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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Adiabatikus nedvesítő rendszer
Condair DL

Humidification and Evaporative Cooling
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Bevezetés

1.1

Előszó
Köszönjük, hogy megvásárolta a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert.
A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer a legújabb műszaki megoldásokat tartalmazza, és megfelel minden vonatkozó biztonsági szabványnak. Mindazonáltal a Condair DL adiabatikus légnedvesítő
rendszer helytelen használata veszélyt jelenthet a felhasználóra vagy másokra és/vagy a megfelelő
működésre, illetve anyagi károkat is okozhat.
A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer biztonságos, helyes és gazdaságos működésének biztosításához tartsa be és vegye figyelembe a jelen dokumentációban, valamint a légnedvesítő rendszerbe
beszerelt összetevők különálló dokumentációjában található információkat és biztonsági előírásokat.
Ha olyan kérdése merülne fel, amelyre a jelen dokumentáció nem ad kielégítő választ, lépjen kapcsolatba
a Condair képviselettel. Munkatársaink szívesen segítenek Önnek.

1.2

Megjegyzések a kezelési útmutatóval kapcsolatban
Korlátozás
Ez a kezelési útmutató a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszerre vonatkozik. A különféle
opciókról és kiegészítőkről az útmutató csak olyan mértékben tesz említést, amennyire az a berendezés
megfelelő működtetéséhez szükséges. Az opciókkal és a kiegészítőkkel kapcsolatos további információk
a megfelelő útmutatókban találhatók.
Ez a kezelési útmutató kizárólag a Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszer üzembe helyezésére,
használatára, karbantartására és hibaelhárítására vonatkozik, és jól képzett, a művelet elvégzéséhez megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek számára készült.
A kezelési útmutatót további dokumentumok egészítik ki (használati útmutató, pótalkatrészek listája
stb.), amelyek szintén megtalálhatók a csomagban. Ahol szükséges, a kezelési útmutató megfelelően
hivatkozik ezekre a dokumentumokra.
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Az útmutatóban használt szimbólumok
VIGYÁZAT!
A “VIGYÁZAT” kifejezés a körben található figyelmeztető jellel együtt használva olyan megjegyzéseket
jelöl a kezelési útmutatóban, amelyek figyelmen kívül hagyása a berendezés vagy más anyagi javak
károsodását és/vagy meghibásodását okozhatja.
FIGYELEM!
A “FIGYELEM” kifejezés az általános figyelmeztető jellel együtt használva olyan biztonsági és veszélyre
vonatkozó megjegyzéseket jelöl a kezelési útmutatóban, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi
sérüléseket eredményezhet.
VESZÉLY!
A “VESZÉLY” kifejezés az általános figyelmeztető jellel együtt használva olyan biztonsági és veszélyre
vonatkozó megjegyzéseket jelöl a kezelési útmutatóban, amelyek figyelmen kívül hagyása súlyos,
vagy akár halálos személyi sérüléseket eredményezhet.

Megőrzés
Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót egy biztonságos helyen, ahol bármikor hozzáférhet. A berendezés tulajdonosának megváltozásakor a dokumentumokat adja át az új üzemeltetőnek.
Ha a dokumentáció elveszett, lépjen kapcsolatba a Condair képviselettel.
Nyelvi verziók
Ez a kezelési útmutató különböző nyelveken érhető el. Információkért lépjen kapcsolatba a Condair
képviselettel.
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A biztonsága érdekében
Általános
A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszerrel dolgozó személyeknek bármilyen művelet megkezdése előtt el kell olvasniuk és meg kell érteniük a Condair DL beszerelési és kezelési útmutatóját.
A beszerelési és a kezelési útmutató tartalmának ismerete és megértése alapvető fontosságú a személyzet veszélyektől való megóvása, a hibás működés megakadályozása és a berendezés biztonságos
és megfelelő használata szempontjából.
A Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszer részegységein található minden piktogramot, jelet és
jelzést figyelembe kell venni, és azoknak jól olvasható állapotban kell lenniük.
A személyzet képzettsége
A kezelési útmutatóban leírt műveleteket csak olyan jól képzett szakemberek végezhetik el, akik megfelelő képesítéssel rendelkeznek, és akiket az ügyfél felhatalmazott az adott munka elvégzésére.
Biztonsági és garanciális okokból a jelen kézikönyvben nem szereplő műveleteket csak a gyártó által
kijelölt képzett szakemberek végezhetik el.
Feltételezzük, hogy a Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszerrel dolgozó minden személy ismeri és
teljesíti a biztonságos munkavégzésre és a baleset-megelőzésre vonatkozó előírásokat.
A Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszert nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve olyanok sem, akik hiányos ismeretekkel és/vagy tudással rendelkeznek, hacsak nem felügyeli őket a biztonságukért felelős személy vagy
útmutatást nem kaptak a rendszer használatának módjáról.
A gyerekeket felügyelni kell, hogy biztosan ne játsszanak a Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszerrel.
Rendeltetés
A Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszer levegőkezelő egységek és légcsatornák levegőjének
nedvesítésére szolgál a megadott működési feltételek között (lásd: 9.1 – Műszaki adatok). A berendezésnek bármilyen egyéb célra való alkalmazása a gyártó előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli a
rendeltetéssel ellentétes használatnak minősül, és a Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszer veszélyessé válását okozhatja.
A berendezés rendeltetésszerű használatához kötelező figyelembe venni a jelen kezelési útmutatóban
szereplő összes információt (különös tekintettel a biztonsági utasításokra).
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A Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszerrel kapcsolatos veszélyek
VESZÉLY!
Áramütés veszélye!
A Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszer vezérlőegységében elektromos hálózati feszültség van. A vezérlőegység kinyitott állapotában könnyen érintkezhet az áram alatti részekkel.
Az áram alatti vezetékek életveszélyesek, és súlyos sérülést okozhatnak.
Megelőzés: A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszeren való bármilyen munkavégzés előtt
kapcsolja ki a vezérlőegységet, válassza le az elektromos hálózatról az elektromos megszakító segítségével, és reteszelje ki a megszakítót kikapcsolt helyzetben, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást.
VESZÉLY!
A nem megfelelő higiénia miatti egészségügyi kockázat!
A nem megfelelően működtetett és/vagy rosszul karbantartott adiabatikus nedvesítő rendszerek
károsak lehetnek az egészségre. A nem megfelelően működtetett és/vagy rosszul karbantartott
berendezés vízrendszerében a nedvesítő egység területén mikroorganizmusok (akár a legionárius betegséget okozó baktérium is) szaporodhatnak el, és hatással lehetnek a légkezelő/
szellőzőcsatorna levegőjére.
Megelőzés: a Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszert szigorúan a kézikönyvnek megfelelően
kell működtetni és karbantartani.
Teendők veszély esetén
Ha gyanítható, hogy a biztonságos működés már nem biztosítható, a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert azonnal le kell állítani és rögzíteni kell a véletlenszerű bekapcsolás ellen a
következő részben leírtak szerint: 4.5 – A rendszer üzemen kívül helyezése. Ez a helyzet a következő
körülmények között állhat elő:
– ha a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer részegységei rosszul vannak elhelyezve, rögzítve
vagy tömítve;
– ha a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer megsérült;
– ha a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer nem működik megfelelően;
– ha a csatlakozások és/vagy a tömlővezetékek nincsenek jól tömítve;
– ha az elektromos bekötés megsérült.
A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszerrel dolgozó személyek haladéktalanul kötelesek jelenteni
a tulajdonosnak az egységen végzett minden, a biztonságot érintő átalakítást.
Tiltott módosítások a berendezésen
Tilos módosításokat végrehajtani a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszeren a gyártó előzetes
jóváhagyása nélkül.
A hibás részegységek cseréjekor kizárólag a Condair képviselettől beszerezhető eredeti kiegészítők
és pótalkatrészek használhatók.
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A termék áttekintése

3.1

A típusok áttekintése
A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer különböző szellőzőcsatorna/légkezelő egység méretekhez
két alaptípusban kapható (A típus: nyomásfokozó szivattyúval, B típus: nyomásfokozó szivattyú nélkül).
Condair DL.
A típus
(nyomásfokozó szivattyúval)
Szellőzőcsatorna “W” belső szélessége [mm]

450 ... 4200 **

Szellőzőcsatorna “H” belső magassága [mm]
Párásítási teljesítmény

[l/h]

B típus
(nyomásfokozó szivattyú nélkül)

450 ...4000 **
2 ...1000 **

2 ...1000 **

** Kérésre nagyobb rendszerek és elérhetők

Különböző opciókkal mindkét alaptípus funkciói bővíthetők. Emellett különböző kiegészítők is beszerezhetők.

3.2

A termék jelölése / Ön melyik típussal rendelkezik
A termék jelölése és az egység legfontosabb adatai a vezérlőegység jobb oldalára rögzített adattáblán
találhatók meg (lásd az alábbi példát):
Egység sorozata

Tápfeszültség
Párásítási teljesítmény
Engedélyezett víz tápnyomás
(hozamnyomás)
Tanúsítványok
Termékkulcs

Sorozatszám

Gyártási idő, hónap/év

Condair Ltd. CH-8808 Pfäffikon
Type: DL
Serial: XXXXXXX
09.14
Voltage: 230V 1~ / 50...60Hz
Power: 0.55 kW
Humidifier capacity: 100 kg/h
Code: DL A 1800 2000 100 R 7 75 0 5 21
Water flow pressure: 2...7 bar

Made in Switzerland

Teljesítményfelvétel

A termék áttekintése
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Termékkulcs

Példa: Condair DL A 1800 2000 100 R 7 75 0 5 21
Egység sorozata
Típus:
A: Standard verzió nyomásfokozó szivattyúval
B: Nyomásfokozó szivattyú nélküli verzió
Légkezelő/szellőzőcsatorna belső szélessége mm-ben
Légkezelő/szellőzőcsatorna min. belső magassága mm-ben
Párásító teljesítménye kg/h-ban
A vízcsatlakozás helyzete a fúvókarácson (a légáramlás irányából nézve):
R:
jobb
L:
bal
Szabályozási lépések száma:
7:
7 szabályozási lépés
15: 15 szabályozási lépés
Burkolatátvezetések hossza mm-ben:
45: 45 mm
75: 75 mm
125: 125 mm
Nyomásfokozó:
0:
nyomásfokozó nélkül (levegő sebessége ≤3 m/s)
1:
nyomásfokozóval (levegő sebessége >3 m/s)
Fúvóka típusa:
1:
1,5 l/h
2:
2,5 l/h
3:
3,0 l/h
4:
4,0 l/h
5:
5,0 l/h
Fúvókák száma
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3.3

A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer kialakítása
1

31

32

2
3

26

27

28

30

4

U1

29

5
6
7
9

8

10

M1

PS2

PS5

11

25

25

12

13
17

14

PS4
Y1

15
A3

Lf1

16
18

19
20
Y9

Y8

Y7

Y6

Y5

Y10
(NO)

22
21
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vezérlőegység
Tápegységpanel
Vezérlőpanel érintőképernyővel
<Légnedvesítés be/ki> kapcsoló
Frekvenciakonverter a nyomásfokozó szivattyúhoz
(A típus)
<Vezérlőegység be/ki> kapcsoló
Tápellátás elektromos megszakítóval
Nyomásfokozó szivattyú motor elektromos tápellátása
Kábelkötegek, érzékelők és szelepek
Steril szűrő PS2 nyomáskapcsolóval (A típus) vagy
PS2 nyomáskapcsoló nélkül (B típus)
Nyomásfokozó szivattyú (A típus)
Nyomásérzékelő, fúvókanyomás, PS5
Bemeneti szelep, Y1
Nyomásérzékelő, bemeneti nyomás, PS4
Ezüstionizálás, A3
Vezetőképesség-érzékelő, Lf1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

24

Központi egység
RO-vízellátás elzárószelep (az ügyfél biztosítja)
Vízszűrő (az ügyfél biztosítja, hálóméret: 0,005 mm)
Vizsgálószelep, lángkezelésű (az ügyfél biztosítja)
Szelepelosztócső permetezőfúvókákkal, Y5-Y9 és
lefolyószelep, Y10
Vízsugárszivattyú (permetezőkörök lefolyása)
Lefolyó szifonnal (az ügyfél biztosítja)
Víztálca vagy padlólefolyó szifonnal (az ügyfél biztosítja)
Szellőzőcsatorna/légkezelő lefolyók szifonnal
(az ügyfél biztosítja)
Légszűrő, min. F7 vagy EU7 (az ügyfél biztosítja)
Permetezőfúvókák
Utópárologtató betétek (porózus kerámia)
Páratartalom-érzékelő (az ügyfél biztosítja)
Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő (az ügyfél biztosítja)
Külső folyamatos szabályozó (az ügyfél biztosítja,
pl. entalpiaszabályozó)
Szellőzőcsatorna/légkezelő egység

