SPÓŁDZIELCZA
WYTWÓRNIA APARATÓW NATYSKOWYCH
81-537 GDYNIA, ul. Łużycka 10
www.wan-gdynia.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŚRUBOWY AGREGAT SPRĘŻARKOWY
WAN-NK 200

( 55 - 75 kW)

Nakaz zapoznania się z instrukcją obsługi

Ostrzeżenie: Jednostka może zadziałać
bez ostrzeżenia
Ostrzeżenie:Zagrożenie porażenia
prądem

ze sterownikami CX9330

Ostrzeżenie: Zagrożenie kontaktem z
wysoką temperaturą

opcje wykonań:
- wykonanie standardowe
- wersja zmienno-obrotowa FL

Wydano: Gdynia lipiec 2019
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1 Dane techniczne
Nowoczesne kompresory śrubowe serii WAN-NK cechuje zwarta konstrukcja. Kompletna maszyna budowana na
stopniu śrubowym serii EVO-NK firmy ROTORCOMP ( Niemcy) zawiera też : silnik elektryczny,
mikroprocesorowy układ sterowania , przekładnię pasową, układ chłodzenia / wentylacji oraz w opcji - falownik .
Ciśnienie nominalne

Typ / Moc silnika elektrycznego
WAN – NK200
WAN – NK200
WAN - NK200
45 kW
55 kW
75 kW

MPa

m3/h

Wydajność nominalna
m3/h

m3/h

0,8

-

570

730

1,0

-

510

680

1,3

-

410

600

1,5

-

360

530

7 000

8 500

12 500

Zapotrzebowanie pow.chłodzącego
Prędkość obrotowa silnika M1

m3/h
obr/min

2970

Napięcie zasilania

V

3 x 400 / 50 Hz

Napięcie sterowania

V

24 AC

Rozruch sprężarki

Gwiazda / Trójkąt ( nie dotyczy wersji FL )
5 - 40 0C ( bez zapylenia )

Warunki pracy
Typ modułu sprężającego
Poziom hałasu
Ilość oleju

ROTORCOMP NK200
dBA

76

l

40

Typ oleju

Mineralny / Syntetyczny

Gatunek

Shell Corena S3R68 / Shell Corena S4R68

Prędkość obrotowa wentylatora M2

obr/min

-

Wydajność wentylatora chłodzącego

m³/h

-

Wymiary gabarytowe

mm *

-

Masa całkowita

kg

-

1350

1520

Przyłącze

cal

-

1 1/2

2

SPÓŁDZIELCZA WYTWÓRNIA
APARATÓW NATRYSKOWYCH
WAN GDYNIA
POLAND

SPRĘŻARKA typ WAN-NK60
CIŚNIENIE
NOMINALNE

bar

WYDAJNOŚĆ
NOMINALNA

m/h

MOC
SILNIKA
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA

3

kW

ROK
BUDOWY

1420
9750

2 x 9750

1850x1320x1530

Każda sprężarka zawiera tabliczkę znamionową
zawierającą podstawowe dane trwale oznakowane.
W sprawach obsługi, reklamacji należy powoływać się
na dane zawarte w tabliczce .

NR
FABRYCZNY

KJ

wzór tabliczki

obr/min
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2

Zastosowanie
Sprężarka służy wyłącznie do sprężania technicznie czystego powietrza bez zanieczyszczeń i
szkodliwych, eksplozyjnych domieszek.
Bez dodatkowego oczyszczenia sprężonego powietrza nie wolno go używać do celów
spożywczych lub do celów oddechowych.
Nie wolno używać sprężarki w strefach Ex (zagrożonych wybuchem).

3 Schemat układu pneumatycznego

1

filtr ssący

7

zawór zwrotny ciśnienia minimalnego

2

regulator ssania

8

termostat oleju

dysza biegu jałowego

9

filtr oleju

blok sterujący- elektryczny

10

chłodnica oleju

3.1

zawór odciążający

11

chłodnica powietrza

3.2

zawór elektromagnetyczny

12

zawór zwrotny powrotu oleju

4

sprężarka

13

zawór bezpieczeństwa

5

oddzielacz wstępny (karter)

14

dysza wtrysku oleju (opcja)

6

oddzielacz końcowy (separator)

2.1
3
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4 Bezpieczeństwo

Ustalenia ogólne
W czasie eksploatacji mogą wystąpić zagrożenia mogące być przyczyną utraty zdrowia z powodu:
- oparzenia od elementów sprężarki,
- pochwycenia , wciągnięcia przez wirujące elementy maszyny,
- zagrożenie wytrysku sprężonego powietrza i gorącego oleju
- zagrożenie pożarem, wybuchem,
- porażenie prądem elektrycznym.
W związku z tym należy przestrzegać poniższych zaleceń:
 Nie uruchamiać agregatu bez sprawdzenia prawidłowego osłonięcia części wirujących
 Sprawdzić skuteczność ochrony dodatkowej przed porażeniem dla instalacji elektrycznej na każdym
nowym miejscu pracy
 Po włączeniu agregatu do pracy nie zdejmować osłony napędu, pokryw bocznych, nie pozostawiać na
nim narzędzi
 Nie opierać się o elementy sprężarki podczas pracy
 Nie pozostawiać materiałów łatwopalnych jak czyściwo na elementach sprężarki
 Naprawy i przeglądy przeprowadzać po odłączeniu napięcia od źródła zasilania i dokonaniu dekompresji
układu ciśnieniowego
 Osoby obsługujące agregat powinny być przeszkolone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
obsługi agregatów sprężarkowych i zbiorników ciśnieniowych
 Agregatów sprężarkowych nie wolno instalować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem np. w
lakierniach
 Wszystkie osoby, które będą zatrudnione przy instalowaniu, uruchamianiu oraz eksploatacji sprężarki
śrubowej muszą :
- posiadać odpowiednie kwalifikacje,
- przestrzegać zalecenia niniejszej instrukcji obsługi.
- klucz do drzwi agregatu wolno udostępniać tylko osobom uprawnionym.

Źródła niebezpieczeństw
 Podłączenie agregatu do sieci elektrycznej może wykonać tylko uprawniony elektryk.
 Części sprężarki śrubowej podczas pracy są bardzo gorące. Eksploatować agregat przy zamkniętych
drzwiach obudowy.

 Prace konserwacyjne i naprawcze wykonywać przy odłączonej sieci elektrycznej, wystygnięciu sprężarki i jej
dekompresji.

 Przy sprawdzaniu poziomu oleju w sprężarce wyłączyć agregat naciskając czerwony przycisk, odczekać co
najmniej 3 min, wykręcić częściowo korek wlewu, doprowadzić układ do dekompresji przez otwory w korku,
a następnie całkowicie wykręcić korek wlewu. W innym przypadku grozi wytryśnięcie oleju.
 Przed pierwszym uruchomieniem, a także po każdej zmianie w instalacji elektrycznej należy sprawdzić
kierunek obrotów sprężarki śrubowej. Niezgodny kierunek obrotów dłuższy niż 2 sek. może poważnie
uszkodzić sprężarkę.
 W miejscu pracy sprężarki nie wolno używać otwartych płomieni i nie mogą występować źródła lotnych
iskier.
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5 Warunki pracy agregatu sprężarkowego
Nie wolno używać sprężarki w strefach Ex (zagrożonych wybuchem).

Pomieszczenie agregatu sprężarkowego powinno zapewnić temperaturę od + 5 0C do 40 oC oraz możliwie
chłodne, czyste i suche powietrze. Zapewnić możliwość dopływu i odpływu wystarczającej ilości powietrza
przez okna lub wentylatory. Przykładowe rozmieszczenie elementów instalacji jak na rys obok. Na wlocie do
pomieszczenia (żaluzja, krata wlotowa) zaleca się zastosowywanie dodatkowego prefiltra zatrzymującego
zanieczyszczenia.
Temperatura w pomieszczeniu w czasie pracy agregatu powinna być możliwie niska, stąd konieczność
zastosowania instalacji wyciągowej.
Ciepłe powietrze z chłodnicy sprężarki można wykorzystać do celów ogrzewania wykonując odpowiednią
instalację wentylacyjną. Przy instalowaniu należy zapewnić odpowiednią przestrzeń do celów serwisowych
pomiędzy elementami instalacji jak sprężarka, osuszacz wynoszącą min. 700 mm. W miejscu pracy
sprężarki nie wolno używać otwartych płomieni i nie mogą występować źródła lotnych iskier.

PRZYKŁAD ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W KOMPRESOROWNI

6 Podłączenie do sieci sprężonego powietrza
Agregat ustawić na płaskim twardym podłożu i wypoziomować ( maszyna nie wymaga fundamentu )
Sprężarkę należy podłączyć do sieci sprężonego powietrza w sposób wolny od naprężeń montażowych i drgań
np. za pomocą ciśnieniowego węża elastycznego bądź złącza elastycznego.
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7 Podłączenie do sieci elektrycznej

Podłączenie agregatu sprężarkowego do sieci elektrycznej może być wykonane tylko przez uprawnionego
elektryka posiadającego aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji do 1 kV.
Sprężarka powinna być zasilana napięciem 3x400V, 50 Hz. Maszyna posiada własną instalację elektryczną
realizującą odpowiednie funkcje – omówione w kolejnych rozdziałach ( zabezpieczoną od skutków zwarć
bezpiecznikami mocy F1Q o wartości podanej w poniższej tab. )
* Układ sterowania nie zawiera przeka źnika termicznego – rol ę zabezpieczenia przed przegrzaniem
silnika pełn ą elementy PTC w uzwojeniach stojana – współpracuj ą ce ze sterownikiem spręż arki.
Użytkownikowi pozostaje do wykonania zasilania - przewodem np. OP lub OW o przekroju zgodnym z poniższą
tabelą - do listwy zaciskowej X1 ; zaciski L1, L2, L3, N, PE oraz ( zgodnie z PN-EN60204-1 ) wyposażenie w
odpowiednie zabezpieczenia przeciwzwarciowe i urządzenia odłączające.
Uwaga : pomyłkowe podłączenie fazy na zacisk neutralny N spowoduje spalenie sterownika,
powyższy błąd nie daje roszczeń gwarancyjnych
Moc
silnik

Prąd silnika
(400V)

Po rozpływie*
Y/Δ

Przekrój
kabla zasilającego

Dobór
zabezpieczenia
zwarciowego

45

81

47

5 x 25

RBK-00 160

55

94

58

5 x 35

RBK-1 200

75

129

75

5 x 50

RBK-1 250

Zaleca się również zainstalowanie urządzeń zabezpieczających przed skutkami przepięć wynikających z udarów
spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.
Tablica przyłączeniowa z zabezpieczeniem oraz odłącznikiem powinna znajdować się w pomieszczeniu
w którym pracuje sprężarka - aby w razie zagrożenia (można było ją wyłączyć awaryjnie ) oraz w czasie
przeglądów eksploatacyjnych - bezpiecznie (bez napięcia ) przeprowadzać prace.
W przypadku posiadania sieci elektrycznej 4-ro przewodowej (TN-C) - żyłę niebieską (N) oraz żółto-zieloną (PE)
należy podłączyć do wspólnego zacisku PEN na tablicy przyłączeniowej.
Po zakończeniu powyższych prac należy wykonać pomiary skuteczności dodatkowej ochrony od
porażeń elektrycznych – zakończone stosownym protokołem. Pomiary te mogą wykonać elektrycy
posiadający specjalistyczne uprawnienia.
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8 Uruchomienie
8.1 Przygotowanie do uruchomienia
1. Sprawdzić stan poprawności połączeń elektrycznych i pneumatycznych zgodnie z dokumentacją
fabryczną.
2. Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarce ( patrz p. 14.6 ).
3. Podać napięcie na sprężarkę.
4. Sprawdzić poprawność podania napięcia na zasilaniu ( które wpływa na kierunek obrotowy) – na czujniku
kontroli faz (K-1F) winna sygnalizować zielona dioda “dobrze”.
W sytuacji sygnalizacji czerwonej diody “źle” - zmienić na listwie przyłączeniowej x1, dwa przewody
zasilające np. L1 z L2 – po uprzednim wyłączeniu napięcia.

