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Symbole
Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny!
Wskazuje na zagrożenie porażeniem przez prąd
elektryczny, mogące prowadzić do obrażeń ciała lub
śmierci.
Niebezpieczeństwo!
Wskazuje na zagrożenie wystąpienia wypadków z
uczestnictwem osób.
Ostrożnie!
Wskazuje na zagrożenie wystąpienia szkód
materialnych.
Aktualna wersja tej instrukcji obsługi znajduje się na stronie
internetowej:

TTR 800

http://download.trotec.com/?sku=1110000150&id=1

TTR 1400
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Wskazówka dotycząca odpowiedzialności prawnej
Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Żadna
część niniejszej publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie
obrabiana, powielana lub rozpowszechniana albo obrabiana
elektronicznie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.
Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwy handlowe zostały wykorzystane w treści bez gwarancji
prawa do dowolnego wykorzystania oraz zgodnie z pisownią
stosowaną przez producenta.
Wykorzystane nazwy handlowe są zastrzeżonymi znakami
towarowymi. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian
konstrukcyjnych oraz zmian kształtu/kolorów w ramach procesu
ulepszeń produktu.
Zakres dostawy może różnić się od zawartości ilustracji.
Poniższy dokument został opracowany z zachowaniem należytej
staranności. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub
pominięcia.
© Trotec

W przypadku zgłaszania roszczenia gwarancyjnego konieczne
jest podanie numeru urządzenia (patrz tylna strona urządzenia).
W przypadku niezastosowania się do zaleceń producenta, wymogów prawnych lub w przypadku przeprowadzenia modyfikacji urządzenia, jego producent nie ponosi odpowiedzialności za
wynikłe szkody.
Ingerencje w urządzenie lub nieautoryzowana wymiana części
zamiennych może znacznie wpłynąć na bezpieczeństwo
urządzenia i prowadzi do utraty gwarancji.

Gwarancja i odpowiedzialność
Wszelka odpowiedzialność gwarancyjna dotycząca szkód
materialnych lub zdrowotnych jest wykluczona, jeżeli:
• Osuszacz powietrza był eksploatowany niezgodnie ze
swoim przeznaczeniem.
• Uruchomienie przez osoby nie posiadające odpowiedniej
autoryzacji.
• Nieprawidłowa obsługa przez nieprzeszkolony personel.
• Nieprawidłowy montaż, uruchomienie, obsługa oraz
konserwacja osuszacza powietrza.
• Eksploatacja w połączeniu z niesprawnymi, nieprawidłowo
zamontowanymi lub uszkodzonymi elementami
zabezpieczającymi i ochronnymi.
• Niezastosowanie się do treści instrukcji obsługi dotyczącej
transportu, magazynowania, montażu, uruchomienia,
eksploatacji oraz konserwacji osuszacza powietrza.
• Dokonywanie wszelkich zmian we własnym zakresie.
• Zmiana parametrów technicznych.
• Nieprawidłowy nadzór elementów eksploatacyjnych.
• Nieprawidłowe wykonanie napraw.
• Wystąpienie zdarzenia katastroficznego, działania innych
obiektów lub sił wyższych.
Urządzenie odpowiada wysmaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.
Prawidłowość działania urządzenia została wielokrotnie sprawdzona. W przypadku wystąpienia usterek, których usunięcie nie
jest możliwe mimo zastosowania się do wskazówek zawartych
w rozdziale "Usterki", skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
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Nieformalne środki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo
Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią
instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy
urządzenia!
• Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których
panuje zagrożenie wybuchem.
• Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których
panuje agresywna atmosfera.
• Ustaw urządzenie na płaskim, poziomym podłożu.
• Po myciu na mokro odczekaj do wyschnięcia urządzenia.
Nie eksploatuj mokrego urządzenia.
• Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne.
• Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub
niedrożny luźnymi obiektami.
• W żadnym wypadku nie wkładaj żadnych przedmiotów lub
rąk do wnętrza urządzenia.
• Nigdy nie wkładaj do urządzenia innych przedmiotów lub
części ciała.
• W trakcie pracy urządzenia nie przykrywaj ani nie
przesuwaj go.
• Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody
elektryczne urządzenia są zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzęta). W żadnym wypadku
nie eksploatuj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub
przyłączem sieciowym!
• Dobierz przedłużacz uwzględniając moc urządzenia,
konieczną długość oraz przeznaczenie urządzenia.
Całkowicie rozwiń przedłużacz. Unikaj przeciążenia
elektrycznego.
• Gdy urządzenie nie jest eksploatowane, wyłącz je i
wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazda.
• Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy
okres czasu, wyłącz i odłącz je od sieci zasilania.
• Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych,
pielęgnacyjnych lub napraw, odłącz urządzenie od sieci
zasilania. Przed ingerencją we wnętrze urządzenia rozładuj
filtr EMV.
• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub
przewodów, w żadnym wypadku nie eksploatuj
urządzenia. Uszkodzone przewody elektryczne stanowią
poważne zagrożenie dla zdrowia.
• Włącz wtyczkę do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.
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Instrukcja obsługi winna być ciągle przechowywana w
miejscu eksploatacji osuszacza powietrza.
Wraz treścią instrukcji obsługi należy także udostępnić i
przestrzegać wszystkich ogólnych i miejscowych
przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i ochrony
środowiska naturalnego.
Wszystkie etykiety dotyczące eksploatacji i
bezpieczeństwa, zamontowane do osuszacza powietrza
winny być czytelne i utrzymywane w dobrym stanie.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Model TTR 800 / TTR 1400 jest przeznaczony wyłącznie do
osuszania powietrza atmosferycznego. Inne zastosowanie jest
zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:
• Zastosowanie się do treści instrukcji obsługi.
• Zastosowanie się do kalendarza czynności kontrolnych i
konserwacyjnych.
• Zastosowanie się do dopuszczalnych, zgodnych z danymi
technicznymi urządzenia parametrów roboczych i parametrów otoczenia (patrz załącznik techniczny).
Poniżej podano graniczne wartości parametrów:
• Temperatura wlotu powietrza technologicznego: maks.
+40 °C
• Temperatura wlotu powietrza regeneracyjnego: maks.
-15 °C
• Dopuszczalna temperatura otoczenia: -20 °C do +40 °C
• Względna wilgotność powietrza: maks. 95 % wilg. wzgl.
bez kondensacji.
Inne warunki robocze są dopuszczalne pod warunkiem
uprzednich konsultacji z firmą Trotec i wprowadzenia
ewentualnych modyfikacji urządzeń.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
Osuszacze powietrza nie są przystosowane do ustawienia w
cieczach lub do zasysania cieczy, np. do pracy w napełnionych
zbiornikach lub wannach, na zalanych powierzchniach itp.
W przypadku zasilania zanieczyszczonym powietrzem
uwzględnij treść rozdziału "Szkodliwy wpływ na wirniki"!
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Kwalifikacje użytkownika