Ábr. 1: A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer kialakítása
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3.4

A működés bemutatása
A fordított ozmózisos rendszerből (RO-rendszer) a teljesen demineralizált víz (más néven RO-víz vagy
permeátum) egy elzárószelepen (18, az ügyfél biztosítja) és egy vízszűrőn (19, az ügyfél biztosítja)
keresztül jut el a központi egységbe (17).
A központi egységben az RO-víz keresztülhalad az Y1 bemeneti szelepen (13), az Lf1 vezetőképesség-mérőn (16) és az ezüstionizálón (15), ami csíramentesíti a vizet, majd a steril szűrőn (10) át jut a
szelepelosztócsőhöz (21) az Y5–Y7 (7 szabályozási lépés), Y5–Y7+Y9 (7 szabályozási lépés dupla
fokozattal), Y5–Y8 (15 szabályozási lépés) vagy Y5–Y8+Y9 (15 szabályozási lépés dupla fokozattal)
permetezőszelepekkel és az Y10 lefolyószeleppel.
Az A típusú rendszereken a központi egység egy nyomásfokozó szivattyúval (11) van felszerelve
(frekvenciakonverteres szabályozással), ami bizonyos légnedvességigénytől a víznyomást körülbelül 7
bar (hozamterhelés) működési nyomásra növeli.
Amikor páratartalom-igény merül fel, a permetezőszelepek igénytől függően kinyílnak:
– egy, kettő vagy mind a három permetezőszelep (3 permetezőkörrel: Y5–Y7);
– egy, kettő vagy mind a négy permetezőszelep (3 permetezőkörrel dupla fokozattal: Y5–Y7+Y9); vagy
– egy, kettő, három vagy mind a négy permetezőszelep (4 permetezőkörrel: Y5–Y8); vagy
– egy, kettő, három vagy mind az öt permetezőszelep (4 permetezőkörrel dupla fokozattal: Y5–Y8+Y9).
A teljesen demineralizált víz ezután a megfelelő permetezőfúvókákhoz (27) kerül, amelyek finom cseppeket
generálnak belőle. A fúvókák mellett elhaladó levegő elnyeli a finom cseppeket, így nő a páratartalma. A
levegő által el nem nyelt finom cseppek az utópárologtató betétekre (28) kerülnek, és az utópárologtató
betéteken áthaladó levegőt párásítják. Az ezután megmaradt víz lefolyik az utópárologtató egység alsó
részére, és a szifonzáron (25) és a nyitott beömlőtölcséren át jut az épület szennyvízhálózatába.
Vezérlés
A rendszer külső vezérlővel (pl. entalpiaszabályozóval) vagy a vezérlőegységbe beépített PI vezérlővel
vezérelhető.
A 3 permetezőkörös rendszereken a 7 szabályozási lépés rendre a maximális kimeneti teljesítmény 1/7,
2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 és 7/7 részének felel meg. A 4 permetezőkörös rendszereken a 15 szabályozási
lépés annak megfelelő teljesítményeket biztosít.
Az A típusú rendszereken a nyomásfokozó szivattyú kb. 60–70%-os igény esetén kapcsol be (a kapcsolási
pont a bemeneti nyomástól függ), és ezután a teljesítménye a szivattyú fordulatszámával folyamatosan
szabályozható egészen 100%-ig.
Monitorozás
A bemeneti nyomást és a fúvókanyomást a “PS4” és a “PS5” analóg nyomásmérők figyelik.
A steril szűrő utáni nyomást a “PS2” nyomáskapcsoló monitorozza az A típusú (nyomásfokozóval szerelt)
rendszereken, a B típusú (nyomásfokozó szivattyú nélküli) rendszereken pedig a “PS5” nyomásérzékelő,
mivel a steril szűrő utáni nyomás azonos a fúvókanyomással.
A teljesen demineralizált víz vezetőképességét a rendszer folyamatosan ellenőrzi. Ha a teljesen
demineralizált víz vezetőképessége kikerül a megengedett tartományból (max. 15 µS/cm), kinyit a
szelepelosztócső (14) Y10 leeresztőszelepe, és megkezdődik a vízrendszer öblítése, ami addig tart,
amíg a vezetőképesség el nem éri a beállított értéket.
Hibaüzenet jelenik meg vagy a rendszer leáll, ha a vezetőképesség értéke bizonyos időn belül sem
kerül a megengedett tartományba (a vezetőképesség >100 µS/cm).
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Higiénia funkció/öblítés
Az víz állottságának elkerülése érdekében minden nem aktív permetezőkör ki van ürítve a megfelelő
permetezőszelepen át (a permetezőszelepek tápfeszültség nélküli állapotban a lefolyóhoz vannak
csatlakoztatva).
Ha a vezetőképesség a vízellátó vezetékben meghalad egy előre beállított értéket vagy a légnedvesítő
rendszerhez 23 órája nem érkezett működési igény, az Y10 leeresztőszelep kinyit, és a vízellátó vezeték
és a központi egység vízvezetékei bizonyos ideig friss RO-vízzel kerülnek átöblítésre. Az öblítés során
a permetezőkörökben maradt vizet a beépített vízsugárszivattyú (22) kiszivattyúzza.
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3.5

Hidraulikus kapcsolási rajz
Steril szűrő
Ezüstionizálás
Nyomásérzékelő,
bemeneti nyomás VezetőképesBemeneti
PS4
ség-érzékelő
szelep
Lf1
Y1

A3
PS2
Nyomáskapcsoló

Nyomásfokozó szivattyú
frekvenciakonverterrel
(A típus)

Nyomásérzékelő,
fúvókanyomás

1

M1

PS5

Y8 és Y9
dupla fokozat

2

1

A típus nyomásfokozó szivattyúval

2

B típus nyomásfokozó szivattyú nélkül

Y7 és Y9
dupla fokozat
Szellőzőcsatorna

Y9

Y8

Y7

Y6

Y5
Y10 (NO)

Szelepelosztócső (Y5–Y9 permetezőszelepek és Y10 lefolyószelep)

Vízsugárszivattyú

Lefolyó
3 permetezőkör: Y5, Y6 és Y7 (7 lépés)
3 permetezőkör dupla fokozat: Y5, Y6, Y7 és Y9 (7 lépés)
4 permetezőkör: Y5, Y6, Y7 és Y8 (15 lépés)
4 permetezőkör dupla fokozattal: Y5, Y6, Y7, Y8 és Y9 (15 lépés, 500 kg/h-tól)

Ábr. 2: Condair DL légnedvesítő rendszer hidraulikus kapcsolási rajza
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A Condair DL rendszer áttekintése

12

13

.3

min

m

1

2
11
10
3

4
6

5

7
8

9

1
2
3
4
5
6
7

Elektromos megszakítóval felszerelt tápellátás
Vezérlőegység
Központi egység
Víz tápcsatlakozó – ø12 mm dugaszos csatlakozó vagy
G 1/2" menetes adapter (mellékelve)
Vizsgálószelep, lángkezelésű (javasolt, az ügyfél biztosítja)
Vízszűrő (javasolt, az ügyfél biztosítja)
Vízellátás elzárószelep (kötelező, az ügyfél biztosítja)

8
9
10
11
12
13

Víz lefolyótömlő (ø10/12 mm gumi tömlő)
Nyitott beömlőtölcsér szifonnal (az ügyfél biztosítja)
Burkolatátvezetések, permetezőkörök (ø8/10 mm)
Rács fúvókákkal
Utópárologtató egység
Légnedvesség-szabályozó (pl. entalpiaszabályozó) vagy
légnedvesség-érzékelő

Ábr. 3: A Condair DL rendszer áttekintése
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A Condair DL légnedvesítő egység áttekintése

3

4

5

2
6

3

7
1

8

1
2
3
4

Tartókeret, fúvókaegység
Permetezőfúvókák
Oldalirányú zárólemezek
Felső zárólemezek

5
6
7
8

Tartókeret, utópárologtató egység
Kerámialemezek
Gumitömítés, szellőzőcsatorna-padló
Burkolatátvezetések, permetezőkörök (ø8/10 mm)

Ábr. 4: A Condair DL légnedvesítő egység áttekintése
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A Condair DL vezérlőegység áttekintése
4
5
6
7
8
3

9

2

1

10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7

Frekvenciakonverter
Szivárgásfigyelő (opció)
Távműködtető és hibajelző panel
Tápegységpanel
Ezüstionizáló panel
Vezetőképesség-figyelő panel
BMS interfész panel (LonWorks vagy BACnet opció)

8
9
10
11
12
13
14

Memóriakártya
Biztonsági tápellátást biztosító elem (CR 2032, 3 V)
RJ45 csatlakozó (Ethernet interfész)
<Nedvesítés be/ki> kapcsoló
Csatlakozók, hálózati feszültség
Rápattintható ferritgyűrű, hálózati feszültség
<Vezérlőegység be/ki> kapcsoló

Ábr. 5: A Condair DL vezérlőegység áttekintése (belső kábelezés nélkül)
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3.9

A Condair DL központi egység áttekintése

9

8

10
11

12
13
7
14

6

15

5

16

4

17

3

18
19

2

20
21

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Víz lefolyótömlő
Bemeneti szelep
Víz tápcsatlakozó – ø12 mm dugaszos csatlakozó
vagy G 1/2" menetes adapter (mellékelve)
1. permetezőköri csatlakozó (Y5)
2. permetezőköri csatlakozó (Y6)
3. permetezőköri csatlakozó (Y7+Y9)
4. permetezőköri csatlakozó (Y8+Y9)
Ezüstionizáló kazetta
Nyomásfokozó szivattyú (csak A típus)
Nyomáskapcsoló, PS2 (csak A típus steril szűrővel)
Steril szűrő

Ábr. 6: A Condair DL központi egység áttekintése
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Visszacsapó szelep (csak A típus)
Leeresztőszelep, Y10
Nyomásérzékelő, PS5
Y5 permetezőszelep
Y6 permetezőszelep
Y7 permetezőszelep
Y8 permetezőszelep
Vízsugárszivattyú
Nyomásmérő bemeneti nyomás
Nyomásérzékelő, PS4

4

Használat
A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert csak a berendezést ismerő és megfelelő képzettséggel
rendelkező személy üzemelheti be és működtetheti. A személy megfelelő képesítésének ellenőrzése a
tulajdonos felelőssége.

4.1

Első beüzemelés
Az első beüzemelést mindig a Condair képviselet szerviztechnikusának vagy megfelelően képzett és az
ügyfél által arra felhatalmazott személynek kell elvégeznie. Ezért a jelen kézikönyv nem nyújt részletes
tájékoztatást erről az eljárásról.
A következő lépéseket megadott sorrendben a szerviztechnikus végzi el az első beüzemeléskor:
•

A légnedvesítő egység, a vezérlőegység és a központi egység átvizsgálása az üzembe helyezés
helyességét illetően.

•

Az elektromos bekötések átvizsgálása.

•

A vízbekötés átvizsgálása.

•

A vízellátó vezeték átöblítése és a vízminőség tesztelése.

•

A nyomásfokozó szivattyú forgásirányának ellenőrzése, és a nyomásfokozó szivattyú nyomáscsökkentő szelepének beállítása.

•

A permetezőkörök megfelelő fúvókákhoz való csatlakoztatásának és a fúvókák megfelelő permetezésének ellenőrzése.

•

A vezérlőegység vagy a Condair DL légnedvesítő rendszer konfigurálása.

•

Próbaüzem végrehajtása.

•

Az üzembe helyezési protokoll kitöltése.
Megjegyzés: az üzembe helyezési protokoll egy példánya megtalálható a csomagban vagy megrendelhető a Condair képviselettől.

Használat
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4.2

Kijelző és kezelőszervek

Elektromos megszakító
Megjegyzés: az Elektromos megszakító megtalálható a csomagban, és kötelezően be kell
szerelni az elektromos áramellátó vezetékbe,
legfeljebb 1 m távolságra a vezérlőegységtől!

2

Érintőképernyő

3

Állapotjelző LED
–
zöld: A Condair DL párásít
–
villogó zöld: Nincs igény vagy a párásítás ki van kapcsolva
–
narancssárga: Aktív figyelmeztetés vagy
karbantartás van folyamatban
–
piros: Hiba lépett fel

4

<Légnedvesítés be/ki> kapcsoló
Megjegyzés: a kapcsolóval aktiválható és deaktiválható a légnedvesítés funkció. A higiénia
funkció (a vízrendszer rendszeres átöblítése)
a légnedvesítés funkció kikapcsolásakor is
aktív marad.

