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Biztonsági utasítások

1 Biztonsági utasítások
1.1 Alkalmazott szimbólumok

Veszély! Elektromos veszélyeztetésből eredő veszélyre figyelmeztet.

Veszély! Halál, súlyos sérülés vagy jelentő s anyagi károk következnek be, ha nem
foganatosítják a megfelelő elő vigyázatossági intézkedéseket.

Vigyázat! Halál, súlyos sérülés vagy jelentős anyagi károk következhetnek be,
ha nem foganatosítják a megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket.

Figyelem! Könnyű sérülés következhet be, ha nem foganatosítják a megfelelő
elővigyázatossági intézkedéseket.
Figyelmeztetés! Nem kívánt eredmény következhet be, ha nem foganatosítják a megfelelő
elővigyázatossági intézkedéseket.
Figyelem! Anyagi kár következhet be, ha nem foganatosítják a megfelelő elővigyázatossági
intézkedéseket.

1.2 Biztonsági utasítások

Vigyázat! Elektromos készülékek használatakor az elektromos áramütés, sérülés- és
tűzveszély elleni védelem céljából vegye figyelembe a következő alapvető biztonsági
intézkedéseket.

A készülék használata előtt olvassa el és vegye figyelembe ezen utasításokat!
 Jól őrizze meg a jelen üzemeltetési és karbantartási útmutatót.
 A készüléket csak por és füst elszívására használja!
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 A készüléket ne használja égő vagy izzó anyagok elszívására!
 A készüléket ne használja könnyen gyúlékony, ill. robbanásveszélyes gázok elszívására.
 A készüléket ne használja agresszív közegek és alumínium csiszolásából származó por
elszívására.
 A készüléket tilos bárminemű folyadék elszívására használni.
 A csatlakozókábelt védje hő, nedvesség, olaj és éles peremek ellen.
 Ügyeljen a megengedett csatlakozási feszültségre (lásd az utasítást a típustáblán).
 Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
 Csak eredeti csereszűrőket használjon.
 A készüléket ne használja szűrőbetét nélkül.
 A készülék felnyitása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
 A készülék hátsó oldalán található kifúvónyílást tilos letakarni vagy eltorlaszolni.
 Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék stabilan álljon.
 Műszaki problémák esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy szakkereskedőjével!
Rákkeltő anyagok, ill. hegesztési füst, nikkel- vagy krómtartalmú anyagok elszívásakor kötelező a
TRGS 560 „Levegő-visszavezetés rákkeltő veszélyes anyagokkal való munkavégzés során”
szellőzéstechnikai követelményeinek betartása!
Egyéni védőfelszerelés:
Tartsa be a helyi üzemi előírásokat!
 Légzésvédő: FFP-3-nak megfelelő félmaszk az EN149 szerint (ha nincs más előírva)
 Gumikesztyű
 Védőszemüveg
 Az anyagok veszélyességétől függően javasolt védőruházat viselete is.

1.3 Rendeltetésszerű használat
A szűrő- és elszívóberendezések por és füst elszívására szolgálnak, és a biztonsági utasításokban
leírtakkal összhangban azokat tilos égő vagy izzó anyagok, könnyen gyúlékony, ill. robbanásveszélyes
gázok, agresszív közegek és alumínium csiszolásából származó por, valamint mindennemű folyadék
elszívására használni.
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2 Általános
2.1 Általános leírás

1. ábra: Szűrőtípusok

Készülék felépítése
1.

Burkolat szívócsonkkal

2.

Előszűrő paplan

3.

Szorítókeret

4.

Lebegőrészecske-szűrő

5.

Aktívszén- / BAC-szűrő

6.

Modul a lebegőrészecske- és az aktívszén- / BAC-szűrőhöz

7.

Előszűrő

8.

Modul az előszűrőhöz

9.

