirse bu mesaj görünür.

    Fan motor fault         Fan motoru a  yüksek ak m yada yüksek s cakl k
    (Fan motoru ar zas )                                              nedeni ile durdurulmu sa bu mesaj görünür.

    High air pressure                    Ya  ay  depo bas nc  a  yükseldi i zaman
    (A  yüksek hava bas nc )                                  kompresör  durdurulur ve bu mesaj görünür.

    High oil temp fault                      Kompresör a  yüksek ya  s cakl  nedeni ile
    (A  yüksek ya  s cakl )                                  durduruldu u zaman, bu mesaj görünür.

    SR control power fail                                           Kompresör SR Drive elektronik kontrol devresi
    (SR kontrol sistemi güç -elektrik-ar zas )             (elektrik) ar zas  nedeni ile durmu sa yada
                                                                                  çal lam yorsa bu mesaj görünür.

    Internal comms fault                                            Kompresör SR Drive elektronik kontrol devresi
    ( ç ileti im ar zas )                                           (ileti im) ar zas  nedeni ile durmu sa yada
                                                                                  çal lam yorsa bu mesaj görünür.

    SR pcb internal fault                                            Kompresör SR Drive elektronik kontrol devresi (kart)
    (SR bask  devre kart  iç ar zas ) ar zas  nedeni ile durmu sa yada çal lam yorsa bu

mesaj görünür.

    SR current sensor fault                                        SR Drive ak m sensörü ba  de ilse yada ar zal  ise
    (SR ak m sensörü ar zas )                                    bu mesaj görünür.

    SR motor high temp fault Kompresör SR Drive motorunun a nmas  nedeni
    (SR motor a  yüksek s cakl k ar zas ) ile durdurulmu sa bu mesaj görünür.

    SR motor overcurrent                                          Kompresör SR Drive motorunun a  yüksek ak m
    (SR motor a  yüksek ak m ar zas ) çekmesi nedeni ile durdurulmu sa bu mesaj görünür.

    DC link high V fault                                            Güç konverterinin do ru ak m (DC) besleme hatt nda
    (DC hatt  -devresi- yüksek voltaj ar zas )  normalin üstünde (a  yüksek) voltaj oldu u için

kompresör durdurulmu sa, bu mesaj görünür.

    DC link low V fault                                             Güç konverterinin do ru ak m (DC) besleme hatt nda
    (DC hatt  -devresi- dü ük voltaj ar zas ) normalin alt nda (a  dü ük) voltaj oldu u için

  kompresör durdurulmu sa, bu mesaj görünür.

    SR motor position sensor fault Kompresör SR Drive motorunun rotor pozisyon sensörü
    (SR motor pozisyon sensörü ar zas ) yanl  ba lanm  ise, bu mesaj görünür.

    SR motor overspeed fault                                     Kompresör SR Drive motorunun dönme h n
    (SR motor a  h z ar zas ) (belirlenmi ) maksimum çal ma h  a mas  nedeni ile

durdurulmu sa, bu mesaj görünür.
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    Görünen mesaj        Anlam

    SR motor stall fault                                              Kompresör SR Drive motorunun viday  döndürmek için
   (SR motor döndürme kuvveti yetersizli i ar zas ) gerekli torku (döndürme kuvvetini, momenti)
                                                                                 sa layamamas  nedeni ile durdurulmu sa yada
                                                                                 çal lam yorsa, bu mesaj görünür. Böyle bir
                                                                                 durumda, ar za motordan kaynaklanabilece i gibi,
                                                                                 vida s  (dönmüyor) da olabilir.

    DC link charge fault                                            Güç konverterinin do ru ak m (DC) besleme hatt
    (DC hatt  -devresi- arj ar zas )                           (ba lant , devresi) çal ma voltaj na ula acak düzeyde
                                                                                 arj olmam  kompresör kalk  (start) yapamaz ve bu
                                                                                 mesaj görünür.

    Heatsink sensor fault                                           SR Drive güç konverterinin so utucu parça (kanat)
    (Heatsink sensör ar zas ) cakl n kontrol edilmesi için kullan lan sensör
                                                                                ar zal  yada ba  de il (sökülmü ) ise, bu mesaj görünür.

    Heatsink high temp fault SR Drive güç konverterinin so utucu parças  (kanat)
    (Heatsink a  yüksek s cakl k ar zas )                a  s caksa yani devre a nm sa, kompresör

durdurulur ve bu mesaj görünür.

    Main contactor fault                                             SR Drive ana kontaktörü devreyi kapamad  için
    (Ana kontaktör ar zas )                                        kompresör durmu  yada çal yorsa, bu mesaj görünür.

4.3 Uyar  (Alarm) Mesajlar

    Görünen mesaj        Anlam

    Change air filter                    Hava (Emi ) filtresinin giri i ile ç  aras ndaki bas nç
    (Hava -Emi - filtresini de tir)                            fark  izin verilen de eri a arsa, filtre eleman n
                                                                                  de tirilmesi için bu mesaj görünür.

    Change reclaimer element                                    Separatörden önceki bas nç ve separatörden sonraki
    (Separatörü de tir) bas nç aras ndaki fark izin verilen de eri geçerse,
                                                                                  separatörün de tirilmesi için bu mesaj görünür.

    High oil temp alarm                                              Ya  s cakl  programlanan uyar  de erine yükseldi i
    (Yüksek ya  s cakl  alarm )                               zaman bu mesaj görüntülenir.

    Service due Servis saati geriye sayarak s ra ula  anda, servis
    (Servis zaman )                                                     i lemi yap lmas  için bu mesaj görünür.

    Heatsink high temp alarm SR Drive güç konverterinin so utucu parças  (kanat)
    (Heatsink a  yüksek s cakl k alarm ) cakl  normalin üstüne ç km sa, bu mesaj görünür.

Böyle bir durumda, s cakl n daha çok yükselmesini
                                                                                  önlemek için SR sürücüsü (SR Drive) gücü azalt r.

    Power failure alarm                                               Kompresör çal rken yada 'stand-by' durumunda iken,
    (Güç -Elektrik- aksamas  alarm )                           besleme gücünde (elektrik besleme devrelerinde) bir
                                                                                   ar za olu mu sa, bu mesaj görüntülenir.
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4.4 Servis Mesajlar

    Görünen mesaj       Anlam

    Total hours                           Kompresörün çal  saatlerin toplam  veren mesaj.
    (Toplam çal ma saati)

    Number of starts                                                  Kompresörün toplam start (kalk , çal rma) say
    (Start say ) veren mesaj.

    Service hours to run                                           Kompresörün periyodik bak ma al nmas  için kalan süreyi
    (Servis için kalan çal ma saati) veren mesaj.

    Hours 0-20% Kompresörün tam yükün %20'sine kadar olan yüklerde
    (%0-20 yük saati)                                                çal  süreyi veren mesaj.

    Hours 21-40% Kompresörün tam yükün %21'i ile %40'  aras ndaki
    (%21-40 yük saati)      yüklerde çal  süreyi veren mesaj.

    Hours 41-60% Kompresörün tam yükün %41'i ile %60'  aras ndaki
   (%41-60 yük saati) yüklerde çal  süreyi veren mesaj.

