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GARANT
Sat n al nan her kompresör ünitesi TAHA
TAHA A. . taraf ndan ayr ca verilir.

garantisi alt ndad r. Garanti artlar ile ilgili ayr nt

bilgiler

BAKIM
Ünite bak m yada onar ma al nd zaman, sadece TAHA taraf ndan üretilen yada kabul edilen yerli yedek
parçalar ile CompAir BroomWade ve di er yabanc üreticilerden temin edilip, TAHA taraf ndan da
yap lan yedek parçalar kullan lmal r. Ünitenin problemsiz çal mas için, bu k lavuzda verilen bilgilere
uygun olarak, periyodik bak
n aksat lmadan yap lmas gerekir.

UYARI !
TAHA

n üretmedi i veya onaylamad yedek parçalar ve tavsiye etti i ya (Mobil RARUS 424) d nda
ya lar kullanmay n. Aksi takdirde, kompresörünüzde ortaya ç kabilecek ar zalar
GARANT kapsam na girmeyecektir.

ÖNSÖZ:
Sat n ald
z ünite atmosferik havan n istenen bas nçta kullan lmas için dizayn edilmi tir, hava d nda
herhangi bir gaza uygun de ildir.
CompAir BroomWade - TAHA üniteleri optimum performansa ula mak amac yla dizayn edilmi ve
üretilmi lerdir. TAHA n sa layaca düzenli servis imkan makinan n performans ve hizmet ömrünü
yüksek tutacakt r.
Orijinal CompAir BroomWade vida (kompresör) aksam ve di er yedek parçalar TAHA taraf ndan temin
edilmekte ve talep edildi inde gecikmeksizin verilebilmektedir.
Servis ve yedek parça ihtiyac gösteren kompresör ünitelerinin model ve seri numaras , ilgili tüm
haberle melerde bildirilmelidir.
Özellikle belirtilmedikçe, tüm bas nçlar efektif bas nçlard r. Bas nç de erleriyle ilgili her aç klamada bas nc n
efektif de eri belirtilmi tir.
Bu k lavuzdaki tüm bilgiler, k lavuzun düzenlendi i zamandaki bilgilerdir. Herhangi bir de
kompresörünüzün servisi etkilenecek ise, de iklik zaman geçirmeksizin size bildirilecektir.
Bu k lavuzda olmayan yada olupta anlayamad
yard mc olmaya haz rd r.

iklik durumunda

z konularda problemleriniz varsa, TAHA

A. . size
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KKAT!
• Birçok i kazas , çal rken temel emniyet kurallar ve talimatlar na göz göre göre uymamaktan ileri
gelmektedir.
• Kompresör ünitesini çal

rmadan yada bak m için herhangi bir i lem yapmadan önce, gerek kompresör

ünitesinin kullanma k lavuzunda, gerekse ünite üzerinde yaz

emniyet ikazlar na ve talimatlar na eksiksiz

uyun.
• Kompresör ünitesini nas l çal

raca

• Bu k lavuzdaki bak m talimatlar

iyice okuyup anlamadan çal

rmay n.

iyice okuyup anlamadan, ünite üzerinde herhangi bir bak m/onar m

faaliyetinde bulunmay n.
• Kompresör ünitesi üzerinde herhangi bir i lem yaparken, ilgili personel, o i yerinde uyulmas zorunlu olan
çi sa

ve i güvenli i talimatlar na uygun hareket etmelidir.

• TAHA , potansiyel risk ta yan her durumu aç klam

olmayaca

dikkate alarak; bu k lavuzdaki

uyar lar n yan ra, personelin herhangi bir i i yaparken veya alet kullan rken, i ini hem kendisi hemde
ba kalar için emniyetli bir ekilde yap yor olmas ve yapt

i in kompresör ünitesinin hasar görmesine

yada emniyetinin ortadan kalkmas na yol açmayaca ndan emin olmas gerekti ini hat rlat r.
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MODEL TANIMI
TANIM ...................................................................................... RSN 50-08 AS

1- ÜN TE MODEL
RSN .............. CompAir BroomWade CYCLON tipi vida
kullan lan ünite
2- KOMPRESÖR ÜN TES

N ANA MOTOR GÜCÜ

50 ................. 50 HP gücünde elektrik motoru ile sürülen ünite
3- ÜN TEN N EN YÜKSEK ÇALI MA BASINCI
08 .................. 8 bar hava bas nc kapasitesi olan ünite
4- ÜN TEN N SO UTMA S STEM VE SES YALITIMI
AS ................ Hava so utmal , ses yal ml ünite.
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GENEL TANIM
RSN 40, RSN 50 ve RSN 60 üniteleri tam kapal , susturulmu , hava so utmal , tek kademeli vidal kompresör
üniteleridir.
Vida L12 tipi Poly-V kay vas tas ile IP54 (koruma) tipi standard asenkron motor (30-45kW) taraf ndan
sürülür. Ünitelerde vida-motor gurubunun yan ra, ya ay
depo, ya ve hava so utucusu, fan ve fan
motoru, kondenstop, minimum bas nç valfi, separatör, hava emi filtresi gibi komponentler de bulunur.
Ünitenin çal ma prensibi gere ince, vidaya giren hava (vida içerisinde) ya ile kar
larak s
r ve
ya ay
depoya verilir. Ya ay
depoda iki kademeli separasyon ile havadan ayr lan ya , so utucu ve
filtreden geçirildikten sonra tekrar vidaya enjekte edilirken, separatörden geçen hava so utucuya gelir.
So utucuda kaybeden havadan yo an nem al narak, hava ç a verilir.
Bas lan havan n kontrol alt nda tutulabilmesi ve ünitenin kararl çal abilmesi için, hava emi regülasyonu
yap r. Regülasyon, emi regülatörü ad verilen pnömatik kontrollü bir komponent ve elektrik kontrol
elemanlar nca sa lan r.
Ünitelerin elektrik kontrol sistemi regülasyon i levinin yan ra, emniyet sa lamak amac yla da kullan lan
çe itli eleman ve ba lant lar içerir. Presostat ve röleler vas tas ile bas nç, s cakl k, elektrik ak mlar v.s.
kontrol alt nda tutularak, vidal kompresör ünitesi ar zadan ve (özellikle) hasardan korunur.
Sessiz ve titre imsiz çal malar için, kompresör ünitelerinin vida-motor grubu titre im takozlar üstüne
yerle tirilmi tir. Üniteler toza ve sese kar yal m sa lamak için, kapal bir kasa eklinde üretilmi lerdir.
(Bak. RSN 40-50-60 Genel görünü , boyutlar, hava-ya sistemi, regülasyon sistemi, elektrik sistemi resim
ve/veya emalar ...)
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KOMPONENT TANIMLARI
Vida
RSN 40, RSN 50, ve RSN 60 vidal kompresör ünitelerinin ana eleman (CompAir BroomWade) CYCLON 3
tipi, tek kademeli, ya enjeksiyonlu bir vidad r.
CYCLON 3 vida, erkek rotor ve di i rotor olarak adland lan, bir çift iç içe geçmi helisel rotora sahiptir.
Erkek rotor d ar dan hareket alacak ekilde, her iki rotor kapal bir gövde içerisinde yatay olarak
yerle tirilmi ve uçlar ndan rulmanlar vas tas ile yataklanm lard r.
Vida ç
taraf nda, erkek rotor bir adet konik rulman ile, di i rotor iki adet simetrik yerle tirilmi konik
rulman ile ta r. Her iki rotorun giri inde birer adet a r hizmet tipi paralel rulman vard r.
Rulmanlar n özellikleri nedeniyle, CYCLON 3 vidan n rotorlar ve rotorlar ile gövdesi aras ndaki hassas
aç kl klar minimum seviyede tutulabilmi ve böylece yüksek bir verim elde edilebilmi tir.
Vida Poly-V kay vas tas ile hareket al nca, erkek rotorun loblar ile di i rotorun yivleri ve vida gövdesi
aras nda s
lan hava ç a do ru bas r. Hava vidaya girdi i zaman, di i rotorun yivleri ile erkek rotorun
loblar aras ndaki bo lu u doldurur. Bu arada, vidaya enjekte edilen ya havan n hapsedilmesini sa lar.
Sonuçta, s
lm hava/ya kar
vidan n ç
portundan ya ay
depoya geçer. Vidaya enjekte
edilen ya , ayn zamanda vidada ortaya ç kan
al r ve vida rulmanlar ya lar.
(Bak. CYCLON vida kesit görünü ü...)

Emi Regülatörü
Emi regülatörü vidaya giren hava miktar kontrol eder. Regülasyon sistemindeki pnömatik ve elektrik esasl
devrelerin kombine kontrolü alt nda çal r.
Emi regülatörünün ba ca parçalar : hava emi adaptörü, regülatör gövdesi, klape (emi valfi) aksam ve
diyafram odas r. Emi regülatörüne k sa devre valfi ve pilot valf de monte edilmi tir.
(Bak. Emi regülatörü parçal resmi ve parça listesi...)
Emi regülatörü klapesinin aç p kapanmas veya k smen aç k pozisyonda tutulmas , vidal kompresör
ünitesinin bas nç (dolay yla kapasite) regülasyonunu sa lar. Emi regülatörü klapesi tam aç k iken, emi
filtresinden geçen hava k lmaks n vidaya girer ve tam kapasite hava bas r. Klape kapand kca, bas lan
hava miktar azal r (çünkü emilen hava miktar azalm r). Klape tamamen kapal iken, ünitenin kendi ihtiyac
olan az miktarda by-pass (ba lang ç valfi) havas d nda hava emi i kesilir.
Klape emi regülatörü diyafram na bir mil (piston) ile ba lanm r. Diyafram önüne kontrol havas verildi i
zaman, diyafram bask yay n kuvvetini yenerek mili geri çeker ve (böylece) klape aç r. Diyafram önündeki
bas nçl hava kesilirse veya klapeyi açt ramayacak bir seviyeye dü erse, diyafram bask yay n etkisiyle emi
regülatörü klapesi kapan r.
Emi regülatörü diyafram na etkiyen kontrol havas bas nc , bir solenoid valf ve bir presostat n yan ra, bir
negatif regülatör vas tas ile kontrol edilebildi i için, emi regülasyonu istenen ekilde gerçekle ir.
(Bak. Regülasyon sistemi emas ...)
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sa Devre Valfi
sa devri valfi kompresör bo a geçti i zaman (bas lan havan n bas nc istenen en yüksek de eri a arsa
kompresör bo a geçer), ya ay
depo bas nc yakla k 1.5 bar seviyesine dü ürür.
sa devre valfinin pistonu önündeki bas nc n etkisi ile aç nca, ya ay
bo az na ve oradan hava filtresini ters yönde geçerek d ar ya bo al r.

depodaki hava emi regülatörü

sa devre valfinin ayar yay ve diyafram n (kombine) bask kuvveti valf pistonunun önündeki bas nc n
sebep oldu u açma kuvvetini yenerse, piston kapan r ve hava bo altma i lemi durur.
sa devre valfi ya ay
depodaki havay bo altmad sürece ya ay
depo bas nc yükselir ve bas nç
minimum bas nç valfinin ayarland de eri a
zaman, hava ünite ç
na verilir.
sa devre valfi ayar vidas , bo ta çal ma süresince korunacak bas nc ayarlamaya yarar. Bo ta çal ma
bas nc , ayar yay na bast ran ayar vidas s karak veya gev eterek istenen de ere (1.5 bar’a) ayarlan r.
sa devre valfinin ya ay
depo bas nc 1.5 bar’ n alt na dü ürmesi, ya dola
aksataca için
istenmez. Bo ta çal ma bas nc n 1.5 bar’ n üstünde olmas n faydas yoktur, aksine enerji sarfiyat
art raca için zararl olur.
sa devre valfi gerçekte emi regülatörünün bir parças

r ve emi regülatörü üstünde bulunur.

(Bak. K sa devre valfi parçal resmi ve parça listesi, regülasyon sistemi emas ...)

Pilot Valf
Pilot valfin giri i emi regülatörü diyafram odas na ba
r. Diyafram odas ndaki bas nç etkisi ile pilot valf
aç r ve k sa devre valfine hava tahliyesini kesmesi için gerekli kontrol havas geçirir.
Pilot valfin giri indeki bas nç ortadan kalkarsa yada pilot valfin açma bas nc n (0.6 bar) alt na dü erse, pilot
valf kapan r, k sa devre valfi diyafram na etkiyen bas nç ortadan kalkar, k sa devre valfi ya ay
depodaki
havay emi regülatörü bo az na bo altmaya ba lar. K sa devre valfi diyafram n geri hareketi ile diyafram
odas ndaki kontrol havas pilot valfe döner ve pilot valfin ekzost deli inden atmosfere bo al r.
(Bak. Pilot valf resmi ve regülasyon sistemi emas ...)

Negatif Regülatör
Negatif regülatör vidal kompresör ünitesinin tam kapasitesinin alt ndaki yüklerde yüksek hassasiyetli bas nç
regülasyonu sa lar. Negatif regülatörün çal ma aral nda (ayarland bas nç aral nda) hava talepleri
de ti i zaman, negatif regülatör emi regülatörü diyafram odas na verilen kontrol havas bas nc talebe
paralel olarak de tirir.
Emi regülatörü klapesi negatif regülatörün etkisiyle kapal ile tam aç k pozisyon aras nda sonsuz say da
pozisyon alabilir. Böylece, ünite tam kapasitesinin alt ndaki hava taleplerine kar k olarak, sürekli (kesintisiz)
ve sabit bas nçl hava üretilir.
Bas lan hava debisinin tam ak tan s r ak a, s r ak tan tam ak a sürekli ve ani olarak de mesi yerine,
sabit bir k smi yük ve dolay yla sabit bir bas nç istendi i zaman negatif regülatör kullanmak gerekir.
(Bak. Negatif regülatör resmi, çal ma sistemleri aç klamalar , bas nç ayarlar aç klamalar , regülasyon sistemi
emas ...)
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Blowdown Valfi
Blowdown valfi kompresör ilgili personel taraf ndan yada otomatik olarak durduruldu u zaman, ya ay
depodaki bas nçl havay atmosfere bo alt r.
Blowdown valfinin ünitenin her durdurulu unda ya ay
depo bas nc s rlamas , hem ana motorun
yeniden çal
rken yüksüz kalk yapmas sa lar, hem de üniteyi durduruldu u andan itibaren bas nçtan
ar nd rarak, emniyete al r.
Ünite normal çal mas sürdürürken, blowdown valfi diyafram n emi regülatörüne veya vida emi ine
ba lanan port taraf na etkiyen bas nc n, depoya ba lanan port taraf na etkiyen bas nçtan dü ük olmas nedeni
ile, ya ay
depodan atmosfere aç lan ç
kapal tutulur. Bas nç fark ortadan kalkarsa (Ünitenin çal mas
herhangi bir nedenle durdurulursa, vida emi indeki bas nç yükselerek, ya ay
depo bas nc na e it olur.)
valf aç r ve ya ay
depodaki bas nçl hava atmosfere bo alt r.
(Bak. Blowdown valfi resmi, regülasyon sistemi emas ...)

Ayar ve Emniyet Presostatlar
Tüm vidal kompresör ünitelerinde ayar presostat ve emniyet presostat olmak üzere iki adet presostat
kullan r. Her iki presostat ayn tiptir ama ayar presostat nda diferansiyel ayar kullan ld halde, emniyet
presostat nda sadece üst limit ayar kullan r.
(Bak. Bas nç ayarlar ...)
Ayar presostat bas nç üst limit de erine ula
anda, bo a alma solenoid valfinin enerjisini keser ve vidal
kompresör ünitesini bo ta çal maya geçirir. Bas nç alt limit de erine (diferansiyel ayar kadar üst limit
de erinin alt nda olan de er) dü ünce, bo a alma solenoid valfine yeniden enerji verilir ve vidal kompresör
ünitesi yükte çal maya geçer.
Emniyet presostat , bas nç ayar de erine ula
anda, ünitenin çal mas durdurur. Emniyet presostat ,
regülasyon sistemindeki bir ar za, yanl ayarlama veya separatörün t kanmas nedeni ile, ünitenin çal mas
durdurabilir.
(Bak. Elektrik devre emas , regülasyon sistemi emas ...)

Minimum Bas nç Valfi
Minimum bas nç valfinin üç fonksiyonu vard r:
1- Kompresör çal rken, dü ük bas nçtaki havan n yüksek bir h zla a
miktarda ya ünite ç
na
ta mas
önlemek.
2- Ya ay
depodaki bas nc n kompresöre yol verildikten sonra yada kompresör yüke geçtikten sonra, h zla
3.5 bar olan alt s r de erine yükselmesini sa lamak ve bas nç alt s r de erini (minimum de eri)
madan ünite ç
na hava geçirmemek.
3- Geri dönü süz (çek) valf i levi görerek, ünite d ndan ya ay
depoya do ru ters yönde
hava ak
önlemek.
(Bak. Minimum bas nç valfi parçal resmi ve parça listesi, regülasyon sistemi emas ...)
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Minimum bas nç valfinin çal mas
Minimum bas nç valfi klapesi, alt s r (ayar) bas nc alt nda bas nç de erlerinde, piston yay n bask kuvveti
etkisiyle kapal tutulur. Bas nç alt s r de erini (ayar bas nc ) a arsa, yay n bask kuvveti yenilir ve klape
aç r. Klape normal çal ma bas nc nda tam aç k konumunu al r.
Herhangi bir nedenle, minimum bas nç valfi ç
ndaki bas nç giri indeki ya ay
klape yay n da yard
ile minimum bas nç valfi klapesi kapanarak, ya ay
ak
önler.

depo bas nc a arsa,
depoya ters yönde hava

Minimum bas nç valfinde s zd rmazl k o-ring’lerle sa lan r.
Minimum bas nç valfi, yay kovan s kma yada gev etme yönünde çevirerek ayarlan r. (Kompresör ünitesi
kullan
na teslim edilmeden önce valf ayarlanm r, ayr ca ayar gerekmez.)

