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COTES C30E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

OSA 1 / YLEISTÄ TIETOUTTA
TÄMÄ TEKNINEN MANUAALI

Tämä on Cotes ilmankuivaajan asennus- ja käyttöohje.
Tutustu tähän ohjekirjaan huolella ennen kuivaajan asennusta /käyttöönottoa. Kaikkien kuivaajaa käyttävien
henkilöiden tulee tutustua tämän käyttöohjeen tietoihin. Käyttömanuaalin ohjeet on laadittu antamaan riittävät
tiedot laitteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja henkilö- / materiaalivahinkojen välttämiseksi.
Tämä ohjekirja on laadittu laitteen asennuksesta ja käytöstä vastaavien teknikkojen käyttöön.
Ohjeissa on esitetty laitteen huoltoon ja korjauksiin/osien vaihtoon liittyvät toimenpiteet.
Tähän ohjekirjaan tutustumista suosittelemme kaikille, jotka valvovat laitteen toimintaa tai käyttävät laitetta
käyttökohteessa.

Teknisen manuaalin tuotenumero
Tämän käyttö- /huolto-ohjekirjan tuotenumero on 1407620FI.
Lisäkopiota voit tilata Cotes-kuivaajien edustajalta tai valmistajalta.
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COTES C30E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

OHJEESSA KÄYTETYT SYMBOLIT

Tämä osoittaa jonkin tietyn toiminnon suorittamisen

Tärkeää huomioida jotta kuivaajan sisältämät komponentit eivät
aiheuta terveydellistä vaaraa tai vahinkoa.

Erityisesti huomioitava.

HUOMAA
Laitteen käyttäjällä on vastuu näiden ohjeiden ja varoitusten
noudattamisesta.
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KOSTEUDEN HALLINTA

Cotes -kosteuden hallintateknologia - kustannustehokasta ja energiaa säästävää
Ympäröivän ilman kosteudella on vaikutus teollisen tuotannon prosesseihin, materiaaleihin ja
tuotteiden varastointiin. Korkea ilmankosteus voi aiheuttaa materiaalin muutoksia, korroosiota,
pakkausten vahingoittumista, tuotantorakennusten rakenneongelmia yms.
Cotesin kuivausratkaisut mahdollistavat kaikkien tilojen kosteuden hallinnan pienimmällä mahdollisella
energian kulutuksella.
Oikean olosuhdehallinnan perusteet auttavat toteuttamaan tehokkaan ja kannattavan
tuotannon ja yritystoiminnan.
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OSA 2 / KUIVAAJA
COTES C30E SARJAN KUIVAAJAT

Cotes C30 E –sarjan kuivaajat soveltuvat laajalti erilaisiin teollisuuden kuivaustarpeisiin.
Soveltuvia kohteita voivat olla erilaiset varastotilat, kellarit, laitetilat, vesilaitokset tai muut sellaiset
tilat, joissa valvottu ja säädelty ilman vakio-olosuhde on välttämätön.
C30E –sarjan laitteiden kuivausprosessi on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi.
C30E laitteet on suunniteltu siten, että niiden puhdistus on mahdollisimman helppoa.
Laitteet voidaan varustaa lisälaittein, kuten jäähdytyksellä/lämmityksellä tai lisäsuodattimin
käyttötarkoituksen mukaan.

Suunnittelun lähtökohdat
Cotes C30E –sarja on suunniteltu modernin teollisen muotoilun pohjalta ja se tarjoaa
kompaktin ja varman rakenteen.
Se on suunniteltu mahdollistamaan mahdollisimman esteetön ilman virtaus laitteen läpi, joka
vähentää:


energian kulutusta



painehäviöitä



äänitasoa.

Kaikki käytetyt komponentit ja lisätarvikkeet on valittu tuottamaan paremman toiminnan,
pitkän käyttöiän ja helpon huollettavuuden.

Laitteen tehot
Cotes C30E –sarja on rakennettu 300 m³/h ilmamäärälle.
Kuivattavan ilman olosuhdearvoilla 20°C ja 60% suhteellisella kosteudella ovat laitteiden
kapasiteetit (vesimäärä, joka poistetaan ilmasta) 0,9 ... 1,9 kg/h.