Vezérlés / Turbinaház
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Szűrőtípusok
Előszűrő
A szűrő- és elszívóberendezés különböző cserélhető, különféle szűrőosztályú előszűrőkkel van
felszerelve. Felhasználásra kerülnek pl.


szűrőpaplanok (F5)



AF5 előszűrő előszűrőmodullal

Az előszűrő védi az utána kapcsolt részecskeszűrőt, és így jelentősen növeli a berendezés élettartamát.
Fő szűrő
Fő szűrőként egy részecskeszűrő szolgál


Részecskeszűrő (99,95%, H13)

A fő szűrő garantálja, hogy az elszívott füst- és porrészecskék 99,95%-a (H13 részecskeszűrő) a
szűrőben maradjon (a DIN EN 1822 szerint). Ez akkor is érvényes, ha a szűrőbetét teljesen vagy
részben telítve van. A szűrő fokozatos telítődésével ugyanakkor csökken a szűrőkészülék
szívóteljesítménye.
Aktívszén-szűrő
Az aktívszén-szűrő élettartama nagy mértékben függ a mindenkori használati feltételektől, és ezért
előre nem határozható meg. Amennyiben zavaró szag lép fel, akkor az aktívszén-szűrő telítődött, és ki
kell cserélni.

2.2 Hatásmód
Alkalmazási terület
Az alkalmazási terület a lézerkibocsátásból származó ragadós és nedves porokat foglalja magába.
Működési elv
A káros anyagokat tartalmazó levegőt a gyűjtőberendezés (burkolat, tömlő) begyűjti, és egy rugalmas
tömlő segítségével a szűrőkészülékbe vezeti. A károsanyag-részecskék itt a különböző
szűrőfokozatokon áthaladva azok szűrőosztályának megfelelően kiszűrésre kerülnek. Ezután a
megtisztított levegő vagy visszavezetésre kerül a munkatérbe, vagy alkalmazástól függően tömlőn, ill.
csövön keresztül kijut a szabadba.

2.3 Jótállási tudnivalók
A TBH GmbH a törvényben előírt jótálláson túlmenően a vásárlás időpontjától kezdve 2 éves vagy 5000
órás jótállást biztosít.
A TBH nem vállal felelősséget az olyan anyagi károkért, amelyek a szakszerűtlen használatra, a normál
kopásra vagy a hibás kezelésre vezethetők vissza.
Amennyiben a turbinaegység felnyitását és a javításra irányuló próbálkozásokat a gyártó által nem
feljogosított személyek végzik el, jótállási igénynek helye nincs.
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Az elszívóberendezés megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek követelményeinek.
A CE-megfelelőségi nyilatkozat az üzemeltetési és karbantartási útmutató részét képezi. Ez a
nyilatkozat érvényét veszíti, amennyiben a gyártóval írásban nem egyeztetett módosítást hajtanak
végre a berendezésen.
A jelen berendezésnek az üzemeltetési és karbantartási útmutatóban leírtakkal ellentétes használatából
eredő következményes veszteségekért vagy károkért a gyártó nem vállal semminemű felelősséget.

8

Szállítás

3 Szállítás
• A csomagolást tilos további súllyal terhelni.
• A csomagolást tilos környezeti hatásoknak kitenni.
• Szállítás és tárolási hőmérséklet: -25 és +55°C között (max. 70°C / 24h)
• Rakodáskor ügyeljen a csomagolási egység súlypontjára.
Az eredeti csomagolás nélkül, ill. módosított eredeti csomagolásban való továbbszállításkor biztosítani
kell, hogy a berendezés optimálisan biztosítva legyen, és védve legyen a sérülések ellen.
Vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági előírásokat.

9

Telepítés, üzembe helyezés

4 Telepítés, üzembe helyezés
4.1 Bevezetés
A modern ipar különböző megmunkálási folyamatai során számos káros anyag és különböző méretű
részecske keletkezik. A TBH elszívó- és szűrőberendezés egyrészt ezeknek a részecskéknek a
keletkezés helyéről való eltávolítására szolgál az alkalmazottak egészségének megóvása érdekében,
másrészt pedig pl. a lézerek lencséjének védelmét is biztosítja.
Molekuláris szűrő (aktívszén-szűrő) használata esetén ügyeljen arra, hogy az alkalmas legyen a
felhasználási célra, és rendszeresen ellenőrizzék.