Ya ve Hava So utucusu
Ya ve hava so utucusu hem havan n hem de ya n so utuldu u kombine bir so utucudur. So utucunun hava
sm nda hava, ya k sm nda ya , çok say da bak r borunun içinden geçerken (So utucu bak r borular ve
onlar çevreleyen alüminyum plakalarla petek eklinde düzenlendi i için efektif so utma yüzeyi ve transfer
kabiliyeti art lm r. ), borular n d ndan geçen so utma havas taraf ndan so utulurlar.
So utman n yeterli olabilmesi için, gereken miktarda so utma havas bir fan taraf ndan bas r. Fan için ayr ca
bir asenkron motor (380 V) kullan r. Fan ve fan motorunun gücü, devir say , kompresör gücüne ba
olarak de ir.
So uyan kompresyon havas içinde yo an nem, kondenstop ad verilen toplama kab nda biriktirilir ve
solenoid valf vas tas yla, periyodik olarak d ar at r.
(Bak. So utma gurubu resim ve parça listesi, hava ve ya sistemi emas , regülasyon sistemi emas , elektrik
devre emas ...)
Ya s cakl

n kontrolü

So utucu ç
ndaki ya s cakl
n normalde 60-70 °C aras nda olmas istenir, so utucu ya s cakl
n bu
de erler aras nda kalmas sa lar. Ortam s cakl artt kça üst s ra, ortam s cakl azald kca alt s ra
yakla r.
So utma havas ak
k tlayan yada so utma havas s cakl
kirlenme ve t kanmalar da so utma kapasitesini dü ürür.

art ran faktörlerin yan ra, so utucudaki

Ya s cakl
n h zla istenen en dü ük de ere (en az 40 °C) yükselmesini sa lamak için fan termostat
kullan r. Fan termostat fan n çal mas
40 °C‘den sonra ba latarak, normal ya s cakl na çabuk
ula lmas sa lar.
Ya
nd kça incelip ak kanl
artt
için ya dola
kolayla r ama a
s cak ya birçok yönden
kullan ld sisteme zarar verir; ya ve parça de im periyodlar k salt r, bak m/onar m ihtiyaçlar art r.
Kompresör ünitesini emniyete almak için, belirli bir s cakl k de eri a ld takdirde ünitenin otomatik olarak
durdurulmas gerekir. Bu amaçla, hararet rölesi ve ona ba hararet mü iri kullan r.
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Ya s cakl (vida ç
nda) 110 °C’yi a arsa, ya n s cakl na duyarl hararet mü iri (temperature switch),
hararet rölesinin kontrol devresi ak
keserek kompresörü otomatik olarak durdurmas sa lar.
s cak ya n yan s ra gerekti inden dü ük s cakl kta ya da ünitenin zorlanmas na neden olur. (Rotorlar n
dönmesine kar direnç artar, gereken ya lama sa lanamaz.)
Ya s cakl
n en uygun de erleri 60-70 °C aras nda olmakla birlikte, s cak ortamda sürekli çal an bir vidal
kompresör ünitesinin ya s cakl 90 °C’ye kadar ç kabilir. 80-90 °C sürekli çal ma için kabul edilebilir
de erlerdir.
(Bak. Tesis prosedürü, bak m ve ar za bulma aç klamalar , elektrik devre emas ...)

Solenoid Valfler
Tüm ünitelerde, bo a alma solenoid valfi ve kondensat solenoid valfi olmak üzere, iki adet solenoid valf
kullan r.
Bo a alma solenoid valfi 24V/50Hz bobinli, üç yollu valftir. Bo a alma solenoid valfinin bobinine enerji
verilince, valfin giri deli i ile ç
deli i aras ndaki yol aç r ve emi regülatörüne kontrol havas geçi i olur.
Bobinin enerjisi kesilince, giri ile ç
aras ndaki ba lant da kesilir ve ç
taraf nda kalan bas nçl hava
ekzost deli inden atmosfere bo alt r.
Kondensat solenoid valfi 24V/50Hz bobinli iki yollu valftir. Kondensat solenoid valfinin bobinine enerji
verilince, valfin giri indeki yo um (su ve suya kar an ya ) kondenstopdaki bas nc n etkisiyle valfin ç
na
geçer ve oradan ünite d na at r.
(Bak. Solenoid valf resimleri, regülasyon sistemi emas , elektrik devre emas ...)

ÇALI MA S STEMLER
Otomatik Çal ma Sistemi
Otomatik çal ma sisteminde, ç
bas nc ayar presostat n üst limit de erine ula
anda ünite bo a geçer.
Ünitenin bo ta çal mas , ç
bas nc ayar presostatn n alt limit de erine dü ene kadar sürer.
Ünite bo ta çal
sürece, ünite ç
ndaki bas nçtan ba ms z olarak, ya ay
depo bas nc yakla k 1.5
bar seviyesinde tutulur. Bo ta çal ma bas nc ya sirkülasyonunun süreklili ini sa lamak için korunur.
(Bak. Emi regülatörü, k sa devre valfi aç klamalar ...)
Ünite, ç
bas nc presostat alt limitine dü ünce yeniden yüke geçer ve tam kapasite hava basmaya ba lar.
Ünitenin tam kapasite ile hava basmas , ç
ndaki bas nç presostat üst limitine ula ncaya kadar devam eder.
Ünite, bo a geçti i andan itibaren, bo ta bekleme zaman rölesinin ayarland süre kadar (6 dakika) aral ks z
bo ta çal rsa, kendili inden stop eder. Ünitenin bu ekilde, stand-by konumunda tutulmas , ünite ç
ndaki
hava bas nc ayar presostat n alt limit de erine dü ünceye kadar sürer. Bas nç presostat alt limitine dü ünce,
stand-by durumundaki ünite kendili inden çal r.
Otomatik stop ve stand-by özelli i, çal ma saatleri boyunca sürekli hava talepleri olmayan i yerlerinde
ünitenin enerji sarfiyat ve hizmet ömrü aç ndan ekonomik kullan
sa lar.
(Bak. Bas nç ayarlar ...)
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Sürekli Çal ma Sistemi
Sürekli çal ma sisteminde, ünite negatif regülatörün kontrolü alt nda çal r. Negatif regülatörün ayarland
r ak bas nc n (emi regülatörü klapesinin tamamen kapan p, ünite ç
na verilen havan n s rland
bas nç) ayar presostat n üst limit bas nc ndan dü ük olmas art yla, negatif regülatör kompresörü tam ak
ile s r ak a kar k gelen bas nç aral nda (yakla k 0.5 bar’l k de imi olan kullanma bas nc nda), hava
talebine göre regüle eder.
Negatif regülatörün s r ak bas nc üniteden talep edilen en yüksek sürekli bas nç de eridir. Tam ak bas nc
ise, emi regülatörü klapesinin tam aç k oldu u (s r ak bas nc n 0.5 bar alt nda) bas nçt r.
Ünite tam kapasitesinin alt nda, sürekli ve sabit bas nçl hava talepleri oldu u zaman, sürekli çal ma sistemi
seçilmelidir.
Negatif regülatör kullanarak ve negatif regülatörü (max. çal ma bas nc n alt nda olmas
bas nç aral na ayarlayarak sürekli çal ma sistemi gerçekle tirilmi olur.

art yla) istenen

(Bak. Bas nç ayarlar ...)

Kombine Çal ma Sistemi
Negatif regülatör bas lan havan n debisi tam kapasitenin %50’sine (veya %40’ na) dü tü ü anda ayar
presostat n üniteyi bo a geçirece i bir bas nç aral na ayarland takdirde, ünite kombine çal ma sistemine
sokulmu demektir.
Kombine çal ma sistemi, sürekli ve otomatik çal ma sistemlerinin avantajlar

birle tirir.

Negatif regülatörün flowmetre (debimetre) kullanarak ayarlanmas gerekir. Pratik bir yöntem olarak, ayar
presostat n üst limit ayar negatif regülatörün tam ak ve s r ak bas nc aras nda ama s r ak de erine
daha yak n olacak ekilde negatif regülatörü ayarlamak, olumlu sonuç verebilir.
NOT: Vidal kompresör ünitesinin kontrol paneli üzerindeki otomatik/sürekli mod seçici butonu otomatik
çal ma sistemi tan nda yer alan “otomatik stop ve stand-by” özelli inden faydalanmak içindir. Negatif
regülatör ayarlar de tirilmeden mod de tirmek ayr ca bir de ikli e yol açmaz.

Genel Tan m, Komponent Tan mlar , Çal ma Sistemleri II-9

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

RSN 40-50-60 REGÜLASYON S STEM
1234567891011-

Hava Filtresi
Emi Regülatörü
K sa Devre Valfi
Pilot Valf
Negatif Regülatör
Bo a Alma Solenoid Valfi
Kontrol Havas Filtresi
Blowdown Valfi
Kondensat Solenoid Valfi
Ayar Presostat
Kondenstop

1213141516171819202122-

EMASI

Hava So utucusu
Minimum Bas nç Valfi
Emniyet Presostat
Emniyet Valfi
Ya Ay
Depo
Separatör Kontrol Butonu
Manometre
Vida (Cyclon 3 Air End)
Motor
Blöf Memesi
Ba lang ç Valfi
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TAHA V DALI HAVA KOMPRESÖRLER

RSN 40
RSN 50
RSN 60

KULLANMA KILAVUZU
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BA LICA ÖZELL KLER
Tüm Ünitelerde:
* Vida ............................................................. CompAir BroomWade / CYCLON 3
* Regülasyon metodlar ................................... Otomatik / Sürekli
* So utma ...................................................... Hava so utmal
* Ünite ya kapasitesi ..................................... 20 kg
* Tasviye edilen ya ....................................... Mobil Rarus 424
* Hava ç

ba lant

.................................... R 1 1/2”

* Kondensat bo altma ba lant

..................... R 1/4”

* Kald rma ..................................................... Forklift kanallar ndan forklift ile
* Ç

hava bas nc
Minimum ................................ 5.0 bar
Maximum ............................... Model tan

* Ç

hava s cakl

na göre (bar)

..................................... Tipik 12-16 °C ortam s cakl

n üstünde

* Ortam s cakl
Minimum ................................... 0 °C
Maximum .................................. 40 °C
* Ana motor gücü ......................................... Model tan

na göre (HP)

* Motor dönü yönü ...................................... Kasnak taraf ndan bak nca saat yönünün
tersi yönde
* Fan motor gücü ve devir say

.................. 2.2 kW - 1420 d/dk. (RSN 50-60)
0.75 kW - 925 d/dk. (RSN 40)

* Fan dönü yönü ......................................... Emi taraf ndan bak nca saat yönünde
* Yakla k a rl k ......................................... 900 kg (RSN 60)
* En a r parça (Motor) ............................... Maximum 330 kg (RSN 60)
* Boyutlar (U x G x Y) ................................ 1500 mm x 1000 mm x 1380 mm

Ba ca Özellikler, Tesis, Çal
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TES S
Emniyet Tedbirleri
Dikkat!
∗ Üniteyi tesis ederken, verilen bilgilere göre
hareket edin.
∗ Ünitenin yerini belirlerken teknik
detaylardan yararlanarak, gerekli bak m
ve onar m faaliyetlerini engellemeyecek
ekilde ünite etraf nda bo luk b rak n.
∗ Üniteyi mümkün oldu unca temiz ve serin
bir yerde konumland n. S cak ve tozlu
(kirli) ortam hem verimlilik hem de hizmet
ömrü aç ndan sak ncal r. E er ortam
mecburen tozlu veya s cak ise, hava emi ini
(kanal vas tas ile ortamdan izole ederek)
serin ve temiz olan bir yerden yap n.
∗ Tutu abilir gaz yada buharlar n kompresör
taraf ndan emilmesi tehlikesine kar bu cins
maddeleri üniteden uzak tutun.
∗ So utma havas n bolca emilebilmesi ve
so utucudan narak ç kan havan n emi e
geri dönmemesi için gerekli tedbirleri al n.
∗ Ünitenin üstüne ya mur ya mamas ve
(mümkünse) s cakl n 0 °C’nin alt na
dü memesi için gereken tedbirler al nm
olmal r.

∗ Birden çok kompresör ünitesi olan tesislerde,
her bir ünite ç
na vana(küresel vana
tavsiye edilir) konulmal r. Vana, gerekti i
zaman, ünitenin bas nçl hava ebekesinden
izole edilmesini sa lar.
∗ Ünitede mevcut olan emniyet cihazlar ,
muhafazalar ve tecritlerini her ne olursa
olsun yerinden ç karmay n veya fonksiyonlar
engellemeyin. Üniteyi aç k yada eksik
donan mla çal rmay n.
∗ Ünitenin yerle tirilece i zemin düzgün de ilse
veya e imliyse(±3 mm e im kabul edilebilir.)
TAHA yetkililerine dan n.
∗ Elektrik ba lant lar ilgili Türk standardlar na
(dolay yla I.E.C. standardlar na) uygun
olmal r. Kompresör ünitesinin besleme
hatt nda koruyucu sigortalar yer almal ve ünite
(mutlaka) topraklanmal r.
∗ Da m borular ve ba lant lar do ru
boyutlarda olmal r. Boru ebekesi çal ma
bas nc na uygun olmal r.

Ba ca Özellikler, Tesis, Çal
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Gerekli Haz rl klar
Kompresör ünitesi tesis edilirken a

daki haz rl klar yap lm olmal r.

• Kompresör ünitesi düz bir zemin üzerinde serbestce durabilir, zemin üzerine sabitlenmesi gerekmez.
• Kompresör ünitesi forklift ile kald lacak ekilde imal edilmi tir. Ünite 1 ton yük kald rmaya uygun bir
forklift ile kald p ta nabilir.
• Ünitenin yerle tirilece i zemin 500 kg/m2 yükü rahatl kla ta yabilmelidir.
• Üniteye yap lmas gereken ek ba lant lar:
1- Hava ç
ba lant .
2- Elektrik ba lant .
3- Kondensat bo altma hatt .
• Doyurucu bir çal ma için 60 m3’ü a an kompresör odas hacmi gerekir. Hava giri ve ç
(so utma
havas ç
) kesitlerinin her biri en az 0.6 m2 olmal r. So utma havas ç
mümkün oldu unca
yüksekten ve tercihen tavandan yap lmal r. Hava emi i ise mümkün oldu unca alçaktan yap lmal r.
Kompresör ünitesinin yanlar nda en az 1 m, üstünde ise en az 1.5 m bo luk kalmal r. Bo luklar gerekli
bak m ve onar n yap labilmesi ve hava sirkülasyonunun engellenmemesi amac yla b rak r.
• So utma havas ç
3 m’ye kadar kanal ile uzat labilir, 3 m’nin üstünde kanal uzunluklar yard mc fan
kullan lmas gerektirir. (Kanal n durumuna göre 3 m s
art labilir, sonuçta so utma havas ak
engellememek amaçlan r.)
•

letmenin boru ebekesinin (depolama) kapasitesi kompresör (30-45 kW) ba na 1m3’den az ise,
(toplam) kompresör kapasitesini a an ani hava taleplerinin ortaya ç karaca bas nç dalgalanmalar
önlemek için, kompresör ba na en az 1m3 dü ecek ekilde hava deposu kullanmak gerekir.

• Tam geçi li bir valfin (çek valf olmamal ) ünitenin bas nçl hava ç
na yerle tirilmesinde fayda
vard r (küresel vana tavsiye edilir). Ünite bak ma al naca zaman ç
ndaki vana kapat larak, (ünite)
hava ebekesinden izole edilir.

NOT:
RSN 40 kompresör ünitesi 20000 kcal/saat’e kadar, RSN 50 kompresör ünitesi 25000 kcal/saat’e kadar
ve RSN 60 kompresör ünitesi 30000 kcal/saat’e kadar
olu turabilmektedir. Ünitelerin olu turdu u
(art k)
büyük bir oranda so utma havas na geçer, so utma havas do rudan yada dolayl olarak
yerini tmak amac yla kullan labilir.
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Tesis Prosedürü
A

daki prosedür takip edilmelidir:

1- Kompresör ünitesini (yerine) yerle tirin.
2- Zemindeki e imi (seviye fark ) kontrol edin, e im 3 mm’den fazla ise zemini düzeltin yada ünitenin alt
besleyin. (Metal plakalarla ünitenin alt kö eleri desteklenebilir veya ünite taban n iyice oturaca bir
düzenek yap labilir.)
3- Ünitenin elektrik kutusu kapa
açarak, kapa n arkas na yap
lm emaya göre elektrik kablolar
ba lay n. Kablolar standardlara uygun olmal r. (I.E.C. standardlar na uygun olmal r.)
Not: Elektrik ebekesine ba lant ve motor dönü yönü ile ilgili talimat okuyun (Ek-1)
4- Ünite ç
hava ebekesine ba lay n.
5- En çok 3 m uzunlu unda boru veya hortum ile kondensat bo altma hatt uzat n. Boru veya hortum su/ya
kar
ta maya uygun olmal r.
6- Tüm d ba lant lar yapt ktan sonra, kapaklar (kap lar ) açarak ünitenin içini kullanma klavuzunda verilen
bilgilere dayanarak kontrol edin. Ünitenin montaj nda anormallik farkederseniz kullanma k lavuzunda
tan mlanm (izin verilen) müdahaleleri yap n veya servis (TAHA garanti servisi) isteyin.
7- Kompresör ünitesini hemen sonra hizmete sokmayacaksan z tüm aç k kapaklar (kap lar ) kapat n.
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ÇALI TIRMA
Hizmete Sokma / Yolverme Prosedürü
1- Tüm boru ba lant lar ve elektrik giri ba lant lar kontrol edin. Elektrik giri ba lant lar n do ru
yap ld
ve ünitenin elektrik ebekesinden izole edilmi oldu unu görün. Herhangi bir i lem yapmadan
önce elektrik giri inin kesildi ine emin olmal
z.)
2- Yan kapaklar (kap lar /panelleri) aç n.
3- Elektrik kutusu kapa
aç n. ebekeden gelen kablolar n do ru ve s ba land
görün.
4- Motor ve kontrol ba lant lar n tam oldu unu görün.
5- Ya ay
depodaki ya seviyesini kontrol edin. E er ya seviyesi ya gözünün üst seviyesi ile ayn ise
ya miktar tamamd r. Ya seviyesi ya gözünün üst seviyesinden a
da ise ya gözü ya ile dolana
kadar eksik ya tamamlay n.
NOT: Yeni imal edilmi kompresörlerde, fabrikada doldurulan ya ilk 100 çal ma saati sonunda ya
filtresi ile birlikte de tirilir. TAHA vidal kompresörlerinde sadece “Mobil Rarus 424” kullan r,
ba ka tip ya (vidal kompresörlere özgü ya olsa dahi) kullanmay n.
6- Ünite ç
ndaki vanay (ünitenin d ndaki vana) tam aç k pozisyona getirin.
7- “Çal maya Haz r” butonuna bas n, butonun lambas yan yorsa kompresör çal maya haz rd r.
8- Start/Stop butonunu start konumuna alarak, 60 saniye kadar (ya sirkülasyonunu sa lamak için)
kompresörü çal
n ve bu süre sonunda stop ettirin.
9- Kompresörü durdurunca, bo altma (blowdown) valfinin ya ay
depodaki bas nçl havay tahliye
etti ini ve ünite üzerindeki manometredeki bas nc n “0” oldu unu görün.
10- Ya sirkülasyonunu sa lad ktan sonra, ya ay
depodaki ya seviyesi normalin (ya gözü üst
seviyesinin) alt na dü mü ise, ya seviyesi normal oluncaya kadar depoya ya doldurun. (Ya ay
deponun yan taraf nda kalan ya doldurma tapas ç kararak, depoya ya doldurun ve sonra tapay
yerine tak p s n.)
11- Yan kapaklar (kap lar ) ve elektrik kutusu kapa
kapat n.
12- Çal ma sistemi seçici butonunu “ Otomatik ” konumuna ald ktan sonra, Start/Stop butonunu Start’a al n.
Kompresörün çal mas ile birlikte bas nc n yükseldi ini ve bas nç ayar presostat n üst limit de erine
(ünitenin en yüksek çal ma bas nc ) ula
anda ünitenin bo a geçti ini görün.
13- Çal ma sistemi seçici butonu “Otomatik” konumunda iken hava talebini (aniden olmamas
art yla)
rlayarak, ünitenin bo ta çal maya geçmesini sa lay p, bo ta bekleme zaman rölesinin ayarland süre
kadar bo ta çal an ünitenin bu süre sonunda kendili inden stop etti ini görün. Buraya kadar her ey
normal ise, bu kez hava ebekesindeki bas nc ayar presostat n alt limit de erine dü ürerek, bas nç ayar
presostat n alt limit de erine dü tü ü anda ünitenin kendili inden çal maya ba lad
görün.
14- (Bu k m sadece negatif regülatör ayar yap laca

zaman geçerlidir.)