Ohjauksen vaihtoehdot
Cotes C30E –sarjan laitteet on saatavana kahtena eri versiona: roottori- ja suodatinanturein tai ilman.
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Toimintaolosuhteet
Prosessi- ja regenerointi-ilman suhteen on huomioitava seuraavat arvot:
Suhteellinen kosteus 0 – 100 %
Lämpötila

0 – 40 °C

Paine

ympäröivä ± 100Pa

Näistä mainituista arvoista voidaan poiketa vain, mikäli tilattu laite on alun perin mitoitettu
vastaamaan erikseen mainittuihin olosuhteisiin.

HUOMAA
Toimintaolosuhteita koskien ilmavirtauksia tulee noudattaa.

Varastointiolosuhteet
Laitteen varastoinnissa tulee huomioida seuraavat olosuhteet:
Suhteellinen kosteus 0 – 90%
Lämpötila

-20°C ... 50°C

Näistä mainituista arvoista voidaan poiketa vain, mikäli laite on tilattu huomioiden nämä
poikkeavat arvot, ja laite on varusteltu erityisesti sen mukaan.

HUOMAA
Varastointiolosuhteita tulee noudattaa.
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KUIVAAJAN TOIMINTA

Kaksi ilmavirtausta
Cotes adsorptiokuivaajan toiminta perustuu kahteen erilliseen ilmavirtaukseen.
Kuivausprosessi ( A-E )
Kuivaajan sisään tuleva kostea ilmavirtaus (prosessi-ilma) (A) imetään kotelon sisään suodattimen
(B) läpi. Ilma puhalletaan puhaltimen (D) avulla hitaasti pyörivän roottorin (C) läpi. Roottorin rakenteen
huokoset on pinnoitettu kosteutta sitovilla silica kiteillä (piioksidi), jotka sitovat kosteutta virtaavasta ilmasta.
Kostean ilman läpäistessä roottorin, vesimolekyylit sitoutuvat roottorin pinnoiteaineeseen.
Roottorista poistuva ilma siis sisältää vähemmän kosteutta kuin enne roottoria. Tämä adsorptioprosessi
vapauttaa energiaa ja lämmittää ilmaa.
Regenerointiprosessi ( F-J )
Toinen kuivaajan läpi kulkeva ilmavirtaus (regenerointi-ilma) (J) suodatetaan (K) ja lämmitetään
lämmitysvastuksilla (I). Kuuma, kuivempi ilma puhalletaan roottorin lohkon (H) läpi, jolloin
se vapauttaa roottoriin sitoutuneen kosteuden höyrystämällä. Vapautunut vesihöyry puhalletaan
laitteesta regenerointi-ilman mukana (F) ulos. Regenerointi-ilmalla on oma puhallin (G).
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Puhaltimet
Kaikki C30E –sarjan kuivaajat on varustettu kahdella puhaltimella.

Cotes kuivaajat on aina mitoitettu siten, että puhaltimet tuottavat riittävän paineen
tarvittavan ilmamäärän aikaansaamiseksi kanavapaineet huomioiden.
Suodattimet
Kaikki Cotes kuivaajat on varustettu ilmansuodattimin, jotka poistavat prosessi- ja regenerointi-ilmasta
tehokkaasti partikkelit ja epäpuhtaudet estäen näin roottoria ja kuivaajan sisärakenteita
likaantumasta.
Suodatinkasetit ovat luokkaa G4.

Lämmitysvastukset
Cotes C30E –sarjan kuivaajat on varustettu sähköisin lämmitysvastuksin (PTC), joiden avulla
säädetään kuivaajan regenerointi-ilman lämpötilaa.
Lämmitysvastusten tyyppi on listattu sivulla 19.