5

<Vezérlőegység be/ki> kapcsoló (a vezérlőegység alján található)
Megjegyzés: a kapcsolóval be- és kikapcsolhatja
a vezérlőegységet. Ha a vezérlőegység ki van
kapcsolva, a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer minden funkciója (beleértve a
higiéniai funkciót is) ki van kapcsolva.

ítő

ves

ned

Lég

1

Ábr. 7: Condair DL kijelző és kezelőszervek
VESZÉLY!
Áramütés veszélye!
Mivel a vezérlőegység elektromos áramellátása a <Légnedvesítés be/ki> kapcsoló kikapcsolásakor
nem szakad meg, és még a <Vezérlőegység be/ki> kapcsoló kikapcsolásakor is van elektromos
hálózati feszültség a vezérlőegységben, a vezérlőegység kinyitása előtt le kell kapcsolni elektromos megszakítót.
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4.3

Ismételt beüzemelés a használat megszakítása után
A következő leírás a használat megszakítása utáni (pl. a rendszer szervizelésekor) beüzemelési eljárást
tartalmazza. Feltételezzük, hogy az üzembe helyezést a Condair képviselet szervizszakembere sikeresen végrehajtotta. A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer használatra való felkészítéséhez
járjon el a következőképpen:
1. Az esetleges sérülések tekintetében vizsgálja át a rendszer részegységeit.
VESZÉLY!
A sérült rendszerek és a sérült részegységekkel rendelkező rendszerek veszélyt jelenthetnek az
emberi életre vagy súlyos anyagi károkat okozhatnak.
A sérült és/vagy sérült részegységekkel rendelkező rendszereket tilos működtetni.
2. Ellenőrizze, hogy a kerámialapok megfelelően vannak-e elhelyezve és tömítve.
FIGYELEM!
A tömítetlen utópárologtató egység súlyos anyagi károkat okozhat.
Csak akkor helyezze működésbe a rendszert, ha a kerámialapok megfelelően vannak elhelyezve és az utópárologtató egység tömítve van.
3. Kapcsolja be az elektromos megszakítót az áramellátó vezetéken (a vezérlőegység hálózati
áramellátása).
4. Ha el van zárva, nyissa ki a vízellátó vezeték elzárószelepét.
5. Kapcsolja “Be” helyzetbe a <Vezérlőegység be/ki> és a <Légnedvesítés be/ki> kapcsolót a vezérlőegységen, és, ha szükséges, aktiválja a vezérlőegységet a külső engedélyező kapcsolóval.
6. Ha a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer 48 óránál hosszabb ideje van leválasztva az
elektromos hálózatról, a “Commissioning” (Beüzemelés) üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ebben az
esetben a következőképpen járjon el:
•

Kapcsolja ki a vezérlőegységet a <Vezérlőegység be/ki> kapcsolóval.

•

Zárja el a vízellátó vezeték elzárószelepét.

•

Válassza le a vízellátó tápvezetéket a központi egységen lévő csatlakozóról.

•

A vízellátó vezeték szabad végét vezesse az épület szennyvízcsatornájának egyik beömlőtöl
csérjéhez.

•

Nyissa ki a vízellátó vezeték elzárószelepét, és öblítse át a tápvezetéket legalább 5 percen át.
Zárja el újra a vízellátó vezeték elzárószelepét. Csatlakoztassa vissza a vízellátó vezetéket a
központi egységen lévő csatlakozóhoz, és nyissa ki az elzárószelepet.

•

Kapcsolja be a vezérlőegységet a <Vezérlőegység be/ki> kapcsolóval.

Megjegyzés: A vezérlőegység bekapcsolása után újra megjelenik a “Commissioning” (Beüzemelés)
üzenet. Állítsa vissza az üzenetet a “Commissioning Reset” (Beüzemelés visszaállítása) funkcióval a
szerviz almenüben (lásd: 5.5.2 – Karbantartási funkciók végrehajtása – “Service” (Szerviz) almenü).
A Condair DL az üzenet visszaállításától függetlenül automatikusan normál működési üzemmódba
kapcsol 5 perc elteltével.
7. A steril szűrő cseréjekor légtelenítse azt a 6.6 szerint.
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A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer most normál működési üzemmódban van és a normál üzemi kijelző látható a kijelzőn.
Megjegyzés: További információk a Condair DL vezérlőszoftver működéséről a következő fejezetben
találhatók: 5 – A Condair DL vezérlőszoftver használata.

4.4

Megjegyzések a használattal kapcsolatban

4.4.1

Fontos megjegyzések a használattal kapcsolatban

4.4.2

–

Higiéniai okokból a leeresztőszelep készenléti üzemmódban 23 óránként kb. 300 másodperce
kinyílik, hogy átöblítse a vízellátó vezetéket.

–

A légnedvesítés nem aktiválódik, ha a párásítási igény 11 % (3 permetezőkörrel) vagy 5,8 % (4
permetezőkörrel) alatt van.

Távműködtetés és hibajelzés
A működtető és hibajelző panelen található relék a következő üzemállapotokat jelzik:

4.4.3

Távoli jelzőrelé aktiválva

Mikor?

“Hiba”

Hiba lépett fel, a működés leállt vagy további műveletek csak korlátozott ideig érhetők el.

“Szerviz”

A karbantartás számlálók egyike letelt. El kell végezni a megfelelő karbantartást.

“Légnedvesítés”

Igény van/légnedvesítés folyamatban

“Egység be”

A légnedvesítő rendszer be van kapcsolva és feszültség alatt van

Átvizsgálás használat közben
A használat során a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert rendszeresen át kell vizsgálni.
Ilyenkor ellenőrizze a következőket:
•

a vízrendszer szivárgását.

•

a légnedvesítő rendszer részegységeinek megfelelő rögzítését és a sérülésüket.

•

az elektromos bekötés sérülését.

•

a kijelzőt, hogy van-e rajta figyelmeztető vagy hibaüzenet.

Ha az átvizsgálás valamilyen szabálytalanságot (pl. szivárgás, hibajelzés) vagy sérült részegységet tár
fel, a következő részben leírtak szerint kapcsolja ki a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert:
4.5 – A rendszer üzemen kívül helyezése. Ezután szüntesse meg a meghibásodást vagy cseréltesse ki
a sérült részegységet egy képzett szakemberrel vagy a Condair képviselet szerviztechnikusával.
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4.4.4

A vízrendszer manuális öblítése
Megjegyzés: ha van aktív hibaüzenet, a manuális öblítés nem használható.
A vízrendszer manuális öblítésének végrehajtásához a következőképpen járjon el:

1. A normál üzemi kijelzőn nyomja meg a <Drain> (Leeresztés) gombot. Megjelenik a “Manual” (Manuális) almenü.
2. Nyomja meg a <Flush> gombot. Megjelenik a leeresztés megerősítése kijelző.
3. Nyomja meg az <Yes> (Igen) gombot a vízrendszer öblítéséhez. Az esetlegesen futó légnedvesítési
folyamat megszakad. Ha a rendszer el van látva az Y4 opcionális külső vízellátási öblítőszeleppel,
először a vízellátó vezeték kerül átöblítésre. Ezután kinyit az Y1 bemeneti szelep és megtörténik
a központi egység belső vízrendszerének öblítése az Y10 leeresztőszeleppel (normál állapotban
nyitott szelep). Ha a rendszer fel van szerelve az Y3 opcionális sűrített levegős öblítőszeleppel,
egymás után megtörténik a permetezőkörök kifújása, feltéve, hogy nincs légnedvesítési igény, és a
biztonsági lánc és a külső engedélyező érintkező (ha van) zárva vannak.
A kijelzőn folyamatsáv mutatja az öblítési ciklus aktuális állapotát. Az öblítési ciklus befejezése után
az egység visszatér a “Manual” almenübe.
Az öblítési ciklus leállításához nyomja meg a <Cancel> (Mégse) gombot az öblítési folyamat ablakban. Az öblítési ciklus leáll, és az egység visszatér a “Manual” almenübe.
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4.4.5

A vízrendszer nyomásmentesítése
Megjegyzés: a nyomásmentesítés aktív hibaüzenet esetén is végrehajtható.
A központi egység vízrendszerének nyomásmentesítéséhez a következőképpen járjon el:

1. Zárja el a vízellátó vezeték elzárószelepét.
2. A normál üzemi kijelzőn nyomja meg a <Drain> (Leeresztés) gombot. Megjelenik a “Manual” (Manuális) almenü.
3. A “Manual” almenüben nyomja meg a < Pressure Release> (Nyomásmentesítés) gombot. Megjelenik a leeresztés megerősítése kijelző.
4. Nyomja meg az <Yes> (Igen) gombot a vízrendszer nyomásmentesítésének elindításához. Az Y1
bemeneti szelep és az Y10 leeresztőszelep kb. 10 percre kinyílik. Ezután az egység visszatér a
“Manual” almenübe.
Megjegyzés: a nyomásmentesítési ciklus leállításához nyomja meg a <Cancel> (Mégse) gombot az
előrehaladás ablakban. A nyomásmentesítési ciklus leáll, és az egység visszatér a “Manual” almenübe.

4.5

A rendszer üzemen kívül helyezése
A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer üzemen kívül helyezéséhez (pl. karbantartási munkák
elvégzéséhez) végezze el a következő lépéseket:
1. Zárja el a vízellátó vezeték elzárószelepét.
Megjegyzés: ha munkálatokat akar végezni a vízrendszeren, szüntesse meg a nyomást a vízrendszerben (lásd: 4.4.5 – A vízrendszer nyomásmentesítése). Amint az “E22 Water Missing” (E22 Nincs
víz) hibaüzenet megjelenik, állítsa le a nyomásmentesítési ciklust.
2. Kapcsolja ki a <Légnedvesítés be/ki> és a <Vezérlőegység be/ki> kapcsolót a vezérlőegységen,
és, ha szükséges, a külső engedélyező kapcsolóval áramtalanítsa a vezérlőegységet.
3. Válassza le a vezérlőegységet az elektromos hálózatról: kapcsolja ki az áramellátó vezetéken
található elektromos megszakítót, és a véletlen bekapcsolás ellen reteszelje a kapcsolót “Ki” helyzetben.
4. Gondoljon a higiéniára! Addig működtesse a szellőzőrendszert, amíg a párásító egység teljesen
száraz nem lesz.
5. Ha valamilyen munkát kell végezni a légnedvesítő egységen, kapcsolja ki a légkezelőt, és biztosítsa
a rendszert a véletlen bekapcsolás ellen.
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Fontos információ: ha a rendszert hosszú ideig nem használják
Fontos! Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy a vezérlőegység és az ellátó RO-rendszer maradjanak
bekapcsolva, és csak a légnedvesítés funkciót kapcsolják le a <Légnedvesítés be/ki> kapcsolóval a
vezérlőegységen. A bekapcsolt rendszeren rendszeres időközönként sor kerül a vízkör átöblítésére,
így nem nő a csíraszám.
Ha a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer hosszabb ideig nincs használatban, vegye figyelembe a következő pontokat:
–

Gondoljon a higiéniára! Ürítse le a vizet a vízvezetékekből.
Megjegyzés: Az RO-rendszer vízellátó rendszerében található víz leengedése tekintetében lásd az
RO-rendszer gyártója által megadott specifikációkat.

–

Távolítsa el a steril szűrőt, eressze le a vizet a szűrőházból, szárítsa ki a szűrőházat, és helyezzen
be új szűrőbetétet.

–

Eressze le az ezüstionizáló kazetta tartalmát.

–

Biztonsági okokból az utópárologtató betéteket akkor is működési pozícióban kell hagyni, ha a
légnedvesítő hosszú ideig nincs is használatban. Ez megakadályozza, hogy a légnedvesítő véletlen
elindításakor a víz közvetlenül a csatornába kerüljön bepermetezésre.