8.2 Kontrola kierunku obrotów
Pomimo zastosowania w układzie automatyki czujnika zaniku i kolejności faz K-1F omówionego w punkcie jak
wyżej należy przy pierwszym uruchomieniu, a także przy każdej zmianie w instalacji elektrycznej doprowadzającej napięcie - fizycznie ( wzrokowo ) sprawdzić kierunek obrotów sprężarki.
Niezgodny kierunek obrotów trwający powyżej
sprężarce ( zatarcia układu śrubowego ) !

kilku sekundy

prowadzić może do uszkodzeń w

Kontrolę kierunku ruchu obrotowego przeprowadzić w sposób następujący:
 otworzyć drzwi od strony przekładni pasowej. Podczas próby kierunku ruchu obrotowego przy otwartych
drzwiach grozi niebezpieczeństwo od części znajdujących się w ruchu ! Dlatego operacją tą należy wykonać
ze szczególną ostrożnościa
 uruchomić sprężarkę przez wciśnięcie przycisku „START” na sterowniku za pomocą jednej ręki ,
 w przeciągu 2 sekund wyłączyć sprężarkę za pomocą drugiej ręki przez naciśnięcie czerwonego przycisku
"STOP AWARYJNY "
podczas tych czynności obserwować kierunek ruchu obrotowego. Kierunek koła pasowego na sprężarce musi
być zgodny ze strzałką znajdującą się na korpusie sprężarki - patrząc od strony wału sprężarki jest lewoobrotowy.

8.3 Rozruch próbny
Próby należy wykonać przy zamkniętych osłonach sprężarki. Otworzyć zawór odcinający na sprężarce i
przyciskiem START załączyć agregat. W czasie pracy należy obserwować wskazania na wyświetlaczu
sterownika komunikaty o pracy sprężarki. Szczegółowe omówienie funkcji i obsługi sterownika zawarto w
rozdziale 11.
Uwaga
Aby nie dopuścić do wytworzenia się piany z oleju w karterze należy wiedzieć, że pienienie się oleju
nastąpi w warunkach gwałtownej dekompresji w karterze. Taki stan może wystąpić, gdy sprężarka
zostanie uruchomiona przy zamkniętym zaworze odcinającym, szybko wytworzy maksymalne (górne)
ciśnienie w karterze i chłodnicy końcowej powietrza, i w tym momencie nastąpi otwarcie zaworu
odcinającego upuszczając powietrze do pustego zbiornika lub sieci sprężonego powietrza. Gwałtowna
dekompresja spowoduje spienienie się oleju w zbiorniku, którego następstwami może być:
1. wydostanie się oleju z powietrzem odcinającym,
2. zalanie układu filtrującego w filtrze dokładnego oddzielania (separatorze),
3. obecność oleju w sprężonym powietrzu.

„Zalanie olejem” w wyniku niewłaściwej eksploatacji nie może być powodem do
reklamacji
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Rozruchu próbnego dokonywać według następujących zasad:
- włączyć sprężarkę 2 do 3 razy do pracy na około 5 sek., aby rozprowadzić olej zanim sprężarka zostanie
obciążona. Do tego celu używać przycisków START - STOP.
- odczekać aż nastąpi automatyczna dekompresja w karterze.

9 Normalna praca eksploatacyjna
Załączenie i wyłączenie sprężarki dokonuje się przyciskami START , STOP na pulpicie sterownika.
Podczas eksploatacyjnego użytkowania zespołu sprężarkowego należy przestrzegać następujących zasad :





Kontrolować okresowo ciśnienie robocze – przez porównanie wartości podanej na wyświetlaczu
sterownika z ciśnieniem np. na manometrze zbiornika.
Kontrolować temperaturę oleju sprężarki na wyświetlaczu sterownika. W pamięci sterownika zapisano
dwa progi temperatury. Po przekroczeniu pierwszego progu nastawy fabrycznej co sygnalizowane
pulsowaniem czerwonej diody sprężarka jeszcze nie jest wyłączona z ruchu, w pamięci sterownika
zapisany zostaje jako błąd „Przekroczona temperatura”
Godziny robocze sprężarki są wyświetlane w menu GŁÓWNYM - ekran 3: przejście do ekranu : - przez
dwukrotne naciśnięcie




Praca
Sprężanie

:
:

[h] czas całkowity pracy sprężarki ( na obrotach )
[h] czas pracy sprężarki pod obciążeniem,



Inne dostępne do podglądu informacje / parametry są dostępne po wybraniu MENU i zalogowaniu się
poprzez kod dostępu. Kod 0009 – umożliwia podgląd / edycję parametrów zgodnie szczegółami
omówionymi w rozdz. 11.2
Okresy czynności serwisowych ujęte są w menu OBSŁUGA.
Na tej podstawie przeprowadzać konserwację zgodnie z planem przeglądów technicznych.

Zespół sprężarkowy zaleca się wyłączać zawsze przy „BIEGU LUZEM”.

10 Magazynowanie
10.1 Przygotowanie do postoju
Do dłuższego składowania postojowego zespół sprężarkowy należy następująco przygotować:
 zespół sprężarkowy odłączyć od dopływu prądu , aby nie nastąpiło niezamierzone jego uruchomienie,
 skontrolować stan oleju i napełnić sprężarkę do maksymalnego poziomu,
 nie przykrywać zespołu sprężarkowego w sposób uniemożliwiający swobodny przepływ powietrza; (w
hermetycznym przykryciu może wzmagać się proces korozji niektórych części.)

10.2 Ponowne uruchomienie po składowaniu postojowym
Zespół sprężarkowy, który był wyłączony dłużej niż 3 miesiące z użytkowania, może być ponownie oddany do
eksploatacji jedynie po uwzględnieniu następujących punktów postępowania:
 sprężarkę śrubową obracać ręcznie kilka obrotów zgodnie z zalecanym kierunkiem,
 zdjąć filtr ssania i wlać ca 0,1 litra oleju (tego samego rodzaju i gatunku, którym napełniony jest karter)
do króćca ssącego sprężarki,
 następnie sprężarkę śrubową ponownie ręcznie obracać,
 sprawdzić stan oleju - ewentualnie uzupełnić niedobór,
 po podłączeniu zespołu sprężarkowego powtórzyć wszystkie czynności niniejszej instrukcji obsługi
podane w punkcie 8.1 i 8.2,
 wykonać pomiary rezystancji uzwojeń silnika.
Przy ponownym włączeniu do użytkowania bezwzględnie przeprowadzić kontrolę kierunku ruchu obrotowego
sprężarki !
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11

Zasada działania układu sterowania

11.1 Sterownik CX 9330
Sterownik mikroprocesorowy nadzoruje prawidłową pracę sprężarki, posiada wiele funkcji diagnozujących
pracę agregatu, zapisuje w swojej pamięci liczniki czasu pracy , stany awarii i zakłóceń.

!!! UWAGA
Nie używać sterownika zanim personel nie zapozna się z niniejszą instrukcją obsługi.
Nie używać przycisku "STOPU AWARYJNEGO" (bezpieczeństwa) do wyłączania sprężarki.

PULPIT STEROWNIKA

● Wyświetlacz : Graficzny
LCD 128 X 64 pikseli
● Klawiatura : Dotykowa

Funkcje sygnalizacji optycznej
zielona dioda LED

1. gotowość do załączenia - migotanie 0,5 s / 0,5 s

w przycisku START

2. maszyna załączona w automacie - migotanie 0,1 s / 4 s
3. rozruch - szybkie migotanie 0,1 s / 0,1 s
4. sprężanie - świeci światłem ciągłym

żółta dioda LED

1. stany alarmu ostrzegawczego - migotanie 0,5s / 0,5 s

w przycisku RESET

2. stany awarii ( zatrzymanie maszyny ) - szybkie migotanie 0,1 s / 0,1 s
3. obsługa serwisowa - krótki rozbłysk 0,1 s / 4 s
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WYŚWIETLACZ

A

pochodzenie sygnału startu

B

komunikat o wcześniej wykonanej funkcji PRA - sprężanie
ZAŁ - załączenie do pracy
WYŁ - zatrzymanie
BŁD - wyłączenie z powodu błędu / awarii

C

zegar

aktualny czas / data

D

temperatura

aktualna temperatura sprężarki ( ºC )

E

aktualny tryb sterownika

NORMA
OBSŁUGA
AWARIA
ALARM
WARUNKI

F

komunikat o aktualnie realizowanej
funkcji sprężarki lub zdarzeniach

GOTOWOŚĆ
SPRĘŻANIE
ROZRUCH
BIEG LUZEM
PRZECIĄZENIE SILNIKA PTC
ZŁA KOLEJNOŚĆ FAZ
STOP BEZPIECZEŃSTWA
BŁĄD CZUJNIKA T1 / P1

G

ciśnienie

aktualne ciśnienie sprężarki ( bar )

H

klucz

informacja o blokadzie funkcji edytowalnych

PLP - pulpit sterownika
ZDN - zdalny
PLA - programator / plan tygodniowy

Po podaniu napięcia na wyświetlaczu pojawia się Ekran główny informując jednocześnie o Gotowości
sprężarki do załączenia o ile są spełnione podstawowe warunki takie jak :
- właściwe napięcie zasilania
- zgodna kolejność faz wpływająca na kierunek obrotowy sprężarki
- temperatura minimalna powyżej 5º C
- zdiagnozowano prawidłową pracę czujników
- nie jest wciśnięty przycisk STOP AWARYJNY
Maszynę załącza się do pracy przyciskiem START ( należy przytrzymać ok. 1 sek )
Zatrzymujemy przyciskiem STOP ( zaprogramowano opóźnienie zatrzymania ok 5 sek
co pozwala bezpiecznie zatrzymać sprężarkę .
Wskazane jest zatrzymywanie maszyny podczas postoju silnika lub biegu luzem .