Lämmön talteenotto
Cotes adsorptiokuivaajat voidaan varustaa lämmönvaihtimin ulospuhallettavan
lämpimän regenerointi-ilman sisältämän energian hyödyntämiseksi regenerointi-ilman esilämmitykseen.
Lämmönvaihtimet sijaitsevat erillisessä kotelossa, joka on varustettu ilman sisäänja ulospuhalluksen lähdöin. Lämmön talteenotolla on mahdollista säästää kuivaajan
energian kulutuksessa 20%.
Lämmön talteenotto on mahdollista liittää C30E kuivaajaan, mutta tällöin on regenerointi-ilma kanavoitava ja
varustettava erillisellä säätöpellillä.
Ota yhteyttä Cotes –edustajaan ja tehtaaseen saadaksesi lisätietoja lämmön talteenoton
käytöstä.
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Lauhdutinyksikkö
Cotes ilmankuivaajat voidaan varustaa lauhdutinyksiköllä, joka kondensoi regenerointiilman sisältämän kosteuden vedeksi.
Tämä voi tulla kysymykseen silloin kun regenerointi-ilmalle ei ole helposti saatavissa poistoilmakanavointia.
Lauhdutinyksiköllä varustetun kuivaajan regenerointi-ilmavirta muodostaa suljetun
kierron, jossa lämmönvaihdin hyödyntää ympäröivän ilman jäähdytystä kondenssin
aikaansaamiseksi. Kondenssi poistetaan lauhdutinyksiköstä Ø ½” yhteellä
viemäröintiin.

Ota yhteyttä Cotes –edustajaan ja tehtaaseen saadaksesi lisätietoja lauhdutinyksikön
käytöstä.
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OSA 3 / TEKNISET TIEDOT
VALMISTUSNUMERO / TUNNISTEET

Cotes kuivaajan sarjanumero/ tunniste on merkitty laitteen päällä sijaitsevaan
tyyppikilpeen (katso oheinen kuva).

Sarjanumero:
Esimerkki:
16.12345
12345 = Sarjanumero
16 = Valmistusvuosi
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TEKNISET ARVOT

Huomautus: jotkin tässä manuaalissa mainitut yksilöidyt tiedot ja ohjaukset ovat suuntaa-antavia.
Taulukko 1 Tekniset arvot C30E

C30E

Tyyppi

LK

Malli

0,9

1,2

1,9

-

Kuiva ilma nimellinen

m3/h

300

300

300

-

Regenerointi-ilma,

m3/h

50

65

80

Pa

200

200

200

-

Pa

150

180

140

-

kg/hour

0,9

1,2

1,9

-

kW

1,2

1,6

2,7

-

A

10

10

16

-

kW

1,4

1,8

2,9

0,05

V

230

230

400

230

Syöttö

1~/N

1~/N

3PH+

-

(3x230V)

+PE

+PE

N+PE

52

54

54

-

nimellinen
Kuiva ilma tuottopaine
(nimell. virtauksella)
Reg.ilma tuottopaine,
(nimell.virtauksella
Kuivauskapasiteetti 20ºC,
60% rh
Sähkövastukset
Syötön sulake
(3x230V)
Maks. liitäntäteho
Jännite

Taajuus 50 Hz

Äänitaso (EN292-2)

dB(A)

-
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Taulukko 2 Mitat

C30E

Type
Model
P x L x K kotelo

P x L x K koko mitta

Paino
Regenerointi-ilma

0,9

mm

mm

437 x 631 x 789

52

53
Ø 100

ulostulo
Regenerointi-ilma

HR

398 x 554

398 x 554

x771

x771

409 x 555 x

409 x 555 x

790

790

35

21

200 x 180

Ø 100

1,9

398 x 554 x 771

mm

kg

1,2

LK

53

(Ø200)
mm

Ø 100

sisään

200 x 180

Ø 100

(Ø200)

Prosessi-ilma sisään

mm

200 x 180(Ø200)

Prosessi-ilma ulos

mm

200 x 180(Ø200)
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KOKOONPANO JA KOMPONENTIT

Räätälöitynä tarpeiden mukaan

Cotes kuivaajat on suunniteltu moduulirakenteisiksi vastaamaan asiakkaan asettamia
vaatimuksia laitteen asennuksen, varusteiden ja toimintojen suhteen.
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Kondenssimoduuli LK

Lämmön talteenottomoduuli
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Varaosat
CE30E kuivaaja
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COTES C30E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