Használat
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A Condair DL vezérlőszoftver használata

5.1

Normál üzemi kijelző
A vezérlőegység bekapcsolása és a rendszer automatikus tesztje után a vezérlőegység normál működési üzemmódba lép és a normál üzemi kijelző lesz látható.
Megjegyzés: a normál üzemi kijelző megjelenése függ az aktuális üzemállapottól és a rendszer légnedvesség-szabályozásának konfigurációjától, és eltérhet a lent bemutatott kijelzőtől.
A normál üzemi kijelző felépítése a következő:

Üzemállapot mező
(lásd: 5.1.1 – Üzemállapot kijelzése)
Légnedvesség-szabályozás információ
Karbantartás/meghibásodások jelzése mező
(lásd: 5.1.1 – Üzemállapot kijelzése)

Súgóképernyő elérése
Manuális öblítés, nyomásmentesítés és légtelenítés funkciók
Rendszer-információk elérése
Főmenü elérése
Ábr. 8: Normál üzemi kijelző
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5.1.1

Üzemállapot kijelzése
A működés során a következő üzemállapot-kijelzések jelenhetnek meg:
Üzemállapot kijelzése

Leírás
A vezérlőegység inicializálása.
A légnedvesítő rendszert átöblítették, és igény esetén készen áll az azonnali légnedvesítésre.
Ha több mint 60 percig nincs légnedvesítési igény, a légnedvesítő rendszer készenléti üzemmódba vált. A vízrendszer 300 másodpercen át automatikusan átöblítésre kerül a következő
légnedvesítés előtt.
Öblítés vízzel.
A légnedvesítő rendszer nedvesíti a levegőt.
A légnedvesítő rendszer vízhiányt követően feltöltődik és megtörténik a légtelenítése.
A tápvíz vezetőképessége a megengedett tartományon kívül van, a vízrendszer bizonyos ideig
automatikusan átöblítésre kerül.
A légnedvesítő rendszert leállították a külső engedélyező kapcsolóval.
A légnedvesítés funkció a vezérlőegység elülső oldalán található <Légnedvesítés be/ki>
kapcsolóval ki van kapcsolva. A higiénia funkció (a vízrendszer rendszeres öblítése) továbbra
is aktív marad.
A légnedvesítő rendszer meghibásodás miatt leállt, ezért további működés nem lehetséges.
Emellett a “Figyelem” vagy a “Meghibásodás” üzenet jelenik meg a karbantartás és meghibásodás mezőben.

A Condair DL vezérlőszoftver használata
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5.1.2

Karbantartás és meghibásodás jelzések
A következő karbantartási és meghibásodási jelzések jelenhetnek meg a használat során:
Üzemállapot kijelzése

Leírás
Nincs meghibásodás. A jelzés mező megnyomásával elérhető a szervizmenü.
Ez az üzenet bekapcsolás után jelenik meg, ha a vezérlőegységet több mint 48 órára leválasztották az elektromos hálózati áramellátástól. A légnedvesítő rendszer 5 percre blokkolódik.
Az üzemeltetés előtt a központi egység RO-vízellátó vezetékét át kell öblíteni. Az üzembe helyezési figyelmeztetés 5 perc elteltével automatikusan törlődik vagy visszaállítható a “Szerviz”
almenüben (lásd: 5.5.2 – Karbantartási funkciók végrehajtása – “Service” (Szerviz) almenü).
A rendszer szervizelése esedékes. Ha nem végzik el a rendszer szervizelését 7 napon belül,
hibaüzenet jelenik meg. A rendszer üzemképes marad.
Az ezüstionizáló kazetta kifogyott, és ki kell cserélni. Ha az ezüstionizáló kazettát 7 napon belül
nem cserélik ki, aktiválódik a megfelelő hiba, és a rendszer leáll.
Egy “Figyelem” állapotú meghibásodás aktív. Emellett a sárga LED kigyullad. A meghibásodástól
függően a légnedvesítő rendszer leáll vagy bizonyos ideig üzemképes marad.
Egy “Hiba” állapotú meghibásodás aktív. Emellett a piros LED kigyullad. A meghibásodástól
függően a légnedvesítő rendszer leáll vagy bizonyos ideig üzemképes marad.
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5.2

A Condair DL vezérlőszoftver navigálása/használata
Navigációs elem

Művelet
Főmenü elérése
Rendszer-információk elérése
Manuális öblítés/nyomásmentesítés
Súgóképernyő elérése
Ha megnyom egy kék nyíl szimbólummal jelzett mezőt, egy új képernyő
jelenik meg további információkkal vagy beállításokkal.

Ez a szimbólum az üzemállapot mező bal, valamint a karbantartás/meghibásodások jelzése mezőben mutatja, hogy a rendszer megfelelően működik.
Ez a szimbólum a karbantartás/meghibásodások jelzése mező bal oldalán
mutatja, hogy van aktív Figyelmeztetés. További információkért nyomja
meg a mezőt.
Ez a szimbólum az üzemállapot mező bal oldalán, valamint a karbantartás/
meghibásodások jelzése mezőben mutatja, hogy Hiba aktiválódott (emellett
a LED piros színben világít). További információkért nyomja meg a mezőt.
Visszalépés az előző képernyőre (mégsem és vissza)
Fel/le görgetés a megjelenített ablakban
Érték növelése/csökkentése

Megjelenített érték törlése
Beállított érték vagy kiválasztott opció megerősítése

A Condair DL vezérlőszoftver használata
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5.3

Információs funkciók

5.3.1

Támogatási információk elérése
A normál üzemi kijelzőn nyomja meg a <Help>
(Súgó) gombot.
Megjelenik a támogatási információkat tartalmazó
képernyő.

5.3.2

Rendszer-információk elérése
A normál üzemi kijelzőn nyomja meg a <About> (Névjegy) gombot.

Megjelenik a rendszer-információ képernyő. A nyíl gombokkal görgessen felfelé és lefelé a rendszerinformáció képernyőn a különböző működési adatok eléréséhez.
Service (Karbantartás)
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–

Hours of Operating: A rendszer első beüzemelése óta eltelt üzemóraszám.

–

Next Service: A rendszer következő karbantartásáig hátralévő idő.

–

Remaining AgIon Capacity: Az ezüstionizáló kazetta maradék kapacitása
Ah-ban.

A Condair DL vezérlőszoftver használata

Operating Data (Működési adatok)
–

Conductivity: A tápvíz aktuális vezetőképessége µS/cm-ben.

–

Lower Limit: A víz vezetőképességének beállított alsó küszöbértéke µS/
cm-ben.

–

AgIon Current: Az ezüstionizálás aktuális áramerőssége mA-ben.

–

Target AgIon Current: Az ezüstionizálás beállított névleges áramerőssége
mA-ben.

–

Capacity: A légnedvesítő rendszer aktuális kapacitása kg/h-ban.

–

Max. Capacity: A légnedvesítő rendszer maximális kapacitása kg/h-ban.

–

Manual Capacity A: A kapacitásnak a maximális kapacitás %-ában beállított küszöbértéke.

–

PS2: A PS2 opcionális nyomáskapcsoló aktuális állapota az A típusú steril
szűrővel szerelt Condair DL légnedvesítő rendszer működése közben
(“On”= nyomás alatt, “Off”= nincs nyomás).

–

PS4: Aktuális bemeneti víznyomás barban.

–

PS5: A víz aktuális porlasztási nyomása barban (csak A típus esetén,
nyomásfokozó szivattyúval).

–

Pump Current: A nyomásfokozó szivattyú aktuális áramerőssége A-ben.

–

Y1: Az “Y1” bemeneti szelep aktuális üzemállapota.

–

Y2: nincs funkció.

–

Y3: Az “Y3” opcionális sűrített levegős öblítőszelep aktuális üzemállapota.

–

Y4: Az “Y4” opcionális külső vízellátási öblítőszelep aktuális üzemállapota.

–

Y5: Az “Y5” permetezőszelep aktuális üzemállapota.
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–

Y6: Az “Y6” permetezőszelep aktuális üzemállapota.

–

Y7: Az “Y7” permetezőszelep aktuális üzemállapota.

–

Y8: Az “Y8” permetezőszelep aktuális üzemállapota.

–

Y9: Az “Y9” permetezőszelep (dupla fokozat az “Y7” vagy “Y8” mellett)
aktuális üzemállapota.

–

Y10: A leeresztőszelep aktuális üzemállapota (áramtalanítás esetén nyitva).

–

Y11: nincs funkció.

–

Humidifier Model: A légnedvesítő típusának megnevezése.

–

Device Type: Berendezés típusa (“Hum”= Légnedvesítő nyomásfokozó
szivattyú nélkül, “Hum+FC”= Légnedvesítő nyomásfokozó szivattyúval)

–

Software Version: A vezérlőszoftver aktuális verziója.

–

Driver A.DB.A Version: A tápegységpanel aktuális szoftververziója.

–

Ext, A.DB.A 1 Version: A vezetőképesség-figyelő panel (tápvíz vezetőképessége) aktuális szoftververziója.

–

Ext. A.DB.A 2 Version: Az ezüstionizáló panel aktuális szoftververziója.

–

Ext. A.DB.A 3 Version: Nincs funkció

–

Serial Number: A légnedvesítő rendszer sorozatszáma.

General (Általános)
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5.4

Konfiguráció

5.4.1

A “Configuation” (Konfiguráció) almenü elérése

Jelszó: 8808

5.4.2

Az egység funkcióinak aktiválása/deaktiválása és konfigurálása – “Features”
(Funkciók) almenü
A “Features” (Funkciók) almenüben aktiválhatók/deaktiválhatók és konfigurálhatók az egység funkciói.
Drain Timer (Leeresztés időzítő)
–

Function: ezzel a beállítással aktiválható (“On”) vagy deaktiválható (“Off”)
a vízrendszer időzítővel vezérelt öblítése.
Megjegyzés: a vízrendszer időzítővel vezérelt öblítése során először a
vízellátó vezeték kerül átöblítésre, ha a rendszer fel van szerelve az Y4
opcionális külső vízellátási öblítőszeleppel. Ezután kinyit az Y1 bemeneti
szelep és megtörténik a központi egység belső vízrendszerének öblítése
az Y10 leeresztőszeleppel (normál állapotban nyitott szelep). Végül megtörténik a permetezőkörök átfújása sűrített levegővel, ha a rendszer fel
van szerelve Y3 opcionális sűrített levegős öblítőszeleppel.

–

Start Time: ez a beállítás azt az időpontot határozza meg, amikor a nap
folyamán a vízrendszer időzítővel vezérelt öblítésére sor kerül.
Megjegyzés: ha az időzítővel vezérelt öblítés időpontjában van aktív
légnedvesítési igény, az öblítés elmarad.
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5.4.3

Páratartalom-szabályozási beállítások – “Control Settings” (Szabályozási beállítások) almenü
A “Control Settings” (Szabályozási beállításo) almenüben adhatók meg a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer szabályozási beállításai. A rendelkezésre álló szabályozási beállítások a kiválasztott
jelforrástól és a szabályozási módtól függenek.
Basic (Alap)
–

Source: ezzel a beállítással adható meg, hogy a vezérlőjel analóg forrásból (légnedvesség-érzékelő jele vagy külső légnedvesség-szabályozótól
érkező igény jel) vagy a Modbus-ról származik.
Gyári beállítás:
Analog
Opciók:
Analog vagy Modbus

–

Control Mode: ez a beállítás határozza meg a Condair DL adiabatikus
légnedvesítő rendszerrel használt vezérlés típusát.
Gyári beállítás:
Opciók:

–

Manual Capacity A: ez a beállítás határozza meg a kapacitás küszöbértékét a maximális kapacitás %-ában.
Gyári beállítás:
Opciók:

–

100%
20 ... 100%

Signal type Channel 1: ez a beállítás határozza meg a légnedvesítő
rendszer vezérlőjelét.
Megjegyzés: a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a jelforrás beállítása
“Analog” és a vezérlési mód beállítása “Demand”, “RH P” vagy “RH PI”.
Gyári beállítás:
Opciók:
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Demand
On/Off (külső nedvességszabályozó be/ki)
Demand (külső folyamatos vezérlés)
RH P (belső P vezérlés)
RH PI (belső PI vezérlés)
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0–10 V
0–5 V, 1–5 V, 0–10 V, 2–10 V, 0–20 V, 0–16 V,
3,2–16 V, 0–20 mA, 4–20 mA

PI Control Parameter (PI vezérlő paraméter)
–

Setpoint: ez a beállítás határozza meg a belső P/PI vezérlő a légnedvesség alapértékét %rh-ban.
Megjegyzés: a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a vezérlési mód
beállítása “RH P” vagy “RH PI”.
Gyári beállítás:
Opciók:

–

P-Band Channel 1: ez a beállítás határozza meg a belső P/PI vezérlő
proporcionális tartományát %rh-ban.
Megjegyzés: a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a vezérlési mód
beállítása “RH P” vagy “RH PI”.
Gyári beállítás:
Opciók:

–

15%rh
6 ... 65%rh

Integral Time Channel 1: ez a beállítás határozza meg a belső P/PI
vezérlő integrálási idejét.
Megjegyzés: a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a vezérlési mód
beállítása “RH PI”.
Gyári beállítás:
Opciók:

5.4.4

40%rh
0 ... 95%rh

5 perc
1 ... 60 perc

Alapbeállítások – “General” (Általános) almenü
Az “General” (Általános) almenüben határozhatók meg a Condair DL vezérlőegység működésének
alapbeállításai.
Basic (Alap)
–

Date: Ez a beállítás határozza meg az aktuális dátumot a beállított formátumban (“MM/DD/YYYY” (NN/HH/ÉÉÉÉ) vagy “DD/MM/YYYY” (HH/
NN/ÉÉÉÉ).
Gyári beállítás:
00/00/0000

–

Time: Ez a beállítás határozza meg a pontos időt a beállított időformátumban (“12H” vagy “24H”).
Gyári beállítás:

–

Language: Meghatározza a kezelőfelület nyelvét.
Gyári beállítás:
Opciók:

–

12:00
országfüggő
különböző nyelvek

Units: Meghatározza a kívánt mértékegységrendszert.
Gyári beállítás:
Opciók:

országfüggő
Metrikus vagy angolszász
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–

Contrast: Ez a beállítás határozza meg a kijelző kontrasztjának kívánt
értékét.
Gyári beállítás:
Opciók:

–

8
1 (gyenge kontraszt) ... 31 (erős kontraszt)

Brightness: Ez a beállítás határozza meg a kijelző fényerejének kívánt
értékét.
Gyári beállítás:
Opciók:

52
1 (sötét) ... 100 (világos)

Idő/Dátum
–

Date Format: Meghatározza a kívánt dátumformátumot.
Gyári beállítás:
Opciók:

–

Clock Format: Meghatározza a kívánt időformátumot.
Gyári beállítás:
Opciók:

5.4.5

MM/DD/YYYY (NN/HH/ÉÉÉÉ)
MM/DD/YYYY (NN/HH/ÉÉÉÉ) vagy
DD/MM/YYYY (HH/NN/ÉÉÉÉ)
12H
24H (24 órás, kijelzés: 13:35) vagy
12H (12 órás, kijelzés: 01:35 DU)

Kommunikációs beállítások – “Communication” (Kommunikáció) almenü
A “Communication” (Kommunikáció) almenüben adhatók meg a kommunikáció paraméterei.
Modbus Paramaters (Modbus paraméterek)
Megjegyzés: a Modbus beállítások módosításai csak a vezérlőegység újraindítása után lépnek érvénybe.
–

Modbus: Ezzel a beállítással aktiválható (“On”) vagy deaktiválható (“Off”)
a kommunikáció a Modbus hálózaton keresztül.
Gyári beállítás:
Off
Opciók:
Off (Ki) vagy On (Be)
A következő paraméterek csak akkor jelennek meg, ha a Modbus funkció
aktiválva van.
–

Modbus Address: Ez a beállítás határozza meg a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer Modbus címét a Modbus hálózaton
zajló kommunikációhoz.
Gyári beállítás:
10
Beállítási tartomány:1 ... 247

–

Parity: Ez a beállítás határozza meg az adatátvitel paritásbitjét.
Gyári beállítás:
Opciók:
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Even
None, Even or Odd (Nincs, Páros vagy Páratlan)

–

Baud Rate: Ez a beállítás határozza meg az adatátvitel sebességét.
Gyári beállítás:
Opciók:

–

9600
9600, 19 200, 39 400, 115 200

BMS Timeout: Ez a beállítás határozza meg az adatátvitel időtúllépési
idejét.
Gyári beállítás:
300 másodperc
Beállítási tartomány:0 ... 300 másodperc

Remote Fault Board (Távoli hiba panel)
–

Indication: Ez a beállítás határozza meg, hogy csak a karbantartási
üzenetek (“Service”) vagy az összes figyelmeztető üzenet (“Warning”)
legyen kiadva a távműködtető és hibajelző panel reléjére.
Gyári beállítás:
Service
Opciók:
Service (Szerviz) vagy Warning (Figyelem)

–

Safety Loop: Ez a beállítás határozza meg, hogy Hiba (“On”) vagy Figyelem üzenet (“Off”) jelenjen meg a külső biztonsági lánc megszakításakor.
GGyári beállítás:
Off
Opciók:
Off (Ki) vagy On (Be)
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5.5

Karbantartási funkciók

5.5.1

A “Service” (Szerviz) almenü elérése

Jelszó: 8808

5.5.2

Karbantartási funkciók végrehajtása – “Service” (Szerviz) almenü
Ebben a “Service” (Szerviz) almenüben adhatja meg az aktiváló kódot, elérheti és visszaállíthatja a
hiba és karbantartási előzményeket, valamint különböző bemeneti és kimeneti diagnosztikai funkciókat
hajthat végre.
General Service (Általános szerviz)
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–

Commissioning Reset: a “Commissioning Reset” (Beüzemelés vis�szaállítása) funkcióval állíthatja vissza a “Commissioning” (Beüzemelés)
üzenetet, amely akkor jelenik meg, ha a vezérlőegységet több mint 48
órára leválasztották az elektromos hálózatról. A “Commissioning Reset”
gomb megnyomása után egy megerősítő párbeszédablak jelenik meg,
amelyben meg kell erősíteni a visszaállítást.
Megjegyzés: visszaállítása után a vezérlőegységet legalább 15 percre
csatlakoztatni kell az elektromos hálózatra, máskülönben a következő
indításkor megjelenik a “Commissioning” üzenet.

–

Ag Reset: az “Ag Reset” (Ag visszaállítás) funkcióval visszaállíthatja az
ezüstionizáló karbantartási üzenetet vagy az ezüstionizáló karbantartás
számlálót. Az “Ag Reset” gomb megnyomása után egy megerősítő párbeszédablak jelenik meg, amelyben meg kell erősíteni a visszaállítást.

–

System Service Reset: a “System Service Reset” (Rendszer-szervizelési
visszaállítás) funkcióval állíthatja vissza a rendszer szervizüzenetet vagy
a rendszer szervizszámlálót. A “System Service Reset” gomb megnyomása után egy megerősítő párbeszédablak jelenik meg, amelyben meg
kell erősíteni a visszaállítást.
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Fault/Service History (Hiba/szervizelési előzmények)
Megjegyzés: az eltárolt hibák és karbantartási események csak akkor elemezhetők pontosan, ha a dátumot és az időt helyesen adták meg.
–

Fault History: ezzel a funkcióval érheti el a hibaelőzmények listáját,
amelyben az utolsó 40 hibaesemény van tárolva. A “Fault History” (Hibaelőzmény) gomb megnyomása után megjelenik a hibaelőzmények listája.

–

Service History: ezzel a funkcióval érheti el a szervizelési előzmények
listáját, amelyben az utolsó 40 szervizelési esemény van tárolva. A “Service
History” (Szervizelési előzmények) gomb megnyomása után megjelenik
a szervizelési előzmények listája.

–

Reset Fault History: ezzel állíthatja vissza a hibaelőzmények listáját. A
“Reset Fault History” (Hibaelőzmények visszaállítása) gomb megnyomása
után egy megerősítő párbeszédablak jelenik meg, amelyben meg kell
erősíteni a hibaelőzmények lista visszaállítását.

–

Reset Service History: ezzel a állíthatja vissza a szervizelési előzmények
listáját. A “Reset Service History” (Szervizelési előzmények visszaállítása)
gomb megnyomása után egy megerősítő párbeszédablak jelenik meg,
amelyben meg kell erősíteni a szervizelési előzmények lista visszaállítását.

Diagnostics (Diagnosztika)
–

Input Diagnostics: a “Input Diagnostics” (Bemeneti diagnosztika) funkcióval érheti el a “Input Diagnostics” almenüt, amelyben megtekintheti a
vezérlőrendszer által használt különböző bemenetek aktuális értékeit. Az
egyes bemeneti diagnosztikai funkciókra vonatkozó részletes információk
megtalálhatók a következő fejezetben: 5.5.2.1 – Bemeneti diagnosztikai
funkciók – “Input Diagnostics” (Bemeneti diagnosztika) almenü.

–

Output Diagnostics: a “Output Diagnostics” (Kimeneti diagnosztika) funkciókkal érheti el a “Output Diagnostics” almenüt, amelyben diagnosztikai
célból aktiválhatja és deaktiválhatja a különböző rendszerfunkciókat.
VIGYÁZAT!
A “Output Diagnostics” (Kimeneti diagnosztika) almenü használatához
a vezérlőszoftver alapos ismerete szükséges, és azt csak arra felhatalmazott és kiképzett személy működtetheti, mivel a hibás működés a
rendszer részegységeinek sérülését okozhatja.

–

Relay Diagnostics: a “Relay Diagnostics” (Relédiagnosztika) funkcióval
érheti el a “Relay Diagnostics” almenüt, amelyben aktiválhatja és deaktiválhatja az opcionális távműködtető és hibajelző panel reléit. Az egyes
relédiagnosztikai funkciókra vonatkozó részletes információk megtalálhatók a következő fejezetben: 5.5.2.3 – Relédiagnosztika funkciók – “Relay
Diagnostics” (Relédiagnosztika) almenü.
Megjegyzés: A “Relay Diagnostics” almenü elérésekor a légnedvesítő
rendszer automatikusan készenléti üzemmódba vált.
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5.5.2.1

Bemeneti diagnosztikai funkciók – “Input Diagnostics” (Bemeneti diagnosztika)
almenü

A “Input Diagnostics” (Bemeneti diagnosztika) almenü elérése után a következő bemeneti értékek jelennek meg.
Megjegyzés: a bemeneti értékek elérhetők és megtekinthetők a “Service Info” (Szervizelési információ)
választómezőben is a normál üzemi kijelzőn.
Jel
–

Humidity Control: Aktuális igény jel %-ban

–

Safety Loop: A külső biztonsági lánc aktuális állapota (“Open”= biztonsági
lánc nyitott, “Closed”= biztonsági lánc zárt).

–

Control Enable: A külső engedélyező kapcsoló aktuális állapota, ha van
(“Off”= kapcsoló nyitva, “Be”= kapcsoló zárva).

–

FC Error: A frekvenciakonverter hibareléjének aktuális állapota
(“Off”= frekvenciakonverter kikapcsolva vagy hiba lépett fel, “On”=
frekvenciakonverter bekapcsolva és nincs hiba)

–

CS1: Az opcionális sűrített levegős öblítés külső kapcsolójának (K2 a
kapcsolási rajzon) aktuális állapota (“Off”= külső kapcsoló nyitva, “On”=
külső kapcsoló zárva).

–

PS2: A steril szűrő utáni nyomás aktuális állapota (“Off”= nincs nyomás,
“On”= nyomás alatt).

–

PS4: Aktuális bemeneti víznyomás barban.

–

PS5: Aktuális fúvóka nyomás barban.

–

Pump Current: A nyomásfokozó szivattyú motorjának aktuális áramfelvétele.

Hidraulika
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Conductivity (Vezetőképesség)
–

Conductivity: A tápvíz aktuális vezetőképessége µS-ben.

AgIon Current (Ezüstionizálás áramerősség)
–

AgIon Current: Az ezüstionizálás aktuális áramerőssége mA-ben.

Hygiene & Safety (Higiénia és biztonság)
–

24V External Supply: A külső 24 V tápellátás aktuális feszültsége.

–

10V External Supply: A külső 10 V tápellátás aktuális feszültsége.

–

5V Peripheral Supply: A külső 5 V tápellátás aktuális feszültsége.
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5.5.2.2

Kimeneti diagnosztikai funkciók – “Output Diagnostics (Kimeneti diagnosztika)
almenü
VIGYÁZAT!

A “Output Diagnostics” (Kimeneti diagnosztika) almenü használatához a vezérlőszoftver alapos ismerete szükséges, és azt csak arra felhatalmazott és kiképzett személy működtetheti, mivel a hibás
működés a rendszer részegységeinek sérülését okozhatja.

5.5.2.3

Relédiagnosztika funkciók – “Relay Diagnostics” (Relédiagnosztika) almenü

A következő relédiagnosztikai funkciók érhetők el a “Relay Diagnostics” (Relédiagnosztika) almenüből.
Általános
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–

Running: ezzel a funkcióval aktiválható (“On”) és deaktiválható (“Off”) a
“Running” (Futó) relé a távműködtető és hibajelző panelen.

–

Service: ezzel a funkcióval aktiválható (“On”) és deaktiválható (“Off”) a
“Service” (Szervizelés) relé a távműködtető és hibajelző panelen.

