KÄYTTÖ– JA HUOLTO-OHJE

CUBE-10-270-ES

CUBE-10-270

CUBE-10-ES

KO-CUBE-4402-FI

CUBE-10

YLEISTÄ
SISÄLLYSLUETTELO
Varoitusmerkinnät…………………………………………………………….2
Turvallisuusohjeet…………………………………………………………….3
Nimitykset ja kompressorin asennus………………………………..……...4
Tekniset tiedot………………………………………………………………...5
Valvontalaitteet ja asetukset……..…………….……………………………6
Valvontatoiminnot…………...……..…………………………………………8
Toimintaperiaate ………………..………………………………………….. .9
Käyttöönotto………………………………………………………………….. 9
Huolto……………………………………………………………………….. ..10
Häiriöiden selvittäminen……………………………………………………. 12
Kytkentäkaaviot……………………………………………………………… 13

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ
Kompressorin mukana toimitetaan seuraavat asiakirjat, osat ja tarvikkeet:
-Käytäjänopas
-Vaimennuselementit
-Ohjauskaapin avain
-Öljyn/lauhteen poistoletku
Tarkista yllmainittu toimituksen sisältö huolellisesti heti laitteen saapumisen jälkeen.
Myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei voida hyväksyä.

TOIMITUSTILA
Jokainen kompressori on huolellisesti koekäytetty tehtaalla ja ne toimitetaan asennusvalmiina ja käyttökunnossa.
Ensiasennusöljynä on SHELL CORENA D46
TAKUUEHDOT
Jokainen Fini-ROTAR kompressori testataan huolellisesti ja niille myönnetään takuu 24 kk ajalle
alkaen toimituspäivästä
Takuun voimassaolo edellyttää, että kompressori on asennettu ja sitä huolletaan tämän ohjeen
mukaisesti ja että ostaja on suorittanut hänelle kuuluvat velvoitteensa.
Valmistus– tai raaka-ainevirheen johdosta vioittuneet osat korjataan tai korvataan uusilla veloituksetta, mutta asennus– ja matkakustannuksista vastaa kompressorin omistaja.
Takuu ei kata kuluvia tarvikkeita ja osia kuten suodattimia ja hihnoja eikä kuljetuskustannuksia tai
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä johtuneiden vikojen tutkimuskustannuksia. Valtuutetun
edustajamme päätös kustannusten hyväksymisestä takuuseen on lopullinen. Takuusta ei korvata
välittömiä eikä välillisiä materiaali– tai henkilökustannuksia.
Takuun edellytyksenä on, että laitteeseen ei tehdä pienintäkään muutosta ja että siinä käytetään
vain alkuperäisiä, valmistajan hyväksymiä varaosia ja tarvikkeita.
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VAROITUSMERKINNÄT
YLEISTÄ

Ruuvikompressorit on tarkoitettu raskaaseen ja jatkuvaan teollisuuskäyttöön. Ne ovat erityisen sopivia teollisuus- ja muihin käyttöihin, joissa vaaditaan korkeaa kuormitettavuutta ja pitkiä kuormitusjaksoja.
Kompressori on sijoitettava ja sitä on käytettävä sekä huollettava tämän käyttö– ja huolto-ohjeen mukaisesti.
Pidä tämä ohjekirja huolellisesti tallessa ja helposti saatavilla koko kompressorin käyttöiän.
Ennen huollon ja osien tilaamista on hyvä varmistaa kompressorin malli ja sarjanumero ohjekirjan kannessa
olevasta tarrasta tai laitteessa olevasta konekilvestä.
Laitteelle on syytä nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii, että sen käyttö ja huolto on asianmukaista ja tilaa tai
tekee määräaikaishuollot ajoissa. Vastuuhenkilön mahdollisesti vaihtuessa hänelle on luovutettava ohjekirjan

OHJEKIRJASSA KÄYTETYT VAROITUS– JA HUOMIOMERKIT

Ohjekirjassa käytetään lukemisen helpottamiseksi oheisia varoitusmerkkejä symboloimaan niiden kuvauksessa annettuja varoituksia, ohjeita ja lisätietoja. Merkit on sijoitettu reunapalstaan joko ohjetekstin kohdalle, kuvaan tai sivun yläosaan, jolloin merkki on voimassa koko sivun kattavasti. Lue merkkien kuvaukset huolellisesti.

VAROITUS
Tärkeää huoltotietoa, vaarallinen tilanne,
turvallisuusvaroitus, onnettomuuden ennaltaehkäisy ja / tai muuten hyvin tärkeää tietoa.

IRROITA SÄHKÖVERKOSTOSTA
Toimenpiteiden ehdottomana edellytyksenä
on, että kompressori on irrotettu sähköverkostosta.

PYSÄYTÄ KOMPRESSORI
Toimenpiteiden ehdottomana edellytyksenä
on, että kompressori on pysäytettynä.

AMMATTIHENKILÖN TEHTÄVÄ
Toimenpiteen saa suorittaa vain riittävän
asiantuntemuksen ja ammattitaidon omaava henkilö.

KOMPRESSORISSA KÄYTETYT MERKIT

Kompressoriin on merkitty useita merkkejä, joiden tarkoituksena on muistuttaa ohjeista, varoittaa vaaratilanteista ja ehdottomasti kieltää vaaralliset toimenpiteet: Noudata näitä varoituksia.

Vaara! Kuuma!

Kielto! Älä avaa luukkuja kompressorin
ollessa kytkettynä sähköverkostoon!

Vaara! Sähköisku!

Vaara! Kuumaa tai vaarallista kaasua voi purkautua!
Vaara! Paineastia!

Kielto! Käytä hätäpysäytyksiin laitteen
hätäpysäytysnappia, ei verkkokytkintä!

Kielto! Älä käytä vettä sähkölaitteiden
tulipalon ehkäisyssä!

Vaara! Liikkuvia tai pyöriviä osia!
Pakollinen! Lue käyttö– ja huolto-ohje!
Vaara! Huoltotyö meneillään!

2

Rotar Cube (Easy Tronic II) - Cod. 19796100 - 1 painos - 04/2003-FI

TURVALLISUUSOHJEET
MITÄ ON TEHTÄVÄ:

1. Varmistu, että laitteen arvokilpeen merkitty jännite vastaa käyttämäsi sähköverkoston jännitettä ja että kytkentäkaapeli on riittävän vahva.
2. Tarkista voiteluöljyn määrä aina ennen käynnistystä.
3. Opettele hallintalaitteiden ja –kytkimien käyttö. Huomioi erityisesti hätäpysäytyskytkimen käyttö.
4. Varmistu aina ennen huoltotöitä, että kompressori on kytketty irti sähköverkostosta tahattoman käynnistymisen estämiseksi ja että öljynerotussuodattimessa tai –säiliössä ei ole painetta.
5. Varmistu aina huolto ja korjaustöiden jälkeen, että kaikki irrotetut osat on oikein asennettu.
6. Huolehdi, että lapset tai eläimet eivät pääse ilman valvontaa kompressorin lähelle.
7. Lue myös paineilmaa käyttävien laitteiden ohjeet, joissa on rajoituksia ilman paineesta ja laadusta.
8. Huolehdi, että sijoituspaikan lämpötila pysyy + 5 …+50 C rajoissa ja että ilmanvaihto on riittävä.
9. Sijoita kompressori siten, että sen jäähdytysilmasäleikköjen etäisyys seinistä on vähintään 0,8 m (ks. kuva
2).
Kompressoria ei saa sijoittaa räjähdysvaaralliseen tilaan.
10. Käytä hätäpysäytysnappia kompressorin pysäyttämiseen vain hätätilanteissa.
11. Pyytäessäsi neuvoja tai tilatessasi varaosia katso kompressorin malli ja sarjanumero sen arvokilvestä tai
ohjekirjan kannesta.
12. Suorita huolto-ohjeen mukaiset tarkastukset ja tehtävät aina ajallaan.