    Hours 61-80% Kompresörün tam yükün %61'i ile %80'i aras ndaki
   (%61-80 yük saati)                                                yüklerde çal  süreyi veren mesaj.

    Hours 81-100% Kompresörün tam yükün %80'i geçen yüklerde çal
   (%81-100 yük saati) süreyi veren mesaj.
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4.5 Durum Mesajlar

    Görünen mesaj      Anlam

    Auto restarting                         Enerji verildi i (Elektrik -geri- geldi i) andan itibaren,
    (Otomatik restart yap lacak -yap yor-)            kompresörün (gecikme süresi sonunda) otomatik olarak
                                                                               (yeniden) çal maya ba layaca  belirten mesaj.

    Blowing down     Ana motor durduruldu u anda ya  ay  depodaki bas nçl
    (Blowdown -Bo altma- yap yor)                     hava atmosfere bo alt r. Bo altma tamamlanana kadar bu
                                                                               mesaj görünür.

    Fault shutdown                                                  Ar za ç kt  zaman kompresör kendili inden (veya ar za
    (Ar za nedeniyle stop)                                       sonucunda) stop ederse bu mesaj görünür.

    Offload                                                              Bu mesaj kompresörün bo ta (yüksüz) çal  belirtir.
    (Bo ta)

    Onload                             Bu mesaj kompresörün yükte çal  belirtir.
    (Yükte)

    Ready to start                                       Bu mesaj kompresörün çal maya haz r oldu unu belirtir.
    ('ÇALI MAYA HAZIR' olma durumu)

     Remote stopped                Uzaktan kumanda ile durdurulan kompresöre
    (Uzaktan kumanda ile durduruldu) yol (start) verilmesi önlenirken bu mesaj görünür.

    Standby      Bu mesaj kompresörün, ç  bas nc  alt limit de erine
    ('Çal maya HAZIR BEKLEME' durumu)        dü tü ü anda çal mak üzere, ‘Standby’ durumunda

(çal maya haz r) bekledi ini belirtir.

 Starting      Bu mesaj ana motora yol (start) verildi ini belirtir.
    (Start yap yor)

    Unable to start     Bu mesaj kompresörün çal lamayaca  (çal rmaya
    (Start mümkün de il -Start'a izin yok-)             izin verilmedi ini) belirtir.

    Stopping      Stop butonuna bas lm  ve ana motor durmak üzere
    (Kompresör durduruluyor)                               (yava yor) ise, bu mesaj görünür.
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BAKIM

1. RUT N (GÜNLÜK, NORMAL) BAKIM

KKAT!

• Kompresör ünitesini çal rmadan önce, bu k lavuzun emniyet prosedürleri bölümünü okuyun.

• Ünitede öldürücü voltajlar kullan lmaktad r. Bu nedenle, elektrik ile ilgili kontroller yaparken a
     dikkat gösterilmelidir. Herhangi bir bak m i lemine ba lamadan önce, ünite elektrik ebekesinden izole
     edilmelidir.

• Starter bölmesinin (dolab n) kap  (kapa ) açmadan önce, elektrik ebeke ba lant  (ana
alterden) kesilmeli ve DC (do ru ak m) ba lant  (hatt ) kondansatörlerinin yeterli düzeyde bo almas

için, 12 dakika beklenmelidir. e ba lamadan önce, kondansatörlerin (elektrik yükünün) tamamen
bo al p bo almad  kontrol edilmelidir.

Kompresörün verimli çal mas  sürdürebilmesi için, performans  düzenli olarak kontrol edilmeli ve gereken
düzeltme i lemleri yap lmal r. Bu bölümde kompresörün çal ma verimini yüksek tutabilmek için gerekli
rutin bak m i lemleri aç klanmaktad r.

Personel zor olmayan servis i lemlerini ve mekanik ekipman (donan m) bak  yapmal ; yard ma gereksinim
duyuldu u zaman, yerel CompAir BroomWade distribütörüne (CompAir BroomWade’in Türkiye distribütörü
TAHA ’a) ba vurulmal r.

Garanti ko ulu olarak, ünitenin bak  aksat lmamal , do ru ayarlarla çal lmal , (bu bölümde) ayr nt
verilen servis program na uyulmal r. Ünite üzerinde yap lan çal malar n kay tlar  (tam do ru olarak)
tutulmal r.

Rutin bak m ve düzenli (periyodik) servis i lemleri ‘Bak m Program ’ ba  alt nda verilen bilgilere göre
yap lmal r.

Tüm CompAir BroomWade kompresörleri (kompresör üniteleri) yüksek düzeyde filtrasyon donan na
sahiptir. Bununla birlikte, çal ma ortam  a  tozlu (yada kirli) ise, filtre elemanlar  ve  e anjörleri (
de tiricileri, so utucular) ile ilgili i lemlerin programda belirtilenden daha s k aral klarla yap lmas
gerekecektir.

1.1 Temizlik

Ünite her zaman için temiz tutulmal r. Hasar belirtileri, y pranma (eskime, a nma) ve ba lant lar n emniyetli
olup olmad  kontrol edilmelidir. Ünite üzerindeki ya  birikintileri (art klar ) temizlenmelidir.

1.2 Bas nç ve S cakl klar n Kay tlanmas

Kompresörün çal ma bas nçlar  ve s cakl klar  günlük olarak kay tlay n. Bu kay tlardaki bas nç ve
cakl k de erleri kararl  ve tam yükte çal ma esnas nda okunmu  olmal r.
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1.3 Bak m Kay tlar

Kompresör ünitesi üzerinde yap lan bak m ve onar m çal malar  dikkatlice (özenle) kay tlay n. Kay tlar
ilerisi için referans olacakt r. Normalin d nda bir durum (Önemli bir de iklik) fark ederseniz, gereken servis

lemlerin yap lmas  için yetkilileri (sorumlu ki ileri) uyar n. S k tekrarlanan bir ar za (büyük bir ihtimalle)
uygun olmayan çal ma ko ullar ndan kaynaklan r.

1.4 Elektrik Ba lant lar

Gev ek yada zarar (hasar) görmü  kablo ba lant lar  olup olmad  kontrol edin. Tüm kablo ba lant lar n
temiz ve s  olmas na dikkat edin. Deforme olmu  (Hasar görmü ) yada gev emi  kablo ba lant lar
düzeltmeden kompresörü çal rmay n.

Ünite üzerinde çal rken kablolara zarar vermeyin. Kablolar  yeniden ba larken, (sürtünerek yada s cak
yüzeylere temas ederek) hasar görmelerini önleyecek ekilde yerle tirin.

1.5 Kaçaklar (S nt lar)

Boru/Hortum ba lant lar nda kaçak, gev eklik ve (kaçaklardan ileri gelen) kirlenme olup olmad  kontrol
edin. Gev ek ba lant lar  s n, hasar görmü  k mlar  (ba lant lar ) onar n.

 D KKAT: YÜKSEK BASINÇ TEHL KES

Sistemdeki kaçaklar  elle kontrol etmeyin. Kaçak aramak için ka t parças  yada kart kullan n.