4.2 Kicsomagolás

Vigyázat! Feltétlenül tartsa be a Szállítás fejezetben feltüntetett utasításokat.






A raklapot először állítsa sima, megfelelő felületre.
Majd oldja ki a hevedereket és az esetleges további rögzítőeszközöket.
Ezután távolítsa el az átlátszó fóliát.
Először a felső kartont húzza le.
Most kiemelheti a berendezést az alsó kartonból, vagy felvághatja az alsó kartont a sarkainál, hogy
a berendezés körül le tudja húzni azt. Közben emelje le a berendezést a hungarocell támaszról.
A csomagolást az érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

4.3 Telepítés

Vigyázat! Ez a készülék az 1-es védelmi osztályba tartozik, és védővezetőhöz kell
csatlakoztatni. A hálózati tápellátáshoz való csatlakoztatáshoz ezért a mellékelt vagy azzal
azonos kialakítású, jóváhagyott tápkábelt kell használni. A hálózati csatlakozódugónak
hozzáférhetőnek kell maradnia.
A szűrőberendezés csatlakozásra készen kerül kiszállításra, és csak a megadott feszültséghez szabad
csatlakoztatni (lásd a típustáblát).
A berendezés felállítása


Kérjük, először végezze el a „Kicsomagolás” fejezetben előírt lépéseket.



A készüléket tiszta, sima felületen állítsa fel (tartsa be az „Üzemeltetés” fejezetben megadott
környezeti feltételeket).



A környezeti levegő porterhelése nem lehet túl nagy mértékű, ellenkező esetben a turbina
elszennyeződhet.



Biztosítsa a készüléket (húzza be a kerékféket (11)). Minden esetben vegye figyelembe a
felállítási helyen érvényes üzemeltetési előírásokat.



A megkerülő hűtés (9), valamint a kifúvónyílás (10) szellőzőréseit tilos letakarni.
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Opcionális előszűrő modul telepítése
Az AF5 egység előszűrő modullal és előszűrővel való üzemeltetésekor vegye figyelembe a következő
telepítési lépéseket:


Fedőburkolat leszerelése



Előszűrő paplan eltávolítása



Előszűrő modul és előszűrő felszerelése



Fedőburkolat felszerelése



Összes modulzár lezárása

2. ábra: Szűrő- és elszívóberendezés csatlakoztatása

Az elszívót a következő sorrendben csatlakoztassa:
•

A szívótömlőt (3) csatlakoztassa a szűrő- és elszívóberendezés csonkjára (1), és biztosítsa a
tömlőbilinccsel (2).

•

Az interfészkábelt (4) csatlakoztassa a szűrő- és elszívóberendezés 25-pólusú interfészcsatlakozójára (5).

•

A tápkábelt (6) dugja be a szűrő- és elszívóberendezés hálózati csatlakozóaljzatába (8),
és csatlakoztassa egy földelt dugaljhoz.
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4.4 Üzembe helyezés
• Először végezze el a „Telepítés” fejezetben leírt lépéseket.
• Ellenőrizze a berendezés stabilitását.
• Ellenőrizze a megfelelő hálózati csatlakozást.
• A berendezés összes szűrőjének előírásszerűen telepítve kell lennie.
• Kapcsolja be a berendezést a hálózati kapcsolóval (7).
• A berendezés elülső oldalán levő kijelző kis késéssel kapcsol be (önellenőrzés).
• A berendezés magától beindul. Az interfész használatakor annak jele a domináns.
• A turbina, ill. a ventilátor fordulatszáma a +/- gombokkal, ill. az interfészen keresztül módosítható.
• A berendezés üzembe helyezésével kapcsolatos problémák esetén lásd az 5. és 7. fejezeteket.
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5 Üzemeltetés
A szűrő- és elszívóberendezés kizárólag a jelen útmutatóban leírt anyagok elszívására használható.
Az üzemeltetés során a szűrők állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.