MITÄ EI SAA TEHDÄ:

1. Varo koskettamasta kompressorikaapin sisällä olevia kuumia osia, letkuja ja putkia.
2. Älä jätä mitään palavia tai nylon materiaaleja tai vaatteita kompressorin sisälle tai sen päälle.
3. Älä siirrä tai kuljeta kompressoria, jonka paineilmasäiliö on paineistettu.
4. Älä käytä kompressoria, jos verkkokaapeli tai sen liitokset ovat vahingoittuneet.
5. Kompressoria ei saa sijoittaa kosteisiin tai pölyisiin tiloihin.
6. Älä koskaan suuntaa paineilmasuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti.
7. Älä anna asiantuntemattomien henkilöiden käyttää kompressoria, anna aina riittävä opastus.
8. Varo vahingoittamasta jäähdytyspuhaltimia, jotka vioituttuaan saattavat käytön aikana rikkoutua.
9. Älä koskaan käytä kompressoria, jos ilmansuodatin ei ole asennettuna.
10. Älä säädä varoventtiiliä tai kompressorin automatiikan asetuksia.
11. Älä käytä kompressoria, jos sen huoltoluukut ovat auki tai paneeleja on irti. Tapaturmavaaran lisäksi jäähdytys ei toimi tarkoitetulla tavalla.

KOMPRESSORIN TYYPPIKILPI:

Kompressoriin on asennettu CE-merkinnällä varustettu tyyppikilpi, joka sisältää seuraavat tiedot:
1. Tiedot valmistajasta
2. CE-merkintä ja valmistusvuosi
3. TYPE: kompressorin mallimerkintä, CODE: kompressorin rakennekoodi, SERIAL N.: sarjanumero.
Mainitse nämä tiedot aina kompressoria koskevissa tiedusteluissa.
4. Kompressorin tuotto, l/min (tai cfm)
5. Maksimipaine , bar (tai psi) ja melutaso dB(A)
6. Liitäntäjännite (V), taajuus (Hz), nimellisvirta (A), teho (Hv ja kW), pyörintänopeus (1/min).
7. Muita hyväksymismerkintöjä.
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NIMITYKSET JA ASENNUS
NIMITYKSET, kuva 1
1.
2.
3.
4.

Sähkökaappi
Ohjauskeskus
Öljynjäähdytin
Ilman jäähdytin vain
CUBE 10 mallissa
5. Öljynsuodatin
6. Imuilman suodatin

7. Imusäädin
8. Ruuvikompressori
9. Sähkömoottori
10. Öljynerotussuodatin
11. Minimipaineventtiili
12. Öljynerotussäiliö

PAKKAUS JA LAITTEEN KÄSITTELY

Tarkista pakkauksen ulkopuolinen kunto heti sen
saavuttua ja avaa pakkaus epäilyttävissä tapauksissa kuljettajan läsnä ollessa. Reklamoi kuljetuksen suorittajalle välittömästi mahdollisista kuljetusvaurioista merkitsemällä ne rahtikirjaan.
1. Laite on suojattu vahvalla pakkauskartongilla,
joka on sidottu vanteilla. Katkaise vanteet varovasti ja nosta kartonki pois.
2. Tarkista silmämääräisesti, että mitkään osat eivät ole vioittuneet ja että kaikki tarvikkeet ovat
mukana, ks. s.1.
3. Nosta kompressoria trukilla ja asenna mukana
toimitetut vaimennintyynyt jalkojen kulmissa oleviin reikiin.
4. Siirrä kompressori varovasti sijoituspaikalleen.
5. Pidä pakkaus tallessa ainakin takuuajan ja hävitä materiaalit sitten voimassaolevien jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti.

KOMPRESSORIN SIJOITUS, kuva 2

Sijoituspaikan tulee täyttää seuraavat vaatimukset ja lisäksi
tilaan liittyvät sähkö– ja käyttöturvallisuusmääräykset.
1. Mahdollisimman puhdas ja pölytön ympäristö
2. Tuloiman tulisi myös olla mahdollisimman puhdasta, kuivaa
ja viileätä.
3. Hyvä ilmavaihto, niin että laitteen käydessä ympäröivän ilman lämpötila ei koskaan ylitä 45 C. Huolehdi myös että
laitteen seisoessa lämpötila ei laske alle +5 C.
4. Asenna tarvittaessa poistoilmapuhallin seinään mahdollisimman korkealle. Esim. tuote n:o 020041000, teho 2 m3/h,
tai tuote n:o 020042000, teho 4 m3/h
5. Oheinen mitoitus on vain suuntaa-antava, mutta pyri noudattamaan sitä ja huomioi laitteen jäähdytysilma-aukkojen
etäisyys esteistä min. 0,5 m sekä huoltotöiden vaatima tila.
6. Huomaa, että mahdollisesta kuivaimesta säiliöstä tai suodattimista poistettava lauhdevesi on öljyistä eikä sitä saa
johtaa viemäriin. Vesi on kerättävä astiaan asianmukaista
hävittämistä varten tai asenna erillinen lauhdeveden öljynerotin, tuote n:o 0482030000. Vettä ei saa laskea lattialle, josta se höyrystyy uudelleen imuilman joukkoon.

SÄHKÖKYTKENTÄ, kuva 3

Liitäntäkaapelin tulee olla riittävästi mitoitettu, ks. tekn. tiedot ja
siinä tulee olla 3 vaihejohtoa ja suojamaajohto.
Kytkimessä on ehdottomasti oltava sulakkeet tai automaattinen
ylikuormitussuoja. Kytkin on sijoitettava vähintään 1, 7 m korkeudelle ja paikkaan, joka on aina esteettömästi käsillä.
Tee kytkennät vähintään IP 44 mukaisiksi.
HUOM: Ks. oheisesta taulukosta riittävä kaapelin poikkipinta.
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TEKNISET TIEDOT
ROTAR-CUBE malli