–

Fault: ezzel a funkcióval aktiválható (“On”) és deaktiválható (“Off”) a “Error”
(Hiba) relé a távműködtető és hibajelző panelen.
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5.6

Rendszergazdai beállítások

5.6.1

A “Administrator” (Rendszergazda) almenü elérése

Jelszó: 8808

5.6.2

Jelszóvédelem be-/kikapcsolása
A “Administrator” (Rendszergazda) almenüben be-, illetve kikapcsolhatja a főmenü és az alapértékek
jelszavas védelmét.
Jelszó beállítások
–

Setpoint Password: ezzel az “Setpoint Password ” (Alapérték jelszó)
funkcióval és a “8808” felhasználói jelszóval megvédheti (“Yes” vagy “No”)
az alapérték beviteli képernyőt a jogosulatlan hozzáféréstől .

–

Main Menu Password: ezzel a “Main Menu Password” (Főmenü jelszó)
funkcióval és a “8808” felhasználói jelszóval megvédheti (“Yes”) vagy
“No”) a főmenüt a jogosulatlan hozzáféréstől.
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6

Karbantartás és az alkatrészek cseréje

6.1

Fontos megjegyzések a karbantartással kapcsolatban
A személyzet képzettsége
Karbantartási munkát csak az ügyfél által felhatalmazott, megfelelő képesítéssel rendelkező és
kiképzett személy végezhet. A személy megfelelő képesítésének ellenőrzése a tulajdonos felelőssége.
Általános megjegyzések
A karbantartási munkákra vonatkozó utasításokat és egyéb információkat be kell tartani. Csak az ebben
a dokumentumban leírt karbantartási műveleteket végezze el.
A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszeren az előírt időközönként megfelelő módon el kell végezni a karbantartást és a tisztítást.
Csak eredeti, a Condair képviselettől beszerzett alkatrészeket használjon a hibás vagy az élettartama
végét elérő alkatrészek cseréjekor.
Biztonság
VESZÉLY!
Áramütés veszélye!
Bármilyen karbantartási munka elvégzése előtt helyezze üzemen kívül a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert (kapcsolja ki a vezérlőegységet, válassza le a rendszert az elektromos
hálózatról, és zárja el a központi egység vízellátását) a 4.5 – A rendszer üzemen kívül helyezése c.
részben leírtak szerint, és reteszelje a rendszert a véletlen bekapcsolás ellen. Ezen felül a légkezelő kézikönyvében leírtak szerint a légkezelő egységet is helyezze üzemen kívül, és reteszelje a
légkezelőt a véletlen bekapcsolás ellen.
VIGYÁZAT!
A vezérlőegységben található elektromos alkatrészek nagyon érzékenyek az elektrosztatikus kisülésre.
Megelőzés: Mielőtt bármilyen karbantartási műveletet végezne a vezérlőegység elektromos vagy
elektronikus berendezésein, tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket az alkatrészek elektrosztatikus
kisülés okozta károktól való megvédéséhez (ESD védelem).
VESZÉLY!
Nem megfelelő karbantartással összefüggő egészségügyi kockázat!
A nem megfelelően működtetett és/vagy rosszul karbantartott adiabatikus nedvesítő rendszerek
károsak lehetnek az egészségre. A nem megfelelően működtetett és/vagy rosszul karbantartott
berendezés vízrendszerében a nedvesítő egység területén mikroorganizmusok (akár a legionárius betegséget okozó baktérium is) szaporodhatnak el, és hatással lehetnek a légkezelő/
szellőzőcsatorna levegőjére.
Megelőzés: a Condair DL adiabatikus nedvesítő rendszert a 4 – Használat fejezetben leírtak szerint
kell működtetni, és előírt időközönként el kell végezni az előírt karbantartását és tisztítását a 6 – Karbantartás és az alkatrészek cseréje fejezetben leírtak szerint.
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6.2

Higiénia és karbantartás a VDI 6022 1. oldalának megfelelően
A Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszer a legmodernebb technológiát tartalmazza, és úgy
tervezték meg, hogy a működési feltételek betartása esetén higiénikusan és problémamentesen
működjön. A rendszer higiénikus működését a Fresenius Institute hosszú időn át tesztelte, igazolta, és
az SGS-Fresenius Hygiene Certificate díjjal ismerte el.
A biztonságos és hosszú időn át higiénikus működés biztosítása érdekében a Condair DL karbantartása
két fázisra osztható. A két fázis a Condair DL légnedvesítő rendszeres ellenőrzését és a Condair DL
teljes rendszerének szervizelését foglalja magában. A rendszer “DGUV optimalizált légnedvesítés”
előírásainak megfelelő üzemeltetéséhez a karbantartást a 6 – Karbantartás és az alkatrészek cseréje
fejezetben megadott információknak megfelelően kell elvégezni, továbbá karbantartási nyilvántartást
is kell mellékelni.
Higiéniai szervizelés
A teljes rendszer szervizelésének végrehajtásához a Condair képviselet karbantartási szerződéseket kínál. A képzett Condair szerviztechnikus rendelkezik a legkorszerűbb higiéniai szervizelés
elvégzéséhez szükséges felszereléssel. Figyelembe veszi az érvényes műszaki irányelveket. E célból
lépjen kapcsolatba a Condair képviselettel.
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6.2.1

Rendszeres ellenőrzés
A rendszeres ellenőrzést havonta kell elvégezni, és ez a következő műveleteket tartalmazza:
Tétel

Elvégzendő művelet

Fúvókarendszer

–

–
Utópárologtató egység

–

Ellenőrizze a kerámialapokat törések tekintetében. A sérült lapokat ki kell
cserélni (lásd a szervizelési útmutatót).
Megjegyzés: A kerámialapok szürke elszíneződése nem szokatlan. Az
ezüstionizálásból származó lerakódások okozzák.

Központi egység

–

Ezüstionizálás: a részletes információkat lásd: 6.5 – A “Hygieneplus” ezüstionizáló kazetta cseréje.
Ellenőrizze a tömlőket, a csatlakozásokat, a nyomásérzékelőket (PS4 és
PS5), a szelepeket stb. a központi egységben. Szükség esetén cserélje ki a
hibás alkatrészeket.

–

Légnedvesítő burkolata/
víztálca

–

–
Karbantartási
nyilvántartás
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Manuálisan kapcsolja be az egyes permetezőköröket a diagnosztikai funkcióval (lásd: 5.5.2.2 – Kimeneti diagnosztikai funkciók – “Output Diagnostics (Kimeneti diagnosztika) almenü), és ellenőrizze a porlasztófúvókák szórásképét
(permetezési kúp: 60° elfogadható). Egyenetlen szóráskép esetén távolítsa el
a porlasztófúvókákat, és tisztítsa meg azokat (lásd a teljes rendszerre kiterjedő
szervizelést).
Ellenőrizze a tömlők és csatlakozások tömítettségét, szükség esetén cserélje
ki a hibás alkatrészeket.

–

Ellenőrizze a víztartály és a légnedvesítő házának tisztaságát (rozsda,
iszap, por tekintetében), szükség esetén tisztítsa meg (lásd a teljes rendszer
szervizelését).
Ellenőrizze az utópárologtató mögötti víztálcát, hogy nincs-e benne maradékvíz. Ha van, ellenőrizze a vízelvezetést és az utópárologtató egységet.
Olvassa le a működési paramétereket, beleértve a “Hibaelőzményeket” is az
információs kijelzőről, és írja fel az értékeket, valamint az utolsó négy hibaüzenetet a karbantartási nyilvántartási lapra.
Megjegyzés: a karbantartási nyilvántartási lap egy példánya megtalálható a
csomagban vagy megrendelhető a Condair képviselettől.
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6.2.2

A teljes rendszer szervize
A teljes rendszerszerviz elvégzésének gyakorisága a működési körülményektől függ. A légnedvesítő és
alkatrészei higiéniai állapota leginkább a párásításhoz használt víz minőségétől, az egység elé felszerelt
szűrő teljesítményétől (és cseréjének gyakoriságától), a levegő sebességétől, a levegő hőmérsékletétől,
valamint a bemenő levegő mikrobiológiai és kémiai összetételétől függ.
Alapvető szabály: a teljes higiéniai szervizt kötelezően el kell végezni a
“Karbantartás esedékes” üzenet megjelenésekor vagy legalább évente
egyszer.
A “Rendszer szerviz” üzenet törlése
A teljes rendszer szervizelésének elvégzése után a karbantartás esedékes üzenet a Szerviz menüben
(lásd: 6.7 – A karbantartási számláló visszaállítása) visszaállítható.
Tétel

Elvégzendő művelet

Fúvókarendszer

–

–
–
–

Utópárologtató egység

–
–
–

–

–

Manuálisan kapcsolja be az egyes permetezőköröket a diagnosztikai funkcióval (lásd: 5.5.2.2 – Kimeneti diagnosztikai funkciók – “Output Diagnostics (Kimeneti diagnosztika) almenü), és ellenőrizze a porlasztófúvókák szórásképét
(permetezési kúp: 60° elfogadható). Távolítsa el a rossz szórásképpel rendelkező
permetezőfúvókákat, és tisztítsa meg azokat egy ultrahangos fürdőben vagy
háztartási vízkőoldóval.
Ellenőrizze a tömlők és csatlakozások tömítettségét, szükség esetén cserélje
ki a hibás alkatrészeket.
Ellenőrizze a permetezőfúvókák biztos rögzítését. Kézzel enyhén húzza meg
a laza fúvókákat.
Tisztítsa meg a tartószerkezetet, a fúvókarácso(ka)t és a csőrendszert egy
kombinált tisztítószerrel és fertőtlenítővel (a gyártói utasításoknak megfelelően alkalmazva azt), végül öblítse át az összes részegységet higiénikusan
tiszta vízzel (RO-víz).
Ha az utópárologtató egység a levegőkimeneti oldalról tisztításhoz nem
hozzáférhető, a kerámialapokat el kell távolítani.
Ellenőrizze a kerámialapokat törések tekintetében. A sérült lapokat ki kell
cserélni.
Ellenőrizze a kerámialapokat szennyeződések tekintetében. A porlerakódásokat vízzel le kell öblíteni. A már nem tisztítható kerámialapokat ki kell cserélni.
Megjegyzés: A kerámialapok szürke elszíneződése nem szokatlan. Az
ezüstionizálásból származó lerakódások okozzák.
Ha a kerámialapokon jelentős porlerakódások láthatók, ellenőrizze a szellőzőrendszer levegőszűrőjét repedések, tisztaság és a szűrő minősége tekintetében
(min. F7 vagy EU7). Tisztítsa meg a szennyezett lapokat.
Tisztítsa meg a tartószerkezetet és a zárólemezeket egy kombinált tisztítószerrel és fertőtlenítővel (a gyártói utasításoknak megfelelően alkalmazva
azt), végül öblítse át az összes részegységet higiénikusan tiszta vízzel (RO-víz).
Ellenőrizze a tartószerkezetet, a kerámialapokat, a zárólemezeket a helyes
beszerelés és a csavarkötések szorossága tekintetében. Ha szükséges,
szerelje fel a hibás részegységeket, és megfelelően húzza meg a laza csavarkötéseket.
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Tétel

Elvégzendő művelet

Központi egység

–
–
–

Légnedvesítő burkolata/ –
víztálca

–

Ellenőrizze az utópárologtató mögötti víztálcát, hogy nincs-e benne maradékvíz. Ha jelentősebb mennyiségű maradékvíz van benne, ellenőrizze a
vízelvezetést és az utópárologtató egységet.
Fontos: az utópárologtató rendszer mögötti víztálcán a vízcseppek és tócsák
megjelenését a legtöbb esetben a rendszer okozza.
Tisztítsa meg a víztálcát és a légnedvesítő burkolatát (az utópárologtató
egység mögött is) tisztító- és fertőtlenítőszer keverékével. Végül öblítse le
a részegységeket higiéniailag tiszta vízzel (RO-vízzel), és törölje szárazra.

A vízellátó vezetékbe
szerelt részegységek

–

A higiénia biztosításához a vízellátó vezetékbe szerelt részegységeket (pl.
vízszűrő, fordított ozmózisos rendszer stb.) a gyártó utasításai szerint kell tisztítani és karbantartani.

Elektromos bekötések

–

Vizsgálja meg a csatlakozókat és a kábeleket. A hibás egységeket képesítéssel
rendelkező szakemberrel cseréltesse ki.