Uwaga : przycisk STOP AWARYJNY służy do zatrzymywania maszyny w sytuacjach krytycznych ,
ewentualnie można blokować nim sprężarkę przed przypadkowym załączeniem podczas
oględzin podzespołów nie będących w ruchu.
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WIDOK
STEROW NIKA OD TYŁU

złącze X 1

wejścia cyfrowe

złącze X 4

opcjonalnie dla wersji - M lub - V

IDC1

wspólny

ID1

stop bezpieczeństwa

TRX - rez
złącze komunikacyjne RS 485
TRX+

ID2

rez

czujnik filtra oleju

złącze X5

ID3

rez

czujnik filtra powietrza

Y1

ID4

kontrola faz CKF

YG1

ID5

rez

zdalne sterowanie RES*

Y2

ID6

rez

zdalne sterowanie REN*

YG2

ID7

rez

zdalne sterowanie REL*

złącze X 6

ID8

przeciążenie silnika

PTC

MODBUS

opcjonarnie dla wersji - V

regulacja VSD
retransmisja sygnału z regulatora PID do falownika
rez

C3

wejście napięciowe 24V

złącze X 2

N8

wyjście - sterowanie elektrozaworem ssania

B1

złącze X 7

czujnik temperatury oleju T1

GND

C2

wejście napięciowe 24V - rozruch silnika Y/Δ

N7

wyjście - załączenie stycznika "trójkąta"

N6

wyjście - załączenie stycznika "gwiazda"

złącze X 3

N5

wyjście - załączenie stycznika "liniowy"

P1

złącze X8 **

B2
GND

rez
czujnik temperatury ... T2

przetwornik ciśnienia P1

GND
P2
GND

rez
przetwornik ciśnienia P2

* zdalne sterowanie w wariantach
RES załącz / wyłącz - start
REN sygnał zdalne sterowanie - sterownik nadrzędny
REL załącz / wyłącz - sprężanie

C1

wejście napięciowe 12 - 230V

N4

rez

wyjście prog. - spust kondensatu

N3

rez

wyjście prog. - podgrzewacz oleju

N2

rez

wyjście prog. - osuszacz

N1

rez

wyjście prog. - wentylator chłodzący

złącze X9
G
G0

** wyjścia programowalne N1 - N4
funkcje które mogą być przypisane do tych wyjść :

opcjonarnie dla wersji : "M" i "V"

zasilanie sterownika 24V ( AC lub DC )

Awaria
Gotowość
Sprężanie
Ster.Zdalne
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UKŁAD MENU
Poruszanie się w poniższych ekranach nie wymaga wprowadzenia KODU dostępu
Przechodzimy pomiędzy tymi ekranami przyciskami "dół" ,"góra "
ZDA PRE
PRA 08 :30
LOC

4.5
8.5

Ekran główny

72 C
bar NORMA

Gotowy
Sprężanie

DI: EMS OFP AFP ORP

NASTAWY
RES
Pu REN
Ciœ
nienie
REL OPM
górne
DO : N1 N 2 N37.0 N4
bar
CM CY CD SOL

Ciśn. wew.NASTAWY
P2
: 8.5 bar
Temperatura
Pu Ciœnienie
T2 : 65
górne
C
7.0
Razem
:
150 h
bar
Praca
:
135 h

Falownik out:
NASTAWY
Pu Ciœ
2500
nienie
obr/min
górne
75 7.0 %
bar
45
Hz

Ekran 2 ( opis funkcji realizowanych przez złącza )

Ekran 3 ( liczniki godzin pracy )
opcjonarnie parametry P2 i T2
o ile zastosowano dodatkowe czujniki

Ekran 4 ( parametry pracy silnika z falownikiem )
Menu występuje tylko dla wersji „V"
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KODY DOSTĘPU
Menu - Poziomy dostępu
① Po wybraniu [Menu] , wyświetla się – [KOD DOSTĘPU]
② Wprowadź kodu przyciskiem góra / dół
zatwierdź [Enter] a następnie wybierz odpowiednie Menu
③ W poziomie [Użytkownik] - nie można zmienić parametrów.

Poziom
Dostępu
Dostępne
rodzaje MENU

Aby opuścić MENU przyciśnij [ C ]

Okres aktywności

Użytkownik
Kod = 0009
1. STATUS
2. NASTAWA
3. DZIENNIK
4. OBSŁUGA
5. AWARIA
6. ALARM
7. WARUNKI

Serwis 1
Kod = 0100
1. STATUS
2. NASTAWA
3. DZIENNIK
4. OBSŁUGA
5. AWARIA
6. ALARM
7. WARUNKI
8. PARAMETRY

1 minuta

10 minut

uwaga :
● Wprowadzanie zmian w ustawieniach sprężarki może wiązać się z poważnymi konsekwencjami
mającymi wpływ na prawidłową pracę .
W skrajnych przypadkach może doprowadzić to do awarii w tym do zatarcia moduły śrubowego
● Dlatego większość zmian należy konsultować z serwisem WAN .
● Kody nie powinny być udostępniane przypadkowym osobom.

Wybierz
PLP PRA
PRE
LOC

4.5
6.5

08 :30
72 C

bar NORMA

MENU GŁÓWNE

– wprowadź kod dostępu ****

Gotowy
Sprężanie

zatwierdź

C
STATUS
NASTAWY
PLAN
DZIENNIK

przejdź do linii podświetlonej
zatwierdź

C
NASTAWY
Pu
Ciœ
nienie
górne
Ciśnienie
górne
7.0
bar

PODMENU

wybierz parametr
zatwierdź

C
NASTAWY
Pu
Ciœ
nienie
górne
Ciśnienie
górne
7.0
bar

PARAMETR

zmień wartość parametru
Zatwierdź

wyjście
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▒ STATUS ( podgląd )
Nazwa

Jednostka

Temperatura T1

0

C

Ciśnienie (P1) zewnętrzne

bar

Licznik godzin ogółem

h

Licznik godzin silnika

h

Ilość ZAŁ / WYŁ silnika

T

Licznik godzin sprężanie

h

Ilość ZAŁ / WYŁ sprężanie

T

Sterowanie Falownik

mA

Retransmisja ciśn. Falownik

mA

W MENU - STATUS użytkownik lub serwisant może zapoznać się z parametrami pracy a zwłaszcza z licznikami .
Analiza tych danych pozwala poprawić ekonomię pracy - jednak wprowadzanie korekt musi być rozważne , najlepiej
skonsultować się z producentem WAN.
Istotne jest porównanie liczników - pracy silnika w stosunku do sprężania. Różnica to tzw. bieg luzem ( praca jałowa )
Jest ona jednak potrzebna dla prawidłowej, bezpiecznej pracy sprężarki śrubowej , główne zadanie to :
- dodatkowe wychłodzenie
- ograniczenie rozruchów na godzinę ( prądy rozruchowe wynoszą 5-krotność prądów znamionowych )
- odciążenie stopnia śrubowego podczas zatrzymywania ( ciśnienie wewnętrzne negatywnie działa na łożyskowanie )
Na podstawie tych danych można rozważyć zainstalowanie falownika ( obudowa WAN przewiduje taką opcję )

▒ NASTAWA
Nazwa

Jedn.

Krok

Min.

Max.

fabryczne WAN

Ciśnienie górne*

bar

0,1

0,0

70

.........

Ciśnienie dolne*

bar

0,1

0,0

65

.........

Czas - „bieg luzem”

sek.

1

0

3600

120

Opóźnienie zatrzymania
( po wył przyciskiem STOP )

sek.

1

0

3600

5

Czas dekompresji

sek.

1

0

600

30

Czas spustu kondensatu **

sek.

1

0

30

5

Interwał spustu kondensatu **

sek.

1

0

3600

3600

Temp. ZAŁ wentylatora ***

0

C

1

0

200

75

Temp. WYŁ wentylatora ***

0

C

1

0

200

70

* Ciśnienie górne: Nie można ustawić wartości ciśnienia na mniej niż + 0,2 bar od ciśnienia dolnego.
i na więcej niż -0,2 bar wartości alarmowej ciśnienia.
Ciśnienie dolne: Nie można ustawić wartości ciśnienia na więcej niż -0,2 bar od ciśnienia górnego
jednak nie mniej niż 5 bary ( minimalne ciśnienie wew. dla prawidłowej pracy, smarowania )
** Jest on wyświetlany tylko w przypadku przypisania wyjścia złącza wielofunkcyjnego N1 - N4
„Spust” w MENU KONFIGURACJA
***Jest on wyświetlany tylko w przypadku przypisania wyjścia złącza wielofunkcyjnego N1 - N4
„Chłodzenie” w MENU KONFIGURACJA .
Załączenie wentylatora chłodzącego następuje gdy temperatura osiągnie nastawioną wartość ZAŁ.
Wyłącza się gdy temperatura spadnie do nastawionej wartości WYŁ. , zaleca się ustawić histerezę ok. 5 0C
Złącza programowalne N1-N4 są fabrycznie zaprogramowane do funkcji opisanych na str. 10 , jednak możliwe jest
przypisanie im innych opcji . Zmiany te mogą zostać wprowadzone po konsultacji z serwisem WAN
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▒ PLAN

(programator tygodniowy)

Występuję jako jedna z opcji miejsca sterowania .
Przy tej opcji nie można załączyć sprężarki z klawiatury , można ją tylko zatrzymać
Zastosowanie tylko po wybraniu w menu [PARAMETRY] opcji : PLAN
①
②
③
④

Stosowany w przypadku start / stop we wskazanym terminie
Sprężarka automatyczne załącza się i wyłącza w określonym czasie( harmonogramie )
Jeśli nastąpił czas zatrzymania – sprężarki nie da się uruchomić
Możliwe jest ręczne zatrzymanie i uruchomienie w czasie zgodnym z harmonogramem .

▒ DZIENNIK zdarzeń
Nie jest możliwe modyfikowanie lub usunięcie zawartości „DZIENNIKA”
① Gdy pojawia się sygnał zdarzenia lub alarmu zostaje to zapisane w pamięci trwałej sterownika
② Maksymalna liczba zapisywanych zdarzeń to 50 ; w przypadku przekroczenia 50 zapisów kolejne następne
zdarzenia są zapisywane w miejsce starszych automatycznie usuwanych
③ Zarejestrowana zostaje nazwa zdarzenia oraz data i godzina. Po naciśnięciu przycisku [Enter], można
zobaczyć
dalsze szczegóły - kod statusu operacji oraz parametry pracy w chwili zapisu ( ciśnienie i temperatura )

Przykład ekranów DZIENNIKA

000

DZIENNIK
Zdarz

Załączenie
11-01-04
12:00

DZIENNIK STATUS
Norma
7.0
Sensor cisn. P1
5,2 bar
60 C

DZIENNIK STATUS
Alarm

DZIENNIK STATUS

Sensor cisn. P2
6,6 bar
65 C

Wejścia [] [] [] [] [] [] [] []

7.0

8 7 6 5 7.0
4321

Wyjścia [] [] [] [] [] [] [] []

WYKAZ KOMUNIKATÓW
KOMUNIKATY
OSTRZEGAWCZE
Wysokie ciśnienie P1

wyjaśnienie

złącze
sterownika

Ciśnienie sprężonego powietrza przekroczyło wartość alarmową

VDC - B3

0,2 bar powyżej ciśnienia roboczego

Wysoka temperatura T1

KOMUNIKATY AWARYJNE
Przekroczone ciśnienie P1

Temperatura sprężarki przekroczyła wartość alarmową 100 0C

GDN - B1

wyjaśnienie
Ciśnienie sprężonego powietrza przekroczyło wartość awaryjną

VDC - B3

0,5 bar powyżej ciśnienia roboczego

Przekroczona temperatura T1

Temperatura sprężarki przekroczyła wartość alarmową 105 0C

GDN - B1

Stop bezpieczeństwa

zadziałanie przycisku STOP AWARYJNY

IDC1-ID1

Błąd zasilania CKF

nieprawidłowe napięcie na zasilaniu ( wykryte przez CKF )