Yksikkö

CUBE 5
Suorakäynnistyksellä

CUBE 7
YDkäynnistimellä

CUBE 10
YDkäynnistimellä

A - Tekniset ominaisuudet
Jännite ja taajuus

V / Hz

400/50

400/60

400/50

400/60

400/50

400/60

Ohjausjännite ja taajuus

V / Hz

230/50

230/60

230/50

230/60

230/50

230/60

Paine
Ruuvikompressoriyksikkö

bar

10

malli

10

10

FS26TFC

10

10

FS26TMC

10

FS26TFC

Kompressorin pyörimisnopeus

1 / min

2150

2600

2890

3428

4310

5130

Ilman tuotto

l / min

460

600

670

685

1050

1180

Voiteluöljyn määrä

l

3,5

3,5

3,5

Voiteluöljyn lisäysmäärä

l

0,5

0,5

0,5

Maksimi ilman lämpötilan nousu

C

16

16

Lämmön tuotto

kJ / h

13680

18800

25600

Puhaltimen teho

m3 / h

670

670

1060

Jäännösöljypitoisuus ilmassa

mg/ m3

4

4

4

malli

112 MC/4

112 MC/2

112 MC/2

Sähkömoottorin teho

kW

4,0

5,5

7,4

Liitäntäteho

kW

4,0

5,5

7,5

Sähkökaapin suojausluokka

IP

54

54

54

F

F

H

Sähkömoottorin tyyppi

Moottorin eristysluokka
Virta täydellä kuormalla

A

10

10

10,3

11,8

15,2

16,3

Käynnistysvirta

A

52

52

23

22

34

36,3

Maks. käynnistystiheys
Ympäristön lämpötila maks.
Melutaso dB (A) / 1m

1/h

10

10

10

C

50

50

50

63

dB(A)

68

65

68

70

70

B - Varolaitteet
Kompressorin maksimilämpötila
Varoventtiilin avautumispaine

C

110

110

110

bar

14

14

14

Moottorin suojaustapa

terminen ylivirtasuojakytkin

C - Mitat ja painot
Mitat

mm

Paino

kg

96

99

100

Paineilmaliitäntä

R

1/2”

1/2”

1/2”

570 x 630 x 800

570 x 630 x 800

570 x 630 x 800

D - Sähköliitäntä
kW

4

4

5,5

5,5

7,5

7,5

A

10

11

10,6

11,6

16,5

18

mm 2

7G1,5

7G1,5

7G1,5

7G1,5

7G2,5

7G2,5

Suojareleen asetus

A

10,5

11,8

6,8

7,5

10,5

11,5

Kytkimen nimellisvirta, min.

A

20

20

20

20

25

30

Sulakkeet

A

25

25

25

25

30

32

Liitäntäteho
Virran kulutus
Liitäntäkaapelin vahvuus
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VALVONTALAITTEET JA ASETUKSET
OHJAUSKESKUS, kuva 4

Koneen voimayksikkö valvoo kaikkia kompressorin ”virta päälle - pois - toimintoja”. Lisäksi se antaa viestejä mahdollisista koneen ongelmatilanteista ja tietoja käyttöajoista sekä
huoltotoimien ajankohdista.
1. Digitaalinen näyttöruutu
2. OK näppäin: vahvistus (katso ”Muutettavissa olevat
Parametrit”)
3. Nuoli näppäimet: vierittävät valikon vaihtoehtoja
4. Hälyytysvalot: mikäli valo syttyy ja kompressori pysähtyy mahdollisesti, niin se tarkoittaa, että huototoimia
tarvitaan tai järjestelmässä on tapahtunut virhetoiminto.
Katso kohdasta ”Hälyytys viestit” oikean huoltotoimen
valitsemiseksi.
5. Reset näppäin: poistaa hälyytyksen (Katso kohdasta
”Hälyytys viestit”)
6. (ON) Päälle - näppäin1: kytkee virran koneeseen. Koneen virran kytkentä on jaettu kolmeen vaiheeseen:
• odota käynnistymistä: (STAND BY- ODOTTAA) viesti on näytöllä. Mikäli kompressori pysäytettiin, se vaatii
15 sekuntia; muutoin se jää odottamaan kunnes painekytkin vaatii lisää ilmaa.
• Käynnistys: kompressori on käynnistymässä ”tähti-vaiheessa”: (EMPTY - TYHJÄ) viesti on näytöllä.
• Toimintajakso: vaihto ”tähdestä” ”kolmioon” viiden sekunnin kuluttua. Kahden sekunnin kuluttua, mikäli an
turi sitä vaatii, kuormitus magneettiventtiili toimii ja (LOAD - KUORMITUS) viesti on näytöllä.
HUOM: Nämä vaiheet koskevat kompressoreita, joissa on kaukokäynnistys. Suoraan käynnistyvät kompressorit käynnistyvät välittömästi (STANG BY) vaiheen jälkeen.
7. (OFF) Päältä – näppäin 0: kytkee virran pois koneesta. Kuormitus magneettiventtiili kytketään päältä, tyh
jennysjakso alkaa, vilkkuva (EMPTY TYHJENNÄ) viesti on näytöllä. Kun tyhjennysjakso on suoritettu
kompressori pysähtyy ja ”Off - päältä” viesti on näytöllä.
8. Hätäpysäytyskytkin: kompressorin pysäyttämiseksi sitä saa käyttää vain siinä tapauksessa, että sitä to
della tarvitaan.

TOIMINTAJAKSOT

Automaattinen käynti
• Painekytkin valvoo kompressorin toimintaa pysäyttäen koneen, kun maksimipaine on saavutettu ja käyn
nistää sen jälleen, kun paine on laskenut minimiasetusarvoon. Kuitenkin koneen pysäytyksessä on viive
niin, että se ei tapahdu aivan samalla hetkellä kuin maksimipaine saavutetaan, vaan tietyn ajan kuluttua,
jonka aikana ilmaa ei oteta sisään (katso kohta 7 yllä olevassa kappaleessa)
• Vakioasetus on 20 sekuntia, mutta suositellaan tarkistettavaksi ettei käynnistysten määrä tunnissa ylitä
enimmillään 10 käynnistystä. Mikäli arvoa pitää nostaa, on suositeltavaa jatkaa kevennetyn (kuormattoman)
käyntijakson aikaa (katso kohta 7 kappaleessa ”muutettavissa olevat parametrit”).

PAINEENSÄÄDIN

On suositeltavaa asentaa paineilmaverkostoon tai sen ulosottoihin paineensäädin, jolla käytettävän ilma paine
voidaan säätää tasaiseksi käyttötilanteeseen sopivaksi.

KAUKOKÄYNNISTYS/PYSÄYTYS

• Kompressori voidaan käynnistää ja pysäyttää myös käyttäen ohjelmallista ”kaukosäätöä” (kaukosäätö toi
mii vain, jos koneen valvontayksikkö on asetettu asentoon ”ON” ).
• Tätä toimintoa voidaan käyttää ohjauskeskuksessa olevan ”kauko” päätteen kautta. Tässä tapauksessa
käsikytkimet eivät toimi. Mikäli kompressori käynnistyy odottamatta, lähellä sattumoisin olevat henkilöt voivat joutua vaaraan tai loukkaantua. Tässä mielessä SEN KÄYTTÖ EI OLE YLEISESTI OTTAEN SUOSITELTAVAA . Valmistaja ei ole vastuussa mahdollisesti syntyvistä vahingoista.
• Muutoksia saa tehdä vain riittävän asiantuntemuksen ja ammattitaidon omaava henkilö.