5.1 Kezelés
Kézi kezelés

4. ábra: Kijelző magyarázata
Poz.

Leírás

A

A berendezés a Run/Standby (Üzem/Készenlét) gombbal kapcsolható be
(A készülék kapcsolójának bekapcsolva kell lennie).

4

A berendezés elindul, és a forgó turbinakerék szimbólummal a Run (Üzem) üzemmódot mutatja a kijelzőn.

B

A + és – gomb segítségével beállítható a berendezés szívóteljesítménye.

3

A szívóteljesítmény a kijelzőn jobbra fent jelenik meg. A kijelzés a +/- gombok valamelyikének lenyomása
esetén átvált az aktuális üzemórák és a szívóteljesítmény között.

1

A szűrőtelítettség-kijelzésről egyszerűen leolvasható a szűrők állapota.
Az összes beépített szűrő össz-telítettsége együttesen kerül kijelzésre.

5

A szűrőállapot-kijelzés az aktuális telítettségi fokot jelzi (zöld, sárga vagy piros).
Zöld:
Szűrő rendben
Sárga: Ellenőrizze a szűrőállapot-kijelzést (1. poz.) – szükség esetén rendeljen új szűrőket
Piros: Max. szűrőtelítettség elérve – az elszívóberendezés kikapcsol – cserélje ki a szűrőket

4

Hőmérsékleti hibák kijelzése

2

Általános jelzések a berendezéshez kapcsolóan szövegkeretekkel (hiba - piros, figyelem - sárga, készenlét kék, üzem - zöld)

Automatikus kezelés
Automatikus üzemben teljes mértékben a csatlakoztatott lézerrendszer vezérli a berendezést és értékeli
ki a hibaüzeneteket.
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6 Karbantartás

Veszély! A turbinák vagy az elektromos komponensek cseréje csak feljogosított
szakszemélyzet részére megengedett!
Az állandó üzemű turbinák a leginkább elterjedt turbinák. Kevés karbantartást igénylő, tartós üzemet és
nagyon magas vákuumokat tesznek lehetővé mérsékelt költségek mellett.

6.1 A készülék tisztítása

Figyelem! A készülék tisztításához megfelelő védőfelszerelés szükséges az
esetlegesen egészségre káros anyaggal való fertőzés megelőzése érdekében.

 A tisztítás előtt a készüléket alapvetően üzemen kívül kell helyezni és a hálózati csatlakozódugót ki
kell húzni.
 A készülékház ellenállóképes fényezéssel van bevonva. A tisztításhoz elegendő egy nedves rongy
és háztartási tisztítószer használata.
 Oldószer használata tilos!
 Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a tisztítás során víz az elektromos részekbe, ill. ne hatoljon át víz a
szellőzőréseken.
 Amennyiben a berendezés tisztításához leválasztja a szűrőmodulokat, feltétlenül ügyeljen arra,
hogy ne sérüljenek a tömítések, valamint ügyeljen arra, hogy a tömítések jól a helyükre kerüljenek
a berendezés ismételt üzembe helyezésekor.
 Mindent jól szárítson meg egy ronggyal.
Figyelem! A szűrőt ne tisztítsa! Az ütögetés vagy a sűrített levegővel való kifúvatás a
szűrőközeg megsemmisülését eredményezi, valamint káros anyagok kerülnek a helyiség
levegőjébe.
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6.2 Szűrőtelítettség-kijelzés és szűrőcsere
Figyelem! Az egyes szűrőfokozatokat rendszeresen (legalább heti 1x alkalommal) ellenőrizze és
szükség esetén cserélje ki a konstans szívóteljesítmény biztosítása, ill. a berendezés
sérülésének megelőzése érdekében. A szűrő cseréjét csak lekapcsolt elszívó mellett és
megfelelő védőöltözetben végezze!