Inne zagrożenia

Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą:
• mieć świadomość zagrożeń, związanych z wykorzystaniem
osuszaczy adsorpcyjnych tej klasy wydajności.
• gruntownie zaznajomić się z treścią instrukcji obsługi, w
szczególności z rozdziałem "Bezpieczeństwo".

Szkolenie pracowników
•

•

•

Czynności dotyczące osuszacza powietrza mogą być
wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony
personel.
Konieczne jest ustalenie zakresu odpowiedzialności
pracowników, dotyczącego:
– ustawiania i montażu,
– instalacji,
– uruchomienia oraz obsługi,
– konserwacji i napraw.
Sterowanie urządzenia może być wykorzystywane
wyłącznie przez przeszkolony personel.
– Elektrycy
Wykwalifikowany elektryk musi potrafić czytać i
interpretować schematy elektryczne, uruchamiać,
konserwować i utrzymywać sprawność urządzeń
elektrycznych, wykonywać okablowanie szaf
sterowniczych, utrzymywać sprawność komponentów
elektrycznych oraz rozpoznawać możliwe zagrożenia
powstające w trakcie pracy systemów elektrycznych i
elektronicznych.
– Przeszkolony pracownik
Przeszkolony personel uzyskał od użytkownika
urządzenia informacje dotyczące zakresu obowiązków
oraz niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego
zastosowania urządzenia. Personel ten posiada
zezwolenie do obsługi i transportu urządzenia oraz do
przeprowadzania prostych czynności konserwacyjnych
(wymiana filtra i otwieranie skrzynki elektrycznej).
Urządzenie musi być nadzorowane przez przeszkolony
personel.

Zagrożenie porażeniem przez prąd elektryczny!
Czynności dotyczące instalacji elektrycznej mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład
elektryczny!
Niebezpieczeństwo!
W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego
urządzenia może dojść do powstania dodatkowego
zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!
Niebezpieczeństwo!
W trakcie przeprowadzania czynności
konserwacyjnych wewnątrz urządzenia, stosuj
rękawice robocze.
Ostrożnie!
Nie eksploatuj urządzenia bez założonego filtra
powietrza!
Praca bez filtra spowoduje silne zanieczyszczenia
wnętrza urządzenia, obniżenie skuteczności osuszania
oraz uszkodzenie.
Ostrożnie!
Osady zanieczyszczeń nagromadzone na wirniku mogą
znacznie zmniejszyć wydajność osuszania lub
spowodować nieodwracalne uszkodzenie wirnika!
Zasilanie zanieczyszczonym powietrzem może
spowodować uszkodzenie wirnika! Uwzględnij treść
rozdziału "Szkodliwy wpływ na wirniki".
Ostrożnie!
Stosuj wyłącznie uniwersalne przełączniki różnicowoprądowe (typ B lub B+). Zintegrowane filtry MV mogą
powodować uruchomienie wyłączników różnicowoprądowych natychmiastowego działania. Stosuj wyłączniki
różnicowoprądowe o granicy działania > 300 mA z
opóźnieniem (typ K).

Postępowanie w sytuacji awaryjnej
1. Natychmiast wyłącz urządzenie za pomocą wyłącznika
awaryjnego NOT-AUS na odpowiednim rozdzielaczu.
2. Usuń wszystkie osoby z obszaru zagrożenia.
3. Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.
4. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania.

PL

Instrukcja obsługi – Osuszacz adsorpcyjny TTR 800 / TTR 1400

4

Informacje dotyczące urządzenia
Informacje ogólne
Osuszacze powietrza wykorzystujące zjawisko adsorpcji są stosowane w celu zapewnienia osuszania powietrza w procesach
technologicznych, technice klimatyzacyjnej, w warunkach budowlanych oraz w celu osuszania pomieszczeń produkcyjnych i
magazynowych. Urządzenia te gwarantują utrzymanie niskiej
wilgotności powietrza w szerokim zakresie temperatur.
Zastosowanie systemu adsorpcyjnego to niezawodny i wydajny
ekonomicznie sposób realizacji osuszania powietrza także w niskich temperaturach.