MUUTETTAVISSA OLEVAT PARAMETRIT
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Painamalla OK näppäintä koneen ollessa pysähtyneenä (OFF) käyttöparametrien valikko ilmestyy näytölle; tietyissä tapauksissa vaaditaan salasana muutosten tekemiseksi. Valikkoa vieritetään ( ) ja ( )
näppäimillä.
0. Valvontayksikön ID (hoidon salasana):valitsee valvontayksikön tunnistus koodin; mikäli useita kompres
soreja on kytketty samaan RS485 linjaan, niin voidaan valita useita salasanoja (ID).
1. Esihälytyksen aikaviive (hoidon salasana): Kone seuraa jatkuvasti käyttötunteja ja niitä lasketaan alaspäin
automaattisesti. Kun laskenta saavuttaa arvon 0, valvontayksikkö antaa Huoltohälytyksen. Laskuri, jonka
edessä on (–) merkki osoittaa kuinka monta tuntia on kulunut viimeisestä huoltohälytyksestä; ( ) ja ( ) näppäimillä voidaan asettaa uusi arvo (uuden arvo asettaminen ohittaa edellisen huoltohälytyksen laskennassa).
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VALVONTALAITTEET JA ASETUKSET
2. Hälytyshistoria (salasanaa ei tarvita): Tätä valikkoa voidaan käyttää näyttämään 30 viimeistä hälytystä.
3. Lämpötilan esihälytys (tehtaan salasana): Tätä valikkoa käytetään lämpötilaeron (”delta” Celsius asteissa)
asettamiseen ja joka liittyy maksimihälytyslämpötilaan; arvo voidaan asettaa 1 ja 20 välille. Esimerkki: Jos maksimilämpötila on +120 C ja ero on 10 C, niin maksimilämpötilan esihälytys saadaan 110 C lämpötilassa.
4. Maksimilämpötila (tehtaan salasana): Tätä valikkoa käytetään korkeimman sallitun lämpötilan asettamiseen;
asettelualue on 0 ja 150 C välillä.
5. Minimilämpötila (tehtaan salasana):Tätä valikkoa käytetään matalimman lämpötilan asettamiseen; asettelu
alue on 0 ja -14 C välillä.
6. Puhaltimen lämpötila (hoidon salasana): Tätä valikkoa käytetään jäähdytyspuhaltimen käynnistyslämpötilan
asettamiseen; asettelualue on 0 ja 150 C välillä. Puhallin käynnistyy asetetussa lämpötilassa. Hystereesi on
kiinteä 10 C.
7. Kuormittamattoman käynnin jakso (hoidon salasana): Tätä valikkoa käytetään muutettaessa kuormittamat
toman käynnin jakso pituutta; asettelualue on 1 ja 250 sekuntia.
8. Automaattinen käynnistys (hoidon salasana): Mikäli tämä parametri aktivoidaan, se sallii käynnistymisen au
tomaattitilassa; kompressori käynnistyy automaattisesti sähkön syöttöhäiriön jälkeen. Mikäli kompressori käynnistyy odottamatta, lähellä sattumoisin olevat henkilöt voivat joutua vaaraan tai loukkaantua. Tässä mielessä
sen käyttö ei ole yleisesti ottaen suositeltavaa .
9. Sisäinen vaihejärjestys (hoidon salasana): Tämä parametri sallii sisäisen vaihejärjestyksen valvonnan tai es
tää sisäisen valvonnan ja aktivoi vaihejärjestyksen valvonnan sisääntulon liittimissä.
10 Kieli (salasanaa ei tarvita): Tätä parametria käytetään näytölle tulevien viestien kielen valinnassa; valittavissa
on 5 kieltä ( Englanti, Ranska, Saksa, Italia ja Espanja).
11 RS485 käyttö (salasanaa ei tarvita): Tätä parametria käytetään sallimaan tiedon siirto käyttämällä RS485
väylää ja automaattisesti estämään siirto RS232 väylällä.
12 Paineanturi (hoidon salasana): Sallii ”4 – 20 mA” sisääntulon, johon paineanturi on kytketty. Tämä parametri
aktivoituna painemittaus näkyy näytöllä. Kuluneen ajan (tunnit ja minuutit) näyttämiseksi paina ( ) näppäintä;
näyttö palautuu paineen mittauksen näyttöön automaattisesti 20 sekunnin kuluttua. Tämän parametrin salliminen muuttaa ulkoisen painekytkimen liittimien toimintaa ja ne vaihtuvat öljynpoistimen minimipainekytkimen sisääntuloksi; tässä tilanteessa kompressorin uudelleen käynnistyminen on estetty, mikäli paine öljynpoistimessa
on korkea.
13 PSI/BAR (salasanaa ei tarvita): Valitsee näytöllä näytettävän paineen yksikön.
14 Kuormitus/toimintapaineen asetusarvo (salasanaa ei tarvita): Tätä parametria käytetään sen paineen asettamiseen, jossa kompressorin täytyy pysähtyä; mikäli invertterikäyttö on sallittuna niin se osoittaa sitä käyttöpainetta, jossa invertteri alkaa moduloida ulostuloa pitääkseen paineen tasaisena.
15 Ei kuormitusta / toimintapaineen eron (differentiaalin) asetusarvo (salasanaa ei tarvita): Osoittaa painet
ta, jossa valvontayksikkö sallii kompressorin uudelleen käynnistymisen. Esimerkiksi, mikäli asetettu ero on 1 bar
ja maksimi käyttöaine on 9 bar niin se tarkoittaa, että kompressori pysähtyy 9,5 bar ja käynnistyy uudelleen 8,5
bar paineessa.
16 Maksimipaine (hoidon salasana): Tämä parametri asettaa korkeimman sallitun käyttöpaineen eli maksimipai
neen kohdassa 14 mainitulle paineelle.
17 Maksimihälytyspaine (tehtaan salasana):Tämä parametri asettaa korkeimman paineen, jossa hälytys
laukeaa valvontayksikössä.
18 ”Kauko”paine (hoidon salasana):Tämän parametrin salliminen jatkaa paineen ja suhteellisten hälytysten
osoitusta näytöllä, mutta kompressorin käynnistymistä valvoo ulkopuolinen painekytkin.
19 Kuormituksen viive (tehtaan salasana): Tämä parametri asettaa viiveen sekunneissa siitä hetkestä, kun
käynnistymisjakso loppuu siihen hetkeen, jolloin ilman magneettiventtiili saa virtaa.

KÄYTÄ AINA ( ) JA ( ) NÄPPÄIMIÄ ARVON VALINTAAN JA VAHVISTA SE OK:lla
MUUTETTAVISSA OLEVAT PARAMETRIT
Öljyn lämpötilan esihälytys (differentiaali) C
Maksimi öljyn lämpötila
C
Minimi öljyn lämpötila
C
Kuormittamaton (EMPTY) aika
sek
Huollon esihälytys
tuntia
Puhaltimen lämpötila
C
Automaattinen käynnistys
Paineanturi
PSI/BAR
Kuormitus/toimintapaineen asetusarvo bar
Ei kuormitusta / paine-eron asetusarvo bar
Korkein sallittu paine
bar
Maksimihälytyspaine
bar
Kuormituksen viive (CHARGED)
sek
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Min.
0
0
-14
1
0
0
YES
YES
PSI
0
0
0
0
0

Max.
20
150
0
250
32768
150
NO
NO
BAR
15
15
15
16
200

Standard
5
110
-7
20
3000
65
NO
NO
BAR
10
8,5
11
13
10

VALVONTALAITTEET JA ASETUKSET
MUUTETTAVISSA OLEVAT PARAMETRIT
Sisäisen vaihejärjestyksen valvonta
Kieli
Näytä kontrastin taso
Salli RS485 käyttö