Szűrőtelítettség-kijelzés, lásd 5.1
Vegye figyelembe:
 A részecskeszűrőket tilos tisztítani. Azokat cserélni kell!
 Az aktívszén- / BAC-szűrőket rendszeresen ellenőrizze és cserélje ki. Ezek nem jelennek meg a
berendezés szűrőfelügyeletében – javasolt legalább évente 1x kicserélni őket.

Vigyázat! Egészség- és környezeti terhelés a lézeres megmunkálás melléktermékei által.
A lézeres megmunkálás során egészségre káros és a környezetet terhelő melléktermékek
keletkeznek. Ezek rákkeltőek lehetnek és károsíthatják a tüdőt.


A szűrőkkel való összes munka során viseljen polipropilénből készült eldobható kesztyűt,
valamint 3-as fokozatú finom por ellen védő maszkot.



Minden szűrőcseréhez készítsen elő légzáró, zárható polietilén zsákot.



A szűrőt ne tisztítsa, hanem cserélje ki eredeti szűrőre.



Gondoskodjon a helyiség kielégítő szellőzéséről.



A szűrőket a helyi előírások szerint speciális hulladékként ártalmatlanítsa.
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5. ábra: Szűrőcsere



Kapcsolja ki a szűrő- és elszívó berendezést.



Nyissa ki a modulzárakat a fedélen (1), és vegye le a fedelet.



Ellenőrizze szennyeződés szempontjából az előszűrő paplant (2), ill. az előszűrőt (6),
szükség esetén pedig cserélje ki.



Nyissa ki a zárakat az (5) és (7) modul között, és vegye le a (7) modult



Ellenőrizze szennyeződés szempontjából a lebegőrészecske-szűrőt (3), szükség esetén
pedig cserélje ki.



Utolsóként az aktívszén-szűrőt (4) ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki. Az aktívszénszűrő akkor telített, ha szagképződés jelentkezik, vagy ha a szűrő tömege kb. 25%-kal
nagyobb a kiindulási tömegnél. A kiindulási tömeg 7000 g ±200 g. A pontos kiindulási tömeg
a szűrőn van feltüntetve.



A kiemelt szűrőket csomagolja polietilén zsákba, és ártalmatlanítsa.



Szerelje össze a szűrő- és elszívó berendezést.



Helyezze fel a fedelet, és zárja le az összes modulzárat.
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6.3 Ártalmatlanítás/üzemen kívül helyezés
A szűrlemények elszívásakor a szűrő- és elszívó berendezés és gyűjtőberendezései egészségre káros
részecskékkel szennyeződnek el.
Ha a szűrő- és elszívó berendezést üzemen kívül helyezik, akkor gondoskodjon a berendezés, valamint
az esetlegesen fertőzött szerelvények veszélytelen szétszereléséről és ártalmatlanításáról.
Kérjük, ennek során vegye figyelembe a „Szűrőcsere” fejezetben található biztonsági
utasításokat!
A szűrő- és elszívó berendezés és a gyűjtőberendezések ártalmatlanításakor ügyeljen rá, hogy a teljes
szűrőfelszerelés speciális hulladéknak számít, amelyet a helyi előírásoknak megfelelően kell
ártalmatlanítani. A berendezések és a gyűjtőelemek szennyeződésétől függően azokat szintén speciális
hulladékként kell ártalmatlanítani (hulladékkód: 150202).
A szállítás során vegye figyelembe a „Szállítás” fejezetben leírt összes biztonsági utasítást.
RoHS II/ WEEE megfelelőségi nyilatkozat
Az Európai Unió 2011/65/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezésekben használt
veszélyes anyagok korlátozásáról és alkalmazásáról (RoHS) 2013. január 3-án lépett hatályba.
Név szerint a következő anyagokról van szó:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ólom (Pb), 0,1%
kadmium (Cd), 0,01%
hat vegyértékű króm (CrVI), 0,1%
polibrómozott bifenilek (PBB), 0,1%
polibrómozott difenil-éterek (PBDE), 0,1%
higany (Hg), 0,1%
di (2-etil-hexil) ftalát (DEHP), 0,1%
benzil-butil-ftalát (BBP), 0,1%
dibutil-ftalát (DBP), 0,1%
diizobutil-ftalát (DIBP), 0,1%