IDC1-ID4

brak fazy, asymetria napięć na poszczególnych fazach lub zła kolejność faz
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Przeciążenie silnika PTC

przekroczenie temp. uzwojeń silnika ( zadziałanie PTC )

IDC1-ID8

Filtr oleju - wymiana

rez. / wypięcie mostka na złączu ( wtyczka X1 )

IDC1- ID2

Sensor ciśnienia P1

uszkodzenie przetwornika ciśnienia P1 lub jego odłączenie

VDC - B3

Sensor temperatury T1

uszkodzenie czujnika temp. T1 lub jego odłączenie

GDN - B1

WARUNKI STARTU
Za niska temperatura T1

Blokada załączenia sprężarki ( temperatura poniżej + 5 0C % C )

wpływająca niekorzystnie na system smarowania i separacji oleju

wyjaśnienie

DZIENNIK
zasilania ZAŁ

początkowe podanie napięcia na zasilaniu

Załączenie

uruchomienie sprężarki do pracy w automacie

Wyłączenie

wyłączenie sprężarki - zatrzymanie

Awaria lub Alarm

podaje czas wystąpienia błędu podczas eksploatacji

Obsługa ...

konieczność wykonania przeglądu serwisowego ( szczegóły poniżej )

▒ OBSŁUGA

wyjaśnienie

nastawa
fabryczna WAN

Wymiana filtra ssania

przekroczenie nastawy godzin serwisowych - wymiany filtra powietrza

1 000

Wymiana filtra oleju

przekroczenie nastawy godzin serwisowych - wymiany filtra oleju

1 000

Wymiana separatora

przekroczenie nastawy godzin serwisowych - wymiany separatora
oleju

2 000

Czyszczenie chłodnicy

przekroczenie nastawy godzin serwisowych - czyszczenia chłodnicy

8000

Remont główny

przekroczenie nastawy godzin serwisowych - „Remont”

25 000

!!! Po usunięciu przyczyny błędu ( A i B ) - skasować komunikat przez naciśnięcie przycisku RESET
UWAGA : do kasowania komunikatów serwisowych ( OBSŁUGI ) wymagany jest KOD 0100
■ W przypadku nie korzystania z niektórych czynności, umieść kursor na pozycji i naciśnij [RESET] w trybie [Cykl]
■ W przypadku kasowania niektórych elementów, należy umieścić kursor na pozycji i nacisnąć przycisk [RESET]
■ można zobaczyć i edytować [Cykl], przez naciśnięcie przycisku [MENU]
Czynności obsługowe można deklarować w trybach:

DO – ile godzin pozostało
CYKL – zadeklarowana liczba godzin
UBYŁO – ile godzin wystąpiło
PONAD – o ile godzin przekracza
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▒ PARAMETRY

ustawienia fabryczne WAN

Czas rozruchu silnika ( przełączenie styczników Y/Δ )

10 - 15 sek
uzależnione od mocy silnika

Opóźniony START ( załączenia elektrozaworu ssania )

5 - 10 sek

Opóźniony STOP ( zatrzymanie sprężarki )

5 sek

Wybór miejsca poleceń ( miejsce sterowania start / stop )

klawiatura sterownika

Autorestart zasilania ( automatyczny start sprężarki po zaniku napięcia )

ZAŁ.

Ograniczenie ilości rozruchów

0

PRZYKŁADOWY CYKL PRACY SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ W AUTOMATYCE

Ciśnienie

C iśni enie górne
sto p na
żą danie
Ci śni enie do lne

W YŁ

Ciśnienie pow ietr za
dostar czane

1

Z AŁ
1

2

2

3

4

zawór ssania
5

ZA Ł
W YŁ

Silnik

Czas
1 - rozruch Y/Delta +opóźnienie załączenia cewki zaworu ssania po komendzie ZAŁ
2 - bieg luzem - praca jałowa z pracującym silnikiem
3 - dekompresja (wydmuch) - silnik zatrzymany
4 - opóźnienie załączenia cewki po komendzie WYŁ
5 - opóźnienie zatrzymania -po komendzie stop ręczny.
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▒

DIAGNOSTYKA

Ten produkt posiada funkcję automatycznego testu i kalibracji cyfrowych funkcji - wejścia / wyjścia.

▒

NASTAWA DATA / ZEGAR

Ustawienie aktualnego czasu jest nieodzowne dla prawidłowej pracy sterownika – jest to punkt odniesienia do zapisu
informacji systemowych, takich jak: wykonywane operacje, historii alarmów i zaplanowanie czynności.
1) Kiedy naciśniesz przycisk [MENU] na ekranie jest wyświetlone okno – KOD DODTĘPU
2) Kiedy naciśniesz przycisk [MENU] kolejny raz, pojawi się okno do ustawienia daty i czasu.
3) Należy ustawić datę / czas, za pomocą przycisków [ENTER] i [W górę] / [dół], a następnie powrót do pracy.
Aby opuścić to menu naciśnij klawisz [CANCEL].
4) Dzień tygodnia jest ustawiany automatycznie.
5) Jeśli znacznik ":" między godziną i minutą - nie miga ; należy ustawić go ponownie.

11.2 Układ sterowania
W szafce elektrycznej znajdują się aparaty elektryczne
realizujące funkcję automatycznej pracy .
Napięcie zasilające podawane jest na zabezpieczenie
główne F1Q . Wartość prądową tych zabezpieczeń
podano w rozdz. 7 .
Układ sterowania zasilany jest napięciem zmiennym 24V
poprzez transformator T1 230/24V , natomiast sam
sterownik zasilany jest poprzez stabilizator napięcia SN
24V prądem stałym. Stabilizator pełni jednocześnie
funkcję zabezpieczenia przed skutkami przepięć .
Strona pierwotna transformatora zabezpieczona jest
przed skutkami zwarć wył. bezpiecznikowym F1 ( 1 A )
natomiast wtórna bezpiecznikiem F2 ( 4A )
Czujniki kontroli pracy połączone są ze sterownikiem
białymi przewodami , przy zasilaniu przetwornika
ciśnieniowego BP dodatkowo ważna jest biegunowość .
Przewody sterownicze ( wykonawcze ) 24V oznaczono
kolorem czerwonym , natomiast przewody siłowe,
podające napięcie 230/400V kolorem czarnym.
Widok układu sterowania
Zasada działania układu sterowania :
Po podaniu napięcia na sprężarkę sterownik CX9330 rozpoczyna kontrolę warunków startu ( zostaje
podświetlony na 30 sek ekran ) . Kontroli poddane zostają następujące parametry : napięcie zasilania i kolejność
faz ) - K1F, temperatura oleju w module - B1T ( powinna mieścić się w przedziale +5 do +105º C ) , temperatura
uzwojeń silnika ( PTC ) - B2T, ciśnienie - BP oraz pozycja przycisku STOP bezpieczeństwa - S01.
Jeżeli wszystkie parametry są poprawne sterownik podaje komunikat GOTOWOŚĆ .
Chcąc załączyć maszynę dotykamy na ok. 1s przycisk START na sterowniku ( przyjęcie komendy
sygnalizowane jest zieloną diodą w przycisku ). Po chwili sterownik podaje napięcie na cewki styczników najpierw stycznik gwiazdy K2M a po sekundzie stycznik liniowy K1M . W tym momencie silnik M1 rozpoczyna
rozruch .
Komunikat na sterowniku : ROZRUCH
Po kilku sekundach* ( uzależnionych od mocy silnika ) gdy silnik uzyskuje obroty nominalne : rozłącza się
stycznik gwiazdy a załącza stycznik trójkąta K3M - realizujący właściwą pracę silnika . Komunikat na
sterowniku – OPÓŹNIONE SPRĘŻANIE informuje że za 5 sek* sterownik poda napięcie na elektrozawór Y1 –
który otworzy ssanie .
Po tym czasie sprężarka zaczyna sprężać a na wyświetlaczu pojawia się komunikat SPRĘŻANIE oraz aktualne
ciśnienie oraz temperatura oleju w sprężarce . Po uzyskaniu górnego ciśnienia następuje zamknięcie ssania
( elektrozawór Y1 zostaje pozbawiony napięcia ) - silnik pracuje jednak dalej , realizując tzw. funkcję BIEG
LUZEM . Czas biegu jałowego zaprogramowany jest standardowo na ok. 120 -180 sek*. Powyższa funkcja
ma za zadanie zabezpieczyć silnik przed częstymi załączeniami , spowodować obniżenie ciśnienia
wewnętrznego w samym module ( szkodliwego podczas nagłego zatrzymania ) jak również dokończyć cykl
separacji oleju.
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Gdy podczas BIEGU LUZEM nastąpi spadek ciśnienia do wartości dolnej ( standardowo histereza ustawiona jest
na 2 bary ) następuje otwarcie ssania i kompresor kontynuuje sprężanie . Jeżeli w tym czasie ciśnienie nie
obniży się wystarczająco – następuje zatrzymanie silnika.
Po zatrzymaniu silnika sterownik zaczyna odmierzać czas dekompresji - związany z obniżeniem ciśnienia
wewnętrznego do wartości pozwalającej bezpiecznie przeprowadzić kolejny rozruch. W sprężarce słuchać
syczenie upuszczanego powietrza, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat - OPÓŹNIENIE PRACA .
Po zakończeniu dekompresji sterownik sygnalizuje - GOTOWOŚĆ AUTOSTARTU .
Sprężarka ponownie, automatycznie załączy się do pracy gdy ciśnienie obniży się do wartości dolnej.
Należy w tym miejscu zaznaczyć , że sprężarki śrubowe należą do grupy maszyn o rozruchach ciężkich i mimo
zastosowania rozrusznika „gwiazda-trójkąt” prądy rozruchowe wynoszą zwykle ok. 5-krotności prądu
znamionowego silnika ( zwłaszcza podczas rozruchów na zimnym oleju ) .
Podczas pracy - poza ciśnieniem i temperaturą oleju kontrolowana jest też temperatura uzwojeń silnika .
Dla klasy izolacji „F” czujnik PTC - B2T skalibrowany jest na 150º C. Jeżeli zostanie ta wartość przekroczona
zadziała blokada pracy , silnik zostaje zatrzymany a na sterowniku wyświetlany zostaje komunikat :
PRZECIĄŻENIE SILNIKA - PTC .
Ponownego załączenia sprężarki można dokonać po ostudzeniu silnika ( kilkanaście minut ) oraz zresetowaniu
błędu na sterowniku - przycisk Reset .
Również przekaźnik kolejności i zaniku faz K1F stale kontroluje parametry napięcia zasilającego. Brak co
najmniej jednej z faz lub obniżenie napięcia poniżej 175 V w czasie pow. 3 sek spowoduje awaryjne
zatrzymanie sprężarki a na wyświetlaczu pojawia się : BŁĄD ZASILANIA CKF .
Na przekaźniku CKF błąd sygnalizuje czerwona dioda , poprawna pracę natomiast dioda zielona. Aby
maszyna powróciła do dalszej pracy – napięcie na 3 fazach musi powrócić do normy , a komunikat błędu
należy zresetować i załączyć ponownie sprężarkę .
Jeżeli nastąpi zanik napięcia na zasilaniu sprężarka zatrzymuje się a po powrocie zasilania nastąpi
automatyczny restart – sterownik dla bezpieczeństwa odliczy czas na dekompresję min. 60 sek * .
W czasie opóźnionego restartu sterownik wyświetla komunikat OPÓŹNIENIE PRACA po czym samoczynnie
załączy sprężarkę do dalszej pracy w cyklu pełnej automatyki.
Sprężarkę zatrzymujemy przyciskiem STOP na sterowniku . Sugeruje się aby zatrzymanie dokonywać podczas
biegu luzem pomimo zaprogramowania tzw. 5 sek* opóźnienia stopu.
W tym czasie zamyka się ssanie a pracujący na obrotach silnik wstępnie odciąża moduł .
Przycisk S01 - STOP AWARYJNY służy do zatrzymywania maszyny w sytuacjach krytycznych, zagrażających
zdrowiu obsługi lub maszynie ( niepokojące dźwięki, rozszczelnienie układu olejowego lub pneumatycznego ) .
Nadużywanie tego przycisku może być przyczyną przedwczesnego zużycia układu łożyskowania , przedostania
się oleju w sieć ( zaburzenia w pracy separatora ), wprowadza też niepotrzebne zapisy w dzienniku zdarzeń .
Sterownik CX 9330-M ( -V ) posiada dodatkowo 4 złącza programowalne N1 – N4 którym można przypisać
jedną z kilkunastu funkcji . Producent WAN zadedykował następujące funkcje :
N1 - sterowanie wentylatora
N2 – sterowania osuszacza
N3 - sterowanie podgrzewacza oleju
N4 - sterowanie spustem kondensatu ( zbiornik, filtry )
Zasada przy wykorzystaniu powyższych złączy jest jedna – muszą być wykorzystane na to samo napięcie ( 24
lub 230 V ) . W innym przypadku należy zastosować dodatkowe przekaźniki / styczniki.
Złączom można przypisać też inne funkcje np. sygnalizacyjne ( alarm, awaria, sprężanie, obsługa ).
W sprężarce o mocy 55 i 75 kW zastosowano dodatkowy, osiowy wentylator M2 zamocowany pod chłodnicą .
W sytuacji wzrostu temperatury oleju pow.75º C sterownik daje sygnał do stycznika K4M który załącza 3-fazowy
wentylator. Od skutków zwarć i przeciążeń jest on zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym F2M z
wyzwalaczem 1,6 – 2,5A ( nastawa uzależniona od wydajności wentylatora wynosi ok. 2 A ).
Wentylator pracuje do czasu spadku temperatury do 70º C lub zatrzymania sprężarki.
* podane czasy są orientacyjne, uzależnione są od mocy sprężarki jak również innych czynników
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11.3 Układ sterowania z falownikiem – (występuje w wersji FL)
Uniwersalna konstrukcja obudowy naszych maszyn pozwala zainstalować falownik zarówno na etapie produkcji
jak i później - podczas eksploatacji u klienta. Sprężarki zmiennoobrotowe dedykowane są, gdzie występują duże
wahania poboru sprężonego powietrza. Zastosowanie falownika umożliwia poza wymiernymi korzyściami
energetycznymi - wydłużyć znacząco trwałość samej sprężarki. Najważniejsze zalety układów
zmiennoobrotowych to:
● obniżenie kosztów eksploatacji (energii elektrycznej). Okres zwrotu
nakładów na zakup falownika zwraca się w niekiedy już po 6 – 12 m-cach .
● łagodny rozruch - przyspieszanie i zwalnianie przedłuża żywotność sprężarki
jak również wpływakorzystnie na instalację elektryczną (ograniczenie
prądów rozruchowych)
● wąska histereza między górnym i dolnym ciśnieniem dostarczanego
powietrza – nie ma potrzebyponosić dodatkowych kosztów na sprężanie do
wyższego ciśnienia.
Zastosowano tu przemiennik częstotliwości zwany falownikem
firmy LG / LS typ S100 dla mocy do 45,0 kW