Min.
YES

Max.
NO

1
YES

20
NO

Standard
YES
ITA
5
YES

VALVONTATOIMINNOT
HÄLYTYSVIESTIT

Ohjauskeskus ilmoittaa häiriöistä ja asetettujen rajoitusten ylityksistä punaisella hälytysvalolla ja kyseisen hälytyksen tila ilmestyy digitaaliselle näytölle
Viesti näytöllä
1. Tarkista pyörimissuunta; Hälyytys saadaan siinä tapauksessa, että havaitaan vää- 30 ºC h00110 m05
rä vaihejärjestys. Kompressori ei käynnisty; toiminnan jatkamiseksi vaihda keskenään väärä pyörimissuunta
kahden sisään tulevan vaihejohdon paikkaa.
(wrong rotation)
HUOM.: Hälytyksen kuittaamiseksi laite täytyy irrottaa vaihtovirtaverkosta.
30 ºC h00110 m05
2. Tarkista lämpötila-anturi; Hälyytys saadaan kun lämpötila-anturi on viallinen
Lämpötila-anturi viallinen
(anturi on avoin tai oikosulussa). Kompressori ei käynnisty; toiminnan jatkamiseksi tar- (Temp sensor faulty)
kista liitokset ja/tai vaihda anturi. Sen jälkeen paina RESET-painiketta.
3. Öljyn lämpötila ylärajalla; Hälyytys saadaan kun havaitaan öljyn maksimilämpötila. 110 ºC h00110 m05
Kompressori ei käynnisty; toiminnan jatkamiseksi odota kunnes lämpötila laskee ohjel- Korkea öljyn lämpötila
(Max oil temp )
moidun arvon alle, paina sitten RESET-painiketta.
4. Öljyn lämpötila alarajalla; Hälyytys saadaan kun havaitaan öljyn minimilämpötila.
-10 ºC h00110 05
Kompressori ei käynnisty; toiminnan jatkamiseksi odota kunnes lämpötila nousee ohMatala öljyn lämpötila
(Min
oil temp )
jelmoidun arvon yli, paina sitten RESET-painiketta.
5. Öljyn lämpötilan ennakkovaroitus; Hälyytys saadaan kun havaitaan öljyn lämpöti- 105 ºC h00110 m05
lan ennakkovaroitus arvo (105 ºC). Kompressori käynnistyy. Kuittaa hälyytys painamal- Öljyn lämpötilan e-varoitus
la RESET-painiketta.
(Oil temp pre-alarm)
6. Sähkömoottorin terminen ylikuormitus; Hälyytää, kun moottorin terminen ylikuor74 ºC h00110 m05
mitussuoja on lauennut. Kompressori ei käynnisty. Ennen hälyytyksen vaimentamista
Moottorin ylivirtasuoja
tarkista hälyytyksen syy ja sitten kuittaa hälyytys painamalla RESET-painiketta, kun
(Motor thermal relay)
moottori on jäähtynyt.
7. Sähkömoottorin terminen ylikuormitus; Kun punaista hätäpysäytintä painetaan,
74 ºC h00110 m05
aktivoituu tämä piiri kompressorin käynnistymisen estämiseksi. Ennen hälyytyksen vai- Hätäpysäytin
(Emergency button)
mentamista vapauta hätäpysäytin kuittaa hälyytys painamalla RESET-painiketta.
8. Huoltomuistutus; Viesti kertoo käyttäjälle määräaikaishuollon lähestymisestä
74 ºC h00110 m05
(öljynvaihto, suodattimien huolt, jne.). Hälyytyksen saa kuitata vain huoltomies, joka
Määräaikaishuolto
asianomaisen huollon suoritettuaan valitsee valikosta ”Ennakkovaroitus tunnit” (”Prealarm hours”) ja asettaa arvot kuten on selostettu otsikon ”Muutettavat parametrit” alla (Routine maintenance)
– kohdassa 1.
75 ºC h00110 m05
9. Öljynerottimen painekytkin; Hälyytys saadaan kun erottimen painekytkin avautuu.
Erottimen painekytkin
Kompressori ei käynnisty; Hälyytyksen vaimentamiseksi kuittaa ensin erottimen paine- (Separator p/switch)
kytkin ja sen jälkeen paina RESET-painiketta.
10. Vika 4-20 mA (paineanturi); Hälyytys saadaan kun 4-20 mA sisääntuloon kytketty 74 ºC h00110 m05
4-20mA viallinen
paineanturi ei toimi oikein. Kompressori ei käynnisty. Hälyytyksen vaimentamiseksi
(4-20mA fault)
palauta painekytkin ensin normaali tilaan ja sen jälkeen paina RESET-painiketta.
11. Ylipaine; Hälyytys saadaan kun asetettu ylinpaine ylitetään. Kompressori ei käyn74 ºC h00110 m05
nisty. Hälyytyksen vaimentamiseksi palauta ensin paine oikeaksi ja sen jälkeen paina
Maksimi paine
RESET-painiketta.
(Max pressure)

VALVONTA- JA TURVALAITTEET, kuva 7

1. Painekytkin; käynnistää ja pysäyttää kompressorin
säiliö- tai verkostopaineen ohjaamana.
2. Varoventtiili; avautuu säädetyssä paineessa, mikäli
painekytkin tai ohjausjärjestelmä on vioittunut.
3. Minimipaineventtiili; varmistaa öljyn kierron ja kompressorin voitelun ennen kuormituksen alkamista.
4. Kompressorin lämpötila-anturi; pysäyttää käynnin,
jos maksimilämpötila 110 C ylittyy.
Rotar Cube (Easy Tronic II) - Cod. 19796100 - 1 painos - 04/2003-FI
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TOIMINTAPERIAATE
TOIMINTAPERIAATE
CUBE 5 suoralla käynnistyksellä
1. Käynnistys tapahtuu välittömästi ja 5-7 sekunnin
kuluttua kompressori tuottaa paineilmaa.
CUBE 5-7-10 YD-käynnistimellä
1. Sähkömoottori käynnistyy aluksi Y- eli ”tähti”kytkennässä, mitä kestää n. 5-7 sekuntia. Magneettiventtiili (1) on auki ja imusäädin (2) on kiinni.Sähkömoottori kytkeytyy D- eli ”kolmio”kytkentään ja täydelle teholle.
2. Samalla magneettiventtiili (1) sulkeutuu, imusäädin (2) avautuu ja kompressori imee ilmaa suodattimen (3) kautta.
3. Kompressori puristaa ilmaa öljynerotussäiliöön
(6),
4. Minimipaineventtiili estää kuitenkin virtauksen
verkostoon, kunnes sisäinen paine on 3-4 bar,
6. Mikäli öljyn lämpötila on alle 65 C, magneettiventtiili pysyy kiinni.
7. Mikäli öljyn lämpötila ylittää 65 C, magneettiventtiili avautuu ja jäähdytetty öljy palaa suodattimen
(8) ja let
kun (5) kautta kompressorille.
8. Kompressorissa (4) öljy sumutetaan imuilman joukkoon, jolloin se voitelee pyörivät osat, sitoo puristuksessa
syntyvää lämpöä ja tiivistää käyntivälykset
9. Kompressorilta paineilma-öljyseos palaa sen alla olevaan öljyerotussäiliöön (6), jonne pääosa öljystä erot
tuu pyörteisessä virtauksessa keskipakovoiman ansiosta. Ilma jatkaa erikoisrakenteiseen öljynerotussuodattimeen (10), jossa öljysumukin erottuu ilmasta muodostaen pisaroita, jotka johde-