Zasada działania
Budowa
Urządzenie bazowe składa się z następujących elementów:
• Wentylatory tłoczące powietrze
• Filtr powietrza przy każdym wlocie
• Oddzielne sekcje powietrza technologicznego (powietrze
przeznaczone do osuszania) i powietrza regeneracyjnego
(wilgotne powietrze wylotowe)
• Sekcja przepłukiwania do odzysku ciepła
• Wirnik - koło suszące do osuszania z zastosowaniem żelu
silikonowego
• Jednostka napędowa z silnikiem przekładniowym, tarczą
pasa zębatego oraz pasem zębatym
• Moduł ogrzewania powietrza regeneracyjnego
• W zależności od wybranej opcji możliwe jest występowanie
innych komponentów (patrz załącznik techniczny).
W trakcie osuszania, koło suszące obraca się w sposób ciągły z
niską prędkością obrotową (w zależności od konfiguracji od 2 do
40 obr./min).
Jednocześnie sekcje koła suszącego są owiewane przez
powietrze technologiczne i regeneracyjne, co powoduje ciągłe
wychwytywanie i oddawanie wilgoci.
Powietrze technologiczne
Przeznaczone do osuszania powietrze jest zasysane za pośrednictwem wentylatora. Powietrze technologiczne (4) jest tłoczone
przez sekcję osuszania (1) koła suszącego.
Na tym etapie, wilgotność zawarta w powietrzu jest wyłapywana
(adsorbowana) przez środek adsorpcyjny (żel silikonowy). W wyniku zachodzenia zjawisk fizycznych dochodzi także do zwiększenia się temperatury powietrza suchego (6). Następnie osuszone powietrze jest tłoczone do wylotu.
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Powietrze regeneracyjne
Powietrze technologiczne (5) jest także zasysane przez niezależny wentylator i prowadzone przez sekcję przepłukiwania (3). W
trakcie osuszania, koło suszące ogrzewa się w wyniku uwalniania ciepła adsorpcyjnego oraz ciepła regeneracyjnego. Sekcja
przepłukiwania (3) służy do odzysku ciepła i chłodzenia koła suszącego, co umożliwia zmniejszenie zużycia energii oraz poprawienie wydajności osuszania, szczególnie przy niskich temperaturach punktu rosy. W trakcie tłoczenia powietrza przez moduł
ogrzewania (7), temperatura powietrza jest zwiększana do poziomu od 100 °C do 140 °C (w zależności od temperatury wlotowej), jednocześnie znacznemu zmniejszeniu ulega poziom wilgotności względnej.
W ten sposób przygotowane powietrze, przechodząc przez sekcję regeneracyjną (2), przejmuje wilgotność zgromadzoną w żelu silikonowym (desorpcja). W końcowym etapie, bardzo wilgotne powietrze regeneracyjne (8) jest wyprowadzane na zewnątrz
przez wylot powietrza wilgotnego.

Schemat ideowy

Nr

Oznaczenie

1

Sekcja osuszania

2

Sekcja regeneracji

3

Sekcja przepłukiwania

4

Wlot powietrza technologicznego

5

Wlot powietrza regeneracyjnego

6

Wylot powietrza suchego

7

Moduł ogrzewania

8

Wylot powietrza wilgotnego (powietrza regeneracyjnego)
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Budowa i komponenty
Wirnik
Osuszacz adsorpcyjny działa z zastosowaniem koła suszącego
(wirnik A), zbudowanego z płaskich i falistych warstw włókniny
zawierającej chemicznie związany żel silikonowy. Jest to
struktura typu plaster miodu. Zawiera ona dużą liczbę
przebiegających osiowo kanałów powietrznych o bardzo dużej
powierzchni i bezpośrednim dostępie do żelu silikonowego.
Ze względu na dobre właściwości mechaniczne i fizyczne koła
suszącego, utrata żelu silikonowego w trackie pracy nie
zachodzi. Koło suszące może stykać się z powietrzem o
wilgotności względnej do 100%, lecz nie z kroplami wody.
Wirnik jest niepalny.
Napęd wirnika
Wirnik jest napędzany za pośrednictwem elektrycznego silnika
przekładniowego.
Przekazywanie napędu następuje z zastosowaniem tarczy
synchronicznej i paska.
Kontrola obrotów wirnika
Urządzenie jest wyposażone w układ kontroli ruchu obrotowego
wirnika, pozwalający na wczesne wykrycie zatrzymania.
Łożyskowanie wirnika
Stalowa oś wirnika jest ułożyskowana w bezobsługowych
łożyskach ślizgowych.

Czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW) nadzoruje
temperaturę powietrza regeneracyjnego (RAL) oraz układ
ogrzewania powietrza regeneracyjnego (RHZ). Priorytetem jest
stała wartość obciążenia układu ogrzewania powietrza
regeneracyjnego RHZ. Obniżanie się obciążenia wilgocią może
spowodować szybki wzrost RAL, co spowoduje ograniczenie
intensywności ogrzewania przed uzyskaniem RHZ. Pozwala to
na uzyskanie optymalnego dostosowania wydajności energii
regeneracyjnej do danych parametrów roboczych.
Komponenty zabezpieczające
W celu zabezpieczenia przed wystąpieniem niedopuszczalnych
temperatur, urządzenie podstawowe zostało wyposażone w
następujące komponenty zabezpieczające:
• Czujnik ciśnienia różnicowego (czujnik Δp) służący do
kontroli kierunku oraz wielkości strumienia powietrza
regeneracyjnego.
• Zabezpieczenie termiczne (STB RHZ) do nadzorowania
maksymalnej, dopuszczalnej temperatury za ogrzewaniem
(termostat maksimum).
• Zabezpieczenie termiczne (STB RAL) jako element kontroli
ruchu obrotowego wirnika, umieszczony w powietrzu
wylotowym i reagujący na zwiększenie się temperatury w
wyniku zatrzymania się silnika.
• W zależności od wybranej opcji możliwe jest występowanie
innych komponentów (patrz załącznik techniczny).

Uszczelnienie wirnika
Samoczynnie kompensujący luz system uszczelnień gwarantuje
szczelność wirnika oraz oddzielenie poszczególnych sekcji
powietrza.

Ostrożnie!
Zadziałanie jednego z komponentów
zabezpieczających prowadzi do wyłączenia urządzenia
(STOP), przy czym dobieg pozostaje aktywny.