ÄÄNITASOT

Äänenvaimennus ja äänenvaimentimet
Tarkistakaa asennustilan sallitun äänitason arvot ja valitkaa tarvittaessa soveltuvat
vaimentimet prosessi-ilman ja regenerointi-ilman ulospuhalluksen kanavayhteisiin.
Laitteiden äänitasot on esitetty sivulla 15.
Äänitasojen mittaus
Kuivaajien äänitasomittaukset on suoritettu standardin ISO11201 mukaisesti.
Mittauksessa laite on asetettu lattialle. Ilmavirtaukset on johdettu mittaustilan
ulkopuolelle.
Äänitaso on mitattu 1 metrin etäisyydeltä laitteesta ja 1,5 metrin korkeudelta.
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OSA 4 / ASENNUS
KUIVAAJAN ASENNUS

Purku kuljetuspakkauksesta
Cotes C30E -kuivaajat toimitetaan kartonkilaatikoissa. Huolehtikaa pakkausmateriaalin oikeasta
hävittämisestä tai kierrätyksestä.
Käsittely
Cotes kuivaajien rakenne on erittäin tukeva. Noudattakaa käsittelyssä ja siirtelyssä
normaalia varovaisuutta.
Kuivaajien painot on esitetty sivulla 14. Käyttäkää laitteen siirtoon asianmukaisia
välineitä, esim. pumppukärryjä ja nostimia.

Kuivaajan asennuspaikka
Cotes kuivaajat on suunniteltu asennettaviksi sisätiloihin.
Kuivaaja suositellaan sijoitettavaksi seinän viereen, kotelon tausta seinää vasten, jotta regenerointi-ilman
kanavat olisi helppo asentaa seinän läpi.
Laitteen kolme muuta sivua tulee jättää vapaaksi n. 1 m etäisyydellä, jotta laite olisi
helppo huoltaa.
Kuivaajaa ei tule sijoittaa
Kuivaajaa ei saa asentaa ulos ilman erillisiä suojarakenteita. Asiasta tulee neuvotella tehtaan
kanssa ennen asennusta.
Kuivaajaa ei tule sijoittaa tilaan missä äänitasovaatimukset eivät sitä salli.

HUOMAA

Kuivaaja tulee sijoittaa sisätilaan, ja se tulee suojata sateelta ja vedeltä.
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Erityisesti huomioitavaa
Sähkötyöt tulee antaa asianmukaiset luvat omaavan sähköasentajan suoritettavaksi.

HUOMAA
Sähkötyöt tulee antaa asianmukaiset luvat omaavan sähkömiehen suoritettavaksi.

Tarvittavat liitännät – sähkö
Varmista ennen kytkennän aloittamista, että syöttöjohto on jännitteetön.

HUOMAA
Varmista jännitteettömyys aina ennen asennusta tai huoltoa.

Kytke kuivaajan sähkösyöttö.

Tarvittavat liitännät – kanavisto

HUOMAA
Kääntykää ilmastointiasennusliikkeen puoleen varmistaaksenne pienen
painehäviön ja alhaisen äänitason laiteasennuksessa.

Prosessi-ilman kanavointi on valittava puhaltimen tuottaman paineen ja tilan
sallimien kanava-asennusten pohjalta. Prosessi-ilman kanavoimiseen suositellaan
normaalisti min. Ø200mm kanavan käyttöä.
Prosessi-ilman kanava tulisi varustaa säätöpellillä.
Regenerointi-ilma tulee ottaa ulkoa ja palauttaa ulos.
Regenerointi-ilman kanavointi on valittava puhaltimen tuottaman paineen ja tilan
sallimien kanava-asennusten pohjalta. Regenerointi-ilman kanavoimiseen suositellaan
normaalisti Ø100mm kanavan käyttöä.
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Regenerointi-ilman ulospuhallus tulee tehdä ulospäin viettäväksi, jotta mahdollinen kanavassa syntyvä
lauhde valuu kanavasta pois.
Kuivaajan yläpuolelle tulee jättää min. 500 m vapaata tilaa (oheinen kuva).

Mikäli regenerointi-ilman kanavaa ei ole mahdollista asentaa alaspäin viettäväksi,
on kanavan alimpaan kohtaa porattava 6 mm reikä, jotta mahdollinen lauhde poistuu kanavasta.

HUOMAA
Regenerointi-ilmakanavan tulee viettää alaspäin puhallussuunnassa.
Mikäli tämä ei ole mahdollista, on kanavan alimpaan kohtaa porattava 6 mm
reikä, jotta mahdollinen lauhde poistuu kanavasta

Regenerointi-ilman kanavaan on syytä asentaa säätöpelti. Ilman säätöpeltiä
on regenerointi-ilman virtaus usein liian suuri, eikä haluttua regenerointilämpötilaa
saavuteta. Se taas aiheuttaa kuivaajan tehon laskua.