KÄYTTÖÖNOTTO
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS
Ennen koneen ensimmäistä käynnistystä:
1. Tarkasta, että käyttämäsi sähköverkoston jännite vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua käyttöjännitettä
ja taajuutta.
2. Varmistu, että liitäntäkaapeli on oikein mitoitettu.
3. Varmistu, että seinälle asennettu pääkytkin kestää kompressorin aiheuttaman kuormituksen.
4. Tarkista, että öljypinnan korkeus on yli minimitason.
KYTKE PUTKET SÄILIÖÖN LETKULLA
Laitteen kytkennän sähköverkostoon ja ensimmäisen käynnistyksen (käyttöönotto testaus). saa suorittaa vain riittävän asiantuntemuksen omaava henkilö.
Jos kompressorin sähkömoottori ei käynnisty tässä vaiheessa ja digitaalinäytölle tulee viesti
”Rotation err.” (väärä pyörimissuunta), niin toimi seuraavasti:
• Katkaise sähkönsyöttö pääkytkimestä • Avaa sähkökaappi ja vaihda kahden vaihejohdon paikkaa
keskenään • Sulje sähkökaappi huolellisesti, kytke virta ja käynnistä kone uudelleen.
Näyttö käynnistettäessä (näkyy 5 sekuntia)
Näyttö normaalin käytön aikana
öljyn
lämpötila=>
<=paine
Easy Tronic II
100 ºC 9.5Bar
v.0.0.0 GG/MM/AA <=päivämäärä
Status=stand.by
=kompressorin tila
Kuluneen käyntiajan (tunnit ja minuutit) näyttämiseksi paina ( ) näppäintä; näyttö palautuu
paineen mittauksen näyttöön automaattisesti 20 sekunnin kuluttua.
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KOMPRESSORIN HUOLTO
ENNEN KONEEN HUOLTOA TOIMI AINA SEURAAVASTI
Paina koneen autommaattisen pysäytyksen painiketta.
Irrota laite sähköverkostosta seinälle asennettua pääkytkintä käyttäen (Älä käytä hätäpysäytyspainiketta).Sulje linjahana verkostoon. Poista suojakoppa (mikäli sellainen on asennettu).
Varmistu, että pääkytkin on lukittu 0-asentoon ennen suojalaitteiden irroitusta
Varmistu, ettei öljynerotussäiliössä ja suodattimessa ei ole painetta avaamalla sormiruuvia A ( kuENSIMM. 100 KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN
1. Tarkista öljypinnan korkeus, ks. jäljempänä
2. Tarkista ruuvien kireys, erityisesti syöttökaapelin liitännät,
3. Tarkista mahdolliset öljyvuodot,
4. Tarkista kompressorihuoneen lämpötila ja
jäähdytysilman kierto, jos lämpötila on
liian korkea.
100 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
Tarkista öljypinnan korkeus seuraavasti, kuva 9
1. Suorita kohdan ”aina ennen huoltotöitä”
mukaiset varmistukset.
2. Avaa öljyntäyttöputken tulppa (B) ja tar500) KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
Puhdista ilmansuodatin ( C ) puhaltamalla paineilmaa varovasti sisältä ulospäin. Katso valoa vasten
varmistuaksesi, että suodatin on täysin ehjä. Asenna suodatin ja kansi huolellisesti paikalleen ja varo,
että imuaukkoon ei pääse yhtään pölyä. Vaihda suodatin tarvittaessa, mutta viimeistään 1500 h vä2000 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
Öljynvaihto, kuva 9
Suorita öljynvaihto öljyn ollessa lämmin, yli 60 C.
Tee ensin kohdan ”aina ennen huoltotöitä” mukaiset varmistukset.
Poista öljynpoistohanan varmistustulppa ja kiinnitä toimitukseen sisältyvä letku öljynpoistohanaan
( D ).
Avaa täyttötulppa ( B ) ja varovasti hanaa ( D ). Valuta öljy keräysastiaan. Sulje hana, poista letku ja
kiinnitä poistohanan varmistustulppa.
Vaihda öljynsuodatin ja öljynerotussuodatin jokaisen öljynvaihdon yhteydessä, ks. s. 10.
Lisää uutta öljyä täyttöaukon (B) kautta aivan sen reunaan saakka ja sulje täyttötulppa huolellisesti.
Öljytilavuus on n. 3,5 l.
Käynnistä kompressori ja anna sen käydä n. 5 min. Pysäytä kompressori ja poista paineet öljyneroHUOM: JÄTEÖLJY JA ÖLJYINEN KONDENSSIVESI OVAT YMPÄRISTÖLLE HAITALLISIA
JA NE ON HÄVITETTÄVÄ VOIMASSAOLEVIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
Öljynvaihdon yhteydessä voidaan valita haluttu öljymerkki ja tyyppi seuraavasta luettelosta. Ensiasennusöljynä on SHELL CORENA D 46.
SHELL CORENA D 46
IP VERETUM OIL 46
MOBIL D.T.E. MEDIUM
ESSO UNIVIS 46

AGIP DICREA 46
Älä sekoita eri öljymerkkejä
BP ENERGOL HLP 46
ja -laatuja keskenään.
CASTROL AIRCOL MR 46
FINA EOLAN R046

Rotar Cube (Easy Tronic II) - Cod. 19796100 - 1 painos - 04/2003-FI
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HUOLTO
Öljynsuodattimen vaihto, E
Vaihda suodatin aina öljynvaihdon
yhteydessä.
Suorita kohdan ”aina ennen huoltotöitä” mukaiset varmistukset.
Kierrä termostaattiventtiilin alla sijaitseva öljynsuodatin irti ja valuta se
tyhjäksi jäteöljyastiaan.
Levitä hieman öljyä uuden suodattimen kierteeseen ja tiivisteeseen ja
Öljynerotussuodattimen vaihto, F
Vaihda öljynerotussuodatin aina öljynvaihdon yhteydessä.
Suorita kohdan ”aina ennen huoltotöitä” mukaiset varmistukset.
Irrota minimipaineventtiilin päällä sijaitseva öljynerotussuodatin ja valuta
se tyhjäksi jäteöljyastiaan.
Levitä hieman öljyä uuden suodattimen kierteeseen ja tiivisteeseen ja
KUUKAUSITTAIN
Kondenssiveden poisto
Kompressorin automatiikka pyrkii pitämään öljyn lämpötilan yli 60 C, jotta ilmaa puristettaessa kosteutta tiivistyisi mahdollisimman vähän. Siitä huolimatta etenkin jos kompressorin kuormitusaste on
matala, vettä tiivistyy hieman öljyn joukkoon ja se on poistettava säännöllisesti. Parhaiten se tapahtuu kun kompressori on ollut pysähdyksissä pidempään, jolloin vesi laskeutuu säiliön pohjalle.
Liitä öljynpoistoletku pallohanaan (D), kuva 20 ja valuta kunnes letkusta tulee pelkkää öljyä. Sulje
hana, poista letku ja kiinnitä varmistustulppa. Kosteutta tiivistyy eniten lämpiminä vuodenaikoina.
Voitelukäyttö
Mikäli kompressoria käytetään vain kausiluonteisesti, on suositeltavaa käyttää se lämpimäksi väVUOSITTAIN
Jäähdyttimien puhdistus
Puhdista jäähdytinkennosto aina, jos ilmenee kompressorin ylikuumenemista, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa.
Irrota kennoston 4 kiinnitysruuvia, öljynsuodattimen kannatin ja nosta kennosto paikaltaan. Pese
kennosto pesuliuottimella ja puhalla puhtaaksi paineilmalla ylhäältä alaspäin. Tarkista valoa vas12000 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
Vaihda öljyletkut
Ajan myötä kuuma ilma ja öljy haurastuttavat letkuja ja ne on syytä vaihtaa ajoissa yllättävien vahinkojen välttämiseksi.
Suorita vaihto öljynvaihdon yhteydessä. Vaihda letkut G ja H, kuvassa 10. Mainitse tilattaessa laitteen täydellinen mallimerkintä ja sarjanumero.
20000 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN
Vaihda seuraavat osat:
1. Sähkömoottorin laakerit
2. Ruuvikompressorin tiivisteet
3. Ruuvikompressorin laakerit
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HÄIRIÖIDEN SELVITTÄMINEN
HÄIRIÖ
Moottorin terminen ylivirtasuoja laukeaa