Filtr
Każdy wlot powietrza jest wyposażony w filtr powietrza. W
zależności od zastosowania, usuwanie pyłu ze strumienia
powietrza jest realizowane przez filtr drobno lub gruboziarniste.

Elektryka
Cały system przełączający, sterujący i kontrolujący znajduje się
w zintegrowanej skrzynce elektrycznej na obudowie osuszacza.
Skrzynka elektryczna jest wykonana w wersji IP 42 i zapewnia
wysoki poziom bezpieczeństwa. Skrzynka zawiera czujnik temperatury bezpieczeństwa i czujnik ciśnienia oraz źródło napięcia
zasilającego.
Dostęp do zacisków zdalnej kontroli i zdalnego sterowania jest
możliwy przez przednią klapę lub za pośrednictwem pokrywy
skrzynki sterowania. Umożliwia ona także dostęp do przycisków
resetowania czujników temperatury bezpieczeństwa oraz potencjometrów sterowania wentylatora. Zasilanie sieciowe jest doprowadzone z boku urządzenia za pośrednictwem odpowiedniego przelotu kablowego.
Zaciski przyłącza stacjonarnego znajdują się pod pokrywą
skrzynki elektrycznej.

Wentylatory
Promieniowe lub osiowe wentylatory są napędzane wydajnymi
energetycznie silnikami elektrycznymi. Łatwa regulacja strumienia
powietrza możliwa jest dzięki zastosowaniu potencjometrów,
umieszczonych za przednią klapą. Prędkość obrotowa wentylatora
powietrza technologicznego oraz regeneracyjnego może zostać
ustawiona zgodnie z daną specyfikacją. Pozwoliło to na
wyeliminowanie przepustnic strumienia powietrza.
Ogrzewacz powietrza regeneracyjnego
Ogrzewanie powietrza regeneracyjnego następuje w
elektrycznym module ogrzewania, składającym się z
poszczególnych elementów grzewczych. W zależności od
modelu osuszacza powietrza, elementy te mogą różnić się
wielkością i występować w wersji jedno lub wielostopniowej.
Odpowiednia temperatura powietrza regeneracyjnego
uzyskiwana jest przez dwustanowy system sterowania
termostatycznego.

PL

Obudowa
W zależności od wersji, obudowa osuszacza powietrza jest
zbudowana z ocynkowanej blachy stalowej lub z blachy
nierdzewnej.
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Możliwości zastosowania
Legenda do zestawienia przykładów możliwego
zastosowania:

Zasysanie powietrza regeneracyjnego (19)
Odprowadzanie powietrza wilgotnego (18)
Powietrze technologiczne (11)
Powietrze suche (17)

Osuszanie powietrza obiegowego przy ustawieniu w
wewnątrz
Urządzenie zostało umieszczone w pomieszczeniu
przeznaczonym do osuszenia.
• Urządzenie pracuje w trybie cyrkulacji.
• Przewód transportu powietrza wlotu powietrza
regeneracyjnego (19) należy wyprowadzić na zewnątrz.
• Przewód transportu powietrza wylotu powietrza
wilgotnego (regeneracyjnego (18)) należy wyprowadzić
na zewnątrz.

Przykład 1: Osuszanie powietrza obiegowego przy ustawieniu w wewnątrz

Ustawienie na zewnątrz i osuszanie w trybie cyrkulacji
• Przewód transportu powietrza z wlotu powietrza
regeneracyjnego (17) należy przeprowadzić do
osuszanego pomieszczenia w celu pobrania z niego
wilgotnego powietrza.
• Przewód transportu powietrza z wylotu powietrza
suchego (11) należy przeprowadzić do osuszanego
pomieszczenia w celu wprowadzenia do niego powietrza
suchego.

Przykład 2: Osuszanie powietrza obiegowego przy ustawieniu na zewnątrz

Tryb wentylacji przy ustawieniu na zewnątrz
• Przewód transportu powietrza z wylotu powietrza
suchego (11) należy przeprowadzić do osuszanego
pomieszczenia w celu wprowadzenia do niego powietrza
suchego.

neutralny ciśnieniowo
Podwójne
obiegi powietrza
w urządzeniu

TTR

ΔP=0

neutralny ciśnieniowo

TTR

Podwójne
obiegi powietrza
w urządzeniu

Przykład 3: Tryb wentylacji przy ustawieniu na zewnątrz

P-

ΔP
Nadciśnienie
P+

TTR
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Widok urządzenia

Transport i ustawianie
9

20

19
18

10
11

17

12

16
13
15
14

Niebezpieczeństwo!
Urządzenie może być podnoszone wyłącznie z
zastosowaniem kieszeni widelca wózka widłowego lub
za pośrednictwem pasów do podnoszenia. Wsporniki
rurowe i inne elementy w żadnym wypadku nie mogą
być wykorzystywane do podnoszenia!
Urządzenie może być podnoszone wyłącznie z zastosowaniem
kieszeni widelca wózka widłowego lub za pośrednictwem
pasów do podnoszenia. Wsporniki rurowe i inne elementy w
żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do
podnoszenia! Nośność stosowanego do podnoszenia
wyposażenia musi być odpowiednia w stosunki do masy
urządzenia (patrz "Dane techniczne").
Opcjonalnie urządzenie jest dostarczane z ramą transportową i
zaczepami dźwigowymi z otworami mocowania (patrz załącznik
techniczny).
Przed rozpoczęciem transportu z wykorzystaniem urządzenia
podnoszącego, uwzględnij następujące uwagi:

•

•
11
Nr

Oznaczenie

9

Przednia klapa (otwierana)

10

Drzwi dostępu do filtra powietrza i konserwacji

11

Wylot suchego powietrza z przyłączem przewodu transportu
powietrza

12

Kieszenie widelca wózka widłowego

13

Wyłącznik z funkcją wyłącznika awaryjnego

14

Przewód przyłącza sieciowego (strona instalacji budynku)