1.6 Skavenç ve Kondensat Süzgeçleri

Süzgeçlerin (ve/veya filtrelerin) temiz olmas  gerekir. En uygun temizlik periyodu (gerçekte) tecrübe ile
saptanabilir. Genelde, skavenç ve kondensat (yo um bo altma hatt ) süzgeçlerinin temizlik periyodu olarak
‘Bak m Program ’ içerisinde belirtilen süre (periyod, zaman aral ) kullan labilir. Bu tip süzgeçlerin nas l
temizlenece i ‘Bak m Prosedürleri’ k sm nda (ba  alt nda) aç klanm r.

1.7 Düzenli Kontroller

Ünitenin verimli çal mas  için bak m program na uyulmal r. Kullan  günlük A ve haftal k B servisini kendi
personeline yapt rken, ana servis periyodlar nda ve önemli bir ar za ortaya ç kt  zaman CompAir
BroomWade distribütöründen (TAHA ’dan) servis istemelidir.

Kontrol panelinin durum göstergesinde yer alan mesaj ‘Bak m Program ’ ba  alt nda aç klanan bir servis
lemi ile ilgili ise, mesaj n belirtti i servis i lemi bak m program na (yaz  aç klamalara) uygun olarak

yap lmal r. (Göstergedeki uyar  mesaj  önemsenmeli ve gerekli i lem gecikmeksizin yap lmal r.)

1.8 Ya

Ya  seviyesi (gerekti i gibi) korunmal  ve belirtilen süre sonunda (kullanma süresi dolunca) tamamen
de tirilmelidir. Ya  ile ilgili ayr nt  aç klamalar ‘Bak m Prosedürleri’ k sm nda (konusunda) yer almaktad r.
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2. BAKIM PROGRAMI

Düzenli (Periyodik) bak m a daki programa uyularak
yap lmal r. Bak m program  normal çal ma ko ullar na
göre düzenlenmi tir, i yerinin çal ma ko ullar  a r (zor,
kötü) ise de iklik yapmak gerekebilir. Ba lang çta, bu
programa tam olarak uyulurken, (edinilen) tecrübeler
sonucunda baz  ayr nt lar n de tirilmesi gerekti i
anla rsa, yerel CompAir BroomWade distribütörünün
tavsiyesine uyarak gerekli de ikler yap labilir.

Saat

Günlük
Haftal k

2000
4000
6000
8000

 Servis

A
B
C
D
C
E

 Periyodik servis i lemleri 2000 saatin katlar eklinde tekrarlan r.

tem lem

Günlük (Servis A)

Manometre Oku ve kay tla.
(Kontrol Panelindeki) Bas nç Göstergesi Oku ve kay tla.
(Durum Göstergesindeki) Ya  S cakl Oku ve kay tla.
Panel Filtresi Durumunu kontrol et, gerekirse temizle.
Ya /Hava So utucusu Kondensat (Yo um) bo altma i levini kontrol et.
Skavenç Ya  Hatt  (Dönü ü) Saydam hortumun içindeki ak  kontrol et.
(*) Heatsink S cakl k De eri (Görüntüsü) cakl  (durum göstergesinden) kontrol et ve

kay tla.

Haftal k (Servis B)

Ya  Sistemi Ya  seviyesini kontrol et.
Ya  Ay  Depo Yo umu (Kondensat ) bo alt.

Bas nç fark  (Separatörün t kan kl ) kontrol et.

(*) SR sürücü transistörlerinin so utma parças  (kanad ) veya ngilizce ad  ile 'heatsink'... Bu so utucu
transistörlerin a p yanmas  önlemek için kullan r (transistörlerin  kendi üzerine toplar ve
da r). Transistörlerin s cakl  heatsink'e ba lanm  sensör vas tas yla kontrol edilir. Heatsink s cakl
durum göstergesinden 'GÖRME' tu una basarak okunur. (GÖRME i lemi ayr nt  için, 'Hizmete Sokma'
bölümündeki '1.9 Kompresörün Durum Bilgilerini Görmek çin Görüntü Seçenekleri' ba kl  tabloyu okuyun.)
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tem lem

Minör Servis - Her 2000 saat de yada 6 ayda bir. (Servis C)

Bas nç Göstergesi Kalibrasyon gerekiyorsa kalibrasyon yap.
Ya  Sistemi Ya  de tir. (De mesi gerekiyorsa.)
Ya  Filtresi Filtre eleman  de tir.
Emi  (Hava) Filtresi Filtre eleman  de tir.
Blowdown Sistemi Çal mas  kontrol et.
Kondensat (Yo um) Süzgeci Temizle.
Elektrik Ba lant lar  (Kablolar) Kontrol et.
Skavenç Süzgeci Temizle.
Ya /Hava So utucusu ndan temizle.
Ya  S cakl  Sensörü Çal mas  kontrol et.
Heatsink (Transistör So utucusu) Temizle

Ara ( nterim) Servis - Her 4000 saat de bir yada 1 y lda bir. (Servis D)

Servis C’ye ek olarak:
Ya  Sistemi Ya  de tir. (De mesi gerekiyorsa.)
Ya  Ay  Depo Separatörü de tir.

Majör Servis - Her 8000 saat de bir yada 2 y lda bir. (Servis E)

Not: Bu servis i lemleri CompAir BroomWade yetkili servisi taraf ndan yap lmal r.

Servis D’ye ek olarak:
Starter ( alter sistemi) Kontaktörlerin durumunu ve ba lant lar  kontrol et.
Kaplin (Ana Motor ile Vida Aras ndaki Kaplin) Kaplin lastiklerini yenile
Minimum Bas nç Valfi Bak  yap ve çal mas  kontrol et.
Boru Kaplinleri (Viktolik Kaplinler) Kaplin contalar  yenile.
Skavenç Hortumu Yenile.
Ya  Seviye Borusu Yenile.

Not: Yukar da listelenen C, D ve E servis i lemleri (ve belirtilmeyen ayr nt lar) için CompAir
BroomWade'in ilgili (uygun, orijinal) servis kitlerini (yedek parça kitlerini -paketini-) kullan n.
(Bu kitler de mesi gereken parçalardan olu ur.)
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2.1 Servis Kitleri Kod Numaras  Tablosu

MODEL Minör Servis
(Servis C) Kiti

Separatör
(Servis D) Kiti

Majör Servis
(Servis E) Kiti

C475SR CK2004-2 CK6004-197 CK8004-5

2.2 Ya  Bo altma Kiti Kod Numaras  Tablosu

Ya  Bo altma Borusu/Hortumu Kiti

C27399-173

NOT:

CompAir BroomWade vidal  kompresörleri için Türkiye’de kullan lan ya  Mobil RARUS  424’tür. Yukar daki
parça ve kit numaralar  referans olmakla birlikte, CompAir BroomWade vidal  kompresörlerinin yedek
parça kitleri TAHA  taraf ndan belirlenir ve da r. TAHA n satmad  ve/veya onaylamad  yedek
parçalar  kullanmay n. TAHA  ba ka bir ya  tavsiye etmedikce, Mobil RARUS 424 d nda ya
kullanmay n. Yedek parça ve servis haberle melerini önce TAHA  ile, daha sonra (TAHA n onay
alarak) Taha  yetkili servisi  ile yap n.
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3.  BAKIM PROSEDÜRLER

KKAT!

• Kompresör ünitesi üzerinde herhangi bir bak m yada onar m çal mas  yapmadan önce bu k lavuzun
emniyet prosedürleri bölümünü okuyun.