Voimakas öljyn kulutus

Öljyroiskeita imusäätimestä

MAHDOLLINEN SYY
Alhainen jännite

KORJAUSTOIMENPIDE

Moottori ylikuumentunut

Tarkista jännite myös kuormitettuna. Mittaa
virta ja tarkista lämpöreleen asetus.
Kuittaa RESET ja käynnistä uudelleen.

Tyhjennys viallinen
Öljypinta liian korkealla

Tarkista tyhjennysletku ja -venttiili.
Poista säiliöön tiivistynyt kondenssivesi.

Öljynerotussuodatin tai sen tiivis- Asenna uusi öljynerotussuodatin ja uudet tiivisteet vioittuneet.
teet.
Kompressori on pysähtynyt äkillisesti kesken työkierron joko hätäpysäytyspainikkeen käytön tai
sähkökatkoksen vuoksi.

Pysäytä kompressori normaalisti OFFpainiketta käyttäen, jolloin automatiikka ajaa
toiminnot alas hallitusti. Prosessi voi kestää
0,5—1,5 min.

Imusäätimen sulkumäntä ei sulkeudu oikea-aikaisesti.

Tarkista magneettiventtiilin toiminta ja sulkumännän esteetön liikkuminen.

Painekytkimen yläpaine ryöminyt
Tarkista ja säädä tarvittaessa
liian suureksi.
Varoventtiili avautuu

Imusäätimen sulkumäntä ei sulkeudu oikea-aikaisesti.

Tarkista magneettiventtiilin toiminta ja sulkumännän esteetön liikkuminen

Öljynerotussuodatin tukkeutumassa.

Vaihda tarvittaessa suodatin.

Ympäristön lämpötila liian korkea, yli 50 C.

Järjestä tehokkaampi ilmanvaihto ja jäähdytys.

Öljynjäähdyttimen ilmatiehyet
tukossa.

Puhdista tarvittaessa liuotinta apuna käyttäen.

Liian vähän öljyä.

Tarkista ja lisää tarvittaessa.

Jäähdytyspuhallin ei toimi

Tarkista ja vaihda tarvittaessa.

Kompressorin tuotto pienentynyt

Ilmansuodatin tukkeutumassa

Vaihda suodatin.

Komperessorin paine yli
maksimipaineen

Imusäädin jumittunut auki.Imusäädin ei sulkeudu, ohjauspiirin vian vuoksi.

Puhdista säädin
Tarkista painekytkimen ja magneettiventtiilin
toiminta. Vaihda vialliset osat.

Moottori ei ole kytkeytynyt
”kolmio”-kytkentään.

Tarkista ”tähti-kolmio”-käynnistimen ajastin ja
kontaktorit.

Imusäädin ei avaudu, ohjauspiirin vian vuoksi.

Tarkista painekytkimen ja magneettiventtiilin
toiminta.

Öljyn lämpötila nousee
liian korkeaksi ja kompressori pysähtyy.

Kompressori käynnistyy,
mutta ei tuota ilmaa.

Imusäätimen mäntä jumiutunut.
Minimipaineventtiili vuotaa
Kompressori ei käynnisty
vaikka verkostopaine on
alhainen.

Ilmansuodatin tukkeutunut
Painekytkin vioittunut

Puhdista ja vaihda tarvittaessa tiivisteet.
Vaihda suodatin.
Tarkista ja vaihda tarvittaessa

Sisäinen paine liian korkea, kosAvaa ja puhdista. Vaihda tarvittaessa korjauska minimipaine-takaisku-venttiili
sarja.
vuotaa

Kompressori käynnistyy
vaivalloisesti.

Alijännite,
matala ympäristön lämpötila

Tarkista jännite kuormitustilanteessa,
Lämmitä kompressorihuone

Öljyä kaapin sisällä

Letkuliitokset tai ruuviyksikön
akselitiiviste vuotaa.

Kiristä liitokset tai vaihda vuotavat letkut ja tiivisteet.
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KYTKENTÄKAAVIO
ROTAR CUBE 5 230-400V /50-60 Hz SUORALLA KÄYNNISTYKSELLÄ

RS485 liitännät
Puhaltimen moottori

Paineen kauko-ohjauksen liitäntä

Vaihejohdot

TC1
TC2
SB
FU1-FU3
FU4-FU6
FU7
KM1
KM4
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Muuntaja 63 AV
Muuntaja
Hätäpysäytin
Sulake 6,3 x 32, 4 A
Sulake 6,3 x 32, 1 A
Sulake 6,3 x 32, 500 mA
S-moottorin kontaktori
Jäähdytyspuh. kontaktori

Rotar Cube (Easy Tronic II) - Cod. 19796100 - 1 painos - 04/2003-FI

FR1
FR2
YV
SP
D
ST
MV

Terminen ylivirtasuoja / manuaalinen RESET
Terminen ylivirtasuoja / manuaalinen RESET
Magneettiventtiili
Painekytkin
Elektroninen ohjauskeskus
Lämpötila-anturi
Jäähdytyspuh. moottori

KYTKENTÄKAAVIO
ROTAR CUBE 5 - 7 - 10 TA 230-400V / 50-60 Hz YD ELI TÄHTI-KOLMIO-KÄYNNISTIMELLÄ

RS485 liitännät

Puhaltimen moottori

Paineen kauko-ohjauksen liitäntä

Vaihejohdot

TC1
TC2
SB
FU1-FU3
FU4-FU6
FU7
KM1
KM2
KM3
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Muuntaja 63 AV
Muuntaja
Hätäpysäytin
Sulake 6,3 x 32, 4 A
Sulake 6,3 x 32, 1 A
Sulake 6,3 x 32, 500 mA
S-moottorin kontaktori
Kolmio-kontaktori
Tähti-kontaktori

KM4
FR1
FR2
YV
SP
D
ST
MV

Jäähdytysph. kontaktori
Terminen ylivirtasuoja / manuaalinen RESET
Terminen ylivirtasuoja / manuaalinen RESET
Magneettiventtiili
Painekytkin
Elektroninen ohjauskeskus
Lämpötila-anturi
Jäähdytyspuh. moottori

Rotar Cube (Easy Tronic II) - Cod. 19796100 - 1 painos - 04/2003-FI

SUOJAKOPAN ASENNUS (lisävaruste)

1

2

2.
3.
4.