W układzie sterownia sprężarki zmiennoobrotowej powyżej 30 kW zastosowano sterownik CX9330-V
Tryb VSD (Variable Speed Drive Control) pozwala na retransmisje sygnału PID ze sterownika do falownika .
VSD zapewnia bezpośrednio sterowanie regulacją obrotów w zależności od poziomu ciśnienia. W miarę
obniżania się ciśnienia – szybkość obrotowa wzrasta, aż do wartości maksymalnej 50 Hz. Poziom obrotów i inne
parametry są dostępne do podglądu w menu sterownika w zakładce VSD. Inne parametry jak aktualny poziom
poboru prądu, mocy, częstotliwość itp, dostępne są na wyświetlaczu falownika.
Wystąpienie zakłóceń falownika przerywa pracę – dając komunikat ogólny " Błąd falownika " lub „Błąd zasilania
– CKF”. Szczegółowy błąd jest wyświetlany na panelu komunikacyjnym falownika .
Na stronie 22 omówiono szczegółowo kody ewentualnych błędów .

Ważniejsze informacje:
 Kierunek obrotów zależny jest od kolejności podłączenia faz U,V,W na wyjściu falownika i nastaw w
programie. Nie wolno zmieniać nastaw w falowniku.
 Podłączenie na wejściu faz zasilania R,S,T – nie ma wpływu na kierunek obrotów.
 Podłączenie faz zasilania na wyjścia falownika U,V,T – uszkodzi falownik!
 Do startu / zatrzymania używaj zawsze Start / Stop sterownika CX9330; klawisze START / STOP
falownika są odłączone – sterowanie zewnętrzne przez zaciski sterownika CX9330.
 Falownik wyświetla bieżące nastawy, stany awaryjne, historię zapisanych błędów. Szczegółowe dane
zawarte są w dołączonej instrukcji obsługi dla danego typu falownika.
UWAGA :
W PRZYPADKU UŻYWANIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH WYKORZYSTUJĄCYCH
PRĄD UPŁYWU ( tzw. RÓŻNICÓWKI ) , MOŻE WYSTĄPIĆ USTERKA PRZY WŁĄCZANIU
ORAZ WYŁĄCZANIU ZASILANIA. ABY TEGO UNIKNĄĆ NALEŻY WYŁACZYĆ FILTR
PRZECIW - ZAKŁÓCENIOWY LUB ZASTOSOWAĆ URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE O
WIĘKSZYM PRĄDZIE
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KLAWIATURA I WYŚWIETLACZ FALOWNIKA
Klawiatura
Klawisz trybu
[MODE]

Używany do przełączania pomiędzy trybami

Klawisz
Używany do wybierania, potwierdzania, lub wprowadzani pamięci wartości
programowania parametru
/wprowadzania
[PROG / ENT]
Klawisz [GORA] Przełączanie pomiędzy kodami, oraz zwiększenie lub zmniejszanie wartości
Klawisz [DOŁ] parametrów
Klawisz [LEWO] Przełączanie pomiędzy grupami, oraz przesuwanie kursora podczas
Klawisz
ustawiania lub modyfikowania parametrów
[PRAWO]
Klawisz [MULTI] Używa się go do wykonywania funkcji specjalnych, takich jak rejestracja
kodu użytkownika
Klawisz [ESC]

Służy do anulowania wprowadzania podczas ustawiania parametru.
• Naciśnięcie klawisza [ESC] przed naciśnięciem klawisza [PROG / ENT]
powoduje powrót parametru do wcześniej ustalonej wartości.
• Naciśnięcie klawisza [ESC] podczas edytowania kodów w dowolnej grupie
funkcyjnej powoduje, że wyświetlacz klawiatury wyświetla pierwszy kod
grupy funkcyjnej
•Naciśnięcie klawisza [ESC] podczas przechodzenia przez tryby
powoduje że klawiatura wyświetla tryb kontroli (Monitor).

Klawisz kierunku Używa się do uruchomienia silnika w kierunku „do przodu”
„do
przodu”[FWD]
Klawisz kierunku Używa się do uruchomienia silnika w kierunku „do tyłu”
„do tyłu” [REV]
Klawisz
zatrzymania
/kasowania
[STOP/RESET]

Stosuje się do zatrzymania pracy silnika.
Stosuje się do kasowania falownika po stanie usterki lub awarii.

Wyświetlacz
Wyświetlanie w trybie kontroli (Monitor)
1 Tryb
2 Sterowanie pracą/częstotliwością
3 Ustawienia klawisza wielofunkcyjnego
4 Stan pracy falownika
5 Elementy wyświetlane w oknie stanu
6 Wyświetlanie w trybie kontroli 1
7 Wyświetlanie w trybie kontroli 2
8 Wyświetlanie w trybie kontroli 3
9 Kursor w trybie kontroli
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Wyświetlanie ustawień parametrów
1 Tryb
2 Grupa
3 Ustawienia klawisza wielofunkcyjnego
4 Stan pracy falownika
5 Elementy wyświetlane w oknie
6 Parametry wyświetlania
7 Zakres dostępnych ustawień
8 Istniejące wartości ustawień
9 Fabryczne wartości domyślne
10 Nazwy i numery kodów

Lista błędów S-100
Na wyświetlaczu falownika podczas wystąpienia awarii pojawia się komunikat błędu . Kod błędu jest
wyświetlany do czasu jego ustąpienia oraz dodatkowo do czasu jego ręcznego zresetowania przyciskiem
STOP/RESET. Historia błędów zapisywana jest w pamięci falownika. Zestawienie istotnych kodów błędów
ilustruje poniższa tabela :
OLT

ULT

Przeciążenie

Niedociążenie

GFT

Doziemienie*

OCT

Zbyt wysoki
prądy
wyjściowy

OVT

Jest wyświetlane gdy zostaje aktywowane samoczynne wyłączenie
związane z przeciążeniem silnika, a aktualny poziom obciążenia
przekracza ustalony poziom. Działa gdy Pr.20 jest ustawiony na wartość
inną niż 0.
Jest wyświetlane gdy zostaje aktywowane samoczynne wyłączenie
związane ze zbyt małym obciążeniem silnika, a aktualny poziom
obciążenia jest mniejszy od ustalonego poziomu. Działa gdy Pr.27 jest
ustawiony na wartość inną niż 0.
Jest wyświetlane gdy nastąpi samoczynne wyłączenie związane ze
zwarciem doziemnym po stronie wyjściowej falownika i powoduje, że
prąd przekracza określoną wartość. Określona wartość zmienia się w
zależności od mocy falownika.
Jest wyświetlane gdy prąd falownika przekracza 200% prądu
znamionowego.

Zbyt wysokie Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego
napięcie szyny przekracza określoną wartość.

POT

Brak fazy
wyjsciowej

Jest wyświetlane gdy 3-fazowe wyjście falownika ma jedną lub więcej faz
w stanie otwarcia. Działa gdy bit 1 z Pr.05 jest ustawiony na 1.

IPO

Brak fazy
wejściowej

Jest wyświetlane gdy 3-fazowe wejście falownika ma jedną lub więcej faz
w stanie otwarcia. Działa tylko gdy bit 2 z Pr.05 jest ustawiony na 1.

OHT

Przegrzanie

OC2

Zwarcie

Jest wyświetlane gdy obwód prądu stałego w falowniku wykrywa
określony poziom zbyt dużego prądu zwarciowego.