Turvallisuus
Pienimmät laitesarjan kuivaajat painavat n. 45 - 56 kg ja niiden siirtämiseksi/
nostamiseksi on käytettävä haarukkavaunua tms. nostoapuvälinettä.
Sähköasennusten suorittaminen on annettava luvat omaavan asentajan suoritettavaksi.
Mahdolliset putkityöt tulee antaa ammattitaitoisen putkiasentajan suoritettavaksi.
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LK KONDENSSIYKSIKÖN JA LÄMMÖN TALTEENOTTOMODUULIN ASENNUS

Purku kuljetuspakkauksesta

Cotes kondenssimoduuli ja lämmön talteenottomoduuli toimitetaan kartonkilaatikoissa. Huolehtikaa
pakkausmateriaalin oikeasta hävittämisestä tai kierrätyksestä.

Käsittely
Cotes kuivaajien lisälaitteiden rakenne on erittäin tukeva. Noudattakaa käsittelyssä ja siirtelyssä
normaalia varovaisuutta.
Huomioikaa laitteiden paino käsittelyssä (LK moduuli 35 kg/ lämmön talteenotto HR 21 kg). Käyttäkää
laitteiden siirtoon asianmukaisia välineitä, esim. pumppukärryjä ja nostimia.

Moduulien asennus
Cotes moduulit on suunniteltu asennettaviksi sisätiloihin kiinnitettynä kuivaajan runkoon regenerointi-ilman
puoleiseen kylkeen. Huomioi, että molempia lisäyksiköitä ei voi käyttää samassa kuivaajassa.

Tarvittava sähköliitäntä kondenssimoduuliin LK
Katkaise kuivaajan sähkösyöttö.
Kondenssiyksikön puhaltimella on valmiiksi asennettu johto, joka kytketään kuivaajan sähkökeskuksen
riviliittimeen 106X 1-2-PE.
Viemäröinnin asentaminen LK ja HR moduuliin.
Moduulin viemäröinti tulee varustaa vesilukolla, joka täytetään ennen ennen laitteen käynnistystä.
Vesilukon tulee estää paine-eron aiheuttama ilman imu kuivaajaan päin laitteen ollessa käynnissä.
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KUIVAAJAN KÄYTTÖÖNOTTO

HUOMAA
Kaikki Cotes-kuivaajan sähköliitäntätyöt on annettava luvat omaavan
sähköasentajan suoritettavaksi.
Katkaise aina laitteen sähkösyöttö ennen elektroniikkakotelon avaamista.

Käyttöönotto

a)

Tarkasta sähkösyöttö ennen laitteen käynnistystä, käännä laitteen pääkytkin
asentoon ”I”.
• Tarkista jännitesyöttö riviliittimiltä L1, L2, L3 (=400V (tai 3 x 230V))
• Tarkista yksi vaiheista nollaa (N) vasten = 230V
• Tarkista maadoituksen liitäntä (PE)
• Tarkista hygrostaatin (jos liitetty) kytkentä.

b)

Kanavoinnin tarkastus
• Onko regenerointi-ilman poistokanavaan asennettu säätöpelti
• Onko prosessi-ilman kanavointiin asennettu säätöpelti
• Onko regenerointi-ilman kanava asennettu viettämään alaspäin kuivaajalta, jotta
kondenssi poistuu kanavasta ?
• Mikäli reg-ilman kanava ei vietä koko matkaltaan alaspäin, tulee kanavassa olla
Ø 6mm porattu reikä alimmassa kohdassa, jotta kondenssivesi poistuu kanavasta.

c) Suositellut säätöpeltien asennot /Ilmamäärät käyttöönotossa
Säätöpeltien /asetusten tulisi olla seuraavat:
o

Prosessi-ilma ulostulon pelti: täysin auki.

o

Regenerointi-ilman ulostulon pelti: täysin auki..