• Kompresör ünitesinde öldürücü düzeyde elektrik voltajlar  kullan lmaktad r. Elektrik sistemi ile ilgili
kontrolleri yaparken a  dikkat gösterin. Bak m/Onar m i lemlerine ba lamadan önce, ünitenin elektrik
giri ini ( ebeke ba lant ) kesin.

• Starter bölmesinin (dolab n) kap  (kapa ) açmadan önce, elektrik ebeke ba lant n (ana
alterden) kesilmi  olmas na dikkat edin ve DC (do ru ak m) ba lant  (hatt ) kondansatörlerinin yeterli

düzeyde bo almas  için, 12 dakika bekleyin. e ba lamadan önce, kondansatörlerin (elektrik yükünün)
tamamen bo al p bo almad  kontrol edin.

• Bak m/Onar m i lemlerine ba lamadan önce, kompresör stop ettirin ve a daki tedbirleri al n:

     1.  Ünite ç ndaki vanay  kapatarak, kullan n hava ebekesi ile ünite aras ndaki ba lant  kesin.
     2.  Üniteyi ebekeye ba layan ana alteri aç n (devreyi kesin).
     3.  Blowdown sisteminin ya  ay  depodaki bas nçl  havay  (atmosfere) bo altt  görün.

          Bas nç göstergesinin s r oldu unu görün. Separatörün ç  taraf nda bas nçl  hava kalm sa,
          diferansiyel bas nç switch’i ile (ayar presostat  ile) ya  ay  depo ç  aras ndaki boru/hortum
          ba lant  (rakoru) gev eterek, bas nçl  havay  tahliye edin. Separatörün giri  taraf nda bas nçl
          hava kalm sa, ya  ay  deponun ya  doldurma tapas  gev eterek, bas nçl  havay  tahliye edin.
          Gev etti iniz boru/hortum ba lant  (rakoru) ve/veya ya  doldurma tapas  yeniden s n.

3.1 Panel Filtresi

Emi  havas n ön filtrasyonu için ünite kasas  üzerine ve (bazen) ünitenin bulundu u odan n (bölmenin)
duvarlar  üzerine panel filtresi yerle tirilir. Panel filtresi ünitenin temiz kalmas  sa lar, emi  (hava) filtresinin
ömrünü uzat r, hava so utmal  ünitelerdeki kombine so utucunun hava ak  kanallar n t kanmas  önler.
Panel filtresi kaba filtre olup, havada uçu an büyük toz zerreleri ile bez, ka t gibi yabanc  maddeleri tutar.

Panel filtresinin günlük olarak (gözle) kontrol edilmesi gerekir. A  kirlenmi  filtre a daki gibi temizlenir:

1.  Ünite paneli üzerindeki filtreyi ç kar n.
2.  Filtreyi yumu ak (filtreye ve personele zarar vermeyecek) deterjan çözeltisi içinde dikkatlice y kay n.
     Filtreyi y kad ktan sonra durulay n ve (kendi halinde) kurumaya b rak n.
3.  Temiz ve kuru filtreyi panele yerle tirin.

3.2 Emi  (Hava) Filtresi

yerindeki ortam kirlili ine ba  olarak, emi  filtresinin belirli aral klarla (periyodik olarak) temizlenmesi
gerekir.

Yeni bir emi  filtresi kullanmak kirli bir filtreyi temizlemekten daha iyidir. Buna kar k, ekonomik olmas
için, belirli bir kirlenme derecesine kadar, emi  filtresini temizlemekle yetinilebilir. Emi  filtresini temizlerken,
filtreyi delmemeye, slatmamaya ve kiri temiz tarafa bula rmamaya dikkat etmek gerekir.

Emi  filtresi üzerinde bak m çal mas  yaparken kompresörün stop ettirilmi  olmas  gerekir. Kompresör
çal rken emi  filtresine müdahale etmeyin.
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3.2.1   Emi  Filtresinin De tirilmesi

1.  Emi  filtresi taraf ndaki kap  (paneli) aç n.
2.  Emi  filtresi kapa  aç n (sökün, ç kar n), filtreyi (filtre eleman ) ç kar n.
3.  Filtre kovan  temizleyin.
4. Yeni filtreyi (filtre eleman ) yerle tirdikten sonra filtre kapa  kapat n (yerine tak n).

Mümkünse, her servis periyodunda emi  filtresini (filtre eleman ) de tirin. Temizlemek istedi iniz takdirde,
emi  filtresini a da aç kland  gibi temizleyin:

1.  Kuru ve dü ük (en çok 5 bar) bas nçl  havay  emi  filtresinin içinden (d na do ru ak  olacak ekilde)
     püskürterek, filtreyi temizleyin.
2.  Kirini temizledikten sonra filtreyi a tutarak, y rt k yada delinme olup olmad  kontrol edin.
     Filtre hasar görmü se (delinmi  yada y rt lm  ise) de tirin.
3.  Temiz filtreyi filtre kovan na yerle tirdikten sonra filtre kapa  kapat n (yerine tak n).

3.3  Ya  Ay  Depo

Kompresörün emdi i hava içerisindeki nem bas nç etkisi ile (k smen) yo ur. Ya  ay  depo içinde yo an
su özgül a rl n ya n özgül a rl ndan çok olmas  nedeniyle depo dibinde toplan r. Ya  ay  deponun
dibinde toplanan suyun belirli aral klarla (Örne in: haftada bir kez) bo alt lmas  gerekir. Ya  ay  depodaki
suyu bo altmak için (i  bitiminde) kompresör stop ettirilir ve ya n so umas  beklenir, ya n so udu u
anla ld ktan sonra (ya  bo altma vanas  aç larak) depo dibindeki su uygun bir kaba bo alt r. Suyu
bo alt rken, ya n so uk olmas na ve borudan ya  gelmeye ba lad  anda bo altma i leminin (ya  ziyan
etmemek için) durdurulmas na dikkat edilmelidir.

UYARI: Ya  ay  deponun dibinde toplanan suyun düzenli (periyodik) olarak bo alt lmas , ya n temiz
tutulmas  (bozulmamas ) ve kullan n hava ebekesine su (nem) geçi i olmamas  aç ndan önemlidir.

3.3.1  Yo umun (Kondensat n) Bo alt lmas

Kompresör stop ettirildikten sonra...

Ya  ay  depo dibindeki suyu (yo umu) bo altmak için, ya  bo altma vanas  su akmaya ba layana
kadar yava ca aç n. Sadece ya  gelmeye ba lad  anda vanay  kapat n.

Kompresör nem oran  yüksek bir ortamda çal yorsa, bak m program nda belirtilenden daha k sa bir aral kla
(periyodla) yo um bo altmak gerekebilir.

3.4 Separatör

Separatör (ya  ay ) ya  ay  depo içinde yer al r ve kompresörün bast  hava içerisindeki ya  havadan
ay rarak ya  ay  depo içinde tutar. Özel bir ka t  filtredir.

Bir separatör en çok 4000 saat’lik hizmet ömrüne sahiptir. 4000 saat ideal çal ma ko ullar nda geçerlidir,
uygun olmayan çal ma ko ullar nda separatör ömrü k sal r.