BX

Blokada
pracy

Jest wyświetlane gdy wyjście falownika jest blokowane przez sygnał
dostarczony z zacisku wielofunkcyjnego. Należy ustawić jeden z
wielofunkcyjnych zacisków wejściowych w In.65- 71 na 5 (BX) aby
uaktywnić funkcję blokowania dla wejść.

FAN

Błąd
wentylatora

Jest wyświetlane gdy temperatura radiatora falownika przekracza
określoną wartość.

Wyświetlany, gdy wykryty zostanie błąd podczas chłodzenia
wentylator.
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11.4 Układ podgrzewania – opcja
W naszej strefie klimatycznej w warunkach zimowych sprężarki śrubowe mogą być eksploatowane pod
warunkiem osiągnięciu temperatury minimalnej startu +5 º C. W miejscach nieogrzewanych pomieszczeń
temperatura otoczenia może spaść poniżej dolnego progu załączenia. Niska temperatura powodująca problemy
ze smarowaniem – może być przyczyną poważnej awarii – w tym zatarcia stopnia śrubowego. Dlatego
bezwzględnie nie wolno wymuszać startu w niskich temperaturach.
Aby umożliwić rozruch w niekorzystnych zimowych warunkach stosuje się układ podgrzewania, którego
zadaniem jest utrzymywanie stale minimalnej temperatury potrzebnej do rozruchu. Układ podgrzewania realizuje
mata grzejna o mocy grzewczej około 400 W i temp. max 90ºC , załączana okresowo, gdy temperatura oleju
obniża się poniżej progu załączenia. Nadzór nad tym sprawuje zaprogramowane złącze sterownika CX9330 M –
Podgrzewacz.
Warunkiem jest stałe podanie zasilania w okresie postoju sprężarki lub podanie zasilania przed planowanym
rozruchem na około 1-2 godz. ( w zależności od stopnia wyziębienia )

12 Podzespoły
12.1 Filtr powietrza zasysanego. Wkład filtracyjny
Sprężarka posiada dwustopniowy system filtracji na ssaniu .
W obudowie agregatu zainstalowano filtr wstępny ( prefiltr )
natomiast
w module śrubowym - na regulatorze ssania
umieszczono główny wkład filtracyjny. Filtry należy wymieniać w
miarę ich zanieczyszczenia zgodnie z okresami konserwacji
(Menu OBSŁUGA)

12.2 Przetwornik ciśnienia i temperatury
Przetworniki ciśnienia i temperatury przekazują na bieżąco sygnały
do sterownika.
Standardowo czujnik ciśnienia posiada zakres 0- 16 bar, co
odpowiada jego zakresowi 4-20 mA.
- górna granica ciśnienia sprężania, przy którym podczas normalnej
pracy eksploatacyjnej zespół sprężarkowy zostaje wyłączony lub
przełączony na bieg luzem.
- dolna granica ciśnienia sprężania, przy którym podczas normalnej
pracy eksploatacyjnej zespół sprężarkowy zostaje z powrotem
włączony do pracy lub kończy bieg luzem i otwiera się ssanie
Jako czujnik temperatury zainstalowano czujnik NTC 10kohm
Próg alarmu 1 / T= 1000C – temperatura alarmowa
ostrzegawcza , nie powodująca wyłączenia
Próg alarmu 2 / T= 1050C – temperatura awaryjna – wyłączenie
awaryjne sprężarki.
Przekroczenie nastawionych parametrów alarmowych i awaryjnych dotyczących ciśnienia i temperatury, a także
braku lub uszkodzenia przetwornika ciśnienia lub temperatury sygnalizowane jest na wyświetlaczu sterownika
jako ALARM – w przypadku przekroczenia pierwszego progu lub jako AWARIA – w przypadku przekroczenia
drugiego progu lub braku sensora.
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12.3 Regulator ssania

Regulator ssania zamontowany jest bezpośrednio na korpusie sprężarki śrubowej. Za jego pomocą regulowany
jest objętościowy strumień powietrza zasysanego przez sprężarkę (zamyka lub otwiera ssanie sprężarki ) Sterowanie zamykania i otwierania regulatora ssania nadzoruje poprzez elektrozawór przetwornik ciśnienia i sterownik. Ustawienie ciśnienia końcowego (górnego ) na sterowniku i minimalnego (dolnego) - odbywa się w menu
STATUS sterownika po wprowadzeniu kodu dostępu.

12.4. Zawór minimalnego ciśnienia
Zawór minimalnego ciśnienia znajduje się na wylocie
sprężarki przed chłodnicą sprężonego powietrza.
Spełnia on dwie funkcje:

A - Zawór zamknięty

B – Zawór otwarty

● Jako zawór utrzymania ciśnienia zapobiega
spadkowi ciśnienia przy braku ciśnienia przeciwnego
(ze sieci lub ze zbiornika sprężonego powietrza)
poniżej minimalnego nadciśnienia tj. 4,5 bara. To
ciśnienie jest niezbędne do zabezpieczenia zasilania
sprężarki olejem. Jednocześnie, to minimalne
nadciśnienie, jest potrzebne do dobrego oddzielania
oleju.
●
Jako zawór zwrotny zapobiega powrotnemu
strumieniowi
sprężonego
powietrza
ze
sieci
rurociągowej lub ze zbiornika ciśnieniowego do
zespołu sprężarkowego. Dzięki temu można dokonać
całkowitego odciążenia sprężarki.

Zawór działa samoczynnie (automatycznie). Nastawianie zaworu minimalnego ciśnienia
tłoczenia pmin mogą przeprowadzić tylko osoby z autoryzowanym uprawnieniem producenta
sprężarki !
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12.5 Separator oleju

1- wkład separatora
2- zawór zwrotny – powrót oleju
3- zawór minimalnego ciśnienia
4- wziernik oddzielacza

Wkład
dokładnego
oddzielania
oleju
(separatora) jest elementem odolejania
sprężonego
powietrza
w
zespole
sprężarkowym
i
służy
do
odzysku
najdrobniej rozprowadzonych w postaci
kropelek resztek oleju ze sprężonego
powietrza, po pierwszym zasadniczym
oddzieleniu oleju.
Wkład filtracyjny został zaprojektowany jako
wymienny i za pomocą złączki wkrętnej
przykręcony na stojaku separatora do
zbiornika oddzielacza oleju (karteru).

Uwaga:
Nie wymienienie w odpowiednim czasie separatora oleju może prowadzić do poważnych awarii np.
przedostaniu się oleju do instalacji odbiorczej sprężonego powietrza .

12.6 Filtr oleju

Wymienny filtr oleju oczyszcza olej sprężarki z zanieczyszczeń. Przykręca się go ręcznie do złączki
wkrętnej oleju powrotnego. Porowatość materiału filtracyjnego wynosi 5 - 10 mm.
Filtr oleju ma zawór obejściowy, który otwiera się przy zimnym, o zwiększonej lepkości oleju albo przy
dużym zanieczyszczeniu filtra. W ten sposób zasilanie sprężarki olejem jest zawsze zapewnione.

A- termostat “zimny”
- krótki obieg
B- termostat “gorący”
- obieg przez chłodnicę
4- element termostatyczny
6- filtr oleju
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12.7 Zawór bezpieczeństwa
Zawór bezpieczeństwa jest zamontowany do korpusu sprężarki.
Ogranicza on każdorazowe wystąpienie w układzie sprężarkowym
nadmiernie wysokiego ciśnienia do 1-2 bar ponad ciśnienie robocze /
maksymalnie 15 bar.
Zawór bezpieczeństwa działa przez wydmuchiwanie sprężonego
powietrza i tylko wtedy, gdy robocze ciśnienie sprężania zostanie
przekroczone na skutek nieprzewidzianych zakłóceń w zespole
sprężarkowym. np. nieprawidłowa praca przetwornika ciśnienia lub
zawieszenie się elektrozaworu ssania

1- Zawór bezpieczeństwa

13 Zakłócenia
Usuwanie zakłóceń powierzać wyłącznie fachowo przygotowanemu personelowi. Remonty i naprawy,
które nie są opisane w niniejszej instrukcji, powierzać do wykonania tylko osobom upoważnionym.
Objawy
zakłócenia
1
Brak zasilania –
nie świeci
wyświetlacz
sterownika

Ewentualna przyczyna

Objawy / Sposób usunięcia zakłócenia

2
nie podano napięcia na sprężarkę
zadziałanie wyłączników nad
prądowych zabezpieczających obwód
sterowania F1A i F2A
brak jednej fazy

3
sprawdzić zasilanie / załączyć rozłącznik
sprawdzić stan wyłączników

uszkodzenie transformatora T1
uszkodzenia stabilizatora SN AC/DC
niepewny styk w okablowaniu
instalacji elektrycznej

Brak warunków
startu

Ciężki rozruch
zespołu
sprężarkowego.

sprawdzić czujnik zaniku fazy K1F
prawidłowy stan sygnalizuje zielona dioda
sprawdzić stan uzwojeń trafo
sprawdzić napięcie na wyjściu DC 24V
sprawdzić poprawność wpięcia przewodów na listwie
X1 oraz aparatach elektrycznych

uszkodzony sterownik CX9330

sprawdzić nap. 24V na złączu x9 sterownika,
skontaktować się z serwisem WAN

niedopuszczalnie niska temp. oleju
poniżej +5ºC
niewłaściwe parametry napięcia
zasilającego
uszkodzenia czujników B1P , B1T
lub usterka w ich okablowaniu
zbyt krótki czas dekompresji.

ogrzać zespół sprężarkowy np. termowentylatorem

zbyt niska temperatura oleju ( 510ºC )
uszkodzenie zaworu zwrotnego
minimalnego ciśnienia

ogrzać zespół sprężarkowy np. termowentylatorem

sprawdzić przekaźnik kontroli napięcia CKF ( K1F )
czerwona LED = błąd , zielona = dobrze
sprawdzić obwód sterownia ( stan styków,
poprawność wpięcia przewodów )
zwiększyć czas biegu luzem lub dekompresji

wymienić na nowy
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Sprężarka
wyłącza się w
czasie pracy

zadziałanie PTC

przekroczenie dopuszczalnej
temperatury oleju lub brak sygnału z
czujnika temperatury

skontrolować temp. silnika ( jego chłodzenie).
sprawdzić stan styków, wtyczek , połączeń
przewodów ( w tym na silniku ) - dokręcić
niski poziom oleju – uzupełnić olej
termostat nie otwiera obiegu na chłodnice
zanieczyszczona chłodnica

ustalić przyczynę wysokiej
temperatury:

zadławiony dolot powietrza – odblokować
zanieczyszczony filtr wstępny lub filtr powietrza
niedomknięte osłony obudowy
nieodpowiednia wymiana pow. w pomieszczeniu
błąd czujnika temperatury B1T– sprawdzić styki
niesprawny wentylator , sprawdzić zasilanie

Podczas pracy
otwiera się
zawór
bezpieczeństwa
na module,
wydmuchuje
powietrze z
olejem
Sprężarka
pracuje w biegu
luzem,
nie spręża
powietrza

Spadek
wydajność
modułu
sprężającego
powietrza.
Regulator
ssania nie
zamyka przy
max. ciśnieniu
tłoczenia.
Moduł jest stale
pod ciśnieniem
Olej w
sprężonym
powietrzu.