Çal ma sistemi seçici butonu “Sürekli” veya “ Otomatik” konumunda iken negatif regülatörü istenen
bas nç aral na ayarlayarak (bas nç ayarlar talimat
okuyun) ünitenin çal mas
izleyin, ünite
yapt
z ayar n cinsine göre sürekli yada kombine çal ma sisteminin özüne uygun çal yorsa negatif
regülatör görevini yap yor demektir.
(Çal ma sistemleri ile ilgili bölümü okuyun.)
NOT: TAHA vidal hava kompresörlerinde “Sürekli Çal ma Sistemi” ayar presostat
devre d
rakmad için, “ Otomatik Çal ma Sistemi” seçilmi olsa dahi, bu kapsamda bir fark ortaya ç kmaz.
thal CompAir BroomWade kompresör ünitelerinde bu kontrol mutlaka “Sürekli Çal ma Sistemi”
seçildikten sonra yap lmal r.
15- Üniteyi yakla k 30 dakika çal
de erlerini not edin.

rd ktan sonra, ileride referans al nabilmesi için s cakl k ve bas nç
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NOT: Hizmete Sokma / Yolverme prosedürünün herhangi a amas nda normalde beklenen fonksiyonlar
gerçekle mezse, (ar za, aksakl k veya ayars zl k varsa) kullanma k lavuzunun ARIZA BULMA bölümünü
okuyun. lk kez çal
lacak üniteler garanti kapsam nda oldu u için, herhangi bir ar za varsa TAHA ’dan
servis istemeniz gerekmektedir.

Normal Çal

rma

1- “Çal maya Haz r” butonuna bas n, butonun lambas n yand
görün.
2- Butonu otomatik çal ma istiyorsan z “Otomatik” konumuna, sürekli çal ma istiyorsan z “Sürekli”
konumuna al n.
3- Start/Stop butonunu start konumuna alarak kompresörü çal
n.
NOT: E er kompresör düzenli olarak çal
lm yorsa, Hizmete Sokma / Yol Verme prosedürünü 5.
maddesinden 15. maddesine (15 dahil) kadar uygulay n.

Durdurma
Kompresör normalde Start/Stop butonunu stop konumuna alarak durdurulur. Acil durumlarda emniyet butonu
kullan r. Emniyet butonuna bas larak durdurulan kompresör, emniyet butonu kilitinden kurtar p (buton
bas nca kilitlenir, ok yönünde çevirilirse kilitden kurtar r), çal maya haz r butonuna bas lmad kca
çal
lamaz.
Kompresörü (tekrar) çal rmak için çal maya haz r butonuna basmadan önce Start/Stop butonunun stop
konumunda olmas gerekir, aksi takdirde çal maya haz r butonuna basar basmaz kompresör çal abilir.
Kompresörün çal maya haz r oldu unu gördükten sonra çal
lmas daha do ru olur.

Bas nç Ayarlar
Dikkat!
Bu k lavuzda belirtilen emniyet tedbirlerini almadan
herhangi bir bas nç ayar yapmaya kalk may n.

AYAR PRESOSTATI
Kesme
Yükleme
7 bar
6.3 bar
7.5 bar
6.8 bar
8 bar
7.3 bar
9 bar
8.3 bar
10 bar
9.3 bar

NEGAT F REGÜLATÖR
Tam Ak
r Ak
7 bar
7.5 bar
7.5 bar
8 bar
8 bar
8.5 bar
9 bar
9.5 bar
10 bar
10.5 bar

• Emniyet presostat max. çal ma bas nc n 1 bar üstüne ayarlan r.
• Emniyet valfi 10 bar max. çal ma bas nçl kompresör için 11.5 bar’a, 10 bar’dan dü ük max. çal ma
bas nçl kompresörler için max. çal ma bas nc n 1.5 - 2 bar üstüne ayarlan r.
• Presostat ve negatif regülatör ayarlar n yap
“ Ar za Bulma ve Bas nç Ayarlar ” bölümünden
okunabilir. Presostat ve negatif regülatör ayarlar fabrikada yap r, ünite ilk kez çal
laca zaman
bu ayarlar kontrol edilir ve gerekirse TAHA n onay alarak de tirilebilir.
• Emniyet valfi fabrikada ayarlanm r, ayr ca ayar gerekmez.
Ba ca Özellikler, Tesis, Çal
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Ek-1

ELEKTR K EBEKES NE BA LANTI
(380 volt / 3 faz ba lant )
Elektrik devre emas na uygun olacak ekilde, kumanda tablosunun R,S,T kodlu klemenslerine (380 V) 3 faz
ba lant
yap n. N veya asi/toprak (Mp) i aretli klemense asi/toprak ba lant
yap n.
Kompresör ünitesinin enerji giri ba lant

mutlaka kesici bir devreden ( alterden) geçirilmelidir.

daki tablolarda TS 3166’ ya göre enerji giri ba lant için kullan lmas gereken (bak r) kablolar n ve
gecikmeli sigortalar n (eriyen telli hat koruma sigortalar ) de erleri verilmi tir.

Ünite
RSN 40
RSN 50
RSN 60

TABLO-1
NYY Kablo
25 mm2
25 mm2
35 mm2

TABLO-2
Ünite
RSN 40
RSN 50
RSN 60

Minimum Kablo Kesitleri

Sigorta
80 Amper
100 Amper
125 Amper

Gecikmeli Sigorta De erleri

Not: Kullan lacak kablo ve sigortalar ilgili standardlara uygun olmal r.

MOTOR DÖNÜ YÖNÜ
Ana motorun viday ters döndürmesi riskine kar (vidan n ters dönmesi hasar görmesine yol açar)
kompresöre elektrik ebekesinden yap lan ba lant n (faz) uygunlu u, kompresöre ilk kez yol vermeden önce,
fan kontaktörü vas tas ile kontrol edilmelidir.
Ana motora elektrik vermeden, sadece fan kontaktörünün butonuna bas rsa fan çal r. E er fan do ru yönde
dönüyorsa (motor taraf ndan bak ld nda saat yönünde), ana motor da do ru yönde dönecektir. Fan n dönme
yönü (dönme yönü anla ld ktan sonra butondan parmak çekilirse fan durur) yanl ise, enerji giri i kesilerek,
R,S,T klemenslerine gelen kablolardan herhangi ikisinin yeri de tirilmelidir. (Klemens giri lerinden ikisi yer
de tirince motorlar n dönü yönü de ir.)
NOT: ebeke ba lant yap p ana alter kapat ld ktan (enerji verildikten) sonra, ba ka hiçbir butona
bas lmadan fan kontaktörü butonuna bas labilir. Bu kontrolü yaparken çal maya haz r butonuna bas lm sa,
(çal maya haz r butonuna bast ktan sonra) Start/Stop butonunun start konumuna al nmamas gerekir, aksi
takdirde ana motora yol verilmi olur.
Motor dönü yönü kontrolü tamamland ktan sonra “ Hizmete Sokma / Yolverme “ prosedürü takip edilebilir.

Ek-1
Ba ca Özellikler, Tesis, Çal
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Ek-2

RSN SER
MODEL

RSN 40

RSN 50

RSN 60

RSN 75

RSN 100

TAHA V DALI KOMPRESÖR ÜN TELER

SERBEST
ÇALI MA
BASINCI HAVA VER
bar
m3/dk
7
5.40
8.2
5.00
10
4.30
7
6.50
8.2
6.10
10
5.20
7
7.90
8.2
7.30
10
6.50
7.5
9.30
8.2
9.20
11
7.80
7.5
12.00
9
11.10
11
10.00

MOTOR
kW HP

BOYUTLAR
GxUxY
mm

N TEKN K ÖZELL KLER
BORU
SES
BA LANTI SEV YES
dBA
ÇAPI

IRLIK
kg

30

40 1000x1500x1380

1 1/2”

74

870

37

50 1000x1500x1380

1 1/2”

75

900

45

60 1000x1500x1380

1 1/2”

75

960

55

75 1200x2100x1900

2”

76

1500

75

100 1200x2100x1900

2”

76

1650

NOT: Serbest hava verimi (debi), 10 ve 11 bar bas nç kapasiteli kompresör üniteleri için 10 bar kullanma
bas nc na göre, di erleri (7, 7.5, 8.2, 9 bar bas nç kapasiteli kompresör üniteleri) için 7 bar kullanma bas nc na
göre belirtilmi tir.
{Yukar daki debi de erleri, her kompresör ünitesinin kontrol paneli üzerinde FAD (Free Air Delivery) olarak
belirtilir. “FAD” ngilizce’de “Serbest Hava Verimi” demektir. Ünite üzerindeki debi de erleri tablo
de erlerinden önemsenmeyecek miktarda farkl olabilir, bunun sebebi kontrol paneli üzerinde yaz olan
debinin (o ünitenin) test sonucuna göre yaz lm olmas r.}

Ek-2
Ba ca Özellikler, Tesis, Çal
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TAHA V DALI HAVA KOMPRESÖRLER

RSN 40
RSN 50
RSN 60

KULLANMA KILAVUZU
4. BÖLÜM
BAKIM

TAHA - ÜRET M
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RUT N BAKIM
Dikkat!
Herhangi bir bak m faaliyetinde bulunmadan önce, bu k lavuzda
aç klanan ve i in niteli ine göre gereken tüm tedbirleri al n.

Kompresör ünitesinin verimli ve doyurucu çal
ndan emin olmak için, kullan
gösterge de erlerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekir.

n ünite performans

ve

Kompresör ünitesinden sorumlu personel çal man n, okunan bas nç ve s cakl k de erlerinin normal oldu unu
görmeli ve zor olmayan mekanik bak mlar yapmal r. Personel bak m yaparken zorunlu olmad kca elektrik
ve pnömatik kontrol devrelerine müdahele etmemeli, ayarlanm elemanlar n ayarlar
de tirmemelidir.
Özellikle, vida üzerinde sökme/takma v.s. giri imlerinde bulunmamal r. Ba ta vida olmak üzere, pahal
komponentlerin ayarlanmas ve sökülüp tak lmas TAHA yetkili servisine veya servis eleman na
rak lmal r.
Kompresör ünitesi ve vidan n GARANT ’si bu k lavuzda verilen bak m programlar na ve garanti ile ilgili
di er artlara uyuldu u takdirde geçerlidir.
Kirli ortamda çal an ünitelerin filtre elemanlar normal periyodlar ndan önce de tirilmelidir. (TAHA yetkili
servisinin veya servis görevlisinin bu konudaki tavsiyelerini dikkate alabilirsiniz.)

Ana Hatlar ile Rutin (günlük, düzenli) Bak m Faaliyetleri
Temizlik
Ünite daima temiz tutulmal r. Hasar belirtileri, a
y pranmalar veya ba lant lar n sa lam olup olmad ,
düzenli olarak kontrol edilmelidir. Herhangi bir ya serpintisi varsa hemen temizlenmeli ve d yüzeylerdeki
ya art klar silinmelidir.

Bas nç ve S cakl k Kay tlar
Günlük düzenli okumalarla çal ma bas nc ve s cakl klar , ortam s cakl klar (kompresör tam yükte çal
esnadaki de erleri esas al narak) bir kay t defteri tutularak kay tlanmal r. Kay tlar (okumalar) kompresöre
yol verdikten yar m saat sonra ve kompresör i bitiminde durdurulmadan hemen önce yap rsa daha uygun
olur.

Bak m Kay tlar
Tüm servis, bak m ve tamir i leri kompresörün bak m kay t defterine i lenmelidir.
NOT: Kompresör ünitesinden sorumlu personele günlük s cakl k ve bas nç de erlerini, ünite üzerinde yap lan
tamir ve bak m i lerini yazmas için defter verilmelidir. Bu defterde tutulan kay tlar ilerisi için referans olur.
Kompresör ünitesinin çal mas nda belirgin bir de
bak ma al nmal r.

iklik (olumsuz anlamda) farkedildi i takdirde ünite

k ortaya ç kan bir ar za (büyük bir olas kla) uygun olmayan çal ma ko ullar ndan kaynaklan r.
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Bas nç Ayarlar
Ayar presostat

n ve negatif regülatörün bas nç ayar kompresör verimini etkiler.

Uyar !
Taha veya Taha yetkili servisinin onay almadan bas nç ayarlar de tirmeyin. Garantisi devam eden
ünitelerin veya vidalar n TAHA ’da yap lan bas nç ayarlar de tirilemez.

Ayar presostat n ve (sürekli çal ma sistemi tercih edilen üniteler için) negatif regülatörün ayarlar
“Ar za Bulma ve Bas nç Ayarlar ” bölümünde aç klanm r.

n yap

Elektrik Ba lant lar
Dikkat !
Elektrik devresinin kontrol edilmesi gerekmedikce, ünite üzerinde yapaca
her türlü bak m çal mas ndan önce ünitenin elektrik giri ini kesiniz.

z

Kablo ba lant lar kontrol edilerek yerinden ç kma, gev eme yada di er uygunsuzluklar n olup olmad
saptanmal r. Tüm ba lant lar n s
olmas , hasar gürmü veya izolasyonu bozulmu kablolar n
de tirilmesi gerekir.
Kablolar s cak yüzeylere temas ederek yada sürtünerek hasar görebilir, bu duruma dikkat edilmelidir.

Kaçaklar
Herhangi bir boru/hortum ba lant nda yerinden ç kma veya gev eme olup olmad
kirden anla labilir.
Hasar görmü , yerinden ç km
de tirilmesi gerekir.

veya gev emi tüm boru/hortum ba lant lar

ya kaça ndan veya

n derhal tamir edilmesi yada

Küçük bir kaçak gözle veya duyarak farkedilmeyebilir, bu nedenle, süphelenilen yerler köpükle yada ba ka bir
yöntemle kontrol edilmelidir.
Ünitenin herhangi bir yerinde kaçak ararken üphelenilen yere el sürmek sak ncal r; ne deli i kadar küçük
bir yerden ya yada hava püskürmesi derinin delinmesine yol açabilir. Kaçak ararken üphelenilen yerler ka t
yada kart yakla rarak kontrol edilmelidir.
(Test veya çal rma esnas nda ünitenin kaçak oldu u anla lan yada tahmin edilen yerlerine elle müdahale
edilmemelidir. Üniteye müdahale etmeden önce, ünite mutlaka bas nçtan ve elektrikten ar nd lm olmal r.)

Düzenli Kontroller
Bak m program nda listelenen rutin kontroller ve bak m kompresör ünitesinin çal ma verimi ve hizmet ömrü
(ekonomik ömrü) aç ndan önemli olup, kesinlikle aksat lmamal r.
Kullan

günlük A servisini ve haftal k B servisini personeline düzenli olarak yapt rmal r.
Bak m IV-3
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ba na bir servis (bak m/onar m) i i için TAHA yetkili servisine ba vurulmal r.

Ya lama
Do ru ya n kullan lmas ve ya de tirme periyodlar na uygun olarak, kullan m süresi dolmu ya lar n
tamamen de tirilmesi gerekir. (TAHA vidal kompresörlerinde “Mobil RARUS 424” kullan r. Mobil
RARUS 424’ün de tirilme periyodu 2000 saattir. Ünite 1 y lda 2000 saat çal
lmasa dahi, ya n bir
önceki de tirme tarihi üzerinden 1 y l geçti i takdirde de tirilmesi gerekir.)
Ünitede kullan lan ya a eksilmeden dolay takviye edilen yada de tirme periyoduna uyularak konan ya n
ayn marka ve ayn cins olmas zorunludur. Aksi takdirde, farkl ya lar n kar
veya ya özelliklerinin farkl
olmas bir çok yönden ünitenin çal mas aksatacak ve (büyük bir ihtimalle) ar zaya sebep olacakt r.
Ya sistemi aç klamalar

ve ya de

tirme i lemini “Bak m Prosedürleri” k sm ndan okuyabilirsiniz.

BAKIM PROGRAMI
Ünitenin bak
bu k mda verilen programa uyularak yap lmal r. Bak m program normal ko ullara göre
düzenlenmi tir, a r çal ma ko ullar nda ve uygun olmayan ortamda çal
lan ünitenin bak m program n
ayr nt de ik olabilir. (Uygun olmayan ko ullarda çal
lan kompresör üniteleri için takip edilecek bak m
program konusunda TAHA ’a yada Taha yetkili servisine dan n.)

SAAT
Günlük
Haftal k
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000

SERV S
A
B
C
D
C
E
C
D
C
E
C

SAAT
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
40000

SERV S
F
C
E
C
D
C
E
C
D
C
F

NOT: Bu k mda belirtilen saatler çal ma saatleridir, ünitenin kontrol paneli üzerindeki göstergeden
okunurlar.
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GÜNLÜK (SERV S A)

Eleman

lem

Manometre ................................................... Okunan de erleri kay tla.
S cakl k göstergesi ........................................ Okunan de erleri kay tla.
Emi kaportas filtresi ................................... Kontrol et, gerekiyorsa temizle.
Kondensat bo altma hatt .............................. Kondensat bo alt yor mu, kontrol et.
Kontrol havas filtresi .................................... Kondensat bo alt yor mu, kontrol et.
Separatör ...................................................... Kontrol butonu vas tas ile bas nç
fark kontrol et.