Separatörün t kand  (kötüle ti i) ünitenin kontrol sistemi taraf ndan anla ld  anda, kontrol paneli
üzerindeki göstergede ‘Change reclaimer element’ (‘Separatörü de tir’) mesaj  belirir.

Separatör ömrü, ya  temiz ve ünitenin çal ma s cakl  normal de erler içinde tutarak uzat labilir. Ünitenin
uygun çal ma ko ullar nda ve (kire, toza v.b etkilere kar ) iyi korunarak çal lmas  halinde separatörün
ömrü uzasa da, 4000 çal ma saatini tamamlad  zaman separatörün de tirilmesi gerekir.
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3.4.1 Ya  Ay  Depodaki Bas nç Fark n (Sepatörün) Kontrol Edilmesi

Kompresör stop ettirildikten sonra...

1. Ya  ay  depo taraf ndaki kap  (paneli) aç n.
2. Kompresörü çal n, h z 2000 d/dk'n n üstüne ç ks n.
3. Bas nç fark  (DP) indikatörünün (göstergesinin) ibresi skalan n ye il bölgesinde mi?, kontrol edin.
4. bre k rm  bölgede ise, separatörü de tirin.

3.4.2 Separatörün de tirilmesi

Kompresör stop ettirildikten sonra...

1. Ya  ay  depo taraf ndaki kap  (paneli) aç n.
2. Ya  ay  depodaki ya  bo alt n. Ya  bo altma i lemi '3.7.4 Normal Ya  De imi' ba  alt nda
    aç klanm r.
3. Ya  ay  depo kapa ndaki boru/hortum ba lant lar  sökün. Skavenç borusunu ç kar n.
4. Kaplinleri (Viktolik kaplinleri) sökün ve minimum bas nç valfine ba lanan hava borusunu ç kar n.
5. Kapak c vatalar  sökün, kapa  al n. Kapak contas  ay n ve separatörü ç kar n. Separatör ve contay
    de tirin.
6. Ya  ay  depo kapa n alt  kontrol edin. Kapak alt ndaki çinko fosfat boya tabakas nda hasar var ise,
    boyay  tamamen temizledikten sonra ayn  tip (çinko fosfat) boya ile, boya kal nl  en az  0.1mm olacak
    ekilde kapa n alt  boyay n.
7. Yeni separatör ve contay  yerle tirdikten sonra, ya  ay  depo kapa  monte edin. Kapak c vatalar
    a daki ekilde belirtilen s raya göre, önce (ilk turda) 110 Nm tork ile sonra (ikinci turda) 160 Nm tork
    ile s n.

YA  AYIRICI DEPO KAPA I CIVATALARININ SIKMA SIRASI

8. Skavenç borusunu, ucu separatör taban ndan 3 mm yukar da kalacak ekilde, dikkatlice yerle tirin.
    Skavenç borusunu yerle tirdikten sonra rakoru s n.
9. Ya  ay  depo kapa ndan söktü ünüz boru/hortum ba lant lar  yeniden yap n.
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10. Kompresöre yeniden ya  doldurun. Ya  de tirme i lemi '3.7.4 Normal Ya  De imi' ba  alt nda
      aç klanm r.
11. Açt z kap  (paneli) kapat n.

UYARI:  Kompresör normal çal ma s cakl na ula ktan sonra, do ru (160 Nm) tork ve do ru ( ekilde
gösterilen) s ra ile kapak c vatalar n tekrar s lmas  gerekir.

3.5 Skavenç Süzgeci (Varsa)

Skavenç süzgeci t kan rsa kullan n hava ebekesine ya  geçi i olabilir. Skavenç sisteminin do ru çal mas
aç ndan, skavenç süzgeci (belirli aral klarla) düzenli olarak temizlenmelidir.

3.5.1 Skavenç süzgecinin temizlenmesi

Kompresör stop ettirildikten sonra...

1.  Skavenç süzgecini ç kar n (sökün) ve uygun bir (s ) temizlik maddesi ile temizleyin.
2.  Temiz süzgeci yerine tak n.

3.6 Otomatik Yo um (Kondensat) Bo altma

Kompresörün bast  hava so utulurken, (hava) içerisindeki nemin önemli bir k sm  so uma etkisi ile yo ur.
Hava so utucunun (Nihai so utucunun) ç nda yada kondenstopda (yo um ay da) toplanan yo um
(kondensat), bir solenoid valf vas tas  ile, otomatik olarak bo alt r.

3.6.1 Yo um (Kondensat) Bo altma Valfinin Kontrol edilmesi

Kompresör çal rken, (daha iyi görebilmek için yo um bo altma ba lant  sökün ve) yo um bo altma
valfinin (kondensat solenoid valfinin) çal mas  izleyin. Yo um bo altma valfi kontrol sisteminin aç k ve
kapal  ayar na uyarak çal mal r. Yo um bo altma i lemi gerçekle miyorsa solenoid valfin elektrik
devresinin ve valfin (kendisinin) kontrol edilmesi gerekir.

3.7 Ya  Sistemi

3.7.1 Tavsiye Edilen Ya

CompAir BroomWade ve TAHA  vidal  kompresörleri için tavsiye edilen ya  MOB L RARUS 424’tür.

(CompAir BroomWade vidal  kompresörleri için üretici firman n tavsiye etti i ya  'BroomWade 4000 HR'
yada 'CompAir FG Lubricant' olmakla birlikte, TÜRK YE’de, TAHA  taraf ndan sat lan ve servis verilen
vidal  kompresör ünitelerinde MOB L RARUS 424 kullan lmas  tercih edilmi tir. Kullan  TAHA n tavsiye
etti i ya  kullanmal r.)

MOB L RARUS 424 normal ko ullar alt nda 2000 saatlik çal maya uygundur. 2000 saat sonunda kompresör
ünitesinin ya  tamamen de tirilir. Kompresör ünitesi 1 y lda 2000 saat çal masa dahi, 1 y l sonra ya
de tirmek gerekir.

 yüksek s cakl klarda ve a  kirli ortamda çal an kompresörlerin ya  de tirme periyodu 2000 saatin
alt na dü er.
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CompAir BroomWade vidal  kompresör ya lar :

1. BroomWade 4000 HR

Yüksek performansl , mükemmel ya lama ve so utma sa layan, iç temizli in korunmas na ve filtre elemanlar
(separatör ve ya  filtresi v.s.) üzerindeki tortula man n azalt lmas na yönelik olarak geli tirilmi , komponent
(parça) ömürlerini uzatan bir ya r.

2. CompAir FG Lubricant

 havas n g da ürünleri ile temas etmesi durumunda yada sa k ve çevre (ortam) ko ullar na
gerektirdi inde kullan lmak üzere geli tirilmi  sentetik hidrokarbon esasl  ya . FDA düzenleme (talimat) 21
CFR 178.3570'e uygundur ve USDA H-1 onayl r.

3.7.2 Ya  Seviyesinin Kontrol Edilmesi

Kompresör stop ettirildikten sonra (ya n depo dibinde toplanmas  için beklenir ve daha sonra), ya  ay
depodaki ya  seviye borusuna bakarak ya  seviyesi kontrol edilir. Ya n minimum (en dü ük) seviyesi ya
gözünden görülebilen seviyedir. Ya n maksimum (en yüksek) seviyesi ya  seviye borusunun en üst noktas r.