przekroczenie górnego ciśnienie
lub brak sygnału z przetwornika
ciśnienia

zawieszony , uszkodzony elektrozawór ssaniaY1
- oczyścić lub wymienić na nowe
sklejenie styków złącza N8 sterownika
- skontaktować się ze serwisem WAN
Wadliwa praca regulatora ssania
- skontaktować się ze serwisem WAN
błąd przetwornika B1P – sprawdzić styki

zanik zasilania lub błąd fazy
(automatyczny restart w przypadku
chwilowego zaniku faz)
uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa

Sprawdzić poprawność napięcia zasilającego,
CKF winien sygnalizować zieloną LED
w razie potrzeby wymienić
wymienić zawór bezpieczeństwa

zużycie separatora, nadmierny opór
wewnętrzny, wzrasta ciśnienie
wewnętrzne
uszkodzenie ( sklejenie styków )
złącza N8 sterownika

spadek przepustowości separatora - wymienić

uszkodzenie bloku zaworu
elektromagnetycznego Y1
lub błąd w sterowaniu
uszkodzenie mechaniczne regulatora
ssania

wymienić zawór elektromagnetyczny lub usunąć
usterkę w obwodzie sterowania.

uszkodzenie złącza N8 sterownika
zanieczyszczenie filtra powietrza

sprawdzić napięcie na wyjściu ( winno być AC 24V )
- skontaktować się ze serwisem WAN
wymienić filtr powietrza na ssaniu

zawieszenie się regulatora ssania
nieszczelność w układzie agregatu
uszkodzenie bloku elektrozaworu Y1

sprawdzić i oczyścić regulator ssania.
uszczelnić układ pneumatyczny
wymienić blok

uszkodzenie mechaniczne cylindra
regulatora ssania
zatkana lub zamarznięta dysza.

usunąć usterkę lub wymienić na nowy

uszkodzenie zaworu zwrotnego
minimalnego ciśnienia
zanieczyszczenie dyszy lub przewodu
powrotu odseparowanego oleju

usunąć usterkę lub wymienić na nowy

uszkodzony lub nieszczelny zaworek
zwrotny 0,5 bar w ukł. obiegu oleju
uszkodzenie separatora oleju.

wymienić na nowy, lub naprawić usterkę

sprawdzić napięcie na wyjściu ( winno być 0 V )
- skontaktować się ze serwisem WAN

usunąć usterkę lub wymienić regulator ssania

oczyścić dyszę.

oczyścić system przepływu i powrotu
odseparowanego oleju.

sprawdzić separator i ewentualnie wymienić.

Błędy w układzie sterowania wykrywane przez sterownik opisane są w rozdziale 11.1
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14 Konserwacja
14.1 Ramowy plan konserwacji
Odstępy czasowe prac
konserwacyjnych *

Pierwsze 50h / użytkownik

Przegląd P1
co 1000 - 2000h

Przegląd P2
co 2000 - 4000h [mineralny]
co 4000 - 8000h [syntetyczny]
Przegląd P3
8000h
Przegląd P4
16000h
Przegląd P5
24000 -32000h

Wyszczególnienie prac konserwacyjnych

- sprawdzić poziom oleju
- sprawdzić szczelność połączeń pneumatycznych i olejowych
- sprawdzić i skorygować napięcie pasów klinowych
- dokręcić zaciski śrubowe na aparatach i złączach w szafce
elektrycznej
- wymiana filtra ssania / filtra wstępnego
- wymiana oleju i filtra oleju
- sprawdzić / dokręcić zaciski przewodów elektrycznych
- sprawdzić / skorygować naciąg pasów klinowych
- przesmarować łożyska silnik ( opcja z łożyskami otwartymi )
zakres Przeglądu P1
+ wymiana separatora oleju
zakres Przeglądu P1
+ wymiana separatora oleju
+ oczyszczenie chłodnicy
+ wymiana pasów klinowych przekładni pasowej.
Przegląd P3
+ wymiana uszczelnienia wału
Przegląd P4
+ remont główny zespołu śrubowego ( w tym wymiana łożysk )
+ gruntowne oczyszczenie chłodnicy,
+ wymiana łożysk silnika ( uwaga - ważna klasa C3 )
+ wymiana uszczelnienia wału,
+ przegląd / ewentualna wymiana aparatów instalacji elektrycznej.

* Okresy czynności serwisowych ustala się w zależności od warunków pracy
tj. ciśnienia roboczego , temperatury, rodzaju oleju smarowania , jakości zasysanego powietrza ,
intensywności pracy itp.
!!! WYMIANĘ OLEJU I FILTRÓW PRZEPROWADZAĆ NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ W ROKU
Ustawić nowe nastawy wg planu OBSŁUGI - kod 0100

14.2 Ogólne wytyczne do konserwacji sprężarek
Podczas wszystkich prac konserwacyjnych przestrzegać obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
Prace wykonywać z najwyższą starannością. W szczególności przestrzegać następujących punktów
postępowania:
●
●
●
●
●
●
●
●

prace wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
wszystkie prace konserwacyjne przeprowadzać tylko przy wyłączonym zespole sprężarkowym
(odciętym od sieci elektrycznej i od sieci sprężonego powietrza)
używać do prac konserwacyjnych odpowiednich narzędzi,
przy wymianie stosować tylko oryginalne części zamienne,
przed pracami konserwacyjnymi doprowadzić do ochłodzenia ( wystygnięcia ) zespołu sprężarkowego,
ponieważ istnieje niebezpieczeństwo poparzenia się przez dotknięcie jego gorących powierzchni !
Tylko przy wymianie oleju zespół sprężarkowy powinien posiadać temperaturę pracy.
przy wymontowywaniu z zespołu sprężarkowego każdej części pozostającej pod ciśnieniem, zespół
sprężarkowy należy zawsze odciąć od wszystkich źródeł ciśnienia przeprowadzić jego dekompresję,
podczas prac konserwacyjnych ciągle zwracać uwagę na zachowanie czystości,
w pobliżu systemu olejowego nigdy nie używać otwartego ognia
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14.3 Odciążenie zespołu sprężarkowego
Po wyłączeniu z ruchu zespół sprężarkowy zostaje samoczynnie odciążony (ulega automatycznej dekompresji).
Proces ten trwa ok. 3-5 minut. Gdy jednak w zespole sprężarkowym wystąpi jakieś zakłócenie, to zespół
sprężarkowy po wyłączeniu pozostanie nadal pod ciśnieniem. Ponieważ tego stanu nie można z zewnątrz
rozpoznać, to zespół sprężarkowy przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych musi być najpierw zawsze
poddany odciążeniu.
Sposób postępowania związany z odciążeniem zespołu sprężarkowego:



Zespół sprężarkowy wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym, przypadkowym załączeniem ,
Korek wlewu oleju odkręcać stopniowo. Po 2 obrotach korka odczekać chwilę aż przez rowek w korku
nastąpi dekompresja układu, dopiero wówczas całkowicie odkręcić korek. Ze względu na gorące części
sprężarki korek odkręcać w rękawicach, a z powodu możliwości wystąpienia resztkowego ciśnienia i
wytrysku oleju założyć okulary ochronne.

14.4 Czyszczenie ogólne
Nigdy nie stosować do czyszczenia zapalnych środków rozpuszczalnikowych.
Obudowę sprężarki zaleca się okresowo czyścić - przecierając lekko zwilżoną szmatka . Wlot powietrza
zabezpiecza prefiltr zlokalizowany w tylnej części obudowy. Należy podczas oględzin oceniać jego stopień
zabrudzenia - ewentualnie oczyścić go z kurzu poprzez przedmuchanie, a co 1000 h wymienić .
Jakość zasysanego powietrza ma ogromny wpływ na żywotność stopnia śrubowego, dlatego też należy
regularnie kontrolować obudowę filtra ssania i oczyszczać jej wlot z nieczystości ( kurzu ) . Nie czyścić zespołu
sprężarkowego za pomocą strumienia pary wodnej oraz zapalnych środków rozpuszczalnikowych.

14.5 Wymiana filtra ssania
Uwaga: Żadne cząsteczki brudu i pyłu nie powinny się przedostawać do sprężarki od strony ssącej.
Czynności obsługowe:
1. Zespół sprężarkowy wyłączyć i zabezpieczyć przeciw ponownemu
włączeniu.
2. Wyjąć z filtra wkład filtracyjny.
3. Lekko zwilżoną szmatką wytrzeć kurz z obudowy filtra.
4. Wymienić wkład filtra.
Aby nastawić nową wartość [h] do następnej czynności obsługowej :
- wybierz MENU i kod dostępu 0100, zatwierdź Enter
- wybierz poziom OBSŁUGA,
- wybierz nazwę czynności – wymiana filtra ssania i naciśnij RESET.

14.6 Sprawdzenie poziomu oleju
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących odciążania zespołu sprężarkowego
wg pkt 14.3 - odciążenie zespołu.

Ilościowy stan oleju w karterze sprężarki (zbiorniku
oddzielacza oleju) jest ważnym czynnikiem
mającym wpływ na bezpieczną pracę zespołu
sprężarkowego.
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Czynności obsługowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zespół sprężarkowy wyłączyć i zabezpieczyć przeciw ponownemu włączeniu.
Odciążyć zespół sprężarkowy tj. pozostawić w bezruchu ( w stanie postoju) na czas co najmniej 3 minut
Odkręcić korek wlewu . Wykonać 2 obroty i sprawdzić czy następuje dekompresja przez specjalny rowek w korku.
Aby skontrolować poziom oleju należy zajrzeć do otworu wlewu oleju - stan minimalny i maksymalny jak na rys obok.
Poziom oleju należy uzupełnić tym samym gatunkiem oleju aż do poziomu "maksymalnego stanu oleju".
Wkręcić ręcznie korek wlewu. Nie używać narzędzi typu “żabka”
Uruchomić sprężarkę i sprawdzić szczelność zamknięcia.
W przypadku nieszczelności wymienić uszczelkę w korku.

14.7 Wymiana filtra oleju
Niebezpieczeństwo poparzenia się przez roboczo nagrzany zespół sprężarkowy !
może osiągać temperaturę do 100 °C !