HAFTALIK (SERV S B)

Eleman

lem

Ya sistemi .................................................. Ya ay
depodaki ya seviyesini
kontrol et, dü ük ise tamamla.
Ya ay
depo ........................................... Deponun alt ndan yo an suyu bo alt.
Kontrol havas filtresi ................................... Filtre eleman temizle.

HER 2000 SAAT SONUNDA (SERV S C)

Eleman

lem

Ya sistemi .................................................. Ya de tir.
Ya filtresi ................................................... Yenile.
Skavenç filtresi ............................................. Temizle.
Blowdown sistemi ........................................ Çal mas kontrol et.
Hava filtresi ................................................. Yenile. (Aç klamas okuyun.)
Elektrik kablolar ......................................... Ba lant lar ve durumlar kontrol et.
Ya /Hava so utucusu ................................... D ndan temizle.
Presostat ...................................................... Çal mas ve ayarlar kontrol et.
Negatif regülatör .......................................... S r ak ta (zero flow) çal ma bas nc
kontrol et.
Hararet mü iri ve devresi .............................. Çal mas kontrol et.
Fan termostat .............................................. Çal mas kontrol et.
Poly-V kay ....................................... ........ Kontrol et. (Aç klamas okuyun.)
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HER 4000 SAAT SONUNDA (SERV S D)

Eleman

lem

Servis C’ye ek olarak:
Separatör ................................................. Yenile. (Aç klamas okuyun.)
Ya ay
depo contalar ........................ Yenile.
Minimum bas nç valfi o-ring’leri .............. Piston o-ring’ini ve klape o-ring’ini yenile,
di er o-ring’leri gerekirse yenile.

HER 8000 SAAT SONUNDA (SERV S E)

Eleman

lem

Servis D’ye ek olarak:
alter gurubu ........................................... Kontaktörleri ve ba lant lar kontrol et.
Emi regülatörü ....................................... Diyafram ve keçesini yenile.
Tüm hareketli parçalar , conta, o-ring,
burç ve yaylar kontrol et, gerekirse yenile.
K sa devre valfi ........................................ Diyafram kontrol et, gerekirse yenile.
Piston o-ring’ini yenile.
Yay , burcunu ve contalar kontrol et,
gerekirse yenile.
Minimum bas nç valfi .............................. Yaylar kontrol et, gerekirse yenile.
Ya /Hava so utucusu .............................. Kontrol et, gerekirse temizle.
Poly-V kay ............................................ Yenile. (Aç klamas okuyun.)

HER 20000 SAAT SONUNDA (SERV S F)

Eleman

lem

Servis E’ye ek olarak:
Vida rulmanlar ve s zd rmazl k
elemanlar ............................................... Yenile.
Tüm hortumlar, contalar, keçeler
ve o-ring’ler ............................................. Yenile. (Daha önce yenilenenler hariç.)
Motor rulmanlar ...................................... Yenile. (Aç klamas okuyun.)

NOT: Yukar daki programda ad geçmeyen veya yenilenmeleri için kesin süre verilmemi parçalar
(komponentler), ünitenin rutin bak m faaliyetleri dahilinde yada çal mas esnas nda ortaya ç kabilecek
problemlere ba olarak kontrol edilmelidir.
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BAKIM PROSEDÜRLER
Dikkat !
Bu k lavuzda belirtilen ve di er gerekli emniyet tedbirlerini almadan
herhangi bir bak m giri iminde bulunmay n.

Dikkat !
Bak m prosedürlerine geçildi i anda ünite elektrik ve hava
ebekelerinden izole edilmi olmal r.

Bak m yap lmadan önce özellikle u üç emniyet tedbirinin al

p al nmad

kontrol edilmelidir:

1- Hava ebekesi ile ünite aras ndaki ba lant kesen vana kapal olmal r.
2- Elektrik ebeke ba lant kesik olmal r.
3- Blowdown sistemi ya ay
depodaki bas nçl havay bo altm ve kontrol panelindeki manometre
SIFIR’ gösteriyor olmal r.

Emi Kaportas Filtresi
Panel filtresi emilen havan n ön filtrasyonu için kullan r. A
kirlendi i yada t kand zaman temizlenmesi
gerekir. Panel filtresinin gerekti inde temizlenmemesi yada de tirilmemesi durumunda, yeterli hava emi i
olamayaca için kompresörün verimi dü er ve so utma yetersiz kal r.
Panel filtresinin temizlenmesi:
1- Kaportay (kapa /paneli) ç kar n.
2- Filtreyi iç (temiz) taraf ndan dü ük bas nçl hava tutarak temizleyin.
3- Filtre temizlenmeyecek kadar kirli ise de tirin.

Hava Filtresi
Filtre eleman , ç
ndan (iç taraf ndan) en fazla 5 bar bas nc nda hava tutarak temizlenir. Temizleme i lemi
dikkatlice yap lmal r. Kir yada toz zerreleri filtrenin temiz taraf na bula mamal r.
(Filtre eleman n yenilenmesi temizlenmesinden daha iyi sonuç verir.)
Filtre eleman
1234567-

n de

tirilmesi:

Emi kaportas (kapa /panelini) sökün.
Filtre eleman filtre kovan na ba layan somunu sökün.
Filtre eleman yerinden ç kar n.
Filtre kovan temizleyin.
Yeni eleman yerine tak n.
Filtre eleman filtre kovan na ba layan somunu s n.
Emi kaportas yerine tak n.
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Filtre eleman
123456789-

n bas nçl hava ile temizlenmesi:

Emi kaportas
Filtre eleman
Filtre eleman
Filtre kovan
Filtre eleman
Filtre eleman
Filtre eleman
Filtre eleman
Emi kaportas

Ya Ay

sökün.
filtre kovan na ba layan somunu sökün.
yerinden ç kar n.
temizleyin.
kuru ve dü ük bas nçl havay (en fazla 5 bar) iç taraf ndan tutarak, dikkatlice temizleyin.
(temizledikten sonra)
a tutarak kontrol edin, delinmi se veya y rt lm sa de tirin.
yerine tak n.
filtre kovan na ba layan somunu s n.
yerine tak n.

Depo

Kondensat bo altma
Ya ay
deponun dibinde toplanan su (haftada bir kez) mesai bitiminde ünitenin çal mas durdurulduktan
sonra bo alt r. Suyun ya ay
depodaki ya so uduktan sonra bo alt lmas gerekir. Hava içindeki nemin
bas nç etkisi ile yo mas sonucunda olu an su depo dibinde toplan r. Normalin üstünde nemli ortamlarda
daha s k su tahliyesi gerekebilir. (1 litre ya ba na 1 cm3’ den fazla su topland zaman, su tahliyesi
yap labilir.)
Suyu bo altmak için deponun alt ndaki ya bo altma vanas kullan r. Ya bo altma vanas su yerine ya
gelinceye kadar aç k tutulur ve böylece depo dibindeki su bo alt lm olur.
Separatör
Bir separatör en çok 8000 saatlik hizmet ömrüne sahiptir. Separatör için belirlenen de tirme periyodu
kompresör ünitesinin çal ma artlar ndan etkilendi i için isabetli olmayabilmektedir. O nedenle; separatör
de tirme periyodundan daha öncelikli olarak, de tirme zaman belirlemek için bas nç kayb referans
al r. TAHA vidal kompresörlerinde separatör de tirmek için referans al nan bas nç kayb 0.8 bar’d r.
Separatör kontrol butonu vas tas ile separatör öncesi ve sonras ya ay
depo bas nçlar okunarak, bas nç
kayb n ne kadar oldu u anla r. stenirse (ünitenin verimini yüksek tutmak için) 0.5 bar bas nç kayb da
separatör de tirme de eri olarak kabul edilebilir.
Kullan
vard r.

n 4000 saat’de bir separatör de

tirilece ini dü ünerek yedek separatör sipari ini vermesinde fayda

Separatörün kontrol edilmesi:
1- Kompresör yükte çal rken kontrol paneli üzerindeki manometreden bas nc okuyun.
2- Separatör kontrol butonuna basarak separatör öncesi bas nc okuyun.
3- ki bas nç aras ndaki fark 0.8 bar yada daha çok ise separatörün de tirilmesi gerekir.
fark 0.5 bar’ geçti i zaman separatörü de tirebilirsiniz.
Separatörün de
12345-

sterseniz bas nç

tirilmesi:

Ya ay
depo taraf ndaki kaportay (kapa /paneli) sökün. (Depo kar
Depo kapa üzerine yap lan boru/hortum ba lant lar sökün.
Depo kapa
sökün.
Kapak contas al n.
Separatörü ç kar n.

zdad r.)
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6- Separatör contas al n.
7- Depo kapa alt ndaki çinkofosfat boya tabakas kontrol edin. Boya tabakas nda gev eme yada çatlama
varsa, boyay tamamen s
n ve yüzeyi temizleyin. Çinkofosfat boya ile kal nl k en az 0.1 mm olacak
ekilde kapa n alt boyay n.
8- Yeni separatör contas yerine oturtun.
9- Yeni separatörü yerine oturtun.
10- Yeni kapak contas yerine oturtun.
11- Kapa yerine oturtun.
12- Kapak c vatalar 200 Nm tork ile s n. (C vatalar saat yönünde 1,6,4,9,2,7,5,10,3,8 s ras ile s n.)
13- Söktü ünüz boru/hortum ba lant lar yeniden yap n.
14- Kaportay (kapa /paneli) yerine tak n.
Dikkat!
∗ Skavenç borusunun depoya giren ucu e ik kesilmi olmal ve borunun depo içine giren ucu en az 3 mm
separatör taban ndan yukar da kalacak ekilde yerine monte edilmelidir. (Skavenç borusunun ucu separatör
taban na de erse separatör taban delinebilir.)
∗ Depo kapa yerine monte edilirken dengeli olarak ve gereken tork ile s lmal r. Kapak c vatalar 8
saat’lik bir çal madan sonra tekrar s kman z faydal olabilir. C vatalar n do ru s ra ile ve gerekti i gibi
lmas durumunda kapak alt ndan kaçak olmayacakt r. (A
s lan c vatan n kopma yada flan
di lerinin bozulma ihtimali dikkate al narak, c vatalar gerekti inden fazla s lmamal r.)
∗ Ya ay
depo c vatalar 8.8 kalitesindedir. C vatalar de tirilece i zaman ayn kalitede c vata
kullanmak zorunludur. (5.8 ve 6.8 gibi dü ük kalitede c vata kullan lmamal r.)

Skavenç Filtresi
Skavenç (kaçak ya geri dönü ) filtresi t kan rsa, kaçak ya geri dönü ü olmaz ve ya hava ebekesine ta
Skavenç filtresinin düzenli olarak temizlenmesi skavenç sisteminin görev yapabilmesi aç ndan artt r.

r.

Skavenç filtresinin temizlenmesi:
1- Filtre eleman ç kar n, uygun bir solvent ile temizleyin.
2- Skavenç filtresinin k
deli ini ve delik etraf (gerekiyorsa) temizleyin.
3- Temizlenen filtre eleman yerine tak n.

Otomatik Kondensat Bo altma Hatt
Bas nçl hava ünite ç
na verilirken hava so utucusundan geçer. So utucudan geçen havan n içerdi i nemin
önemli bir k sm yo arak kondenstopta toplan r. Kondenstopta toplanan yo um (kondensat) bir solenoid
valf vas tas ile periyodik olarak ünite d na bo alt r. Kondensat bo altma hatt n t kanmas yada solenoid
valfin çal mamas kondensat bo altma i lemini aksat r.
Periyodik olarak aç p kondensat tahliye etmesi (yani yakla k 6 dakikada bir aç p 5 saniye kadar aç k
kalmas ) gereken solenoid valf görevini yapm yorsa, ar zal olup olmad yada hatt n t kal olup olmad
ara
r. Solenoidi besleyen elektrik devresi ar zal ise ilgili parçalar tamir edilir yada de tirilir. Solenoid
(yani solenoid valfin bobini) ar zal ise solenoid, valf (mekanik aksam) ar zal ise valf veya her ikisi birden
(komple solenoid valf) de tirilir. T kan k solenoid valf temizlendikten sonra normal çal mas sürdürebilir.
Kondensat bo altma i leminin daha iyi gerçekle mesi için, (gerekiyorsa) solenoid valfi kontrol eden zaman
rölesinin ayarlar birim zamanda yo an neme ba olarak de tirilebilir.
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Kontrol Havas Filtresi
Kontrol havas filtresi emi regülatörüne verilen kontrol havas içindeki yo umu (kondensi) ve kat
parçac klar tutar. Yo um ve kir maddeleri filtre kab nda toplan r. Kompresörün her durdurulu unda filtre
kab ndaki yo um (kendili inden) bo alt r.
Filtre eleman
123456-

n temizlenmesi:

Filtre kab ç kar n.
Filtre eleman yerinden sökün. (Sinterlenmi bronzdan yap lm
Filtre kab su ile (benzin, tiner v.s kullanmadan) temizleyin.
Filtre eleman endüstriyel alkol ile temizleyin.
Dü ük bas nçl hava tutarak filtre gövdesini temizleyin.
Filtre eleman ve filtre kab yerine tak n.

r.)

Ya Sistemi
Tavsiye edilen ya
TAHA vidal kompresörlerinde yaln zca “Mobil RARUS 424” kullan r. Ya n her 2000 çal ma saatinde
bir de tirilmesi gerekir. Kompresör bir y l içinde 2000 saat çal masa dahi, y lda bir kez ya
de tirilmelidir. A
kirli ortamlarda ve kötü çal ma ko ullar nda ya erken kirlenece i için, 2000 çal ma
saatinden önce de ya de tirmek gerekebilir. So utma havas giri s cakl
n 35 °C’yi a mas durumunda
veya ya so utucusu yeterli so utma yapmayacak ekilde hava ak
n k lmas durumunda, sistemde
dola an ya n s cakl normalin üstüne ç kar. Kompresör ünitesi uzun süre yüksek s cakl klarda (so utucu
nda 80 °C’yi a an s cakl klarda) çal rsa ya n ömrü k sal r.
Ya Seviyesi
Vidal kompresörün çal
labilece i minimum ya seviyesi ya ay
(göstergesinden) görünen seviyedir. Ya seviyesinin ya gözünden daha a
kompresör çal
lmadan önce eksik ya n tamamlanmas gerekir.

deponun ya gözünden
da olmas durumunda,

Ya seviyesinin kontrol edilmesi:
1- Ya ay
depo taraf ndaki kaportay (kapa /paneli) sökün.
2- Ya ay
deponun ya gözüne bak n, ya seviyesi görünüyorsa yada görünmeyecek kadar dü ükse ya
eksiktir, tamamlanmas gerekir.
3- Ya eksik ise, ya doldurma tapas sökün ve ya seviyesi ya gözünün hemen üstünde olacak ekilde
depoya ya doldurun. (Eklenen ya depodakinin ayn olmal .)
4- Depoya ya doldurduktan sonra, ya doldurma tapas
yerine tak p s n. (Ya doldurma tapas n
contas kontrol edin, gerekirse de tirin.)
5- Kaportay (kapa /paneli) yerine tak n.
Ya Filtresi
Ya de

tirilirken ya filtresi de de

Ya filtresinin de

tirilir. (Daima böyledir...)

tirilmesi:

1- Ya filtresini ba
ndan sökün.
2- Filtre ba
iyice temizleyin.
3- Yeni ya filtresinin contas ince bir tabaka halinde gresledikten sonra filtreyi yerine tak n ve sadece el ile
n.

Bak m IV-10

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

NOT: Ya filtresini yerine takmadan önce ya ile (Dikkat! Mobil RARUS 424 kullan lmal r.) doldurursan z,
söktü ünüz filtre dolay yla eksilen ya tamamlam olursunuz.
Ya n bo alt lmas
Ya s cak iken bo alt r. (S cak ya daha kolay akar.) Bo alt lan ya ile birlikte pislikler ve kat parçalar da
gelir.
Ya n bo alt lmas için i lem s ras :
1- Ya ay
depo taraf ndaki kaportay (kapa /paneli) sökün. (Depo kar zdad r.)
2- Ya ay
deponun ya doldurma tapas sökün.
3- Deponun alt ndaki ya bo altma hortumunun a
ya bo altaca z kab n içinde tutun ve ya bo altma
vanas açarak ya bo alt n.
4- Vidan n ya bo altma tapas sökerek, vidan n içindeki ya (bir kaba) bo alt n. Ya tamamen bo al nca,
söktü ünüz tapalar yerlerine tak n.
5- Ya doldurma (de tirme) i lemini yapt ktan sonra, söktü ünüz kaportay (kapa /paneli) yerine tak n.
Ya n de

tirilmesi

Kompresörde kullan lacak ya n do ru ya olmas ve farkl tip ya lar n kar
(TAHA vidal kompresörlerinde sadece “Mobil RARUS 424” kullan r.)

lmamas son derece önemlidir.

Dikkat!
Yeni ünitelerin fabrikada doldurulan ya ilk 100 çal ma saatinden sonra de tirilmelidir.
Yeni ünitelerin ya
ilk kez de tirirken, ya filtresini de de tirmek gerekir.

Ya

de

tirmek için i lem s ras :

123456-

Kullan lm ya tamamen bo alt n.
Ya filtresini ç kar n, ya filtre ba
temizleyin.
Yeni ya filtresinin contas na ince bir tabaka halinde gres sürerek filtreyi yerine tak n ve sadece el ile s n.
Skavenç filtresini sökün ve temizleyin.
Ya ay
depoya tam seviyesine kadar (ya gözünün hemen üstüne kadar) ya doldurun.
1.5 litre ya emi regülatörü giri inden veya regülatörün üstündeki delikten vida içerisine doldurun. (En
üstteki deli e yap lan blowdown ba lant
sökün ve bu delikten içeriye huni ile ya doldurun, daha sonra
söktü ünüz boru yada hortumu tekrar ba lay n.)
7- Kompresör çal ma bas nc na ula ncaya kadar ve ya sistem içerisinde dengeleninceye kadar (sistem
içerisindeki yay lmas tamamlan ncaya kadar), kompresörü çal
n.
8- Kompresörü durdurun. Ya seviyesini kontrol edin, gerekiyorsa (eksik) ya tamamlay n.

Emi Regülatörü
Emi regülatörünü ar za durumunda veya parça de tirmek için sökmeniz gerekti i zaman, Ek-1’deki “Emi
Regülatörünün Sökülmesi ve Tak lmas ” talimat okuyun.
Uyar !
Uzman olmayan ki ilerin yapaca sökme ve takma giri imleri maddi zarara yol açabilece inden ve ünitenin
emniyetini ortadan kald rabilece inden, bu tür ayr nt sökme ve takma i lemlerini TAHA yetkili servisine
yapt rman tavsiye ederiz. (Kullan
n emi regülatörüne ünitenin garanti süresi dolmadan müdahale
etmesi, garantiyi ortadan kald raca için sak ncal r.)
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sa Devre Valfi
sa devre valfini ar za durumunda veya parça de tirmek için sökmeniz gerekti i zaman, Ek-2’deki “ K sa
Devre Valfinin Sökülmesi ve Tak lmas ” talimat okuyun.
Uyar !
Uzman olmayan ki ilerin yapaca sökme ve takma giri imleri olumsuz sonuçlara yol açabilece i için, bu tür
ayr nt sökme ve takma i lemlerini TAHA yetkili servisine yapt rman tavsiye ederiz.