A TBH GmbH ezennel kijelenti, hogy termékeink a RoHS- és a REACH-előírásokkal összhangban
készülnek.
A TBH által gyártott készülékek nem esnek az elektromos készülékek forgalomba helyezéséről szóló
német törvény (ElektroG, 2003.05.16.) 1. szak. 2. cikkelyében, ill. az elektromos készülékekben
használt veszélyes anyagokról szóló (WEEE) 2011/65/EU irányelv IA mellékletében feltüntetett
készülékkategóriákba, és b2b-készülékként kerülnek besorolásra. Ezt az EAR-regisztráció (régi
elektromos készülékek regisztere) igazolja.

17

Karbantartás

6.4 Csereszűrők és tartozékok

6. ábra
Megnevezés

Tételszám az
ábrán
2

Cab cikksz.

TBH cikksz.

5906555.001

10040

Előszűrő paplan

5907575.001

16199

Előszűrő

7

5906569.001

10013

AF5 lebegőrészecske-szűrő

4

5906570.001

10004

AF5 aktívszén- / BAC-szűrő

5

5907570.001

16367

AF5 előszűrő modul
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7 Hibakeresés és -elhárítás

Vigyázat! A készülék üzemzavara esetén semmi esetre ne nyissa fel a turbinamodult!
Elektromos áramütés veszélye!

7.1 Zavar


Üzemzavar esetén ellenőrizze a kijelzőn megjelenő információkat.



A készülék kapcsolójával kapcsolja ki a berendezést, és állítsa le a megmunkálási folyamatot.



Most válassza le a hálózatról a berendezést.



Ellenőrizze a berendezés szűrőit, és szükség esetén cserélje ki azokat.



Használja a gyorsdiagnosztikát (7.3 fejezet) vagy lépjen kapcsolatba forgalmazó partnerével, ha a
probléma továbbra is fennáll.

7.2 Baleset


Először távolítsa el a sérültet a veszélyzónából.



A készülék kapcsolójával kapcsolja ki a berendezést, és állítsa le a megmunkálási folyamatot.



Most válassza le a hálózatról a berendezést.



Kövesse az üzem balesetekre vonatkozó belső előírásait. Ezek mindig előnyt élveznek.



Kövesse üzemorvosának utasításait az elszívott anyagok kezelésére vonatkozóan.
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7.3 TBH elszívóberendezések - gyorsdiagnosztika
Hiba leírása
1
1

Ok

Hibaelhárítás

A berendezés nem indul, nincs kijelzés A tápkábel nincs bedugva
az elülső kezelőpanelen
Biztosítékok nincsenek behelyezve vagy meghibásodtak

Dugja be a tápkábelt
Ellenőrizze a biztosítékokat és szükség esetén cserélje ki azokat
(lásd 2. ábra, 8. poz.)