3

4

1.
Asenna kopan alempi osa kompressorin ympärille. Jos kompressori on varustettu kuivaimella, poista kuvan mukainen esileikattu pala aukon reunasta.
Varmistu, että koppa asettuu alareunoistaan tiiviisti kompressorin pohjalaatalle.
Asenna kumitiiviste jäähdytysaukon kauluksen sisempään reunaan, käännä koppa kyljelleen
ja varmista reunuksen kiinnitys mukana seuraavilla kiinnittimillä.
Kiinnitä mukana toimitetut tarrat kuvan esittämiin paikkoihin. Tarra n:o 3 vain, jos laitteessa
on kuivain.

15

KUIVAIMEN JÄLKIASENNUS (lisävaruste)
Toimituksen sisältö:
Kuivaimen jälkiasennussarja sisältää seuraavat osat:
1 kpl
3 kpl
3 kpl
3 kpl
1 kpl

Artic D 134/Cube jäähdytyskuivain,
kiinnitysruuveja M6 x 20,
aluslevyjä 7x14x2,
jousialuslevyjä A 6.4,
asennusletku liittimineen.

Ennen asennusta:
1. Pysäytä kompressori OFF-kytkimellä,
2. Kytke se irti sähköverkostosta,
3. Sulje linjahana verkostoon,
4. Poista paineet öljynerotussäiliöstä, ks. ”Huolto”

Asennus:
1. Kiinnitä asennusletku A kuvan mukaisesti
2. Asenna kuivain alustalle ja varmistu, että kiinnitysreiät ovat kohdakkain.
3. Kiinnitä kuivain kompressorin alustalle mukana toimitetuilla ruuveilla.
CUBE 5 ja 7 mallit, ilman jälkijäähdytintä:
4. Kiinnitä minimipaineventtiililtä lähtevä letku
(B) kuivaimen yläosassa olevaan liittimeen.
5. Kiinnitä letkun (A) vapaa pää rungossa
olevaan korvakkeeseen.
6. Asenna kuivaimelta lähtevä lauhdevesiletku sopivaan keräilyastiaan tai lauhdeveden
öljynerottimeen.

CUBE 10 mallit, jälkijäähdyttimellä:
4. Kiinnitä jälkijäähdyttimeltä lähtevä letku (B)
kuivaimen yläosassa olevaan liittimeen.
5. Kiinnitä letkun (A) vapaa pää rungossa
olevaan korvakkeeseen.
6. Asenna kuivaimelta lähtevä lauhdevesiletku sopivaan keräilyastiaan tai lauhdeveden
öljynerottimeen.

Huom. Kuivaimesta erottuvaa lauhdevettä ei
saa laskea viemäriin eikä kompressorihuoneen lattialle, josta se höyrystyy uudelleen
kiertoon.
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Omistaja ja
yhteystiedot:
Asennus ja koekäyttö

Mallimerkintä:
Valm. Koodi:

Päiväys:

Asentaja:

Sarjanumero:
Myyjä:
Huomautuksia:

Päiväys

Tunnit

Huoltokoodi
Ks. H-ohjelma

Suorittaja

Huomautuksia
Öljylaatu jne.

Kytke laite irti sähköverkostosta aina ennen huolto– ja korjaustoimenpiteitä.
Noudata erityistä puhtautta öljynvaihdossa.
Älä käytä laitetta ilmansuodatin irrotettuna.
Suorita tarkastukset ja huollot säännöllisesti.
Kondenssivettä kertyy eniten kesäaikaan.
KO-CUBE-4402-FI

H1

Päiväys

Tunnit

Huoltokoodi
Ks. H-ohjelma

Suorittaja

Huomautuksia
Öljylaatu jne.

Kytke laite irti sähköverkostosta aina ennen huolto– ja korjaustoimenpiteitä.
Noudata erityistä puhtautta öljynvaihdossa.
Älä käytä laitetta ilmansuodatin irrotettuna.
Suorita tarkastukset ja huollot säännöllisesti.
Kondenssivettä kertyy eniten kesäaikaan.

H2

KO-CUBE-4402-FI

Päiväys

Tunnit

Huoltokoodi
Ks. H-ohjelma

Suorittaja

Huomautuksia
Öljylaatu jne.

Kytke laite irti sähköverkostosta aina ennen huolto– ja korjaustoimenpiteitä.
Noudata erityistä puhtautta öljynvaihdossa.
Älä käytä laitetta ilmansuodatin irrotettuna.
Suorita tarkastukset ja huollot säännöllisesti.
Kondenssivettä kertyy eniten kesäaikaan.
KO-CUBE-4402-FI

H3

ROTAR CUBE MALLIT, LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET
ROTAR CUBE
KOODI

TEKNISET TIEDOT JA VARUSTEET
MALLI

RC-7

CUBE-7

RC-7-270

Varusteet
Säiliö

Teho Tuotto Paine

Kuivain Koppa

kW

l/min

bar

Ääni

Paino

Mitat

dB(A)

kg

cm

99

57x63x80

-

LISÄV.

LISÄV.

CUBE-7-270

270 L

LISÄV.

LISÄV.

RC-7-270ES

CUBE-10-270-ES

270 L

ON

LISÄV.

221

RC-10

CUBE-10

-

LISÄV.

LISÄV.

100

RC-10-270

CUBE-10-270

270 L

LISÄV.

LISÄV.

270 L

ON

ON

RC-10-270ESK CUBE-10-270-ES

ROTAR CUBE
KOODI

5,5

7,5

670

1050

10

10

68

67

199

203
225

120x60x142
57x63x80
120x60x142

LISÄVARUSTEET
MALLI

KUVAUS

RC-SK

151LK0025

PÖLYSUOJAKOPPA JA ASENNUSTARVIKKEET LISÄVARUSTEENA

AR-RC-134

448417000

JÄÄHDYTYSKUIVAIN JA ASENNUSTARVIKEET LISÄVARUSTEENA

PAINEILMAN SUODATTIMET VERKOSTOON ERITYISKÄYTTÖJÄ VARTEN
QFI-16

1600 l/min

KERAAMINEN ESISUODATIN PAINEILMALLE, 3 my, Liitäntä 3/4”

PFI-16

1600 l/min

ÖLJYNEROTUSSUODATIN PAINEILMALLE, 1 my, Liitäntä 3/4”

HFI-16

1600 l/min

HIENO- JA ÖLJYNEROTUSSUODATIN 0,01 my, Liitäntä 3/4”

CFI-16

1600 l/min

AKTIIVIHIILISUODATIN PAINEILMALLE, Liitäntä 3/4”

Suodattimissa on vakiovarusteena paine-eroindikaattori, joka ilmaisee suodatinelementin vaihtotarpeen.