Minimum Bas nç Valfi
O-ring’lerin ve yaylar n de
12345-

6789101112-

1314151617-

tirilmesi:

Minimum bas nç valfi taraf ndaki kaportay (kapa /paneli) sökün.
Minimum bas nç valfi ile so utucuya giden boruyu birle tiren viktolik kaplini sökün.
Minimum bas nç valfine ba lanan manometre hortumunu sökün.
Minimum bas nç valfini yerinden sökün.
Minimum bas nç valfi yay kovan , gövde ve kontra somununun birbirlerine göre pozisyonlar bir çizgi
ile i aretledikten sonra (Ayn ekilde monte edebilmeniz için i aretlemeniz gerekir.), kontra somunu
gev etip, yay kovan sökün.
Piston yay ç kar n.
Valf gövdesini taban flan na ba layan c vatalar sökerek, gövdeyi flan tan ay n.
Klape aksam ve pistonu ç kar n.
Klapeyi pistondan ay n, klape yay al n.
Klapeyi sökün. Klape o-ring’ini ve k lavuz pim o-ring’ini ç kar n. O-ring’leri de tirdikten sonra klapeyi
monte edin.
Piston o-ring’ini ç kar n, yenisini tak n.
Pistonu, klape yay (de tirdiyseniz yeni de tirmediyseniz eski klape yay ) ve klapeyi birbirine
geçirdikten sonra, gövde içine yerle tirin. (Gövde içerisini, piston, k lavuz pim ve klape yüzeyini
temizledikten sonra yerle tirin...)
Taban flan
(o-ring’ini de tirdikten sonra) gövdeye monte edin.
Piston yay yerle tirin. (De tirdiyseniz yeni, de tirmediyseniz eski yay ...)
Yay kovan (kontra somun üzerinde iken) yerine tak n.
Yay kovan ve kontra somunu i aret çizgisine (ayar çizgisine) göre s n.
Minimum bas nç valfini (alt ndaki o-ring’i de tirdikten sonra) yerine tak n.
UYARI! Yeniden monte edilen valf normal fonksiyonlar yerine getirebilmeli, yani 3.5 - 4 bar
bas nçda aç lmal ve geri dönü süz valf özelli i ta mal r. Minimum bas nç valfini yerine takmadan
önce test etmekte fayda vard r, mümkünse özel bir düzenekle valfin çal mas kontrol edilmelidir.

18- Söktü ünüz boru/hortum ba lant lar

yeniden yapt ktan sonra, kaportay (kapa /paneli) yerine tak n.

Blowdown Valfi
Blowdown valfi ünitenin her durdurulu unda (kendili inden veya personel taraf ndan), ya ay
depodaki
bas nçl havay h zla tahliye etmelidir. Blowdown valfi görevini yap yorsa, ünite stop ettirildi i andan itibaren,
manometreden okunan bas nç h zla dü ecek ve SIFIR olacakt r.

Negatif Regülatör
Negatif regülatör “Ar za bulma ve bas nç ayarlar ” bölümündeki aç klamalara göre kontrol edilir ve ayarlan r.
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Hararet Mü iri
Hararet mü irinin vida ç
ndaki ya /hava s cakl 110 °C’ye ula
takdirde, ünitenin çal mas (hararet
rölesinin kontrol ak
keserek) durdurmas gerekir. Fan termostat n gösterdi i s cakl k 110°C’ye ula
halde (so utucu ç
nda 110 °C), hararet mü iri ünitenin çal mas durdurmam sa ar za var demektir.
Ünitenin a
yüksek (110 °C’den fazla) vida ç
s cakl nda stop etmemesi yada normal s cakl klarda dahi
çal mamas , hararet mü irinden veya onunla ba lant elemanlardan (hararet rölesi, kablolar yada yanl bir
ba lant gibi) kaynaklan yor olabilir. (Bazen a
titre imler hararet mü irini etkileyip, üniteyi stop ettirebilir.)
Ünitenin elektrik devre emas ndaki ba lant lar n do rulu u ve ilgili elemanlar n sa lam olup olmad
ara
lmal r. Hararet mü iri normal s cakl klarda ak m geçirmiyorsa veya 110°C’ye kadar
ld halde
ak
kesmiyorsa, ar zal r. (En çok 120°C s cakl nda ya içine dald larak test edilebilir.)
Hararet mü iri ciddi bir üphe olmad kça yerinden sökülmemelidir. (Zorlama sonucunda da bozulabilir.)
NOT: 110 °C’yi geçen çal ma s cakl , hararet mü irinden daha önemli bir problem oldu unu gösterir. A
yüksek s cakl klarda kompresörün hararet rölesi taraf ndan stop ettirilmesi emniyet amac ylad r. Ünitenin a
yüksek s cakl klarda çal mak zorunda kalmamas için, gerekli bak m ve onar m faaliyetleri aksat lmamal r.

Fan Termostat
Fan termostat (Ayn zamanda termometredir.) fan n çal mas
ula ktan sonra ba latmal ve daha dü ük s cakl klarda fan çal

so utucu ç
rmamal r.

ndaki ya s cakl

40 °C’ye

Fan termostat fan n çal mas istenen ekilde kontrol edemiyorsa ar zal r yada ayar bozulmu tur. Ar zal
fan termostat n de tirilmesi gerekir. Ayar bozulan fan termostat kolayca ayarlanabilir. ( bre vas tas ile.)

Ya ve Hava So utucusu
Ya ve hava so utucusunun so utma kapasitesi zamanla çe itli faktörlerden etkilenerek dü er. Bu faktörler
genel olarak; so utma havas debisinin dü mesine, so utma havas s cakl
n artmas na yada
transfer
katsay
n (kabiliyetinin) dü mesine neden olan faktörlerdir.
Üniteye giren so utma havas debisi emi deki t kanmalar n etkisi ile azalabilir. So utucu peteklerinin toz, kir
v.s. etkisi ile t kanmas so utma havas n debisini dü ürür. So utma havas n üniteyi serbestçe terketmesinin
engellemesi de so utma havas debisini dü ürebilir. Tüm bunlar n etkisiyle so utma verimi dü er ve kompresör
ünitesi hararet yapmaya (ortam s cakl
n en az 50 °C üstünde olan s cakl klarda çal maya) ba lar.
Ünitenin so utma havas emi indeki ve ç
ndaki k lmalar giderilirse ve so utucu petekleri temizlenirse,
so utma kapasitesi yeniden yükselir.
So utucu petekleri fan basma yönünün tersi yönde bas nçl hava püskürterek temizlenebilir. (So utucu
peteklerinin hasar görmemesi için, bas nç yeterince dü ük olmal veya hava uzaktan tutulmal r.) So utucu
yüzeyleri kuru hava ile temizlenemeyecek kadar kirli ise, buhar püskürterek veya ba ka bir yöntemle
(so utucuya zarar vermeden ) temizlenebilir.
Uzun bir çal ma süresi sonunda veya ünite içindeki ya n kirlenmesi, yanmas yada yabanc bir madde ile
kar mas veya yanl ya kullan lmas sonucunda, ya so utan k sm na ait borular n içi kirlenir hatta t kan r.
So utucu borular n içten kirlenmesi
transfer katsay
dü ürür, t kanma durumunda ise sadece so utma
kay plar de il, bas nç kay plar da artar. çinden kirlenen so utucu, hava, su yada su buhar kullanarak
temizlenemez; ya çözebilecek ve bak r borulara zarar vermeyecek s yada buhar solventlerle temizlenebilir.
NOT: So utucunun dahili temizli i için TAHA yetkili servisine ba vurabilirsiniz. (En az ndan 8000 çal ma
saati için, böyle bir temizli e ihtiyac olmayaca söylenebilir.) So utucunun d tan temizlenmesi, ortam
kirlili ine ba olarak belirlenecek periodlarla, ilgili personele yapt labilir.
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Poly-V Kay
Ek-4’deki aç klamalar okuyun.

Elektrik Sistemi
Dikkat!
Herhangi bir kontrole giri meden önce elektrik ebeke ba lant

kesin.

Elektrik ba lant lar kontrol edin. Elektrik kablolar , terminal ve ba lant lar dikkatlice inceleyin. Gerekti i
zaman, elektrik devre emas na göre devreyi yenileyin.
Uyar !
Garanti süresince ünitenin elektrik sistemine müdahale etmemeniz gerekmektedir.

Ana Motor
Ana motor IP54 (koruma) tipi standard asenkron motordur. Y ld z/Üçgen kontaktör devresi (Y ld z/Üçgen
alter vas tas ) ile yol verilen ana motor, y ld z tipi faz ba lant ile (yakla k 6 saniye) kalk yaparken, (6
saniye kadar sonra) normal çal mas üçgen tipi faz ba lant ile sürdürür. Ana motor bir termik röle ve bir
faz koruma rölesi taraf ndan a
ak mlara ve faz kesilmelerine kar korunur.
Motor rulmanlar ZZ
20000 saat’tir. (Baz
belirtilse dahi, vidal
de tirilmesi daha do

tipi (tam kapal ) olup, greslenmeleri gerekmez. Rulmanlar n ortalama (anma) ömrü
durumlarda bu sürenin 5 kat na ç labildi i rulman ve motor üreticileri taraf ndan
kompresörün hizmet ko ullar dikkate al narak; 20000 saat’in sonunda rulmanlar n
ru olur.)

KKAT! Yukar da belirtilen saat çal ma saatidir, vidal kompresör ünitesinin kontrol paneli üzerindeki
göstergeden okunur.
Rulmanlar nadir de olsa çok erken bozulabilirler. Böyle bir durumda müdahale etmekte geç kal rsa motor
hasar görebilir (rotor statora sürter, sarg lar yanar v.s.).
Elektrik motoru özellikle garanti süresi içinde olmak üzere sökülmemeli, ar za varsa TAHA n veya motor
üreticisinin yetkili servisine ba vurulmal r. (Garanti süresince TAHA servisine ba vurmak zorunludur.
Garanti süresi dolduktan sonra da, bak m/onar m i lemlerinin sa kl yap lmas aç ndan, TAHA yetkili
servisini ça rman tavsiye ederiz.)
Fan Motoru
Fan motoru IP54 (koruma) tipi standard, B5 flan asenkron motordur. Y ld z tipi 3 faz ba lant
fan motoru, bir termik röle ve bir WM otomat taraf ndan korunur.

ile çal an

Fan motoru ZZ tipi kapal rulmanlara sahiptir, rulmanlar n greslenmesi gerekmez. Ana motor rulmanlar nda
oldu u gibi, fan motoru rulmanlar n da 20000 saat’te bir de tirilmesi gerekir.
NOT: Daha ayr nt
okuyun.

bilgi için, Ek-3’deki IP54 asenkron motor kullanma ve bak m talimatnamesi özetini
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Ek-1a

C20600/292
EM

REGÜLATÖRÜNÜN SÖKÜLMES , TAKILMASI VE AYARLANMASI

Sökme:
123456-

Vida taraf ndaki yan kaportay (kapa /paneli) aç n.
Emi regülatörünü hava filtresine ba layan hortumu sökün.
Emi regülatörüne yap lan kontrol havas ba lant lar sökün.
Emi regülatörünü vidaya ba layan somunlar sökün.
Emi regülatörünü dikkatlice ünite d na ç kar n.
Toz girmemesi için vidan n üstünü örtün.

Takma:
Sökmenin tam tersi s ra ile emi regülatörü yerine tak r. (Regülatörün alt ndaki o-ring de
regülatör yerine tak r. )

Emi regülatörü parçalar

tirildikten sonra

n sökülmesi
Dikkat!

Emi regülatörünü (vidadan) sökmeden, parçalar

1- Emi regülatörünü (vidadan) sökün. (Yukar da aç kland
Uyar ! Ana diyafram yay gev etmeden diyafram kapa
yada yay n f rlay p vücudunuza çarpmas na sebep olabilir.

sökmeye çal may n.

gibi sökün.)
sökmeyin, yay n bas nc diyafram kapa

2- Diyafram kapa , kontra somun ve yay kovan n birbirlerine göre pozisyonunu düz bir çizgi çekerek
aretleyin. (Bu i aret parçalar yeniden monte ederken, emi regülatörü ayar n bozulmamas sa lar.)
3- Yay kovan kontra somununu gev ettikten sonra, yay kovan sökün ve yay ç kar n.
4- sa devre valfini pilot valfe ba layan hortumu ve rakorlar sökün.
5- Diyafram kapa
gövdeye ba layan civatalar sökün, diyafram kapa
al n.
6- Diyafram ve klape milini (stem’i) birbirinden ay rmadan çekerek, ç kar n. (Bu s rada klapenin ve klape
yay n dü memesi için di er elinizle bu parçalar tutun.)
7- Uygun bir anahtarla klape milinin dönmesini önleyerek, diyafram c vatas sökün.
8- Diyafram ve klape milini ay n.
9- Emi regülatörü gövdesindeki (klape milinin geçti i) deli e yerle tirilmi keçeyi yerinden ç kar n. Yeni
keçeyi yerine tak n.
10- Blöf memesini sökün, temizleyin ve yerine tak n.
Önemli! Burada anlat lan sökme ve takma i lerinin bak m, onar m ve ayarlama gereksinmeleri ile yak ndan
ili kisi vard r. Duruma göre, temizlenen yada de tirilen parçalar yeniden yerine tak rlar ve en son
(gerekirse) emi regülatörü yeniden ayarlan r.

Ek-1a
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Ek-1b
Emi Regülatörü Parçalar

n Yerlerine Tak lmas

Emi regülatörü parçalar sökme s ras n tersi s ra ile yerlerine tak rlar. (Bu arada; de
parçalar de tirilerek, yerlerine yenileri tak r.)

tirilmesi gereken

Ba lang ç Valfinin sökülüp tak lmas
1- Emi regülatörü (giri ) dirse ini regülatör gövdesine ba layan c vatalar sökerek, dirse i emi regülatörü
gövdesinden ay n.
2- Ba lang ç valfini (conta ve yay ile birlikte) ç kar n.
3- Gerekli gördü ünüz kontrol, temizlik yada de tirme i lemini yapt ktan sonra, sökü s ras n tersi s ra ile
söktü ünüz parçalar yerlerine tak n.

Sökülen parçalar n kontrol edilmesi
Söktü ünüz tüm parçalar temizleyin ve bu parçalarda a nma yada hasar olup olmad
nm yada hasar görmü parçalar de tirin.

kontrol edin.

Emi Regülatörünün Ayarlanmas
1- Emi regülatörünü (vidadan) sökün. (Aç klamas okuyun...)
2- Emi regülatörünü, alt üste (ç
portu üste) gelecek ekilde çevirin. (Bu ve bundan sonraki i lemleri
uygun bir tezgah n üzerinde yap yor olmal
z.)
3- Regülasyon kontrol havas n diyafram odas na verildi i deli e, bas nç redüksiyon valfi (redüksiyon
valfinin ç
nda) 0-1 bar aras hassas olarak gösterebilecek, en az 1 bar kapasiteli bir manometre içeren
boru/hortum ba lant yapt ktan sonra, 1 bar kadar (daha fazla da olabilir ) bas nçta havay redüksiyon
valfi giri ine verin. (Ba lang çta redüksiyon valfi kapal r.)
4- Bas nç redüksiyon (bas nç dü ürme) valfini yava ça açarak, diyafram odas na bas nçl hava verin. Bas nç
tam 0.8 bar iken, emi regülatörü klapesini oldu u yerde döndürmeye çal n. Klape serbestce
dönebiliyorsa, regülatörün ana diyafram na etkiyen yay bas nc ve dolay yla klapenin açma bas nc ayar
tamam demektir.
5- Klape 0.8 bar’dan dü ük bir diyafram odas bas nc nda dahi dönüyorsa, ana diyafram n bask yay n
diyaframa uygulad (dolay yla klapeyi kapal tutan) kuvvet yetersizdir. Yay kovan s larak yay n
uygulad bask kuvveti artt lmal r. Klape 0.8 bar’da zorlamadan dönmüyorsa, ana diyafram yay n
diyaframa uygulad bask kuvvetini azaltmak için yay kovan gev etmek gerekir.
Not: Klapenin oldu u yerde serbestçe dönmesi aç lmaya ba lad
klapenin açma bas nc ayarlamak anlam na gerekir.

gösterir. Yukar da yap lan i lem

6- Bas nç redüksiyon valfini tamamen kapatarak, regülatöre verilen kontrol havas kesin.
7- Klapenin 0.8 bar bas nçta aç lmaya ba lad
(yerinde serbestce döndü ünü) görmek için ayn i lemleri
tekrarlay n.
8- Emi regülatörünü ayarlamak için kulland
z donan
sökün.
9- Emi regülatörünü sökme s ras n tam tersi s ra ile yerine monte edin.
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C20600/118
KISA DEVRE VALF

N SÖKÜLÜP, TAKILMASI VE AYARLANMASI

Sökme:
12345-

67-

sa devre valfi ayar vidas , kontra somunu ve diyafram kapa
n birbirlerine göre pozisyonunu düz bir
çizgi ile i aretleyin.
Kontra somunu gev ettikten sonra ayar vidas sökün ve yay ç kar n.
Diyafram kapa
valf gövdesine ba layan c vatalar sökün ve kapa al n.
Diyafram/Piston aksam d ar ç kar n.
Diyafram ve pistonu birbirine ba layan c vatay sökerek, (birbirinden) ay n. Piston o-ring’ini o-ring
tutucu ile piston aras nda sabitlemeye yarayan viday sökerek, o-ring’i ç kar n. Diyafram kontrol edin,
gerekirse de tirin.
Piston o-ring’ini (ve diyafram ) de tirdikten sonra, diyafram/piston aksam birle tirin.
sa devre valfi gövdesi ve taban emi regülatörü dirse ine ba layan c vatalar sökerek, valf gövdesini
ve valf taban contalar ile birlikte al n.

NOT: Yukar daki sökme i lemi, sökme amac na uygun olarak k smen yap labilir.