15

Panel sterowania

16

Pokrywa skrzynki elektrycznej wraz z wejściem przyłącza
sieciowego i przewodami sterowania

17

Wlot powietrza technologicznego z przyłączem przewodu
transportu powietrza

18

Wylot wilgotnego powietrza (powietrza regeneracyjnego) z
przyłączem przewodu transportu powietrza

19

Wlot powietrza regeneracyjnego z przyłączem przewodu
transportu powietrza

20

Wentylacja skrzynki elektrycznej z filtrem powietrza

PL

Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała w wyniku
uderzenia przez podniesione obiekty.
Sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się żadne osoby.
Transport za pomocą urządzenia podnoszącego może być
przeprowadzany wyłącznie przez odpowiednio
przeszkolony personel.
W trakcie transportu uwzględnij położenie środka
ciężkości.

Montaż filtra powietrza
Ostrożnie!
W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia nigdy nie
eksploatuj go bez filtrów powietrza!
• Przed instalacją oraz przed włączeniem sprawdź, czy
wszystkie filtry zostały zamontowane.
Wskazówki dotyczące wkładu i wymiany filtra powietrza
zamieszczono w rozdziale "Konserwacja".
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Schemat ideowy

Ustawianie urządzenia
•

Ustaw urządzenie na stabilnym, suchym i płaskim podłożu
o odpowiedniej nośności. W przypadku zbyt niskiej
nośności podłoża, konieczne jest zastosowanie płyty
powodującej korzystny rozkład obciążenia. Zapewnienie
fundamentu nie jest konieczne.
– Zwróć uwagę na odpowiednią przyczepność podłoża i
unikaj jego drgań.
– Ustaw urządzenie w miejscu zapewniającym
odpowiednią odległość wlotu i wylotu powietrza oraz
umożliwiającym przyłączenie przewodów transportu
powietrza.
– Zapewnij odpowiednią ilość miejsca do obsługi i
konserwacji urządzenia (patrz załącznik techniczny).
Urządzenie może zostać ustawione wyłącznie w
zadaszonym miejscu. W celu ustawienia na wolnym
powietrzu, konieczne jest zastosowanie urządzenia o
wyższym stopniu ochrony. Sprawdź, czy nie występuje
zagrożenie przedostania się wody do wnętrza urządzenia
za pośrednictwem otworów wlotowych i wylotowych
powietrza. W razie potrzeby, w celu wyeliminowania tego
zagrożenia, podłącz przewód transportu powietrza.
Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy wylotem
wilgotnego powietrza i wlotem powietrza. W przypadku
urządzeń pobierających powietrze w sposób swobodny,
odległość pomiędzy wylotem wilgotnego powietrza i
przyłączem ssącym winna wynosić min. 2 m. Ma to na
celu wyeliminowanie niebezpieczeństwa ponownego
zassania wilgotnego powietrza.
Przewody transportu powietrza muszą być przystosowane
do odpowiedniego statycznego nadciśnienia wentylatorów
(patrz załącznik techniczny).
Przewód powietrza wylotowego regeneracyjnego (C) musi
być ułożony z małym spadkiem (min. 1,5%) w celu
uniemożliwienia cofnięcia się ew. powstałego kondensatu
do wnętrza urządzenia. Jeżeli konieczne jest zastosowanie
przewodu wznoszącego się ku górze, wybierz leżący
najniżej punkt do usuwania kondensatu (np. syfon).

•

•

•

•

D

C
B

A

Dostępne są także wersje opcjonalne o lustrzanie odbitej
konstrukcji.

D

9

Nr

Oznaczenie

A

Wlot powietrza technologicznego / suchego

B

Wlot powietrza regeneracyjnego

C

Wylot powietrza wilgotnego (powietrza regeneracyjnego)

D

Wylot powietrza suchego
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Instalacja
Przyłącze sieciowe
1. Poluzuj obie śruby (21) przedniej klapy.

21

22

2. Lekko podnieś przednią klapę i odłóż ją.
3. Poluzuj śruby (22) pokrywy skrzynki elektrycznej.
4. Ściągnij pokrywę skrzynki elektrycznej do przodu lub
podnieś ją.

6. Ułóż i przymocuj przewód, skręć przelot kablowy i sprawdź,
czy przewód nie jest obciążony.

Przyłącze przewodów sterujących
Zdalne włączenie/wyłączenie
W przypadku zastosowania trybu zdalnego np. zdalnej sterowni
albo systemu sterowania budynkiem, podłącz zewnętrzny styk
(normalnie otwarty, styk zwierający) do odpowiedniego zacisku.
(Szczegóły zamieszczono na schematach w załączniku)
Sterowanie za pośrednictwem zewnętrznego higrostatu (%
wilg.wzgl)
Urządzenie może być także sterowane za pośrednictwem
zewnętrznego higrostatu (opcja). Napięcie sterujące wynosi 24V
DC.
Zewnętrzny higrostat podłączyć należy zgodnie ze schematem
elektrycznym (patrz załącznik techniczny).

5. Przeprowadź przewód przyłącza sieciowego przez przelot
kablowy urządzenia i podłącz przewód do zacisków
zasilania. Uwzględnij zamieszczony w załączniku schemat
przyłącza elektrycznego. Kolejność faz jest dowolna.