d) Kuivaajan käynnistyttyä on suoritettava ilmamäärien säätö
Säädä peltien avulla ilmamäärät siten, että ne vastaavat sivulla 14 annettuja
nimellisarvoja. Käytä ilmamäärän mittaukseen soveltuvaa mittalaitetta.
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OSA 5 / KÄYTTÖ
KUIVAAJAN KÄYTTÖ

Kytke kuivaajan sähkösyöttö.
Kuivaaja on käyttövalmis kun laitteen vihreä merkkivalo palaa.
Kuivaaja käynnistyy kiertokytkimestä asennossa man tai auto. Kuivaaja pysähtyy kytkimellä 0-asennossa.
Vihreä merkkivalo palaa kuivaajan ollessa toiminnassa.
KÄYTTÖTUNTILASKIN
Kuivaaja on varustettu mekaanisella käyttötuntilaskimella. Se on sijoitettu laitteen elektroniikka koteloon
laitteen kansilevyn alle.

HÄIRIÖ
Punainen merkkivalo laitteen etupaneelissa ilmaisee mahdollisen häiriötilan. Häiriötilan syynä voi olla
ylilämpö, roottoria pyörittävän moottorin vika tai puhaltimen vika. Vian korjauksen jälkeen tulee mahdollisesti
kuitata jokin rele tai kytkin.
ULKOINEN OHJAUS
Kuivaajaa voidaan ohjata ulkoisella kosteutta mittaavalla hygrostaatilla tai muulla ulkoisella on-off
kytkennällä. Ota yhteyttä Cotesin edustajaan saadaksesi lisätietoja.
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OSA 6 / HUOLTO JA KORJAUKSET
KUIVAAJAN HUOLLOT JA KORJAUKSET

Cotes –kuivaajat on suunniteltu rakenteeltaan erittäin kestäviksi ja ne vaativat hyvin vähän huoltoa.
Komponentit eivät vaadi voitelua tai säätöä.
Tarvittavat huoltoon liittyvät toimenpiteet on listattu alla.

Kerran kuukaudessa


Tarkasta ja vaihda tarvittaessa prosessi-ilman ja regenerointi-ilman suodattimet.



Tarkasta puhaltimien toiminta (kuulonvarainen tai mittaus ilmakanavasta).

Kerran vuodessa
Vuosittain suoritettavat suositeltavat tarkastukset.


Tarkasta näytöstä kaikkien komponenttien käyttötunnit. Kullekin komponentille on asetettu oletuksena
käyttötuntimäärä. Varaudu osan vaihtoon tuntimäärän täyttyessä:
o

Prosessi-ilman suodatin. Käyttöikä riippuu ympäristön puhtaudesta. Asetus
8,700 tuntia tavanomaisessa ympäristössä.

o

Regenerointi-ilman suodatin. Käyttöikä riippuu ympäristön puhtaudesta. Arvio 8,700 tuntia
tavanomaisessa ympäristössä.

o

Elektroniikkakotelon ilmansuodatin. Käyttöikä riippuu ympäristön puhtaudesta. Arvio
8,700 tuntia tavanomaisessa ympäristössä.

o

Prosessi-ilman puhallin: 30.000 h

o

Regenerointi-ilman puhallin: 25.000 h

o

Vaihdemoottori: 25.000 h

o

Lämmitysvastukset: 40,000 h

o

Suodatinvahti (jos asennettu): 40,000 h

o

Roottori ja tiivisteet: 50.000 h

o

Elektroniikka: 50.000 h



Ulkoiset anturit tulee tarkastaa ja kalibroida tai vaihtaa.



Tarkasta roottorin tiivisteiden kunto. Tiivisteen punainen pinta on valmistettu Teflonista®,
ja tuon pinnan tulee olla ehjä koko tiivisteen pituudelta.



Tarkasta laitteen sisäpinta lian tai korroosion varalta. Puhdista tarvittaessa.
Tarkasta roottorin vetohihnan kireys ja kunto.



Tarkasta johtojen kunto kulumisen tai ylilämmön osalta.



Tarkasta vastusten eristeiden kunto.



Tarkasta kaikkien elektroniikkakotelon johtojen liitännät ja kiristä mahdolliset löystyneet liittimet.
Tarkasta, että kaikki minivirtakytkimet (MCB) ovat kytkeytyneinä ja että kaikki komponentit ovat ehjiä.