Takma
Gerekli temizlik yada parça de tirme i lemlerini yapt ktan sonra, sökme s ras n tersi s ra ile k sa devre valfi
parçalar yerlerine tak n. K sa devre valfi ayar vidas daha önce i aretledi iniz pozisyona kadar s n.

sa devre valfinin ayarlanmas
1- Emi regülatörünü k sa devre valfi monte edilmi durumda iken, bir tezgah üzerine yerle tirin.
2- sa devre valfi bo altma havas giri deli ine (valf taban üzerindeki delik) bas nç redüksiyon (dü ürme)
valfi ve (redüksiyon valfi ç
nda) 0-4 bar aras hassas olarak gösterebilecek bir manometre içeren
boru/hortum ba lant yap n.
3- Bas nç redüksiyon valfi kapal iken, 2-4 bar kadar bas nc olan havay valf giri ine verin.
4- Bas nç redüksiyon valfini yava ça açarak, bas nc 1.5 bar’a (valf ç
nda) getirin.
5- sa devre valfinin 1.5 bar de erine ula ncaya kadar giri ine verilen havay bo altmad
görün. (Ses
kartm yorsa bo altma yok demektir.)
6- Bas nç 1.5 bar’a ula ktan sonra, k sa devre valfinin emi regülatörü bo az na (dirse ine) hava
bo altt
görün.
7- Havay k sarak bas nc 1.5 bar’ n alt na dü ürün. 1.5 bar’ n hemen alt nda bir bas nç de erinde k sa devre
valfi hava bo altma i lemini durduruyorsa, do ru ayarlanm r.
8- sa devre valfi 1.5 bar’ n alt nda hava bo alt yorsa, en dü ük bo altma bas nc 1.5 bar olacak ekilde
ayar vidas s n. K sa devre valfi 1.5 bar’ n üstünde hava bo altmaya ba yorsa, en dü ük bo altma
bas nc 1.5 bar olacak ekilde ayar vidas s n.
9- sa devre valfinin bas nç artarken hava bo altmaya ba lad , bas nç dü erken hava bo altmay
durdurdu u de er 1.5 bar (veya çok yak n bir de er) ise; ayar tamam demektir.
10sa devre valfi ayarland ktan sonra, valfi ayarlamak için yapt
z ba lant lar sökün.
11- Emi regülatörü üzerinde yapman z gereken ba ka bir i lem yoksa, regülatörü yerine monte edin.
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IP54 ASENKRON MOTOR
KULLANMA VE BAKIM TAL MATNAMES ÖZET
Genel Hususlar
• Türkiye’de üretilen standard asenkron motorlarda ZZ tipi tam kapal rulmanlar kullan lmaktad r. Kapal
rulman kullan lan motorlarda rulmanlar n greslenmesi gerekmez.
• Rulmanlar n ortalama ömrü 20000 saattir. 20000 saat sonunda rulmanlar n de tirilmesi gerekir.
• Motorlar azami 40 °C s cakl k ve deniz seviyesinin en çok 1000 m üstünde çal acak ekilde
tasarlanm r. S cakl k ve rak m (deniz seviyesinden yükseklik) s rlar a ld
zaman motorun
verebilece i güç dü er.
• Motorlar pervane muhafaza tas üzerine oturtulmamal ve o konumda ta nmamal r.
• Motorlar n ta nma halkalar sadece kendi a rl klar na göredir, motorun hareket verdi i makina veya
donan mla birlikte kald lmas na uygun de ildir.
• Motorlar n so utma havas sirkülasyonu önemlidir. So utma havas n yeterli ve do ru bir ekilde sirküle
olmas gerekir. (Yani nm hava emi e geri dönmemeli ve so utma havas emi i k lmamal r.)
• Motorlar n d yüzeyleri ve kaburga aralar ayda iki kez kuru bez yada bas nçl hava ile temizlenmelidir.
Pervane muhafaza tas üzerindeki hava emi delikleri tamamen aç k olmal r.

Elektrik ba lant lar ve yol verme
• Kullan lacak motorun etiket de erlerinin verilen sipari e, ba lanaca makina ve ebekeye uygun olup
olmad
kontrol edilmelidir. Gerilim farklar n ±%5’i geçmesi durumunda motor sarg lar n hasar
görebilece i, en az ndan motor performas n dü ece i dikkate al nmal r.
• Motorun a
ak mlara kar bir termik röle (ve baz motorlarda termistör rölesi) ile korunmas gerekir.
• Motor yol verildi i andan itibaren 6 saniyede normal devir say na ula yorsa, alter kapat p tesisat n
ve motorun kontrol edilmesi gerekir.
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Ek-4a

POLY-V KAYI
Poly-V kay çok say da V profilli di in yanyana gelmesinden olu an, kullan m yerine göre, V kay lar n ve
düz kay lar n avantajlar birle tirerek, bunlar n her ikisinden de daha yüksek fayda sa layan kay r.
Çe itli tipleri olan poly-v kay , di profili ve boyuna göre an r. TAHA vidal kompresörlerinde J ve L tipi
poly-v kay lar kullan r. A
daki aç klamalar, sadece TAHA uygulamalar için geçerli olan (tavsiye
niteli inde), poly-v tipi kay lar n germe ve de tirme i lemlerini kapsamaktad r.

Kay de

tirme zaman

Kay ömrü bir çok faktöre ba
r. (S cakl k, devir say , kuvvet, eksenel h z, gerginlik, kuruma, malzeme,
kasnaklar, hiza, titre im, kirlenme v.s.) Kay de tirmek için kesin bir süre belirlemek, her zaman için do ru
sonuç vermez. Kompresör ünitesinin ayn artlarda çal may sürdürmesi halinde, bir önceki kay markas ve
cinsinin dayanma süresini dikkate alarak, ne zaman kay de tirilmesi gerekece i do ru tahmin edilebilir.
TAHA , 8000 ile 16000 çal ma saat’i aras nda, kay n ömrünü tamamlayaca
(deforme olaca
)
varsayar. Beklenen en dü ük süre 8000 saat oldu u için, de iklik süresi (kullanma k lavuzunda) 8000 saat
olarak not edilmi tir. Sonuç olarak; yedek kay sipari i kullan lmakta olan kay n çal ma süresi 8000 saat’e
yakla rken verilmelidir; buna kar k, kay n 16000 saat c var nda bir ömrü olabilece i dikkate al nmal r.
Kay deforme oldu u zaman de tirilir. Bunun d nda; verilen kullan m süresi doldu denilerek, sa lam
kay n de tirilmesi yada deforme olmu kay n de tirme süresi dolmad denilerek, kullan na devam
edilmesi, yanl olur.

Kay gerginli i
Gerginli i yetersiz kay kayma yapar, a
ses ç kar r ve di leri erken bozulur. Gerekti inden fazla gerilmi
kay , kasnaklar n ba oldu u vida ve motor rulmanlar a
yükleyerek, rulmanlar n ömrünü k salt r. A
gergin kay titre ime sebep olur.
Titre imli çal an bir kay ve/veya ünitede ilk kontrol edilmesi gereken, kay kasnak ayar r. Kay kasnak
ayar n tam olmas , yani, hizan n ve gerginli in do ru olmas durumunda, balans bozuk döner eleman
aramak gerekir. Motor tek ba na (kay tak lmadan) çal rken titriyorsa, motor kasna veya motorun kendisi
titre im sebebidir. Kay n di profilinin o ünitenin çal ma ko ullar na uygun olmamas durumunda, yeni bir
kay dahi, (normal olmayan bir) titre ime sebep olabilir. Kay ve kasnaklar n titre ime sebep olmad
n
anla lmas halinde; vidan n (kompresörün), fan n ve muhtemelen dengesiz çal an yada ba lant gev emi
bir parçan n kontrol edilmesi (ara
lmas ) gerekir.
Kay gerginli inin kontrolü:
1.YÖNTEM
1- Yakla k 150 newton (15 kg kadar) bir kuvveti uygun bir aletle, kay n tam orta k sm na uygulay n.
(Kay a zarar vermeyecek ekilde, tek bir noktaya uygulay n.) Kuvvet uygulayaca z nokta, iki kasna n
aras nda ve kay n üst k sm nda yer almal r.
2- Kay n kaç mm esnedi ini ölçün. (Kay n ne kadar esnedi ini ölçün.)
3- Kay 5.5 mm’den fazla yada az esnemi se, esneme yakla k 5.5 mm olacak ekilde kay yeniden gerin.
(Esneme az ise gev etilmesi, fazla ise daha çok gerilmesi gerekir.)
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2. YÖNTEM
1- Kay gergin durumda iken, kay n üst taraf na, aralar nda 252 mm mesafe bulunan, dönü do rultusuna
dik iki çizgi çizin. (Tebe ir, çizgi kalemi ve gönye kullanarak...)
2- Kay gev etin ve gev etmeden önce 252 mm olan aral yeniden ölçün. Aral k 250 mm’ye dü mü ise,
kay gev etmeden önceki gerginlik normaldi denebilir.
3- Kay ba lang çtaki gerginli i normal ise ayn de erde (2 mm uzayacak ekilde), az yada çok ise, çizgiler
aras ndaki mesafe 2 mm uzayacak ekilde gerin.
Kay germe i lemi:
1- Kay n ön taraf nda kalan ünite kapa
(panelini) ve motor gerdirme c vatalar taraf nda kalan ünite
kapa
(panelini) aç n. (Aç k de il ise...)
2- Motor gerdirme c vatalr kontra somunlar ve c vatalar gev eterek, kay bo lay n.
3- Sadece kay bo lu unu alacak kadar, kay gerin.
4- Kay n kasnaklar aras nda kalan üst orta k sm na, aralar nda 250 mm mesafe olacak ekilde, dönü
do rultusuna dik iki çizgi çizin. (Tebe ir, çizgi kalemi ve gönye kullanarak...)
5- Kasnaklar n ön yüzeylerine dayayaca
z bir mastar vas tas ile, hizay koruyarak; iki çizgi aras ndaki
mesafe 252 mm olana kadar, kay gerin. (Motor gerdirme c vatalar vas tas ile...)
6- Gerginlik istenen de ere gelmi ise, mastar ile hizay kontrol ederek, motor gerdirme c vatalar n kontra
somunlar s n. (Hizan n bozulmad
görmeniz gerekir.)
7- Kompresörü bir süre için (bir kaç dakika) çal rarak, kay n durumunu kontrol edin.
8- Kay görevini tam olarak yap yorsa (yeniden germek gerekmiyorsa), aç k olan ünite kapaklar
(panellerini) kapat n.
9- Üniteyi belirli bir süre (2-4 saat) çal rd ktan sonra (çal ma s ras nda duyulabilecek ses ve titre imleri de
dikkate alarak), kay n gev eyip gev emedi ini kontrol edin ve gerekirse, kay yeniden gerin.
NOT: Eski kay lar 2.5 mm (%1) uzayacak ekilde gerin. (Kay n di leri a nm sa yada boyu uzam sa, 2
mm germek yeterli olmayabilir.)
Kay de

tirme i lemi:

1- Kay n ön taraf nda kalan ünite kapa
(panelini) ve motor gerdirme c vatalar taraf nda kalan ünite
kapa
aç n. (Aç k de il ise...)
2- Motor gerdirme c vatalar kontra somunlar ve c vatalar gev eterek, kay ç kar n.
3- Yeni kay yerine takt ktan sonra, sadece kay bo lu unu alacak kadar, (kay ) gerin.
4- Kay n kasnaklar aras nda kalan üst orta k sm na, aralar nda 250 mm mesafe olacak ekilde, dönü
do rultusuna dik iki çizgi çizin. (Tebe ir, çizgi kalemi ve gönye kullanarak...)
5- Kasnaklar n ön yüzeylerine dayayaca
z bir mastar vas tas ile, hizay koruyarak; iki çizgi aras ndaki
mesafe 252 mm olana kadar, kay gerin. (Motor gerdirme c vatalar vas tas ile...)
6- Gerginlik istenen de ere gelmi ise, mastar ile hizay kontrol ederek, motor gerdirme c vatalar n kontra
somunlar s n. (Hizan n bozulmad
görmeniz gerekir.)
7- Kompresörü bir süre için (bir kaç dakika) çal rarak, kay n durumunu kontrol edin.
8- Kay görevini tam olarak yap yorsa (gerginlik ve hiza normal ise), aç k olan ünite kapaklar kapat n.
9- Üniteyi belirli bir süre (2-4 saat) çal rd ktan sonra (çal ma s ras nda duyulabilecek ses ve titre imleri de
dikkate alarak), kay n gev eyip gev emedi ini kontrol edin ve gerekirse kay yeniden gerin.
NOT: Poly-V kay lar n di profilleri, baz uygulamalarda, yeni bir kay n dahi yetersiz kalmas na sebep
olabilmektedir. Yeni kay al rken, TAHA n satt yada tavsiye etti i kay olmas na dikkat edin.
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ARIZA BULMA

D KKAT!
Bu k lavuzdaki emniyet uyar lar dikkate almadan, ünite üzerinde
herhangi bir ar za bulma giri iminde bulunmay n.

ARIZA BULMA CETVEL
Ar za Belirtisi

Muhtemel Sebep

Kompresör çal
yor.
Elektrik ba lant var, ancak
çal maya haz r butonu
yanm yor.

12-

Ya ay
depo bas nc
kompresör bo ta çal rken
yakla k 1.5 bar seviyesine
dü müyor.

1- Minimum bas nç valfi kaç yor.
2- sa devre valfi yada pilot valf
ar zal .
3- Emi regülatörü klapesi
kapanm yor.

1- Klapenin durumunu kontrol et.
Gerekiyorsa yay de tir.
2- Sebebini bul ve düzelt.
3- Mili, klapeyi ve klape yay
kontrol et.

1- Ya sisteminde kaçak var.
2- Ya ünite d na ta yor.
Sebebi:
a) Separatör kaç yor.
b) Skavenç hatt t kal .
c) Yanl ya kullan lm .
d) Ünite yüksek s cakl kta çal yor.
e) Minimum bas nç valfi ar zal .

1- Sistemi kontrol et.
Gerekiyorsa düzelt.
2a) Seperatörü de tir.
b) Skavenç filtresini ve k
deli i temizle.
c) Ya tamamen bo alt, sistemi
temizle ve tavsiye edilen ya
ile doldur.
d) Vantilasyonu düzelt.
e) Gereken onar m ve ayarlamay

ya sarfiyat .

ebeke ba lant yanl
alter devre kesicileri aç k.

lem
1- Sebebini bul ve düzelt
2- Sebebini bul ve düzelt.
Devre kesicileri yeniden kur.

yap.
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Ar za Belirtisi
Kompresör yüke geçmiyor.

Muhtemel Sebep
Ba lang ç valfi ar zal .
Ana diyaftram ar zal .
Bo a alma solenoid valfi ar zal .
Presostat veya negatif regülatör
ar zal .
5- Presostat ve bo a alma solenoid
valfi aras ndaki elektrik devresi
ar zal .
6- Regülasyon (Pnömatik kontrol)
devresinden hava kaça var.
7- sa devre valf ar zal .

1- Düzelt.
2- Diyafram de tir.
3- Bo a alma solenoid valfini
onar/de tir.
4- Onar/De tir.
5- Sebebini bul ve düzelt.
6- Düzelt.

Kompresör bo a geçmiyor.

1- Presostat yanl ayarlanm yada
ar zal .
2- Regülasyon devresinde kaçak var.
3- Bo a alma solenoid valfi ar zal .
4- Emi regülatörü ile vida aras ndaki
conta görevini yapm yor.
5- Emi regülatörü blöf memesi t kal .

1- Do ru bir ekilde ayarla,
gerekiyorsa de tir.
2- Düzelt.
3- Sebebini bul, düzelt yada
de tir.
4- Contay de tir.
5- Blöf memesini temizle.

Dü ük ç

1- Presostat ve/veya negatif regülatör
yanl ayarlanm yada ar zal .
2- Emi regülatörü klapesi tam
aç lm yor.
Sebebi:
a) Regülasyon devresinde k lma var.
b) Ana diyafram ar zal
c) Negatif regülatör ar zal .
d) Bo a alma solenoid valfi ar zal
3- Emniyet valfi kaçak yap yor.
4- Minimum bas nç valfi ar zal .
5- Blowdown valfi kaç yor.
6- Emi kaportas filtresi t kanm .
7- Hava talebi ünite kapasitesini
yor.

1- Do ru ayar yap.
Gerekiyorsa de tir.
2a) T kan k olan yerleri temizle
veya boru ba lant
de tir.
b) Diyafram de tir.
c) Bas nç ayar kontrol et,
gerekiyorsa yeniden yap.
Diyafram kontrol et,
gerekiyorsa de tir.
d) Sebebini bul ve düzelt.
Gerekiyorsa de tir.
3- Separatörden önceki bas nc
kontrol et. Valf ar zal ise,
valfi de tir.

bas nc .

1234-

lem

7-

4567-

sa devre valfini kontrol et.
Bozuk parça varsa de tir..

Ar zay bul ve düzelt.
Sebebini bul ve düzelt.
Filtreyi temizle.
Hava ebekesini kontrol et,
kaçak varsa düzelt.
Hava kullan
yeniden
düzenle.
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Ar za Belirtisi

Muhtemel Sebep

lem

Kompresör hararet yap yor.

1- Fan dönü yönü yanl
2- So utma havas yetersiz kal yor.
3- Sistemdeki ya yetersiz.
4- Yanl ya kullan .
5- Ya sisteminde k lma var.
6- Fan ar zal .

1- Düzelt. (Kanatlar üzerinde dönü
yönünü gösteren ok vard r.)
2- T kan kl k varsa, emi kaportas
filtresini veya so utucunun
so utma havas ak kanallar
temizle. Motor so utma havas
emi inin t kan p t kanmad
kontrol et.
3- Kaçak kontrolü yap ve ya
sistemini (devresini) gereken
seviyeye kadar ya ile doldur.
4- Ya tamamen bo alt ve sistemi
y ka. Skavenç filtresini temizle.
Separatör ve ya filtresini de tir.
Sisteme tavsiye edilen ya doldur.
5- Sebebini bul ve düzelt.
Gerekiyorsa:
Ya sistemini y ka. Skavenç
filtresini temizle. Separatör ve ya
filtresini de tir. Sisteme yeniden
ya doldur.
6- Elektrik devresini kontrol et.

Kay tan a
ses geliyor
ve/veya kay a
titriyor.

1- Kay gev ek.
2- Kasnaklar n hizas bozuk.
3- Kay deforme olmu .
4- Kasnak di leri bozuk veya kay
di lerine uymuyor.
5- Kompresör ani olarak yükleniyor
ve/veya bo a geçiyor, çal ma
karars z.
6- Ünitede titre ime sebep olan bir
eleman veya ar za var.
7- Kay uygun de il.