Kompresör stop ettirildikten sonra...

Not: Ya  seviyesini kompresör so uk iken kontrol edin. Kompresörü stop ettirdikten sonra, 30 dakika kadar
bekleyin ve bu süre sonunda seviye kontrolü yap n.

1. Ya  ay  depo taraf ndaki kap  (paneli) aç n.
2. Ya  ay  deponun ya  seviye borusuna bak n. Ya  seviyesi görünmeyecek kadar dü ük ise ya  (çok)
    eksik demektir.
3. Ya  tamamlamak gerekiyorsa, (deponun) ya  doldurma tapas  sökün ve depoya ya  borusunun en üst
    seviyesine kadar (do ru cins ve do ru marka) ya  doldurun.
4. Ya  doldurma tapas n contas  sa lam ise ayn  contay  kullanarak (de ilse contay  de tirdikten sonra),
    ya  doldurma tapas  yerine tak n ve s n.

3.7.3 Ya  Filtresinin (Filtre Eleman n) De tirilmesi

Kompresör stop ettirildikten sonra...

1. Ya  filtresi taraf ndaki kap  (paneli) aç n.
2. Ya  ay  depo bas nc  SIFIR de il ise, depo bas nc n SIFIR olmas  sa lay n.
3. Filtreyi (Filtre eleman ) sökün.
4. Filtre gövdesini (ba , yuvas ) dikkatlice temizleyin.
5. Yeni filtrenin (filtre eleman n) contas na ince bir tabaka halinde gres sürün.
6. Yeni filtreyi (filtre eleman ) yerine tak n. Ya  filtresini (filtre eleman ) contas  temas edene
    kadar s n ve conta temas ettikden sonra, 1/3  veya 1/4 tur çevirerek biraz daha s n.

3.7.4 Normal Ya  De imi

CompAir BroomWade ve TAHA  vidal  kompresörleri için TÜRK YE’de üretilen (kullan lan) MOB L
RARUS 424’ün 2000 çal ma saati dolunca veya y lda bir kez (bu iki süreden hangisi daha k sa ise, o sürenin
sonunda) de tirilmesi gerekir. (Yeni ya  doldurulmadan önce eski ya n tamam  bo alt lmal r.)

Vida ç nda 85°C'yi a an s cakl klarda yada kötü (s cak ve kirli) ortamlarda çal an kompresörlerin ya n
2000 saat'den önce de mesi gerekebilir. (Bu konuda TAHA 'a dan n.)

UYARI: Daima do ru tip ya  kullan n ve farkl  tipde ya lar  kar rmay n.
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'BroomWade 4000 HR' ve 'CompAir FG Lubricant' ya lar  için de tirme süreleri:

Vida ç ndaki s cakl k 85 ºC’yi geçmeyecek ekilde çal an kompresör ünitelerinde, CompAir (BroomWade)
4000 HR ve CompAir FG Lubricant markal  ya lar n 4000 saat’te yada 1 y lda bir de tirilmesi gerekir.
(Hangi süre daha önce dolarsa...)

Vida ç ndaki s cakl k  85 ºC’nin üstüne ç kabilecek ekilde çal an kompresör ünitelerinde, ya  de tirme
periyodu 2000 saat yada 6 ay olarak uygulanmal r.

Not:  tozlu yada  kirli ortamlarda daha s k ya  de imi gerekebilir. Ya  de im süresi filtrasyon
kalitesinden (düzeyinden) etkilenir.

Ya  de tirme i lemi:

Not: Depodaki ya  bo altabilmek için sistemde (depoda) bas nç olmas  gerekir.

 D KKAT: Yüksek s cakl kta bas nçl  ya  tehlikesi

Kompresör stop ettirildikten sonra...

 1. Servis alan  taraf ndaki kap  (paneli) aç n.
 2. Kontrol havas  kesme valfini (k rm  boyal  ve deponun üst k sm na monte edilmi  olan vana) kapat n.
 3. Kompresörü k sa bir süre için çal n ve bas nç en az 4 bar'a ç kt ktan sonra (kompresörü) stop ettirin.

Kullan n bas nçl  hava ebekesi ile kompresör ünitesi aras ndaki (kompresörün bas nçl  hava
     ç ndaki) vanay  kapat n.

Not: Ya  bo altma i leminin yap labilmesi için, kompresör ünitesi içerisinde en az 4 bar (60 psi) bas nç olmas
ve i lem süresince bu bas nc n (4 bar' n alt na dü meyecek ekilde) korunmas  gerekir.

 4. Ya  bo altma muslu u (vanas ) kapal  de il ise kapat n. (Ucundaki tapa ç kar lacak...)
 5. Ya  bo altma muslu unun (vanas n) tapas  sökün ve ya  bo altma muslu una (vanas na) 'ya
     bo altma borusu/hortumu kiti' ve en az 15 mm delik çapl  bir hortum ba lay n. Hortumun aç ktaki ucunu
     uygun bir kab n içine yerle tirin.
 6. Ya  bo altma muslu unu (vanas ) yava ca aç n ve depodaki ya  kap içerisine bo alt n.
 7. Ya  bo altma muslu unu (vanas ) kapat n, hortumu ve ya  bo altma borusu/hortumu kiti'ni sökün,
     muslu un (vanan n) tapas  yerine tak n.
 8. Kontrol havas  kesme valfini (vanas ) aç n. Kontrol havas  kesme valfi (vanas ) aç nca, depo içerisinde

kalan bas nç tahliye olacakt r (bas nçl  hava bo alacakt r).
 9. Ya  filtresini sökün. Filtre ba  (gövdesini) temizleyin. Söktü ünüz filtreyi yenisi ile de tirin.

Not: Bu k lavuzun ilgili konular nda ‘ya  filtresi’ ile ‘ya  filtre eleman ’ adlar  ayn  anlamda kullan lm r.

10. Yeni filtrenin contas na ince bir tabaka halinde gres sürün. Yeni filtreyi yerine tak n. Filtreyi contas
      temas edene kadar s n ve conta temas ettikden sonra, 1/3  veya 1/4 tur çevirerek biraz daha s n.
11. Ya  ay  depoya ya  seviye borusunun en üst noktas na kadar (do ru tip) ya  doldurun. ya  doldurma
      tapas  yerine tak n ve iyice s n. (Ya  doldurma tapas  contas  deforme olmu sa, yeni conta kullan n.)
12. Kullan n bas nçl  hava ebekesi ile kompresör ünitesi aras ndaki (ya  de tirme i lemine ba larken
      kapatt z) vanay  (tam) aç n.
13. Kompresörü normal çal ma s cakl na ula ncaya kadar çal rarak, tam ya  sirkülasyonu olu mas
      sa lay n.
14. Kompresörü durdurun ve ya  seviyesini kontrol edin; gerekirse, ya  seviyesi seviye borusunun en üst
      noktas na ç kana kadar (ya  ay  depoya) ya  ekleyin (doldurun).
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3.7.5 Ya  Tipinin De tirilmesi

Yüksek deterjan niteli i olan mineral ya dan BroomWade 4000 HR yada CompAir FG Lubricant'a geçmek
veya bu iki CompAir ya  aras nda de ikli e gitmek özel bir y kama (flushing) gerektirmez. Bu durumda,
3.7.4'de anlat lan 'Normal Ya  De imi' i lemi yeterli olur.