Légnedvesítő víz

–

Határozza meg a baktériumszámot a központi egység vízcsatlakozójánál.
Amennyiben a baktériumszám koncentrációja meghaladja a 100 cfu/ml értéket,
a vízellátást/vízcsöveket azonnal mikrobiológiai vizsgálatnak kell alávetni, és
meg kell hozni a szükséges óvintézkedéseket (vegye fel a kapcsolatot a Condair
képviselettel).
Az engedélyezett tartomány felső részébe eső baktériumszám-koncentrációk
baktériumokkal kapcsolatos problémákra utalhatnak a vízellátó rendszerben. A
vízellátást és a vízcsöveket is mikrobiológiai vizsgálatnak kell alávetni.

A rendszer levegője

–

Határozza meg a baktériumszámot a bemenő levegőben a légnedvesítő
bemenete előtt. Amennyiben a baktériumszám koncentrációja meghaladja
az 1000 cfu/m3 mértéket, a szellőzőrendszert azonnal mikrobiológiai vizsgálatnak kell alávetni, és meg kell hozni a szükséges óvintézkedéseket (vegye fel a
kapcsolatot a Condair képviselettel).
Az engedélyezett tartomány felső részébe eső baktériumszám-koncentrációk
baktériumokkal kapcsolatos problémákra utalhatnak a szellőzőrendszerben. A
szellőzőrendszert mikrobiológiai vizsgálatnak kell alávetni.
Határozza meg a baktériumszámot a levegőben a légnedvesítő bemeneténél
a légnedvesítő higiénikus működésének ellenőrzéséhez.

–
Karbantartási
nyilvántartás
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Ezüstionizálás: tartsa be a következő fejezetben lévő megjegyzéseket: 6.5 – A
“Hygieneplus” ezüstionizáló kazetta cseréje .
Tisztítsa meg a steril szűrő szűrőházát, és cserélje ki a szűrőbetétet.
Ellenőrizze a tömlőket, a csatlakozásokat, a nyomásérzékelőket (PS4 és
PS5), a szelepeket stb. a központi egységben. Szükség esetén cserélje ki a
hibás alkatrészeket.

–

A teljes szervizelést követően olvassa le a működési paramétereket, beleértve
a “Hibaelőzményeket” is az információs kijelzőről, és írja fel az értékeket, valamint az utolsó négy hibaüzenetet a karbantartási nyilvántartási lapra. Végül
állítsa vissza a karbantartás esedékességét jelző üzenetet vagy a karbantartási
számlálót.
Megjegyzés: a karbantartási nyilvántartási lap egy példánya megtalálható a
csomagban vagy megrendelhető a Condair képviselettől.
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6.3

Megjegyzések a tisztítással és a tisztítószerekkel kapcsolatban
A Condair DL egyes rendszerösszetevőinek tisztítására és a használható tisztítószerekre vonatkozóan
egy különálló tisztítási kézikönyv tartalmaz információkat. A Condair a “Condair Clean” használatát javasolja tisztítószerként. Ennek beszerzéséhez lépjen kapcsolatba a Condair képviselettel.
Kötelező figyelembe venni és betartani a felhasznált tisztítószerek gyártói által megadott információkat
és utasításokat. Különösen figyeljen oda a személyzet védelmére, a környezetvédelemre és a használat
korlátozására vonatkozó információkra.
VIGYÁZAT!
Ne használjon oldószereket, aromás vagy halogenizált szénhidrogéneket vagy más agresszív
anyagokat, mert károsíthatják a berendezés alkatrészeit.
VESZÉLY!
Ne használjon mérgező maradékokat hagyó tisztítószereket. Ezek a használat során a levegővel
érintkezhetnek, és veszélyeztethetik a közelben tartózkodók egészségét. A tisztítás után az alkatrészeket minden esetben alaposan le kell öblíteni RO-vízzel.
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6.4

Részegységek ki- és beszerelése

6.4.1

A kerámialapok ki- és beszerelése
A kerámialapok kiszerelése

Eltávolítás
kezdőpontja

Ábr. 9: A kerámialapok kiszerelése
A kerámialapok kiszereléséhez járjon el a következőképpen:
1. Távolítsa el a felső zárólemezeket.
2. Kezdje a jobb felső sarokból, és jobbról balra haladva távolítsa el a kerámialapokat.
Fontos: a helyes összeszereléshez jelölje meg a kerámialapok helyét.
3. Ismételje meg a 2. lépést a kerámialapok összes soránál.
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A kerámialapok beszerelése

Beüzemelés kezdőpontja

Ábr. 10: A kerámialapok beszerelése
A beszerelés előtt ellenőrizze a kerámialapokat az esetleges sérülések tekintetében. A sérült kerámialapokat és kerámiasarkokat tilos visszaszerelni.
A kerámialapok beszerelésekor fordított sorrendben kövesse a kiszerelési eljárást (lásd még “A kerámialapok beszerelése” részt a beszerelési útmutatóban).
Fontos! Ügyeljen rá, hogy a megfelelő helyre szerelje fel az egyes kerámialapokat, és a jobb és a bal
oldali felső zárólemezek szintben legyenek a megfelelő oldalsó zárólemezzel.
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6.4.2

A permetezőfúvókák ki- és beszerelése

A

C

B

A

Ábr. 11: A permetezőfúvókák ki- és beszerelése
A permetezőfúvókák kiszerelése
1. Lazítsa meg kézzel az “A” fúvókát, és távolítsa el a “B” O-gyűrűvel együtt.
Megjegyzés: az eltávolítás előtt jegyezze meg a fúvóka helyét és az azonosító színét.
2. Ha szükséges, a fenti ábra szerint szerelje szét a fúvókát.
A permetezőfúvókák beszerelése
1. Beszerelés előtt sérülések tekintetében ellenőrizze az “A” fúvókát és a “B” és “C” O-gyűrűket. A
sérült fúvókákat és O-gyűrűket ki kell cserélni.
2. Ha szükséges, a fenti ábra szerint szerelje össze a fúvókát.
3. A fúvóka beszerelése előtt öblítse át az adott permetezőkört a megfelelő permetezőszelep működtetésével a “Kimeneti diagnosztika” almenüben.
4. Csavarja be a megtisztított vagy új fúvókát az O-gyűrűvel a fúvókatartóba, és kézzel húzza meg,
amennyire lehet (ne használjon szerszámokat).
Megjegyzés: ügyeljen rá, hogy a fúvóka a megfelelő helyre és a megfelelő tájolásban legyen beszerelve a fúvókarácsba.
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6.4.3

A fúvókatartó ki- és beszerelése

D

B

A

Ábr. 12: A fúvókatartó ki- és beszerelése
A fúvókatartó kiszerelése
1. Távolítsa el az “A” fúvókát a “B” O-gyűrűvel a következő részben leírtak szerint: 6.4.2.
2. Távolítsa el a “D” színes gyűrűt a fúvókatartóról.
3. Kösse le a tömlő(ke)t a fúvókatartóról (nyomja a rögzítőgyűrűt a csavar irányába, és húzza le a
tömlőt).
4. Szerelje le a hollandi anyát (nyomja a rögzítőgyűrűt a csavar felé, majd húzza le a hollandi anyát).
5. Nyomja össze a fúvókatartó rögzítőzárját, és vegye le a tartót.
Megjegyzés: az eltávolítás előtt jegyezze meg a fúvókatartó tájolását (egyenes, balra néző stb.).
A fúvókatartó beszerelése
1. A beszerelés előtt ellenőrizze az összes alkatrészt (beleértve az O-gyűrűt is) az esetleges sérülések
tekintetében. A sérült alkatrészeket ki kell cserélni.
Fontos! Beszerelés előtt RO-vízzel öblítse át a vízvezetékeket.
2. A beszereléshez fordított sorrendben kövesse a kiszerelési eljárást.
–

Ügyeljen rá, hogy a fúvókatartó a megfelelő helyre és a megfelelő tájolásban legyen beszerelve
a fúvókarácsba.

–

A beszerelés után ellenőrizze a tömlőcsatlakozók szorosságát. A helyesen beszerelt csövek
nem húzhatók ki a rögzítőgyűrű megnyomása nélkül.
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6.5

A “Hygieneplus” ezüstionizáló kazetta cseréje
Ha az ezüstionizáló kazettát ki kell cserélni, egy karbantartási figyelmeztetés
jelenik meg a karbantartás és hibakijelzés mezőben a normál üzemi kijelzőn.
A távműködtető és hibajelző panel “Service” (Szerviz) reléjén keresztül egy
karbantartás kérés is megjelenik.
Ha az ezüstionizáló kazettát 7 napon belül nem cserélik ki, és nem állítják
vissza az ezüst-karbantartási számlálót, hibaüzenet jelenik meg, és a légnedvesítés kikapcsol. A távműködtető és hibajelző panel “Error” (Hiba) reléjén
keresztül egy hibajelzés is megjelenik.

Az ezüstionizáló kazetta cseréje
1. Helyezze üzemen kívül a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert
(4.5 – A rendszer üzemen kívül helyezése), és nyomásmentesítse a
vízrendszert.
2. Távolítsa el a két elektromos csatlakozót az ezüstionizáló kazettáról.
3. Lazítsa meg a kimeneti és bemeneti tömlőcsatlakozókat, majd távolítsa
el a két hollandi anyát.
VIGYÁZAT!
Az ezüstionizáló kazetta vízzel van feltöltve. Tegyen egy vödröt a kazetta
alá a csatlakozások meglazítása előtt.
4. Hajtsa ki az ezüstionizáló kazettát a tartóhoz rögzítő négy csavart, majd
vegye le a kazettát.
VIGYÁZAT!
Az ezüstionizáló kazetta súlya kb. 3 kg (6.5 lb).
5. Az eljárást fordított sorrendben elvégezve szerelje be az új ezüstionizáló
kazettát.
Fontos: A kiürült ezüstionizáló kazettákat a megfelelő ártalmatlanítás érdekében vissza kell küldeni a helyi Condair képviseletnek.
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6.6

A steril szűrő cseréje és a szűrőház légtelenítése
A steril szűrő cseréje
Ha az “E66” hiba látható, illetve egy új légnedvesítési szezon kezdetén végrehajtott beüzemelés előtt
ki kell cserélni a steril szűrőt.
1. Helyezze üzemen kívül a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert
(4.5 – A rendszer üzemen kívül helyezése), és nyomásmentesítse a
vízrendszert.
2. Lazítsa meg és távolítsa el a szűrőházat. Ezután vegye ki a szűrőbetétet.
3. Tisztítsa meg a szűrőházat és a szűrő felső részét.
4. Illessze be az új szűrőbetétet a szűrőházba.
Fontos! Csak a Condair képviselettől beszerezhető eredeti szűrőbetétet
használjon.
5. Csavarja be a szűrőházat az új szűrőbetéttel, és kézzel húzza meg.

A szűrőház légtelenítése
A steril szűrő cseréje után, illetve ha a szűrőházat felnyitották, a szűrőházat légteleníteni kell. A következőképpen járjon el:
1. Állítsa üzembe a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert a következő részben leírtak szerint: 4.3 – Ismételt beüzemelés a használat
megszakítása után.
Fontos: minimálisan 3,0 bar áramlási nyomásnak kell lennie a vízellátó
vezetékben.
2. Hajtson végre egy manuális öblítési ciklust (lásd: 4.4.4 – A vízrendszer
manuális öblítése). Amint akusztikus zaj hallható a vízáramlás felől, nyomja
meg a piros gombot a szűrőház burkolatának tetején (lásd az ábrát), amíg
csak víz (levegő nélkül) nem folyik ki.
Megjegyzés: Ha van aktív hibaüzenet, a meghibásodást az öblítés végrehajtása előtt meg kell szüntetni.
3. Ha szükséges, állítsa le a manuális öblítési ciklust.
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6.7

A karbantartási számláló visszaállítása
A teljes rendszer karbantartása vagy az ezüstionizáló kazetta cseréje után a megfelelő karbantartási
jelzést vagy a karbantartási számlálót vissza kell állítani. A karbantartási számláló visszaállításához a
következőképpen járjon el:
1. Válassza ki a “Service” (Szerviz) almenüben a megfelelő visszaállítási funkciót (“System Reset”
(Rendszer-szervizelési visszaállítás) vagy “Ag Reset” (Ag visszaállítás)).

Jelszó: 8808
2. Megjelenik a visszaállítás párbeszédablak:
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•

Nyomja meg az <Yes> gombot a megfelelő karbantartási számláló visszaállításához (“System
Reset” (Rendszer-szervizelési visszaállítás) vagy “Ag Reset” (Ag visszaállítás)) . Megtörténik a
karbantartási számláló és a karbantartás jelző visszaállítása, és a vezérlőegység újraindul.