1- Kay ger.
2- Bir mastar vas tas ile
kasnaklar hizaya getirecek ekilde,
kay yeniden ger.
3- Kay de tir.
4- Kasna /Kasnaklar de tir.
5- Çal ma prensibine göre, bu durum
normal ise, müdahale etme. Aksi
takdirde, gerekeni yap.
6- Titre ime sebep olan eleman veya
ar zay bul, düzelt.
7- Uygun cins ve markaya sahip
kay kullan.

(Ünitede a

titre im var.)

NOT: Elektrik Motoru ar zalar için EK-1’i okuyun

Ar za Bulma ve Bas nç Ayarlar V-4

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

BASINÇ AYARLARI

K K AT!
Emniyet ile ilgili aç klamala r okuyup anlamada n,
her hangi bir ayar gir i iminde bulunmay n.

K K AT!
T üm döner ve ha r eketli par ça la r da n sak n.
Fan kanatla r na cis im yakla r may n.

BASINÇ AYARLARI

Ayar Presostat
Kesme
7.0 bar
7.5 bar
8.0 bar
9.0 bar
10.0 bar
11.0 bar

N TABLOLAR

Negatif regülatör

Yükleme
6.3 bar
6.8 bar
7.3 bar
8.3 bar
9.3 bar
10.3 bar

Tam Ak
6.5 bar
7.0 bar
7.5 bar
8.0 bar
9.0 bar
10.0 bar

S

r Ak
7.0 bar
7.5 bar
8.0 bar
8.5 bar
9.5 bar
10.5 bar

PRESOSTAT AYARI
Presostat n üst limit ayar (RANGE) ve alt limit ayar (DIFFERANTIAL) kullanma talimat na göre yap r.
(Bkz. Danfoss KP36 kullanma talimat .)
Presostat n bakana göre sol taraftaki ibresi üst limit ayar
limit ayar aras ndaki fark) ayar gösterir.

, sa taraftaki ibresi diferansiyel (üst limit ile alt

Ar za Bulma ve Bas nç Ayarlar V-5
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BASINÇ AYARI

LEM SIRASI

daki i lemler kompresör çal rken yap r.
1- Hava ebekesi ile ünite aras ndaki vana tam aç k olmal r.
2- Ünitenin kullan ld yerdeki bas nçl hava sisteminin hava deposunun, hava bo altma vanas
aç n veya hava ebekesindeki ba ka bir vanay yava ca aç n.

yava ca

NOT: Hava talebinin similasyonu için, kompresör kapasitesinin alt nda hava blöfü yap r.
3- Negatif regülatörün ayar kafas (knob) kilitlemeden kurtararak, saat yönünde tamamen çevirin.
4- Presostat üst limit ayar yap n. (Maksimum bas nç ayar ...)
5- Kompresöre “Otomatik Çal ma” sisteminde yol verin. Presostat ayar bas nc na kadar bas nç artacak ve
üst limit ayar na ula
anda kompresör bo a geçecektir.
6- stenen de erden farkl bir üst limit bas nc ortaya ç km sa, presostat n ayar gereken de eri elde
edecek ekilde de tirin.
7- Diferansiyel ayar istenen de eri elde edecek ekilde yap n. (Kompresör bo ta çal rken bas nç alt limit
de erine dü tü ü anda tekrar yüke geçer.)
NOT: Presostat ayar bas nçlar , ayar presostat ile ba lant

manometreden okunur.

8- Negatif regülatörün ayar kafas (knob) saat yönünün tersi yönde çevirin. (Yakla k 6-7 tur)
9- Kompresör negatif regülatöre ra men tam yüke ula abiliyor mu? Kontrol edin.
Kompresör tam yüke ula am yorsa (Tam yük: Nominal/Maksimum çal ma bas nc nda tam ak .) negatif
regülatör ayar bas nc dü üktür.
10- Negatif regülatör ayar kafas (knob) kompresör istenen ayar bas nc nda tam ak a (klape tam aç k)
geçinceye kadar saat yönünde çevirin. (Her defas nda 45° çevirerek bas nc kontrol edin.)
NOT: Manometre bas nc presostat üst limitine yakla kca, daha küçük aç larla negatif regülatör ayar
kafas çevirin.
11- Kompresörü bo a geçirerek SÜREKL çal ma sistemine al n. (OTOMAT K/SÜREKL butonu
SÜREKL konumuna al r.) Kompresörü “SÜREKL ÇALI MA” sistemine al nca negatif regülatörün
etkisi ile bas nç artacak ve kompresör belirli bir bas nçta yüksüz (Emi regülatörü klapesi tam kapal )
çal acakt r. Negatif regülatörün izin verdi i en yüksek bas nç de eri (s r ak bas nc ) istenen de er
olmal r.
12- Negatif regülatör ayar kafas (knob) üstteki kontra somunu ile kilitleyin.
13- Ba lang çta aç lan hava ebeke vanas kapat n.
Dikkat! TAHA Vidal kompresörlerinin ayar presostat sürekli çal ma sisteminde devre d kalmad için
11. s radaki i leme göre yap lan ayar, 10. s radaki i leme göre yap lan ayar de tirir. CompAir
BroomWade 6000N ünitelerinde bu prosedür tamamen geçerli oldu u halde, RS ve RSN tipi ünitelerde
ya 10. i lem yada 11. i lem tercih edilmelidir. (Çal ma sistemleri ile ilgili bölümü ve hizmete sokma / yol
verme prosedürünü okuyun.)
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Ek-1a

ELEKTR K MOTORU ARIZALARI
ARIZA

SEBEP

ÇARE

1- Gerilim varken motor
dönmüyor. Motorda herhangi
bir ses yok.

1- En az iki faz kesik.
2- Termik röle veya faz koruma
rölesi motoru devre d
b rakm r.

1- Sigortalar , kablolar ve
klemensleri kontrol edin.
2- Termik röleyi veya faz koruma
rölesini kontrol edin.

2- Gerilim alt nda motor
dönmüyor. A manyetik ses
var.
3- Motor yük alt nda kalk
yapm yor. Manyetik ses normal.

1- Faz n biri kesik.
2- Kar moment çok büyük.
3- ebeke gerilimi dü ük.

1- Kesik faz kontrol edin,
gerekirse sigortas de tirin.
2- Tahrik sistemini kontrol edin,
motoru bo ta iken deneyin.
3- Gerilimi ölçün.

4- Motor yük alt nda a
ak m
çekiyor ve a
yor.

1- Motor a
yüklenmi .
2- ebeke gerilimi yüksek veya
dü ük.
3- Motor iki fazda çal yor.
4- Rotor statora sürtüyor.

1- Yükü normal seviyesine
dü ürün.
2- Ak m ve gerilimi kontrol edin.
3- Kesik faz ara
n.
4- Hava aral
kontrol edin.
Gerekiyorsa rulmanlar
de tirin.

5- Motor çal
duruyor.

1- Motor a
yüklü.
2- Termik röle yanl de ere
ayarlanm .

1- Yükü normal seviyesine
dü ürün.
2- Termik röleyi yeniden
ayarlay n.

1- Mekanik veya elektrikle ilgili bir
hata var.

1- Elektrikle ilgili ar zalarda
çal an motorun ak
kesildi i
zaman gürültü kesilir.
Elektrikle ilgili ar zalarda
motor üreticisinin tavsiyelerine
uyulur.
2- Mekanik ar zalarda motorun
dönme h de tikce gürültü
(ses) de ir. Mekanik
ar zalarda ilgili parçalar,
özellikle yataklar kontrol
edilmelidir.

ktan bir süre sonra

6- Motorda anormal gürültü var.

Ek-1a
Ar za Bulma ve Bas nç Ayarlar V-7
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Ek-1b

ELEKTR K MOTORU ARIZALARI
ARIZA

SEBEP

ÇARE

7- Faz ak mlar farkl .

1- Faz gerilimleri farkl .
2- Hat veya sarg larda kopukluk
var.
3- Stator sarg lar nda k sa devre
var.

1- Gerilimi kontrol edin.
2- Hat ve sarg lar kontrol edin.
3- Stator sarg lar kontrol edin.

8- Motor akuple durumda iken çok
titriyor, kaplin ay nca
titre im kalm yor.
Kay sistemlerde kay
gev etilince titre im kalm yor.

1- Aktarma organlar nda problem
var.
2- Kay sistemlerde kay çok
gergin.

1- Güç aktarma organlar ve
eksenel/düzlemsel kaç kl k olup
olmad
kontrol edin.
2- Kay gev eterek, gerekti i
ekilde yeniden gerin.

9- Motor makinadan ayr , tek
ba na çal rken titre iyor.

1- Rulmanlar bozuk.
2- Sabitleme c vatalar gev ek.
3- Sar mlarda k sa devre var.
4- Tahrik sisteminde balans bozuk
eleman var.

1- Rulmanlar kontrol edin,
gerekiyorsa de tirin.
2- C vatalar gev emeyecek ekilde
s n.
3- Sarg lar kontrol edin,
gerekiyorsa yetkili motor
servisine ba vurun.
4- Motor rotoruna kaplin (veya
kasnak) ile birlikte iken, balans
ayar yapt n.

10- Rulman yata

1- Rulman ya z çal yor.
2- Rulman kapaklar s zd yor.

1- Rulman ya lay n.
2- Rulman kapa n s zd rmas
önleyin.

11- Gresle ya lanan rulmanlarda
düdük sesi gibi ses var.

1- Rulman ya z çal yor.
2- Rulman kafesinde problem var.

1- Rulman ya lay n.
2- Rulman de tirin.

12- Rulman çok çabuk a
(bozuluyor).

1- Rulman a
yükleniyor.
2- Rulman yata nda olu an
yüksek at lam yor. Rulman
a
yor.

1- Tahrik sisteminde problem var.
A eksenel yük olabilir.
Motoru rulmanlar n a
yüklenmeyece i ko ullarda
çal
n.
2- Yeterli iletimini sa lamak
için gereken önlemleri al n.

a

yor.

yor

Ek-1b
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ELEKTR K S STEM

KKAT!
Bu kompresör ünitesinde öldürücü
voltajlar kullan lmaktad r. Bu nedenle
elektrik devre kontrolleri yap rken
dikkat gösterilmelidir.

GENEL TANIM
Ünitenin elektrik sistemi u fonksiyonlar yerine getirir:
1- Ana motor ve fan motoruna elektrik enerjisini (emniyetli olarak) sevk etmek.
2- Ana motor ve fan motorunun çal mas kontrol etmek ve motorlar korumak.
3- Regülasyon kontrol devresindeki presostat ve solenoid vas tas ile, ünitenin çal mas düzenlemek.
4- Ünitenin bas nç, s cakl k ve elektrik ak mlar n anormal de erlere ula p, ar zaya sebep olmas ,
hatta maddi hasar ve hayati tehlike ortaya ç kmas önlemek.
5- Ünitenin bast hava içindeki yo an suyu periyodik olarak tahliye eden solenoidi beslemek.
6- Ya s cakl
n belirli bir de erine göre, gerekiyorsa fan n çal mas ba latmak ve durdurmak.
7- Ünite ar zalar n kontrol paneli üzerindeki ikaz lambalar ile gösterilebilmesini sa lamak.

ELEKTR K S STEM ELEMANLARININ GÖREVLER

•
•

•

•
•

C0 Kontaktörü: 24 Volt ve 220 Volt gerilimli zaman rölesi, presostat, solenoid ve kontaktör
bobinlerinin ba lant lar
keser veya kurar. (Bobine gelen ak m kesilirse kendi kontrolü alt ndaki
ba lant lar keser.)
C1 Kontaktörü: C5 veya C3 kontaktörü ile birlikte ana motora faz ba lant yapar. Kalk ta C3
kontaktörü ile birlikte YILDIZ ve normal çal mada C5 kontaktörü ile birlikte ÜÇGEN tip faz
ba lant sa lar.
C3 Kontaktörü: Kompresöre yol verilince, ana motorun kalk tamamlan ncaya kadar (nominal h z
veya nominal h za yak n dönme h na ula ncaya kadar) motor ba lant C1 ve C3 kontaktörleri
üzerinden YILDIZ olarak yap r.
C5 Kontaktörü: Ana motorun normal çal mas için, C1 ve C5 kontaktörleri vas tas ile ÜÇGEN faz
ba lant yap r.
C7 Kontaktörü: Fan motoruna faz ba lant

yapar. (Fan motoru YILDIZ ba lant

çal r.)

Elektrik Sistemi ve Kontrol Paneli VI-2
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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e2 Termik Rölesi: Ana motorun çekti i ak mlar n limit de erini a mas durumunda, motorun faz
ba lant lar keser. (Ana motor nominal ak
n %58’ine ayarlan r.)
e3 Termik Rölesi: Fan motoru ak mlar n limit de erini a mas durumunda, motorun faz ba lant lar
keser. (Fan motoru nominal ak
n %5-%10 üstüne ayarlan r.)
FKR Rölesi: Faz ba lant lar ndan herhangi biri kesildi i takdirde sistemi (komple) devre d
(C0 kontaktörünün bobin ak
keser.)

b rak r.

HR Rölesi: Is mü irinden geçen ak m a
s cakl k etkisiyle kesildi i anda, C0 kontaktörünün bobinine
verilen ak
keser. (Dolay yla sistemi devre d b rak r.)
t1 Is Mü iri: Vida (Air End) ç
nda ya /hava s cakl üst limit de erini a
zaman hararet rölesi
bobinine verilen ak
keser. (Dolay yla rölenin sistemi devre d b rakmas sa lar.)
t3 Termostat : Ünitenin so utucusundan dönen ya n s cakl fan limit de erine ula ncaya kadar fan
çal rmaz. (Fan çal yorsa, s cakl k limit de eri alt na dü tü ü anda fan n çal mas durdurur.) Fan
termostat fan kontaktörünün bobinine verilen ak
keserek veya köprüleyerek görevini yapar.
h Çal ma Zaman Göstergesi: Kompresörün çal
zaman (C1 kontaktörüne ba olarak ) gösteren
bir sayaçt r. Ünitenin periyodik bak m faaliyetlerini yürütebilmek için, geçen çal ma saatlerinin
bilinmesini sa lar.
TR Transformatörü: 24 Volt AC devresini besler.
e0 Sigortas : Transformatör giri sigortas
ihtimaline kar kullan r.
e1 Sigortas : S faz na ba

devrenin a

r. Transformatörün (primer sarg

ak m çekmesi durumunda, ak

n) k sa devre olmas

keserek sistemi korur.

ek Sigortas : T faz na ba devrenin a
ak m çekmesi durumunda, ak
keserek sistemi korur.
ef Sigortas : Fan sigortas , fan ak mlar n herhangi bir faz ndaki a
de erlere kar fan motorunu
korur.
BL1 I kl Butonu: Çal maya haz r butonuna bas ld zaman lambas yan yorsa (220 Volt) kontrol
devresi kapal r, yani; kompresör çal maya haz rd r. (C0 kontaktörü devreye girerek ba lant lar
kurar.) lk çal rma veya emniyet butonu ile durdurma yada ar za halinde, kompresörü yeniden
çal rmadan önce çal maya haz r butonuna bas lmal r.
L2 kaz Lambas : Ana motor termik rölesi ana motor ak mlar
lambas ” yanar.

kesti i anda “Ana motor termik ikaz

L3 kaz Lambas : Fan motoru termik rölesi fan motoru ak mlar
lambas ” yanar.

kesti i anda “Fan motoru ikaz

L4 kaz Lambas : Hararet rölesi çal p, 220 V devresini kesti i anda “Hararet ikaz lambas ” yanar.
d1 Zaman Rölesi: Kondensat zaman rölesi kondenstopta toplanan yo
süresini düzenler.

umun bo altma periyodunu ve

S3 Solenoidi: Kondensat solenoidi kondensat zaman rölesi taraf ndan kontrol edilerek, kondenstopta
toplanan suyun periyodik olarak tahliye edilmesini sa lar. (Solenoid valfin aç lmas .)
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d2 Zaman Rölesi: Bo ta bekleme zaman rölesi ayar presostat n çal mas na ba
olarak (Ayar
presostat devreyi kesince çal maya ba lar, ayar presostat devreyi kapay nca RESET konumuna
geçer.) kompresörün bo ta bekleme süresini kontrol eder. Bo ta bekleme zaman rölesi ayarland süre
dolarsa kompresörü otomatik olarak durdurur. (Ayar presostat n yan ra, C0 kontaktörü vas tas yla
da RESET konumuna al nabilir. C0 kontaktörü ba lant
keserse, RESET konumuna geçer.)
S1 Solenoidi: Ayar presostat devreyi kesince, bo a alma solenoidinin ak
kesilir ve kompresör
(solenoid valfin kapanmas sonucunda) bo a geçer. Ayar presostat devreyi kaparsa, bo a alma solenoid
valfi çal r ve kompresörü yüke geçirir.
d3 Zaman Rölesi: ld z-üçgen zaman rölesi, ana motorun faz ba lant
n YILDIZ’dan ÜÇGEN’e
dönü ümünü düzenler. Ana kontaktör ve y ld z kontaktör devreleri kapal iken çal maya ba lar ve
ayarland süre sonunda üçgen kontaktörün devresini kapar. Üçgen kontaktör devreye girince, y ld z
kontaktör devreden ç kar. Kompresörün her durdurulu unda, y ld z-üçgen zaman rölesi RESET
konumuna geçer.
SB Butonu: Sürekli/Otomatik çal ma seçim butonu, ünitenin SÜREKL ve OTOMAT K çal ma
sistemlerine göre çal mas düzenler. Bo ta bekleme zaman rölesi sürekli sistemde devreden ç kar r.
SSB Butonu: Start/Stop butonu kompresörü çal rmak veya durdurmak için kullan r. lk
çal rmada, emniyet butonu ile durdurduktan sonra veya ar za nedeni ile otomatik olarak
durdurulduktan sonra, üniteyi çal rmak için Start/Stop butonu Start’a al nmadan önce çal maya
haz r butonuna bas lmal r.
ES Kilitli Butonu: Emniyet butonu, acil durumlarda kompresörü durdurmak için kullan r,
bas ld nda kilitlenir ve kilitinden kurtar lmad kca kompresör çal maz.
NOT: Acil (Tehlikeli) bir durumda kompresör stop etttirilirse, ar za veya uygunsuzluk giderilmeden
kompresöre yol verilmemelidir. O nedenle, emniyet butonu kilitli tutulur.