Wypływający olej

Czynności obsługowe:
1. Zespół sprężarkowy wyłączyć i zabezpieczyć przeciw
ponownemu włączeniu wg pkt 14.3
2. Zespół sprężarkowy pozbawić całkowicie ciśnienia
3. Podstawić pod sprężarkę pojemnik do zebrania oleju.
4. Odkręcić kluczem wkład filtracyjny z filtra oleju.
5. Uszczelkę nowego wkładu filtracyjnego lekko naoliwić .
6. Nowy wkład filtracyjny ustawić w pozycji pionowej
i napełnić olejem, którym napełniona jest sprężarka.
7. Nowy wkład filtracyjny wkręcić ręcznie na łącznikową
złączkę wkrętną oleju.
8. Uruchomić zespół sprężarkowy i zbadać szczelność.
9. Wymianę oleju odnotować w arkuszu kontrolnym konserwacji.
Uwaga:
Aby nastawić nową wartość [h] do następnej czynności obsługowej :
-wybierz MENU i kod dostępu 0100 , zatwierdź Enter
-wybierz poziom OBSŁUGA,
- wybierz nazwę czynności – wymiana filtra oleju i naciśnij RESET.
Uwaga: Zużyty filtr oleju należy poddać utylizacji zgodnie z przepisami krajowymi lub dostarczyć do
autoryzowanych firm utylizacji odpadów.
Kod produktu odpadowego : 13 02 05 (mineralne oleje smarowe bez związków chlorowoorganicznych)

14.8 Wymiana oleju
Wymianę oleju przeprowadzić tylko w czasie postoju i przy całkowicie odciążonym tj. pozbawionym
ciśnienia zespole sprężarkowym !
Podczas wymiany olej winien być w stanie podgrzania eksploatacyjnego
(ok. 60 do 80 °C).
Czynności obsługowe:
1. Zespół sprężarkowy wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym
włączeniu.
2. Podstawić pod karter sprężarki odpowiedni pojemnik do
gromadzenia spuszczanego oleju, odkręcić śrubę
zaślepiającą z łbem sześciokątnym (korek spustowy oleju –
zawór kulowy spustu) – (poz. 1) z dna karteru sprężarki.
3. Spuścić z karteru całą zawartość oleju, a potem wkręcić korek
spustowy oleju
4. Przez otwór króćca wlewu oleju napełnić olejem karter sprężarki
do poziomu " maksymalnego stanu oleju" i wkręcić korek.
5. Podczas startu zespół sprężarkowy uruchomić 2 do 3 razy tylko
na przeciąg ca 5 sekund i zaraz znowu wyłączyć, aby olej z
karteru mógł się rozprowadzić w sprężarce, zanim zostanie
poddana obciążeniu.
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6. Zespół sprężarkowy włączyć do pracy na przeciąg ca trzech
minut.
7. Sprawdzić stan oleju i ewentualnie dopełnić olejem do poziomu
"maksymalnego stanu oleju".
8. Wymianę oleju odnotować w arkuszu kontroli konserwacji.
Uwaga:
Aby nastawić nową wartość [h] do następnej czynności obsługowej :
- wybierz MENU i kod dostępu 0100 , zatwierdź Enter
- wybierz poziom OBSŁUGA,
- wybierz nazwę czynności – wymiana filtra oleju i naciśnij RESET.
Uwaga: Zużyty olej należy poddać utylizacji zgodnie z przepisami krajowymi lub dostarczyć do
autoryzowanych firm utylizacji odpadów. Kod produktu odpadowego : 13 02 05 (mineralne oleje
smarowe bez związków chlorowoorganicznych)

14.9 Zalecane oleje
Do eksploatacyjnego użytkowania zespołu sprężarkowego stosować odpowiednie i najwyższej jakości oleje
sprężarkowe. Do uzupełnienia stanu oleju w sprężarce, stosować tylko taki gatunek oleju, którym jest
napełniona sprężarka i tego samego producenta oleju.
Nie dopuszcza się mieszania w zespole sprężarkowym różnych gatunków oleju.
Zalecane oleje mineralne:
Marka

Gatunek

Shell

Shell Corena S3 R68

VECO

VECO Rotaurus HD68

Olej syntetyczny:
Marka

Gatunek

Shell
Shell Corena S4 R68
Dopuszcza się stosowanie olejów innych producentów spełniających normy dotyczące olejów do
sprężarek śrubowych o lepkości 68 cST.
Przy uzupełnianiu (zmianie gatunku) upewnić się czy olej dany można mieszać z olejem dotychczasowym.

14.10 Wymiana separatora
Czynności obsługowe:
1. Zespół sprężarkowy wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniu.
2. Odkręcić wkład separatora ( poz 1 ) specjalnym kluczem.
3. Naoliwić uszczelkę.
4. Wkręcić wkład separatora
5. Uruchomić urządzenie i sprawdzić jego szczelność.
6. Usunąć zgodnie z przepisami stary wkład filtracji.
Uwaga:
Aby nastawić nową wartość [h] do następnej czynności obsługowej :
-wybierz MENU i kod dostępu 0100 , zatwierdź Enter
-wybierz poziom OBSŁUGA,
- wybierz nazwę czynności – wymiana separatora i naciśnij RESET.
Uwaga: Zużyty separator oleju należy poddać utylizacji zgodnie z przepisami krajowymi lub
dostarczyć do autoryzowanych firm utylizacji odpadów. Kod produktu odpadowego : 13 02 05
(mineralne oleje smarowe bez związków chlorowoorganicznych)
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14.11 Czyszczenie chłodnicy oleju
Czyszczenie chłodnicy oleju o niewielkim zanieczyszczeniu :
podczas postoju zespołu sprężarkowego bez wymontowywania chłodnicy oczyścić chłodnicę za pomocą
sprężonym powietrzem.
Czyszczenie chłodnicy oleju przy jej dużym i silnym zanieczyszczeniu:
1. Zespół sprężarkowy odłączyć od źródła zasilania ( napięcia ) i całkowicie odciążyć ( patrz p.14.3 ).
2. Zabezpieczyć zespół sprężarkowy przed ponownym,przypadkowym włączeniem.
3. Wymontować chłodnicę oleju.
4. Oczyścić chłodnicę za pomocą strumienia gorącej pary.
5. Zamontować chłodnicę oleju.
6. Uruchomić zespół sprężarkowy i sprawdzić szczelność połączeń chłodnicy.
Aby nastawić nową wartość [h] do następnej czynności obsługowej :
- wybierz MENU i kod dostępu 0100 , zatwierdź Enter
- wybierz poziom OBSŁUGA,
- wybierz nazwę czynności – czyszczenie chłodnicy i naciśnij RESET.

14.12 Pasy klinowe - naprężenie; wymiana
Typ sprężarki,
moc silnika

Typ pasa, rozmiar,
ilość

Strzałka ugięcia
[ mm ]

Siła naprężająca
[N]

NK200 – 45,0 kW

XPA 1600* szt 4

6

24

NK200 – 55,0 kW

XPB 1900* szt 5

7

26

NK200 – 75,0 kW

XPB 1900* szt 5

7

26

* długość pasów w rzeczywistości może różnić się z danymi z tabeli ( uzależniona jest od ciśnienia a tym samym
zastosowanej przekładni ) – sprawdzić oznaczenie używanych pasów

Dane w tabeli “strzałka ugięcia'” i “ siła naprężająca” zostały obliczone na podstawie programu
Design Flex firmy Gates dla pasów Quad Power II.
Wartości przyjęto dla przekładni z najmniejszym kołem pasowym “N”

uwaga !!! Zbyt napięte pasy obniżają trwałość łożysk modułu śrubowego oraz silnika
Sposób postępowania przy naprężaniu pasów klinowych.
1. Zespół sprężarkowy odłączyć od źródła zasilania ( napięcia ) i zabezpieczyć przed przypadkowym
załączeniem np. wcisnąć STOP AWARYJNY
2. Poluzować nakrętkę blokującą układu naprężenia pasów klinowych i odpowiednio je naprężyć
i nakrętkę zablokować.
W celu wymiany pasów klinowych należy:
1. Zespół sprężarkowy odłączyć od źródła zasilania ( napięcia )
i zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem .
2. Poluzować śrubę blokująco - mocującą elementu naprężania pasów
klinowych.
3. Pozbawić naprężenia element naprężający
4. Zdjąć i usunąć stare pasy klinowe; nałożyć nowe pasy klinowe.
5. Naprężyć pasy klinowe w sposób wyżej opisany.

Koło sprężarki

strzałka
ugięcia

f [mm]

[N]
s iła P

Koło silnika
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14.13 Smarowanie łożysk silnika
Silniki wyposażone są w dwa rodzaje łożysk : zamknięte lub otwarte
W pierwszym przypadku łożyska zamknięte typ 2Z są napełnione fabrycznie przez producenta smarem
wystarczającym na cały okres ich żywotności tj. 25 tys. godzin.
Silniki z łożyskami NU mają wbudowane w kapach smarowniczki i należy je okresowo - co ok. 2000 godzin
dosmarowywać zgodnie z poniższą instrukcją :

1. Usunąć zatyczkę wylotową.
2. Wcisnąć po około 20 g smaru do łożysk.
3. Włączyć na 1-2 godziny silnik aby zapewnić
ujście nadmiaru smaru w sposób wymuszony
z łożyska.
4. Zamknąć zatyczkę smarowniczki.

Zaleca się stosowanie smaru litowego o
konsystencji - 2 np. LITEN Łt-43
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15. Wykaz ważniejszych części dla serwisu

Poz. Materiały eksploatacyjne

Nr katalogowy

1

Wkład filtra powietrza

( R12017 ) 101225

2

Filtr oleju

3

Oddzielacz oleju (separator) – 2szt

105544
( R 12101 ) 108294

Prefiltr 600x600x20 – 2szt
Części zamienne
Regulator ssania NK200

110364-KD

Blok sterowania elektryczny 24 AC

120680-KD

Cewka elektrozawór 24V 50 Hz

N29860

Zawór minimalnego ciśnienia

124768-KD

kpl naprawczy
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Komplet naprawczy łożysk kpl.

87215

Uszczelnienie wału kpl.

111547

110330

Termostat
- temp. otwarcia 68 -850C

16. Utylizacja
W przypadku konieczności utylizacji maszyny, musi ona być rozłożona na części, które należy posegregować w
zależności od materiału z jakiego zostały wykonane, a następnie elementy te należy utylizować zgodnie z
przepisami.
ZAWSZE PRZESTRZEGAJ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE POZBYWANIA SIĘ PRZEPRACOWANEGO OLEJU ORAZ
INNYCH SZKODLIWYCH MATERIAŁÓW JAK PIANKA IZOLACYJNA ITD.

17. Wykaz aparatów elektrycznych - schemat ( Schemat na końcu Instrukcji )
M1
M2
K1M
K2M
K3M
K4M
K1F
F1Q
F1M
F1
F2
S-01
B-1P
B-1T
T-1
Y-1
CX 9330
PTC
SN

Silnik główny – napęd sprężarki
Wentylator – dodatkowe chłodzenie
Stycznik - liniowy
Stycznik - gwiazda
Stycznik - trójkąt
Stycznik załączający wentylator
Przekaźnik zaniku i kontroli faz
Zabezpieczenie zwarciowe /główne maszyny
Zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe silnika wentylatora
Wyłącznik instalacyjny 1A - zab. strony pierwotnej trafo
Wyłącznik instalacyjny 4A - zab. obwodu sterowania / strona wtórna trafo
Przycisk STOP AWARYJNY
Przetwornik ciśnienia – ciśnienie za zaworem zwrotnym
Czujnik temperatury - NTC
Transformator 230 /24 V - zasilanie układu sterowania
Elektrozawór ssania
sterownik
Zabezpieczenie termiczne silnika - PTC 150
Zasilacz stabilizowany 24V AC/DC - zasilanie sterownika CX
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KARTA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH DLA UŻYTKOWNIKA
Godziny
robocze

Wkład
filtra powietrza

Wkład filtra
oleju

Rh

Czyszczenie,
wymiana

wymiana

Wkład
oddzielacza
oleju
wymiana

Napełnianie
oleju

Pasy klinowe

Sprawdzenie,
uzupełnienie,
wymiana

Sprawdzenie i
naprężenie,
wymiana

Sprawdzenie
stanu styków i
przewodów,
dokręcanie
połączeń
elektrycznych

Data

2
50
1000
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