Tarkista kaikkien toimintojen moitteettomuus – esim. suorittamalla käyttöönoton vaiheiden mukainen
testaus.
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Kuivaajan huolto /korjaukset

Turvallisuusohjeet
Ennen kuivaajan kotelon avaamista on laite saatettava jännitteettömäksi irrottamalla se sähkösyötöstä tai
kääntämällä turvakytkin asentoon ”0”.
Käännä myös laitteen pääkytkin QS1 asentoon “off”.
Kuivaajan toiminnan katkaisemiseksi on kuivaaja aina ensin pysäytettävä käyttökytkimestä kääntämällä 0asentoon. Näin kuivaaja pysähtyy asianmukaisesti regeneroinnin vastusten jäähtymisen kautta, eikä
ylilämpötilaa pääse muodostumaan.

VAROITUS
Varmista, että laite on saatettu jännitteettömäksi ennen elektroniikkakotelon, vastuskotelon
tai puhaltimien avaamista.
Käännä myös laitteen pääkytkin QS1 asentoon “off”.
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Helppo huolto
Elektroniikka (liitännät, automaattisulakkeet, lämpöreleet, jne.) on koottu laitteen kannen alle.

Muiden komponenttien (puhallinmoottorit, vaihdemoottori, vastukset, jne.) huolto on helppoa
vastaavat laitteen kannet avaamalla.

230V moottorien kytkentä
Kaikki C30E kuivaajat on varustettu 230VAC sähkömoottorein.
Tästä syystä kytkennän napaisuudelle ei ole merkitystä.
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Suodattimien vaihto
Prosessi-ilman suodatin; 130350
Regenerointi-ilman suodatin; 130268
(Poikkeuksena mahdollisesti valitut erIkoissuodattimet).

Suodattimien vaihtamiseksi toimi seuraavasti:


Avaa koneen etukansi



Avaa suodatinkoteloiden ruuvit



Vaihda suodattimet
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Puhaltimien vaihto
Prosessi-ilman puhallin , suuri: R2E225; 111630
Prosessi-ilman puhallin, 0,9 kg/h: R2E190; 111610
Regenerointi-ilman puhallin1,2 ja 1,9 kg/h: R2E220; 111633

Puhaltimien vaihtamiseksi;


Avaa laitteen kansi



Irrota prosessi-ilmapuhaltimen johdot



Irrota puhaltimen kannakkeen ruuvit



Irrota puhaltimen kiinnitysruuvit



Vaihda puhallin

Regenerointi-ilman puhaltimen vaihto:


Irrota puhaltimen johdot



Irrota reg.ilmapuhaltimen kotelon kiinnike



Irrota puhaltimen kotelo



Aseta uusi puhallikotelo paikalleen, tai irrota puhaltimen kiinnitysruuvit ja vaihda puhallin
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Elektroniikkakortin vaihto
400V elektroniikkakortti; 614206 (614207 /anturein varustettu)
230V elektroniikkakortti 0,9 kg/h; 614204
230V elektroniikkakortti 1,2 kg/h; 614203

Suorita elektroniikkakortin vaihto seuraavasti:


Avaa kuivaajan kansi



Irrota kaikki elektroniikkakortin johdot ja anturit



Irrota kortin kiinnitysruuvit



Vaihda kortti
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Vaihdemoottorin vaihto
Vaihdemoottorit: 110400, 110410, 110430

Irrota vetopyörän hihna ja johdot, ja vaihda moottori.
Tarkista moottorin pyörintä uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Jos moottori ei pyöri, vaihda moottorin
johtojen paikkaa keskenään.
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Lämmitysvastusten vaihto
Vastukset:

230V

111468

400V

614188

Vastuspaketti on sijoitettu regenerointi-ilman suodatinkotelon alle.
Irrota vastusten johdotukset, ja kotelon kylkilevy, ja vedä kotelon levy vastuksineen ulos.
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Roottorin ja akselin vaihto

Suorita roottorin vaihto seuraavasti:


Avaa kuivaajan kotelon etukansi



Irrota roottorin vetohihna vaihdemoottorilta



Irrota roottorin akselin ruuvit

Irrota alemmassa väliseinässä olevat kiinnitysruuvit ja väliseinien väliset holkit.
Irrota roottori varovasti vetämällä se paikaltaan (Teflon® levyn kera). Vaihda
roottorin akseli ja suorita kokoaminen käänteisessä järjestyksessä.
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Vian etsintä

Ongelma

Syy

Toimenpide

Laite (tai jokin komponentti) ei

Jokin laitteen

Tarkista sulakkeet ja aseta

käynnisty sähkökatkon

automaattisulakkeista on

kaikki I-asentoon.

jälkeen.

lauennut.