•
•
•
•

PA Presostat : Ayar presostat kompresörün bas nç ayar n yap lmas
gerekti inde bo a geçirilmesini sa lar. Bo a alma solenoidini kontrol eder.

ve gerekti inde yüke,

PE Presostat : Herhangi bir nedenle ya ay
depo bas nc maximum çal ma bas nc (belirli bir
tolerans aral d nda ) a arsa, emniyet presostat 220 Volt kontrol devresini (C0 kontaktörünün bobin
ak
) keserek, kompresörü stop ettirir.
M1 Ana Motor: Kompresörü çal
r, havan n bas lmas için gerekli enerjiyi sa lar. IP54 (koruma)
tipi standard asenkron motordur. Kalk ta (6 saniye kadar) 380 Volt / YILDIZ tipi (üç) faz ba lant
çal r, normal çal mas 380 Volt / ÜÇGEN tipi (üç) faz ba lant ile sürdürür.
M2 Fan Motoru: Fan çal
r. 380 Volt / YILDIZ tipi (üç) faz ba lant
tipi standard asenkron motordur.

ile çal an, IP54 (koruma)
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KKAT!
Elektrik sistemi ile ilgili kontrolleri uzman olmayan ki ilere yapt rmay n. Görevlendirilen
personel kesinlikle elektrik kumanda elemanlar , ba lant lar ve devre emas
üzerinden kontrol etmesini bilen bir ki i olmal r.
Elektrik sistemi ar zalar n giderilmesi garanti süresince TAHA yetkili personeline
rak lmal r. Garanti süresi dolsa dahi, makinan n emniyeti ve performans n
korunmas aç ndan, bak m, onar m ve parça de tirme i lemlerini TAHA
yetkili servisine yada servis personeline yapt rman tavsiye ederiz.

* IEC STANDARTLARINA GÖRE EBEKE BA LANTISI
daki tabloda kompresör ünitesini 380 Volt / 3 faz + Nötr ba lant ile ebekeye ba layaca z
minimum kablo kesitleri verilmi tir. Ayr ca ebeke ba lant nda kullan lmas gereken gecikmeli sigorta
ak mlar da tabloda verilmi tir.

Ünite
RSN 40
RSN 50
RSN 60

NYY Kablo
25 mm2
25 mm2
35 mm2

ebeke Ba lant

Sigorta
80 Amper
100 Amper
125 Amper

n Yap lmas

Elektrik kutusu ( alter) kapa
ç kar p, haz r kablo rakorlar kullanarak, ebeke kablolar elektrik devre
emas nda gösterildi i gibi ba lay n. Kablolar ve sigortalar standardlara uygun olmal r. Daha sonra elektrik
kutusu kapa
tekrar kapat n. (Bak. Tesis prosedürü.)

(*) IEC : Uluslararas Elektroteknik Komisyonu.
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KONTROL PANEL (150130)
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EM
ra
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728-

REGÜLATÖRÜ PARÇA L STES
Parça Ad
Parça No.

Emi Adaptörü
sa Devre Vafi
mbus C vata
Yayl Rondela
Klape
Burç
O-Ring
Yay
Conta
Ba lang ç Valfi
Yay
Regülatör Gövdesi
Blöf Memesi
Klape Mili (Piston)
Burç
Keçe
Diyafram
Diyafram Deste i
Yayl Rondela
mbus C vata
Yay
Kapak
Diyafram Kapa
Yayl Rondela
mbus C vata
Kontra Somun
Yay Kovan
Segman

C20600/167
C20600/118
95018/200
95179/6
C20600/164
A10218/20
95600/89
98518/9
C20600/130
C20600/129
98518/15
C20600/161
98353/5
C20600/162
A10218/20
98504/22
C20600/24
C20600/163
95179/7
95018/229
98518/10
C20600/35
C20600/23
95179/7
95018/231
95410/268
C20600/34
95650/42

Adet
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
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ra
010203040506070809101112131415161718192021-

KISA DEVRE VALF PARÇA L STES
Parça Ad
Parça No.
Gövde
Burç
mbus C vata
Yayl Rondela
Valf Taban
Conta
Piston
Keçe
O-Ring
O-Ring Tutucu
vata
Diyafram
Diyafram Deste i
Yayl Rondela
mbus C vata
Kapak
Yay
Ayar Vidas
Kontra Somun
mbus C vata
Yayl Rondela

C20600/111
A10218/19
95018/144
95179/4
C20600/119
C20600/137
C20600/115
95624/7
95600/31
C20600/5
95028/51
C20600/113
C20600/114
95179/5
95018/167
C20600/112
C20600/136
C20600/116
A3768/3
95000/230
95179/5

Adet
1
1
4
4
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
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ra
0102030405060708091011121314151617181920-

MUM BASINÇ VALF PARÇA L STES
Parça Ad
Parça No.
Kapak
Yay Kovan
Piston Yay
Kontra Somun
Gövde
Klape Yay
Klape Gövdesi
O-Ring
O-Ring Tutucusu
O-Ring
Taban Flan
M8*25 mbus C vata
M8 Yayl Rondela
O-Ring
M8 Somun
M8 Rondela
O-Ring
Klape Kafas
Piston
O-Ring

130408/01
130408/03
130408/04
130408/05
130408/08
130408/09
130408/20
130408/19
130408/11
130408/14
130408/15
130408/17
130408/16
130408/21
130408/12
130408/13
130408/18
130408/10
130408/06
130408/07

Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-4

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

ra
01020304050607080910111213-

BLOWDOWN VALF PARÇA L STES
Parça Ad
Parça No.
Gövde
Taban
Conta
Kapak
vata
Klape
Conta
lavuz
Diyafram
Diyafram Deste i
vata
Rondela
Kilitli Somun

C10663/5
C10663/4
A1442/8
C10663/10
A6779/91
C26216/99
C10663/7
C10663/3
C10663/6
C10663/8
C10663/1
A1442/4
A6711/72

Adet
1
1
1
1
6
1
1
1
1
2
1
1
1

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-5

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

ra
010203040506070809101112131415161718-

PNÖMAT K KONTROL DEVRES PARÇA L STES
Parça Ad
Parça No.
Ayar Presostat (KP-36)
Kondenstop
Kondensat Solenoid Valfi
Minimum Bas nç Valfi
Emniyet Valfi
Ya Ay
Depo
Emi Regülatörü
Pilot Valf
Separatör Kontrol Butonu
Skavenç Filtresi
Blowdown Valfi
sa Devre Valfi
Manometre
Emniyet Presostat (KP-36)
Kontrol Havas Filtresi
Bo a Alma Solenoid Valfi
Negatif Regülatör
Cyclon-3 Vida (Air End)

060-1108
130608
125573000
130408
620000-3
150306
C20600/292
98650/61
1223310901
150313
C10663
C20600/118
130201
060-1108
1221006
1255088000
98650/2
C20464/40

Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-6

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

ra
01020304050607080910111213-

HAVA VE YA
Parça Ad

S STEM ELEMANLARI
Parça No.

Ya /Hava So utucusu
Fan
Minimum Bas nç Valfi
Ya Ay
Depo
Separatör
Hava/Ya Giri Borusu
Skavenç Filtresi
Cyclon-3 Vida (Air End)
Emi Regülatörü
Hava Filtresi
Skavenç Borusu
Ya Filtresi
Hava Ç
Borusu

150601
150604
130408
150306
150322
150313
C20464/40
C20600/292
150406
C11158/1015
-

Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-7

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

ra
01020304050607080910111213-

YA /HAVA SO UTUCUSU PARÇA L STES
Parça Ad
Parça No.
Radyatör (Ya /Hava So utucusu)
M6*20 C vata ve Yayl Rondela
Fan Çerçevesi
M6 Somun ve Rondela
Davlumbaz
Fan
Fan Ta
M12*30 C vata ve yayl Rondela
Fan Muhafazas
M12 Somun ve Rondela
Fan Motoru (2.2kw-1420d/dk)
M10*35 C vata ve Yayl Rondela
M10 Somun ve Rondela

150601
150602
130603
150604
150606
130605
150607-4
-

Adet
1
12
1
12
1
1
1
4
1
4
1
8
8

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-8

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-9

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

RSN 40-50-60 YEDEK PARÇA L STES (1996-1)
ELEKTR K S STEM
ra
01010102020304050607080910111213141515161717171818191920202122232425262728293031323334353637-

Parça Ad
Ana Motor (RSN 40)
Ana Motor (RSN 50)
Ana Motor (RSN 60)
Fan Motoru (RSN 40)
Fan Motoru (RSN 50, RSN 60)
Pano
Kondensat Zaman Rölesi
Bo ta Bekleme Zaman Rölesi
ld z/Üçgen Zaman Rölesi
Zaman Rölesi Soketi
Kumanda Kontaktörü
Faz Koruma Rölesi
Trafo/Devre Sigortas (W-G2A)
Trafo/Devre Sigortas (W-G6A)
Fan Sigortas (WM-G6A)
Hararet Rölesi
Hararet Rölesi Soketi
Fan Motoru Termik Rölesi (RSN 40)
Fan Mot. Termik Rölesi (RSN 50, RSN 60)
Transformatör
ld z Kontaktör (RSN 40)
ld z Kontaktör (RSN 50)
ld z Kontaktör (RSN 60)
Ana Kontaktör (RSN 40, RSN 50)
Ana Kontaktör (RSN 60)
Üçgen Kontaktör (RSN 40, RSN 50)
Üçgen Kontaktör (RSN 60)
Ana Motor Termik Rölesi (RSN 40)
Ana Motor Termik Rölesi (RSN 50, RSN 60)
Nihayet Plakas
Klemens Durdurucu
Çekmeceli Klemens
Ray Klemensi
Klemens Ray
Sigorta Ray
25*40 Kablo Kanal
40*40 Kablo Kanal
Kablo Kod-Sis’i
Klemens Kod-Sis’i
Kablo Pabucu
Helezon (Plastik)
10 mm2 NYAF Kablo
2.5 mm2 NYAF Kablo
0.75 mm2 NYAF Kablo
10 mm2 NYA Kablo
Çal ma Zaman Göstergesi

Parça No.
140401
150401
160401
130607-6
150607-4
150505
130115
130114
130113
130113/1
130107
130132
130104
150102
150104
130116
130116/1
130112
150108
140101
120101-S
125101-S
130106-S
125101-S
130106-S
125101-S
130106-S
140107
160107
150128/1
130133
130128/2
130128/1
130134/1
130134/2
130134/3
130134/4
130135
130135/1
130136/4
130138
150129/1
150129/2
150129/3
150129/6
130118

Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
4
0.18m
0.38m
1.7m
0.5m
250
8
8
0.3m
2.4m
5.2m
20m
1.4m
1

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-10

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

RSN 40-50-60 YEDEK PARÇA L STES (1996-1)
ELEKTR K S STEM
ra
383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970-

Parça Ad
Fan Termostat
Çal maya Haz r Butonu
Seçici Buton
Emniyet Butonu
Ar za Sinyal Lambas
220V Neon Lamba
0.75 mm2 NYAF Kablo
Di i Kablo Fi i
Kablo Pabucu Muhafazas
Kablo Kod-Sis’i
Helezon (Plastik)
Kontrol Paneli
10 mm2 NYAF Kablo
Motor Kablosu Spirali
Motor Kablosu Pabucu
Motor Kablosu Kod-Sis’i
0.75 mm2 Özel Kablo
Fan Motoru Kablosu
2.5 mm2 NYAF Kablo
∅36mm Kablo Rakoru
∅21mm Kablo Rakoru
∅16mm Kablo Rakoru
Helezon (Plastik)
Di i Kablo Fi i
Kablo Pabucu
Kablo Pabucu Muhafazas
Kablo Kod-Sis’i
Kablo Ba
Fixbant Kro e
Yap kanl Kablo Klipsi
KP-36 Presostat
Bo a Alma Solenoid Valfi
Kondensat Solenoid Valfi

Parça No.
130122
130125
130127
130124
130126
130126/1
150129/3
130136/3
130136/31
130135
130138
150130
150129/1
150137
130136/1
130135/2
150129/5
150129/4
150129/2
150109/1
150109/2
150109/3
130138
130136/3
130136/4
130136/31
130135
130139/2
130139/1
130139/3
060-1108
1255088000
125573000

Adet
1
1
2
1
3
4
15m
4
4
36
2m
1
11.4m
1.3m
7
24
14.5m
2.6m
0.5m
3
1
1
4m
2
8
2
24
4
4
6
2
1
1

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-11

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

RSN 40-50-60 YEDEK PARÇA L STES (1996-1)
REGÜLASYON S STEM
ra
7172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102-

Parça Ad
Emi Regülatörü
sa Devre Valfi
Manometre
Separatör Kontrol Butonu
Kontrol Havas Filtresi
Blowdown Valfi
Negatif Regülatör
Pilot Valf
R1/4”-∅10 Rakor
R1/4”-∅10 Dirsek Rakor
R3/8”-∅10 Rakor
R1/4”-∅6 Rakor
R1/4”-∅6 Dirsek Rakor
R1/8”-∅10 Rakor
∅10'luk T Rakor
R1/4”-∅4 Hortum Rakoru
R1/8”-∅4 Hortum Rakoru
R1/4”-∅6 Hortum Rakoru
R1/4” Hortum Nipeli
R1/4” Man on
R1/2”-R1/4” T
R1/4” T
Solenoid Ba lama Rakoru
Solenoid Ba lama Rakoru Somunu
R1/2”-R3/8” Redüksiyon
R1/2”-R1/4” Redüksiyon
∅10mm Paslanmaz Boru
∅6mm Paslanmaz Boru
∅10mm Bak r Boru
∅4mm Hortum
∅6mm Hortum
O-Ring (Emi Regülatörü / Vida)

Parça No.
C20600/292
C20600/118
130201
1223310901
1221006
C10663
98650/2
98650/61
130313/4
130207/8
130313/2
130313/7
130313/5
130313/8
150215
150204
150205
150208
150207
150209
130203/1
175219
150614/6A
150614/6B
130309
130203/16
130313/3A
130313/3
710M180-1
130203
130203/5
95600/93

Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
7
3
4
2
2
1
1
1
1
1
2
2m
1m
0.2m
7.5m
2.3m
1

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-12

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

RSN 40-50-60 YEDEK PARÇA L STES (1996-1)
YA S STEM
ra
103104105106107108109110111112113114115116115116117118119120121122123124125126-

Parça Ad
Ya Ay
Depo Gövdesi
Ya Ay
Depo Kapa
Ya Ay
Depo Kapak Contas
Separatör
Separatör Contas
Ya Doldurma Tapas
Ya Doldurma Tapas Contas
3/4” Küresel Vana
R3/4” Kuyruklu Dirsek
R3/4” Hortum Nipeli
3/4” Hortum
Ya Ç
Dirse i
Ya Ç
Dirse i Contas
Skavenç Filtresi
Ya Filtresi
Ya Filtre Ba
Ya Borusu (So utucu - Ya Filtresi)
Ya Hortumu (Depo - So utucu)
Ya Hortumu (Ya Filtresi - Vida)
Ya Filtresi Ba lama Nipeli
R3/4”-1 1/16” UNF12 Nipel
R1”-1 1/16” UNF12 Nipel
R3/4”-∅22 Rakor (Komple)
∅22 Yüksük
Dirsek Enjektör
Ya Gözü

Parça No.
150306/01
130306/06
130306/07
150322
130307
130306/04
130306/05
130306/02
320019
150306/31
559113/2
150301
130302
150313
C11158/1015
130311
150320/2
150310/1
150310/3
130311/3
150311/4
150311/3
150320/4K
150320/6
150314
98340/1

Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.25m
1
1
1
1
1
1.5m
1
1
1
2
1
2
2
1
1

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-13

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

RSN 40-50-60 YEDEK PARÇA L STES (1996-1)
HAVA S STEM
ra
127128129130130130131131132133133134134135136137138139140141142143144144145146147148149150151-

Parça Ad
Cyclon 3 Vida (Air End)
Panel Filtresi
Poly-V Kay
Motor Kasna (∅172mm)
Motor Kasna (∅184mm)
Motor Kasna (∅200mm)
Vida Kasna (∅134mm)
Vida Kasna (∅160mm)
Motor Kasnak Fincan
Hava Filtresi (RSN 40, RSN 50)
Hava Filtresi (RSN 60)
Filtre Kovan (RSN 40, RSN 50)
Filtre Kovan (RSN 60)
Emi Hortumu
Hortum Kelepcesi
Emniyet Valfi
Minimum Bas nç Valfi
Viktolik Kaplin Kelepcesi
Viktolik Kaplin Contas
Viktolik Kaplin C vatas
Viktolik Kaplin C vatas Somunu
Hava Borusu (MBV-So utucu)
Kondenstop
Kondenstop Ba
Kondenstop O-Ring’i
Kondenstop Alt Kab
Kondenstop Man onu
Hava Ç
Borusu
Hava Ç
Flan
130’luk Flan
130’luk Flan Contas

Parça No.
C20464/40
87848/9
150404/L12
150402/172
150402/184
150402
150403/134
150403
150402/1
150406
175406
150407
175407
150407/1
150409
620000-3
130408
130303
130304
130305
130305/1
150411
130608
20301-C
4H-091
20302
130608/11
150610
130613
130601/2
130601/3

Adet
1
0.8m2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10
5
10
10
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-14

TAHA

RSN 40-50-60 Kullanma K lavuzu

RSN 40-50-60 YEDEK PARÇA L STES (1996-1)
AS VE KAPORTA AKSAMI
ra
152153154155156157158159160161162163163164165166167-

Parça Ad
Komple asi
Komple Kaporta
Elektrik Kutusu
Elektrik Kutusu Kapa
Ses Damperi
Emi Kaportas Delikli Sac
zolasyon Süngeri
zolasyon Dö eme Bezi
Kaporta Fitili
Ara asi
Titre im Takozu
Motor asisi (RSN 40, RSN 50)
Motor asisi (RSN 60)
Motor Gergi C vatas
Ya Filtre Ta
vata Kovan
Kaporta Sabitleme Pimi

Parça No.
150503-K
150510-K
150504
150507
130611
150510/2
150519
150525
150526
150520
150521
150501
160501
150502
130528
150518
150522

Adet
1
1
1
1
1
1
0.3m3
8m
20m
1
4
1
1
2
1
18
6

RSN 40-50-60 YEDEK PARÇA L STES (1996-1)
SO UTMA S STEM
ra
168169170170171171172172173173174-

Parça Ad
Radyatör (Ya /Hava So utucusu)
Fan Çerçevesi ve Davlumbaz
Fan (RSN 40)
Fan (RSN 50, RSN 60)
Fan Ta
ve Muhafazas (RSN 40)
Fan Ta
ve Muh. (RSN 50, RSN 60)
Fan Ba lama Kapa (RSN 40)
Fan Ba lama Kapa (RSN 50, RSN 60)
Fan Mesafe Bilezi i (RSN 40)
Fan Mesafe Bilezi i (RSN 50, RSN 60 )
Fan Ta
Lasti i

Parça No.
150601
150602
140604
150604
140606-K
150606-K
130615
150615
130616
150616
130606/10

Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3m

Çe itli Resimler ve Parça Listeleri VII-15