Deterjan olmayan yada dü ük deterjan niteli i olan bir ya dan BroomWade 4000 HR yada CompAir FG
Lubricant gibi yüksek deterjan niteli i olan bir ya a geçerken, a daki prosedür takip edilmelidir:

Not: Bu prodesürün y kama (flushing) a amas nda separatörün de tirilmesi gerekti i belirtilmekle birlikte,
separatör iyi durumda (temiz, t kanmam ) ise, de tirilmeyebilir.

Kompresör stop ettirildikten sonra...

1. Eski ya  tamamen bo alt n.
2. Kompresöre y kama (flushing) amac yla yeni tip ya  doldurun. Ya  doldurma i lemi için '3.7.4 Normal
    Ya  De imi' ba  alt ndaki i lemleri yap n.
3. Ya  sistemini temizlemek için, kompresörü yakla k 100 saat yada ‘Change reclaimer element’
    (‘Separatörü de tir’) uyar  görünene kadar çal n. (‘Separatörü de tir’ uyar  100 saat’den daha
    önce görünebilir.)
4. Kompresörü stop ettirin. kama (flushing) amac yla doldurulan yeni ya  ('3.7.4 Normal Ya  De imi'
    prosedürüne göre) tamamen bo alt n.
5. Separatörü de tirin.
6. '3.7.4 Normal Ya  De imi' prosedürünü takip ederek, kompresöre (ya  ay  depoya) gereken miktarda
    (yeni tip) ya  doldurun.

3.8 Elektrik Sistemi

3.8.1 Elektrik Ba lant lar n Kontrol Edilmesi

Elektrik kablolar , tüm ba lant lar n sa laml  ve terminalleri kontrol edin.

3.9 Elektrik Motorlar

3.9.1 Motor Rulmanlar  (Rulmanl  Yataklar )

Ana motor ve fan motoru rulmanlar  (rulmanl  yataklar ) kapal  tip olup greslenmeleri gerekmez. Her iki
motorun rulmanlar , normal ko ullar alt nda, 32000 çal ma saatini doldurunca de tirilmelidir.

Not: Rulman de tirme i lemi yerel CompAir BroomWade distribütörü (TAHA  yetkili servisi) taraf ndan
yap lmal r.

3.10 S cakl k Sensörü (Termistör)

3.11 Minimum Bas nç Valfi

3.12 Ya  So utucusu

3.13 Hava So utucusu (Nihai So utucu)

3.10 - 3.13 konu ba kl  servis i lemleri yerel CompAir BroomWade distribütörü (TAHA  yetkili servisi)
taraf ndan yap lmal r.
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ARIZA BULMA

Cyclon 475SR vidal  kompresör ünitelesinin elektronik kontrol sistemi ar zalar  haf zas nda tutabilmektedir.
Son 15 durumun (olay n, olgunun) ayr nt lar  kontrol sistemi haf zas nda yer al r.

Kompresör çal rken, istenmeyen bir durum ortaya ç karsa yada herhangi bir servis ihtiyac  (otomatik olarak)
alg lan rsa, kontrol sistemi kompresörün çal mas  durdurur yada durum göstergesinden uyar  mesaj  verir.
Otomatik olarak saptanan ar za kompresörün otomatik olarak durdurulmas na neden olur.

KKAT!

• Kompresör ünitesini çal rmadan önce, bu k lavuzun emniyet prosedürleri bölümünü okuyun.

• Ünitede öldürücü voltajlar kullan lmakta oldu u için, elektrik ile ilgili kontroller yaparken a  dikkat
gösterilmelidir. Herhangi bir bak m i lemi yapmadan önce, ünite elektrik ebekesinden izole edilmelidir.

• Starter bölmesinin (dolab n) kap  (kapa ) açmadan önce, elektrik ebeke ba lant  (ana
alterden) kesilmeli ve DC (do ru ak m) ba lant  (hatt ) kondansatörlerinin yeterli düzeyde bo almas

için, 12 dakika beklenmelidir. e ba lamadan önce, kondansatörlerin (elektrik yükünün) tamamen
bo al p bo almad  kontrol edilmelidir.

1. ARIZA MESAJLARI

Görünen Mesaj Muhtemel Sebep Gerekli lem

Emergency stop
(Acil stop)

(1) Acil stop switch’i kullan ld .
(2) Starter devresinde F2
      sigortas  att .

(1) Ar zan n sebebini bul ve
      düzelt. Acil stop (emniyet)
      butonunu kilitinden kurtar.
      RESET’e bas.
(2) Sebebini bul ve düzelt.

SR motor high temp
(SR motor a  yüksek

cakl k ar zas )

(1) Yetersiz so utma havas  ak .
(2) Yüksek ortam s cakl .
(3) Fan do ru çal yor yada
      dönü  yönü yanl .
(4) Kontrol sistemi (Controller)
      ar zas .

(1) Panel filtresini, motor so utma
     havas  giri ini temizle.
(2) Oda (bölme) vantilasyonunu
      kontrol et.
(3) Elektrik devresini kontrol et
      ve düzelt.
(4) Kontrol sistemini onar/yenile.

Fan motor fault
(Fan motoru ar zas )

(1) Yetersiz so utma havas  ak .
(2) Yüksek ortam s cakl .
(3) Dü ük voltaj / yüksek ak m.
(4) MCB2 devre kesicisi yanl
      ayarlanm .
(5) Starter devre kesicisi MCB2
      aç k.
(6) Fan motoru termistörü ar zal .

(1) Panel filtresini ve
      so utucunun hava ak
      kanallar  temizle.
(2) Oda (bölme) vantilasyonunu
      kontrol et.
(3) Enerji giri ini kontrol et.
(4) Yeniden (do ru) ayarla.
(5)  Devre kesicisini kontrol et.
(6) Termistörü kontrol et.
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Görünen Mesaj Muhtemel Sebep Gerekli lem

High oil temp fault
(A  yüksek ya  s cakl
ar zas )

(1) Fan dönü  yönü yanl .
(2) Yetersiz so utma havas  ak .
(3) Yüksek ortam s cakl .
(4) Zay f elektrik ba lant  yada
     hava/ya  termistörü ar zal .
(5) Dü ük ya  seviyesi.
(6) Yanl  ya  kullan .
(7) Ya  stop valfi aç lm yor.
(8) Ya  so utucusu bypass valfi
      ar zal .

(1) Kablo ba lant  düzelt.
(2) Panel filtresini ve
      so utucunun hava ak
      kanallar  temizle.
(3) Oda (bölme) vantilasyonunu
      kontrol et.
(4) Onar/De tir..
(5) Ya  kaça  olup olmad
      kontrol et, varsa düzelt.
      Eksik ya  tamamla.
(6) Ya  tamamen bo alt. Ya
      sistemini yeni ve do ru tip
      ya  ile y ka. Y kama süresi
      dolunca ya  tamen bo alt.
      Separatör ve ya  filtresini
      de tir. Yeniden (do ru tip)
      ya  doldur.
(7) Onar yada de tir.
(8) Onar yada de tir.