Tuotettu ilma ei ole riittävän

Roottori ei pyöri

kuivaa

Mikäli vetohihna on
kunnossa, vaihda
vaihdemoottori.

Regenerointi-ilma ei ole
riittävän kuumaa.

Varmista, ettei regenerointiilman virtaus ole liian suuri.
Tarkista, että kaikki vastukset
ovat kunnossa.

Regenerointi-ilmavirta on liian
pieni.

Tarkista regenerointi-ilman
suodatin.

Regenerointi-ilman lämpötila

Regenerointi-ilmavirta on liian

Tarkista regenerointi-ilman

vaihtelee laajalla alueella.

pieni.

suodatin.

Ota yhteys Cotes-edustajaan mikäli ongelma ei selviä.

34

COTES C30E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

OSA 7 / VASTUUT, OIKEUDET
JA YLEISET MERKINNÄT
TAKUU

Takuuehdot
Cotesin myöntämä takuu on voimassa vain huolto-ohjelman mukaisesti huolletuille laitteille..
Huolto tulee suorittaa vähintään 6 kk välein. Laitteella tulee olla huoltokirja, johon suoritetut toimenpiteet
kirjataan.
Käyttäkää huollossa vain alkuperäisiä Cotes -osia.
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OIKEUDET/VELVOITTEET

Ehdot
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä aineistoa ja valmistamiaan laitteita ilman
erillistä ilmoitusta.
Valmistaja ei vastaa tässä aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.
Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, taloudellista ja asianmukaista, tulee tässä asennus- ja
käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä noudattaa. Cotes A/S ei vastaa hävikistä tai
vahingoista, joita voi aiheutua mikäli tämän ohjekirjan varoituksia ja ohjeita ei noudateta.
Tämä julkaisu on laadittu Tanskan lain ja asetusten pohjalta..

Copyright
Tämän aineiston tekijänoikeudet omistaa Cotes A/S.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän aineiston kopioiminen, muuttaminen tai muu muokkaaminen on kiellettyä
ilman Cotes A/S:n kirjallista suostumusta.
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EN12100-2:2010
Safety of machinery – basic concepts, general principles for design
Part 2: Technical principles and specifications

EN 60204-1:2006 + A1:2009
Safety of machinery – electrical equipment
Part 1: General requirements

EN 61000-6-3:2007/ A1:2011/AC:2012
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-3: Generic standards - Emission standard for industrial
environments

EN 61000-6-2:2005
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

EN 61000-3-3:2013 +
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment
input current <= 16 A per phase)

Skaelskoer, Denmark 01.01.2016

Thomas Rønnow Olesen
CEO
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LAITTEESEEN LIITETTÄVÄT LISÄVARUSTEET

LISÄLAITTEET

Lämmön talteenotto
Laitteen energian kulutuksen minimoimiseksi voidaan laitteeseen liittää lämmön talteenotto-yksikkö.

Lisäeristys
Cotes –kuivaajan kotelo-osat voidaan varustaa lisäeristyksellä alhaisemman äänitason saavuttamiseksi.
Lisäeristys myös parantaa laitteen energian käyttöä (sekä lämmityksessä, että mahdollisessa
jäähdytyksessä).

Tehokkaampi suodatus
Tarvittaessa on mahdollista valita hienompijakoisella materiaalilla varustettu suodatin.
Laitteeseen voidaan tarvittaessa liittää myös erillinen suodatinosa. Kysy tarkemmin Cotesin
edustajalta.
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YHTEYSTIEDOT

Help when and where you need it
Contact COTES A/S or your local dealer:

COTES contact information:

COTES A/S
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse
Denmark
0045 5819 6322
info@cotes.com
www.cotes.com

BRAUTEK OY
Ylistörmä 4H, PL 31
02201 ESPOO
www.brautek.fi, brautek@brautek.fi
09 -867 8470
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