PL
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Praca wentylatora powietrza technologicznego
Wybierz "tryb pracy wentylatora - powietrze technologiczne" w
razie konieczności zapewnienia ciągłego przepływu powietrza
także wtedy, gdy jego osuszanie nie jest konieczne. W tym celu
załóż odpowiedni mostek (niebieski) przynależnych zacisków
(szczegóły zamieszczono na schematach elektrycznych w
załączniku).
Wentylator powietrza technologicznego pracować będzie nadal
także po zadziałaniu higrostatu oraz po otwarciu styków
zewnętrznych higrostatów.
Po wyłączeniu urządzenia (STOP), przerwane zostanie także
działanie higrostatu i wentylatora, przy czym czas dobiegu
wentylatora zostanie utrzymany.
Przełożenie mostka umożliwia w dowolnym momencie powrót
do normalnego trybu pracy osuszacza.
Tryb pracy wentylatora powietrza technologicznego może zostać
aktywowany zarówno lokalnie, jak i za pośrednictwem zdalnego
sterowania.
Styki zdalnej sygnalizacji
Sygnalizacja zdalna jest realizowana za pośrednictwem
bezpotencjałowych styków przemiennych, podłączonych
bezpośrednio do odpowiednich przekaźników:
1. DZIAŁANIE/OPERATION
2. USTERKA/FAULT
3. FILTR
Styki te przekazują sygnały identyczne z komunikacją
odpowiednich kontrolek na panelu sterowania (patrz opis
sterowania).
W celu prawidłowego połączenia uwzględnij schematy
elektryczne w załączniku.

Potencjometry znajdują się za przednią klapą:
R4 – Wartość zadana wentylatora powietrza technologicznego
(Venti.Proz.) oraz
R6 – Wartość zadana powietrza regeneracyjnego (Venti.Reg.) do
regulacji prędkości obrotowej wentylatora.
Czynności regulacyjne, pomiary itp. przeprowadzane w stanie
roboczym, wykonuj w trybie ręcznym (ORT)!
1. Podłącz urządzenie do odpowiednio zabezpieczonego
zasilania sieciowego.
2. W tym celu ustaw przełącznik w położeniu I.
3. Otwórz przednią klapę (9).
ð Oba potencjometry znajdują się po prawej stronie, za
przednią klapą:
R4 – Wartość zadana wentylatora powietrza
technologicznego (Venti.Proz.) oraz
R6 – Wartość zadana powietrza regeneracyjnego
(Venti.Reg.) do regulacji prędkości obrotowej
wentylatora.
Zugang: Gehäuse Front

Nachlauf
Run On

Bereit
Stand By

Filter

B10

Proz.

R4
P6 / gelb

Betrieb
Operation

P4 / weis

I - 0 - II

P9 / gelb

Störung
Fault
Reset

Reg.

R6

P5 / grün
B1

S1.1 / S1.2
P10 weiß

S8.1
P8 / rot

R8

Betriebsmittel Übersicht Bedienfeld

Uruchomienie

Rys. 1: Widok ogólny panelu sterowania

Warunki
• Sprawdź, czy filtr powietrza jest prawidłowo zamontowany.
• Sprawdź, czy wszystkie drzwi, klapy lub pokrywy są
zamknięte lub przykręcone.
• Sprawdź, czy wszystkie przewody transportu powietrza są
prawidłowo podłączone oraz przykręcone i zabezpieczone
pasami mocującymi.
• Sprawdź, czy wszystkie drogi transportu powietrza są
drożne i nie znajdują się tam inne przedmioty lub
przeszkody.
• Sprawdź dopuszczalne warunki robocze zgodnie z danymi
technicznymi!

4. Dostosuj strumień powietrza regeneracyjnego do lokalnych
warunków w trybie ORT.
Umożliwia to także dostosowanie do zastosowanych
lokalnie przewodów transportu powietrza i uzyskanie
optymalnych parametrów roboczych.
5. Następnie wykonaj procedurę przewidzianą dla normalnego
uruchomienia.

Pierwsze uruchomienie
W celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia konieczne jest
wykonanie zgodnej z danymi technicznymi regulacji strumienia
powietrza regeneracyjnego.
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35

30

34

31
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Wskazówka:
Wyłącznik główny służy do włączania i może być
wykorzystywany jako wyłącznik awaryjny do zatwierdzania tylko
w przypadkach awaryjnych.
Ostrożnie!
Nagromadzenie się ciepła w module grzewczym po
wyłączeniu może spowodować jego uszkodzenie
lub niepotrzebne zadziałanie zabezpieczenia termicznego STB. W tym celu zastosowano sterowany
temperaturą, 5 minutowy dobieg wentylatora powietrza regeneracyjnego.
Normalne wyłączanie (STOP) wykonaj za pośrednictwem
przełącznika STEROWANIA LOKALNEGO/ZDALNEGO I - 0 - II,
uruchamiającego funkcję dobiegu (kontrolka DOBIEG-RUN ON
jest włączona). W celu przetransportowania lub przekazania do
magazynowania, wyłącz urządzenie za pośrednictwem
wyłącznika głównego dopiero po upłynięciu czasu dobiegu.

32

Nr Oznaczenie
13 Wyłącznik z funkcją wyłącznika awaryjnego
0: Urządzenie zostanie wyłączone.
I: Urządzenie jest włączone.
30 Kontrolka CZUWANIE / STAND BY
sygnalizuje gotowość do pracy w trybie zdalnego sterowania:
- napięcie zasilające jest podłączone
- przełącznik w położeniu II – ZDALNE STEROWANIE
- ZDALNE WŁĄCZENIE jeszcze nie nastąpiło
31 Kontrolka FILTR
Sygnalizuje zbyt niską wydajność jednego lub więcej filtrów. Czujnik
ciśnienia różnicowego kontroluje wydajność filtrów, co pozwala na
natychmiastowe wykrycie zanieczyszczonego filtra.
Wymień filtr przed wystąpieniem nieprawidłowego działania urządzenia.
32 Kontrolka USTERKA / FAULT – przycisk RESET
Łączny komunikat usterki z wyłączeniem urządzenia (STOP) przez
- Zabezpieczenie termiczne (STB RHZ) do nadzorowania maksymalnej,
dopuszczalnej temperatury za ogrzewaniem (termostat maksimum).
- Zabezpieczenie termiczne (STB RAL) jako element kontroli ruchu
obrotowego wirnika, umieszczony w powietrzu wylotowym i reagujący
na zwiększenie się temperatury w wyniku zatrzymania się silnika.
- Czujnik ciśnienia różnicowego (czujnik Δp) służący do kontroli kierunku
oraz wielkości strumienia powietrza regeneracyjnego.
- ew. zbiorcze komunikaty usterek dodatkowego wyposażenia (patrz
załącznik techniczny)
33 Kontrolka PRACA / OPERATION
Sygnalizuje rozruch urządzenia po włączeniu za pośrednictwem
- ustawienia włącznika w położeniu I
- ustawienia włącznika w położeniu II i zamknięciu styku zdalnego
sterowania
34 Przełącznik STEROWANIE LOKALNE/ZDALNE I – 0 – II
I: LOKALNE STEROWANIE
II: ZDALNE STEROWANIE
0: Sterowanie wyłączone AUS (STOP)