1

Nincs feszültség alatt a használt csatlakozóaljzat

Ellenőrizze a biztosítékokat

1

Hálózati kapcsoló KI állásban van

Kapcsolja be a hálózati kapcsolót

1

Helytelen hálózati feszültség

Ellenőrizze a hálózati feszültséget

1

Háromfázisú hálózat nullavezető nélkül

Ellenőrizze a hálózati csatlakozást

2

A berendezés nem indul, figyelmeztető Turbina meghibásodott / zavar a turbinánál
jelzés hangzik el, Turbina zavar világít

Kapcsolja ki a berendezést, és lépjen kapcsolatba a gyártóval, ill.
annak helyi képviseletével

2

Szűrőtelítettség-kijelzés világít
(zöld+sárga+piros)

Szűrő teljesen telítődött

A szűrőállapot-kijelzés (berendezés típusától függően) döntse el,
melyik szűrőt kell kicserélni, és rendeljen csereszűrőket

2

Hőmérsékleti hibajelzés világít

Hőmérséklet-probléma

Kapcsolja ki a berendezést, és hagyja lehűlni. Ellenőrizze a
környezeti hőmérsékletet és az elszívótömlőt (eldugult,
hossz/keresztmetszet), indítsa újra a berendezést, a hiba ismételt
jelentkezése esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval, ill. országos
képviseletével

3

A berendezés nem indul, a Run /
A berendezés Standby (készenléti) állapotban van
Standby (Üzem/Készenlét) gomb villog
Az interfész huzalozása helytelen

3

Figyelem, az interfész részben csak opcionálisan érhető el!

Nyomja le a Run / Standby (Üzem/Készenlét) gombot
Ellenőrizze az interfészt
7-es érintkező = +
8-as érintkező = Ha a 9-es és a 10-es érintkező áthidalóval össze van kötve, akkor a
távvezérlés domináns, a berendezést távvezérléssel kapcsolja Run
(Üzem) állapotba

4

A berendezés dolgozik, sárga
figyelmeztető lámpa villog, a
szűrőtelítettség-kijelzés világít
(zöld+sárga)

A szűrő részben telített (a berendezés típusától függően
ezen kívül az érintett szűrő sárga színnel kerül kijelzésre)

Zöld rész – szűrőtelítettség rendben
Sárga rész – csereszűrő rendelése szükséges
Piros rész – a szűrő teljesen telítődött – csere szükséges

5

A berendezésen nem módosítható a
fordulatszám

Távvezérlés csatlakoztatva, fordulatszám-szabályozás
kívülről (14-es, 15-ös érintkező)

A külső fordulatszám-szabályozás domináns a készüléken kézzel
beállított fordulatszámmal szemben

Figyelem, az interfész részben csak opcionálisan érhető el!
6

A fordulatszám az interfészen
keresztül nem módosítható

A berendezésen végzett fordulatszám-beállítás domináns

A külső fordulatszám-szabályozás domináns a készüléken kézzel
beállított fordulatszámmal szemben

Figyelem, az interfész részben csak opcionálisan érhető el!

7

A szívóvezeték eldugult, meghibásodott, megtört vagy nincs
csatlakoztatva

Tisztítsa meg, ill. cserélje ki a szívóvezetéket

7

Szívóteljesítmény nincs megfelelően beállítva

Növelje a szívóteljesítményt a fordulatszám-állítón (elülső rész),
ill. a távvezérlőn

7

Motor / vezérlés meghibásodott

Lépjen kapcsolatba az országos képviselettel

Motorcsapágy meghibásodott

Cserélje ki a motort, ill. lépjen kapcsolatba az országos
képviselettel

Szennyeződések a motor lapátkerekén

Ellenőrizze a szűrőt tömítetlenségek szempontjából, ill. lépjen
kapcsolatba az országos képviselettel

8
8

Nincs / alacsony a szűrőteljesítmény,
a szűrőtelítettség-kijelzés nem jelez
szűrőcserét

A berendezés egyenetlenül jár, ill.
erősen vibrál
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8 Műszaki adatok
MŰSZAKI ADATOK

EGYSÉG

BF100R CAB AF5

Levegő-térfogatáram
szabadon fúvó módban,
max.

m³/h

280

Hasznos térfogatáram,
max.

m³/h

50-230

Max. stat. nyomás

Pa

11000

Szűrőfelület

m²

lásd szűrőkonfiguráció

Motorteljesítmény kb.

