
YLEISTÄ

Huomioitava komponenttikohtaiset käyttöarvot seuraaville:
- Paine  - Nopeus
- Massa  - Jännite
- Voima  - Lämpötila

Pneumatiikkakomponentteja tulee käyttää ainoastaan oikein käsitellyllä paineilmalla.
Käytettävän ilman laatu riippuu käyttöolosuhteista.
Mikäli muuta ei tuotekohtaisesti teknisissä tiedoissa ole esitetty, ilman laadun tulee yleisesti olla
alla kuvatun mukainen:

Väliaineen lämpötila:  -10...+60 °C
Ympäristön lämpötila:  -20...+60 °C
Suodatus:   standardin DIN ISO 8573-1 mukaan
Käytönaikainen voitelu:  ei välttämätöntä; jos käytetään niin on käytettävä standardin ISOVG32 mukaista  
    öljyä eikä kerran aloitettua voitelua saa keskeyttää
Öljyn määrä:   1...5 pisaraa öljyä / 100 litraa ilmaa

ILMAN KÄSITTELY

Suodatus

Paineilman lämpötila vaikuttaa ilmassa olevan veden määrään (ilman  kosteus). Lämmin ilma sisältää enemmän 
vettä kuin sama määrä kylmää ilmaa. Liiallinen kosteus ilmassa kondensoituu vedeksi.
Ilman jäähdytys muuttaa ilmassa olevan kosteuden koostumusta kaasusta nestemäiseksi. 
Kompressorin jälkeen asennettavilla erillisillä laitteilla ilmaa voidaan jäähdyttää (ilman jäähdytin) ja lämmittää 
(ilman kuivain).
Ilmansuodattimen sisällä olevat suodinpanokset kykenevät poistamaan kosteuden ilmasta vain osittain; 
itse asiassa niiden päätehtävä on erotella ilmasta likapartikkelit.
Paineilmaa tuotettaessa kompressori saattaa päästää öljyä verkostoon. Paineilmakomponenteissa käytettäviä 
tiivisteitä ei ole suunniteltu käytettäväksi tämän öljyn kanssa.
Markkinoiden suuntaus pienempiin ja hienompiin komponentteihin edellyttää usein hienosuodattimien käyttöä.
On suositeltavaa käyttää suodattimissa ja suodin-säätimissä automaattista kondenssityhjennystä.

Voitelu

Käytönaikainen voitelu ei ole välttämätöntä, koska komponentit on kestovoideltu tehtaalla erikoisrasvoilla.
Jos voitelua käytetään, tulee käyttää ainoastaan viskositeetin 32 cSt (40°C) omaavaa öljyä. Öljyn määrän tulee 
olla max 1 tippa minuutissa; määrän säätö tulee tehdä koneen ollessa normaalikäytössä. 
Kerran aloitettua voitelua ei saa milloinkaan keskeyttää, muuten komponenttien tiivisteet vaurioituvat.

Komponenttien oikeanlainen käyttö edellyttää alla olevan taulukon mukaisen paineilman käyttöä 
(DIN ISO 8573-1)

Luokka  Kiinteät partikkelit  Paineilma  Öljyn määrä
  suodatustiheys    kastepiste       Max
       
    1         0.1 µ        -70 °C       0.01 mg/m3 
    2         1 µ                                 -40 °C       0.1 mg/m3

       3         5 µ         -20 °C       1 mg/m3

    4                         15 µ                                  +3 °C                           5 mg/m3

    5                         40 µ                                  +7 °C                           25 mg/m3    

Pidätämme oikeuden muutoksiin. FI-P-0.01.005.06

Tärkeää tietoa liittyen 
pneumatiikkakomponenttien käyttöön