Włączanie urządzenia
ü Urządzenie jest podłączone do odpowiednio
zabezpieczonego przyłącza elektrycznego.
1. Ustaw przełącznik sieciowy (13) do położenia I.
2. Wybierz odpowiedni tryb pracy za pomocą przełącznika I –
0 - II:
ð A Tryb stacjonarny I
Obróć przełącznik do położenia I: - kontrolka PRACA /
OPERATION jest włączona - urządzenie rozpoczyna
pracę.
ð A Tryb zdalny II
Obróć przełącznik do położenia II: - kontrolka
CZUWANIE / STAND BY jest włączona aż do
aktywowania styku zdalnego sterowania. Po
aktywowaniu styku zdalnego sterowania włącza się
kontrolka PRACA / OPERATION - urządzenie rozpoczyna
pracę.
Ostrożnie!
W celu utrzymania pełnej wydajności osuszania
oraz w celu uniknięcia uszkodzeń wynikających z
niewystarczającej ilości powietrza regeneracyjnego, konieczne jest spełnienie zamieszczonych w
załączniku wymagań dotyczących ilości powietrza.
Zanieczyszczone filtry zmniejszają strumień powietrza i wymagają natychmiastowej wymiany!

35 Kontrolka DOBIEG / RUN ON
sygnalizuje dobieg urządzenia nagrzanego do temperatury
eksploatacyjnej po wyłączeniu napięcia sterującego.

PL
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Wyłącz urządzenie (STOP)
1. Obróć przełącznik do położenia 0 lub otwórz styk zdalnego
sterowania.
ð Kontrolka PRACA / OPERATION zostanie wyłączona.
ð Kontrolka DOBIEG / RUN ON włączy się.
ð Urządzenie przejedzie do trybu dobiegu.

1. Otwórz przednią klapę i zdejmij odpowiednią pokrywę
przycisku resetowania.

Tryb dobiegu
W celu odprowadzenia ciepła z ogrzewacza, wentylator
powietrza regeneracyjnego pozostaje uruchomiony przez ok. 5
minut (sterowanie temperaturą). Układ sterowania pozostaje
aktywny. W trybie dobiegu, ponowne uruchomienie jest możliwe
w dowolnym momencie.
Wentylatory uruchamiają się stopniowo, urządzenie rozpoczyna
normalną pracę po czasie ok. 20 s.
Po upłynięciu czasu dobiegu, wentylator powietrza
regeneracyjnego zatrzymuje się a kontrolki zostają wyłączone.
Wycofanie z eksploatacji
Całkowite wyłączanie, np. w przypadku transportu lub
wykonania czynności konserwacyjnych, wymaga ustawienia
wyłącznika głównego w położeniu 0 po zakończeniu fazy
dobiegu.
Magazynowanie
• Oczyszczone urządzenie winno być magazynowane w
suchym, zabezpieczonym przed kurzem miejscu.
• Przed ponownym uruchomieniem urządzenia sprawdź stan
przewodu zasilającego. W razie wątpliwości dotyczących
stanu, zleć naprawę przewodu lub skontaktuj się z
serwisem.
• Bezwzględnie zlecaj kontrolę urządzenia raz w roku przez
wykwalifikowanego elektryka.

2. Naciśnij odpowiedni przycisk resetujący i ponownie nałóż
pokrywę.

Błędy i usterki
System rozpoznawania usterek wyłączy urządzenie (STOP),
aktywny pozostanie jedynie dobieg.
Po usunięciu przyczyny usterki, komunikat usterki STB lub STB
należy zresetować za pomocą odpowiedniego przycisku
resetującego.
1. STB RHZ = ogrzewanie
2. STB RAL = wirnik
3. - ew. przycisk resetowania zbiorczych komunikatów
usterek dodatkowego
wyposażenia (patrz załącznik techniczny)