High air pressure
(A  yüksek hava bas nc )

(1) Kullan n bas nçl  hava
      ebekesinde (a ) yüksek
      bas nç var.
(2) Kompresör aksak çal yor.
(3) Bas nç sensörü ar zal .
(4) Kontrol sistemi (Controller)
      ar zas .

(1) Bas nçl  hava ebekesindeki
      di er kompresörlerin bas nç
      ayarlar  kontrol et.
(2) Bypass (solenoid) valfi ile
      venting valfini kontrol et.
      Gerekirse de tir.
(3) Kontrol et, gerekirse de tir.
(4) Kontrol sistemini onar/yenile.

Press probe fault
(Bas nç probu ar zas )

(1) Bas nç sensörü ar zal .
(2) Transmitter kablosu ar zal .
(3) Kontrol sistemi (Controller)
      ar zas .

(1) Bas nç sensörünü de tir.
(2) Sebebini bul  ve düzelt.
(3) Kontrol sistemini onar/yenile.

Temp probe fault
(S cakl k probu ar zas )

(1) S cakl k sensörü ar zal .
(2) S cakl k sensörü kablosu
      ar zal .
(3) Kontrol sistemi (Controller)
      ar zas .

(1) Bas nç sensörünü de tir.
(2) Sebebini bul  ve düzelt.
(3) Kontrol sistemini onar/yenile.
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2. UYARI MESAJLARI

Görünen Mesaj Muhtemel Sebep Gerekli lem

Change air filter
(Hava filtresini de tir)

(1) Emi  (hava) filtresi t kanm .
(2) Filtre bas nç switch’i ar zal .
(3) Filtre bas nç switch’inin kablo
      ba lant  hatal .

(1) De tir.
(2) Kontrol et, gerekirse de tir.
(3) Düzelt.

Check reclaimer
(Separatörü kontrol et)

(1) Separatörün kullanma süresi
     dolmu . (Separatörü de tirme
     zaman  gelmi ).

(1) Ya  ay  depo bas nç fark
     (indikatörden) kontrol et.
(2) Gerekiyorsa ( ndikatör
     separatörün t kand
     gösteriyorsa), separatörü
     de tir.

High oil temp alarm
(A  yüksek ya  s cakl
alarm )

Ar za mesajlar  tablosundaki 'A
yüksek ya  s cakl  ar zas ' (High
oil temp fault) aç klamas  oku.

Service due
(Servis zaman  geldi)

Servis saati (timer) geriye sayarak
rlad . (Servis zaman aral

tamamland .)

Kompresör ünitesini bak ma al.
Bak m tamamlan nca saati (timer’ )
reset yap.
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daki cetvel (kullan ya) kompresör ünitesinde ortaya ç kabilecek di er ar zalar  tan tmakta ve ar zalar n
(her bir ar zan n) giderilmesi için (tek tek) yol göstermektedir.

3. ARIZA BULMA CETVEL

Ar za belirtisi Muhtemel Sebep Gerekli lem

 Ya  ay  depo bas nc
  kompresör bo ta çal rken
  4 bar'a dü müyor.

(1) Minimum bas nç valfi
      kapanm yor.
(2) Venting valfi ar zas .

(1) Piston/Klape aksam  ve yaylar
     kontrol et, bozuk parça varsa
     de tir.
(2) Kontrol et ve gerekirse de tir.

 A  ya  sarfiyat . (1) Ya  sisteminde kaçak var.
(2) Ya  kullan n hava ebekesine
      geçiyor. Sebebi:
     (a) Separatör delinmi .
     (b) Skavenç hatt  k  deli i
           t kanm .
     (c) Yanl  ya  kullan lm .
     (d) Ortam s cakl  yüksek.
     (e) Minimum bas nç valfi
           kapanm yor.

(1) Ya  kaça  olan yeri (yerleri) bul
      ve düzelt (onar).
(2) (a) Separatörün giri i ile ç
           aras ndaki bas nç fark
           kontrol et. Separatörün giri i
           ile ç  aras nda bas nç fark
           yok ise (separatör delinmi se),
           separatörü de tir.
     (b) Skavenç süzgecini ve k
          deli i temizle.
     (c) Ya  tamamen bo alt. Ya
          sistemini yeni ve do ru tip ya
          ile y ka. Y kama süresi
          dolunca ya  tamamen bo alt.
          Separatörü ve ya  filtresini
          de tir. Yeniden (do ru tip)
          ya  doldur.
    (d) Panel filtresini kontrol et,
         gerekiyorsa temizle. Oda
         (bölme) vantilasyonunu düzelt
         (art r, iyile tir).
    (e) Piston/Klape aksam  ve
         yaylar  kontrol et, bozuk
         parça varsa de tir.

 Dü ük ç  bas nc . (1) Bas nç sensörü yanl  ayarlanm
      yada ar zal .
(2) Emniyet valfi kaç yor.
(3) Hava talebi (sarfiyat )
      kompresör kapasitesini a yor.

(1) Ayar  bozuk ise yeniden ayarla.
     Gerekiyorsa, de tir.
(2) Contas /Yay  deforme olmu  ise
     yenile. Gerekiyorsa, valfi de tir.
(3) Sistemde hava kaça  varsa
     onar (düzelt). Hava ebekesini
     incele, gereken düzenlemeleri yap.

 Kompresör bo a geçmiyor. (1) Bas nç sensörü ar zas .
(2) Regülasyon sistemi boru/hortum
      ba lant lar nda hava kaça  var.

(1) Ayar  bozuk ise yeniden ayarla.
     Gerekiyorsa, de tir.
(2) Onar. (Düzelt.)
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Elektrik Devre emalar  IX-1

EK 1
ELEKTR K DEVRE EMALARI
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Elektrik Devre emalar  IX-2
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Elektrik Devre emalar  IX-3



CompAir BroomWade                                                                    Cyclon 475SR Kullanma K lavuzu

Elektrik Devre emalar  IX-4
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Boyutlar X-1

EK 2
BOYUTLAR
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Boyutlar X-2
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Boyutlar X-3
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Boyutlar X-4
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Bas nç Sistemleri ve Ta nabilir Gaz Konteynerleri Talimatnamesi XI-1

EK 3
BASINÇ S STEMLER  VE TA INAB R GAZ KONTEYNERLER  TAL MATNAMES

1989



CompAir BroomWade                                                                    Cyclon 475SR Kullanma K lavuzu

Bas nç Sistemleri ve Ta nabilir Gaz Konteynerleri Talimatnamesi XI-2

daki devre emas  Cyclon SR hava kompresörlerinin incelenmesinden (s nanmas ndan) yetkili olan ki iye
yard mc  olmak amac yla haz rlanm r.

Not: Bas nçl  kaplar ve emniyet valfleri gibi komponentlerin incelenmesi (s nanmas ) ve kalibrasyonu yetkili
ki i taraf ndan, yaz lm  bir plana göre yap r.

Kalibrasyon ve inceleme periyodlar , komponent üreticisinin, Sa k ve Emniyet Yönetiminin ( lgili
Bakanl n), British ( ngiliz) Bas nçl  Hava Komisyonu’nun tavsiyelerine göre, ‘yetkili ki i’ taraf ndan
belirlenir.