kW

1,1

Feszültség

V

100-240V

Frekvencia

Hz

50/60

Készülékbiztosíték1

-

2x10 A, lomha

Védelmi osztály

-

1

IP-védettség

-

IP 30

Hajtás fajtája

-

Tartós üzem

db(A)

kb. 62

-

Sub-D 25

Hangnyomásszint
Soros interfész
Tömeg
AF5
AF5 előszűrő modullal

kg
kb. 40
kb. 55

Méretek (ma x szé x mé)
AF5
AF5 előszűrő modullal

mm

Szívócsonk, 42-es külső
átmérő

mm

647x350x350
880x350x350
1

Engedélyek

CE, FCC, cETLus, CB, ICES 03, W3

Környezeti, tárolási és szállítási
feltételek
Tárolási és szállítási feltételek

°C

-25 és +55 között (max. 70°C / 24h)

Üzemi hőmérséklet

°C

5 – 40

Relatív páratartalom max.

%

80, páralecsapódás nélkül
Az alkalmankénti páralecsapódás káros hatásai egy speciális
megkerülő szellőztetéssel kerülnek megelőzésre

Alkalmazás
Tengerszint feletti magasság max.

Csak belső terekben, a környezeti levegő túlzott porterhelése
nélkül
m

2000

1
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9 Engedélyek és megfelelőségi nyilatkozatok
9.1 EU-megfelelőségi nyilatkozat

CE
TBH GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 8, 75334
Straubenhardt, Germany
Tel.: 0049(0)70829473-0
BF 100 R - CAB AF5
BF 100 R - CAB AF5
000000-999999

A gyártó

ezennel saját felelősségére kijelenti, hogy a
következő termék:
Gépszám

amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelel a következő irányelvek és szabványok
követelményeinek:
2014/30/EU
Elektromágneses összeférhetőség
irányelv
2006/42/EK
irányelv

Gépekről szóló irányelv

2014/29/EU

Egyszerű nyomástartó berendezések

DIN EN 61000-6-4
DIN EN 61000-6-2
1. helyreigazítás
DIN EN 61010-1

2011 – 09
2006 – 03
2011 – 06
2011 – 07

Zavarkibocsátás
Zavartűrés
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek
biztonsági előírásai
Feszültségingadozások és villogás
Gépek elektromos berendezései

DIN EN 61000-3-3
2014 – 03
DIN EN 60204
2007 – 06
1. helyreigazítás
2010 – 05
DIN EN ISO 12100 2011 – 03
Általános kialakítási alapelvek, kockázatelemzés és
1. helyreigazítás
2013 – 08
kockázatcsökkentés
Az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv biztonsági céljai betartásra kerülnek
A „W3” hegesztésifüst-elválasztási osztállyal továbbá:
DIN EN ISO 15012-1 2013 – 08
Munka- és egészségvédelem a hegesztés és rokon eljárásai
területén
Dokumentáció elkészítésére felhatalmazott személy: Tim Augenstein
Cím: lásd a vállalat címét
ügyvezető / CEO: Solvejg Hartmann
Solvejg Hartmann

Dátum
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9.2 Federal Communications Commission (FCC) Statement
MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket tesztelték, és megfelel az A-osztályú digitális készülékekre vonatkozó
határértékeknek az FCC-rendelkezések 15. része értelmében. Ezeknek a határértékeknek megfelelő
mértékű védelmet kell biztosítaniuk a káros behatások ellen, ha a készüléket ipari környezetben
használják. A berendezés rádiófrekvenciákat generál és azokkal dolgozik, és ilyen frekvenciákat
sugározhat ki. Amennyiben nem a használati útmutatóval összhangban telepítik és használják,
az zavarokat okozhat a rádióhullámokban. A jelen berendezés lakóterületen való használata
valószínűsíthetően káros behatásokkal jár. Ilyen esetben szükséges lehet, hogy a felhasználó a
zavarokat a saját költségére szüntesse meg.

9.3 Industry Canada Compliance Statement
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

23