13

3. W celu zatwierdzenia tej usterki STB, lub komunikatu
usterki Δp, naciśnij przyciski RESETOWANIE PRZYCZYNY
USTERKI (32).
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Konserwacja
Niebezpieczeństwo!
Przed sięgnięciem do wnętrza urządzenia ustaw
przełącznik główny do położenia 0. W przypadku
demontażu uwzględnij czas 30 minut konieczny do
odpowiedniego schłodzenia urządzenia. Przed każą
ingerencją sprawdzić, czy wszystkie silniki i wentylatory są wyłączone.
Czynności przed rozpoczęciem konserwacji
• Czynności regulacyjne, pomiary itp. przeprowadzane w
stanie roboczym, wykonuj w trybie ręcznym (ORT).
• W przypadku eksploatacji osuszacza powietrza, przed
wyłączeniem odczekaj czas dobiegu, w przypadku
demontażu uwzględnij 30 minutowy czas chłodzenia.
• Zabezpiecz wszystkie znajdujące się przed i za
osuszaczem powietrza elementy urządzenia i media
eksploatacyjne jak np. para wodna przed omyłkowym
uruchomieniem.
• Przed rozpoczęciem przeprowadzania wszelkich czynności
konserwacyjnych, kontrolnych lub naprawczych, wyłącz
osuszacz powietrza i zabezpiecz włącznik główny przed
niepowołanym włączeniem.
• Umieść szyld zabraniający ponownego włączenia
urządzenia.
Wskazówki dotyczące czynności konserwacyjnych i
utrzymania w sprawności.
• Wszystkie zadane czynności regulacyjne, konserwacyjne i
kontrolne przeprowadzaj zgodnie z określony kalendarzem.
• Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych i
dotyczących utrzymania sprawności, poinformuj personel
obsługowy o tym zamiarze.
• Po zakończeniu wszystkich czynności konserwacyjnych,
sprawdź wszystkie poluzowane połączenia śrubowe.
• Po zakończeniu prac konserwacyjnych sprawdź
prawidłowość działania wszystkich urządzeń
zabezpieczających.
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4. Następnie zamknij drzwi szafy.

Wymiana filtra powietrza
Częstotliwość wymiany filtrów zależy od stopnia
zanieczyszczenia powietrza oraz stanu filtrów. Zanieczyszczone
filtry negatywnie wpływają na wydajność osuszania.
Wymiana filtra powietrza winna nastąpić najpóźniej po
włączeniu się wskaźnika wymiany filtra FILTR na panelu
sterowania.
Filtr wlotu powietrza suchego i regeneracyjnego
1. Otwórz drzwi umożliwiające uzyskanie dostępu do filtra za
wlotem powietrza. W wersji standardowej są to lewe drzwi
szafy, w wersji lustrzanie odbitej, odpowiednio, drzwi
prawe.

Filtr powietrza elektrycznej skrzynki sterowania
Kontrolę filtra elektrycznej skrzynki sterowania wykonuj raz w
miesiącu, w razie potrzeby wymień matę filtra.
1. W tym celu otwórz pokrywę filtra na elektrycznej skrzynce
sterowania.

2. Wyciągnij filtr z poszczególnych wlotów w kierunku do
przodu.

2. Wymień filtr w przypadku stwierdzenia jego zabrudzenia.
Zamknij klapę zatrzaskując je.

3. W razie potrzeby wymień filtr.
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Wirnik sorpcyjny nie powinien mieć kontaktu z powietrzem
zanieczyszczonym poniżej wymienionymi substancjami lub
substancjami o podobnych właściwościach. Nawet małe stężenie
tych substancji w powietrzu może mieć opóźniony, negatywny
wpływ na materiał wirnika oraz właściwości sorpcyjne.
Wymienione poniżej substancje na trwałe pozostają w wirniku lub
na jego elementach i mogą spowodować następujące szkody:
• Zmniejszenie wydajności przez niedrożność porowatej
struktury żelu silikonowego

Czynniki wpływające szkodliwie na wirniki
Niektóre z poniższych substancji powodują rozpuszczanie
posiadających strukturę plastra miodu wirników z żelem
silikonowym. Obecność tych substancji może także pogorszyć
wydajność osuszania.

•

Zmniejszenie wydajności przez chemiczną reakcję z żelem
silikonowym

•

Zmniejszenie wydajności przez chemiczną reakcję z żelem
silikonowym

A) substancje nieorganiczne (na przykład)
Nr

Substancje

Wzór chemiczny

Oddziaływanie

1

Chlorek litu

LiCl

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

2

Wodorotlenek sodu

NaOH

Uszkodzenie struktury żelu silikonowego

3

Wodorotlenek potasu

KOH

Uszkodzenie struktury żelu silikonowego

4

Chlorek sodu

NaCl

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

5

Chlorek potasu

KCl

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

6

Chlorek wapnia

CaCl2

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

7

Chlorek magnezu

MgCl2

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

8

Amoniak

NH3

Uszkodzenie struktury żelu silikonowego

9

Kwas fluorowodorowy

HF

Uszkodzenie mechanicznej struktury materiału wirnika

10

Chlorek aluminium

AlCl3

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

11

Woda morska

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

12

Para wodna o wysokiej
temperaturze

Uszkodzenie struktury żelu silikonowego

13

Substancje zmiękczające

14

Silne kwasy

pH ≤ 2...3

Uszkodzenie mechanicznej struktury materiału wirnika

15

Zasady

pH ≥ 7...8

Utrata zdolności sorpcyjnej żelu silikonowego

16

Aminy

R-NH2

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

1)

Niedrożność porowatej struktury żelu silikonowego

Zmniejszenie powierzchni wewnętrznej porów żelu silikonowego, prowadzące do utraty wydajności.

B) Substancje organiczne (przykłady)
Wyszczególnione poniżej rozpuszczalniki lub lotne związki
organiczne charakteryzują się wysoką temperaturą wrzenia oraz
niskim ciśnieniem parowania. Wchłonięcie tych substancji przez żel
silikonowy spowoduje ich trwałe związanie w materiale wirnika.
Nr

Substancje

1

Mgła olejowa

2

Cykloheksanon

C6H10O

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

3

Alkohol izopropylowy

CH3H8O

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

4

o-Xylen

C8H10

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

5

m-Xylen

C8H10

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

6

p-Xylen

C8H10

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

7

Fenol

C6H5OH

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

8

o-Dichlorobenzen

C6H4Cl2

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

9

Bromek metylu

CH3Br

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

10

Gliceryna

C3H8O3

Zmniejszenie wydajności żelu silikonowego1)

1)

Wzór chemiczny

Oddziaływanie
Niedrożność porowatej struktury żelu silikonowego

Zmniejszenie powierzchni wewnętrznej porów żelu silikonowego, prowadzące do utraty wydajności.
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