•

Nyomja meg a <No> gombot, ha a karbantartási munkát nem végezték el, és meg szeretné
szakítani a visszaállítási műveletet. A vezérlőegység visszatér a “Service” almenübe.
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Hibaelhárítás

7.1

Hibakijelzés
A vezérlőszoftver által a működés során észlelt meghibásodásokat egy megfelelő Figyelem üzenet (a
további használat lehetséges) vagy Hiba üzenet (a további használat nem lehetséges) jelzi a karbantartási és hibajelzési mezőben a vezérlőegység normál üzemi kijelzőjén.
Figyelem

Az ideiglenes problémákat (pl. a vízellátás egy rövid időre megszakad), illetve
azokat a meghibásodásokat, amelyek nem tudnak kárt okozni a rendszerben,
egy figyelem típusú üzenet jelzi. Ha a meghibásodás oka egy bizonyos
időn belül saját magától megszűnik, a riasztási üzenet automatikusan
kikapcsol, egyéb esetben hibaüzenet jelenik meg.
Megjegyzés: a figyelmeztetések jelezhetők a távműködtető és hibajelző panel
szerviz reléjével is. Ehhez aktiválni kell a szerviz relén keresztüli figyelmeztetést
a vezérlőszoftver kommunikációs menüjében (lásd: 5.4.5 – Kommunikációs
beállítások – “Communication” (Kommunikáció) almenü).

Hiba
Az olyan meghibásodásokat, amelyeknél a további használat nem lehetséges
vagy a rendszer károsodása léphet fel, hibaüzenet jelzi, továbbá az érintőpanel alatti piros LED is kigyullad. Ha ilyen meghibásodás történik, a rendszer
működése korlátozott vagy a rendszer automatikusan kikapcsol.

A normál üzemi kijelző karbantartás és hibajelzés mezőjének megnyomásakor megjelenik a hibalista
az aktív Figyelem és Hiba típusú üzenetekkel. A megfelelő Figyelem vagy Hiba részletei elem megnyomásával a meghibásodással kapcsolatos további információk jelennek meg (lásd a jobb szélső ábrát).
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7.2

Meghibásodási lista
A működésben bekövetkezők hibák többségét nem a berendezés meghibásodása, hanem a nem megfelelő üzembe helyezés vagy a tervezési irányelvek figyelmen kívül hagyása okozza. A teljes hibakeresés ezért mindig magában foglalja a teljes rendszer alapos átvizsgálását is (pl. tömlőcsatlakozások,
páratartalom-szabályozó rendszer stb.).
Kód
Figyelem
Hiba
W02
–––

58

Message
BMS Timeout

W20

E20

Safety Loop

–––

E22

Water Missing!

–––

E24

Pump Current

W28

E28

Sys Service

Hibaelhárítás

Információ
Lehetséges okok
Megoldás
A BMS (Modbus, BACnet, LonWorks) abbahagyta a légnedvesség/igény
frissítések küldését.
A BMS jelkábel nem megfelelően van Csatlakoztassa megfelelően vagy
csatlakoztatva vagy hibás.
cserélje ki a jelkábelt.
Zavart okozó jel van jelen.
Szüntesse meg a zavart okozó jel
forrását.
Címütközés a láncban található más
Állítsa be megfelelően a berendezés
egységekkel.
címét.
A külső biztonsági lánc nyitott, a légnedvesítés leállt.
Megjegyzés: amint a biztonsági lánc záródik, a Condair DL légnedvesítő rendszer tovább működik.
Ventilátor retesz nyitott.
Ellenőrizze/kapcsolja be a légkezelő
ventilátorát.
Levegőellenőrző kapcsoló kioldva.
Ellenőrizze a légkezelő ventilátorát/
szűrőjét.
Felső határérték nedvességszabályo- Várjon, cserélje ki/ellenőrizze a felső
zó kioldva.
határérték nedvességszabályozót.
A tápegységpanel “F2” biztosítéka
Cserélje ki a tápegységpanel “F2”
hibás.
biztosítékát.
A bemeneti víznyomás túl alacsony vagy nincs nyomás!
Megjegyzés: amint a víznyomás újra a beállított minimális érték felé nő, a Condair
DL légnedvesítő rendszer tovább működik.
A vízellátó vezeték elzárószelepe el Nyissa ki az elzárószelepet.
van zárva.
A fordított ozmózisos rendszer regeVárjon vagy kapcsolja be a fordított
nerál vagy ki van kapcsolva.
ozmózisos rendszert.
Az Y1 bemeneti szelep hibás vagy
Ellenőrizze/cserélje ki az Y1 bemeneti
eltömődött.
szelepet.
A PS4 nyomásérzékelő hibás.
Cserélje ki a PS4 nyomásérzékelőt.
A nyomásfokozó szivattyú áramerőssége nem az érvényes tartományban
van, a légnedvesítés leállt!
A fúvókák eltömődtek vagy hibásak.
Tisztítsa ki/cserélje ki a fúvókákat.
Rossz fúvókatípus van beszerelve.
Szereljen fel megfelelő típusú fúvókát.
A permetezőfúvókák zárt állásban
Ellenőrizze/cserélje ki a permetezőberagadtak.
szelepeket.
A frekvenciakonverter rosszul van
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
konfigurálva.
képviselettel.
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
A nyomásfokozó szivattyú nyomáscsökkentő szelepe túl magas értékre képviselettel.
van állítva.
A rendszer karbantartási intervalluma letelt. Ha a rendszer szervizelése nincs
elvégezve és az üzenet megjelenése után egy héten belül nincs visszaállítva
a karbantartás üzenet, egy hibaüzenet aktiválódik.
A rendszer szervizelése esedékes.
Végezze el a rendszer szervizelését, és
állítsa vissza a karbantartási számlálót.

Kód
Figyelem
Hiba
–––
E32

Message
Demand Snsr

–––

E50

Commissioning

–––

E51

Level Disinf.Pump

–––

E54

Leak Sensor

–––

E55

Ag-Ion Service

–––

E57

Activation

–––

E58

Pr.Sens.Inlet

Információ
Lehetséges okok
Megoldás
Az igény jel érvénytelen, a légnedvesítés leállt!
A légnedvesség-érzékelő vagy a külső Ellenőrizze/csatlakoztassa megfelevezérlő nincs vagy nem megfelelően lően a légnedvesség-érzékelőt/külső
van csatlakoztatva.
vezérlőt.
Az érzékelő/vezérlő rosszul van kon- A konfigurációs menüben konfigurálja
figurálva.
helyesen az érzékelőt/vezérlőt.
Az érzékelő/vezérlő hibás.
Cserélje ki az érzékelőt/vezérlőt.
Ez a beüzemelésre vonatkozó üzenet akkor jelenik meg, ha a rendszert vagy
a vezérlőegységet 48 óránál hosszabb időre leválasztották az elektromos
hálózatról. A rendszer 5 percre blokkolódik, majd egy öblítési ciklussal automatikusan újraindul.
A vezérlőegységet 48 óránál hos�Javasoljuk a vízellátó vezeték leválaszszabb időtartamra leválasztották az
tását a fordított ozmózisos rendszerről
elektromos hálózatról.
ott, ahol a központi egységhez csatlakozik, és a vezeték átöblítését külön
lefolyóba 5 percen keresztül. Ezután
állítsa vissza a beüzemelési figyelmeztetést a 5.5.2 leírása szerint, vagy várja
meg, amíg az üzenet 5 perc elteltével
automatikusan törlődik.
Megjegyzés: a visszaállítása után a
vezérlőegységet legalább 15 percre csatlakoztatni kell az elektromos
hálózatra, máskülönben a következő
indításkor újra megjelenik az üzenet.
A fertőtlenítőszer szintje a tartályban túl alacsony. A légnedvesítés még korlátozott ideig működik.
A fertőtlenítőszer elhasználódott a
Töltsön be fertőtlenítőt.
tartályból.
A szintérzékelő nincs vagy nem meg- Ellenőrizze/csatlakoztassa helyesen a
felelően van csatlakoztatva.
szintérzékelőt.
A szintérzékelő meghibásodott.
Cserélje ki a szintérzékelőt.
A szivárgásfigyelő kioldott, a légnedvesítés leállt.
A vízellátó vezeték és/vagy a szellőző- Ellenőrizze/tömítse el a vízellátó vecsatornában található permetezőköri zetéket, a permetezőköri vezetékeket
vezetékek és/vagy a vízleeresztő ve- és a vízleeresztő vezetéket.
zeték szivárog.
A központi egység részegységei (töm- Ellenőrizze/tömítse/cserélje ki a közlők, szelepek, ezüstkazetta stb.) szi- ponti egység részegységeit.
várognak.
A tápegységpanel “F2” biztosítéka
Cserélje ki a tápegységpanel “F2”
hibás.
biztosítékát.
Az ezüstkazetta kiürült és ki kell cserélni, a légnedvesítés korlátozott ideig
még lehetséges.
Az ezüstkazetta nincs kicserélve
Cserélje ki az ezüstkazettát és állítsa
vissza az Ag karbantartás számlálót.
vagy az Ag karbantartás számláló
nincs visszaállítva az ezüstkazetta
cseréje után.
Az aktiváló kódot még nem adták meg.
Az aktiváló kódot még nem adták meg. Adja meg az aktiváló kódot (a kód a
Condair képviselettől szerezhető be).
Hibás jel a PS4 bemeneti víznyomás-érzékelőtől!
A PS4 nyomásérzékelő nincs vagy nem Ellenőrizze/csatlakoztassa helyesen a
megfelelően van csatlakoztatva.
PS4 nyomásérzékelőt.
A PS4 nyomásérzékelő rosszul van Konfigurálja helyesen a PS4 nyomáskonfigurálva.
érzékelőt.
A PS4 nyomásérzékelő hibás.
Cserélje ki a PS4 nyomásérzékelőt.
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Kód
Figyelem
Hiba
–––
E59

60

Message
Sensor NozzPress

–––

E62

Nozzle Pressure

–––

E63

AgIon Broken

–––

E64

AgIon Shortcut

–––

E65

AgIon Test

–––

E66

Sterile filter

–––

E67

No pressure

–––

E70

Conduct. Sensor

–––

E71

Limite Permeate
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Információ
Lehetséges okok
Megoldás
Hibás jel a PS4 bemeneti fúvókanyomás-érzékelőtől!
A PS5 nyomásérzékelő nincs vagy nem Ellenőrizze/csatlakoztassa helyesen a
megfelelően van csatlakoztatva.
PS5 nyomásérzékelőt.
A PS5 nyomásérzékelő rosszul van Konfigurálja helyesen a PS5 nyomáskonfigurálva.
érzékelőt.
A PS5 nyomásérzékelő hibás.
Cserélje ki a PS5 nyomásérzékelőt.
A fúvókanyomás túl magas!
Rossz típusú fúvóka van felszerelve. Szereljen fel helyes típusú fúvókát.
A fúvókák eltömődtek.
Tisztítsa ki/cserélje ki a fúvókákat.
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
A max. fúvókanyomás túl magasra
van állítva.
képviselettel.
A permetezőkörök vagy a permetező- Csatlakoztassa helyesen a permeteszelepek sorrendje helytelen.
zőköröket.
A nyomásfokozó szivattyú nyomásVegye fel a kapcsolatot a Condair
csökkentő szelepe túl magas értékre képviselettel.
van állítva.
Nincs megfelelő áramerősség az ezüstkazettában!
Az ezüstkazetta kiürült vagy hibás.
Cserélje ki az ezüstkazettát.
Az ezüstkazetta elektromos áramelCsatlakoztassa megfelelően az
látása megszakadt.
ezüstkazettát.
A beszerelt ezüstkazetta túl kicsi.
Szereljen be megfelelő ezüstkazettát.
Az Ag panel hibás.
Cserélje ki az ezüstionizáló panelt.
Rövidzárlat az ezüstkazettában!
Az ezüstkazettában anyaghiba vagy
Cserélje ki az ezüstkazettát.
lemerülés miatt belső rövidzárlat van.
A napi ezüstionizálási teszt sikertelen volt.
Cserélje ki az ezüstkazettát.
Az ezüstkazettában nincs meg a
szükséges maximális áramerősség,
mert a kazetta elérte az élettartama
végét vagy rossz kazettatípus van
behelyezve.
A nyomás a steril szűrő után túl alacsony.
Eltömődött a szűrő.
Fertőtlenítse az RO-vízellátó vezetéket, és cserélje ki a steril szűrőt.
A steril szűrő utáni PS2 nyomáskap- Ellenőrizze/cserélje ki a PS2 nyomáscsoló hibás.
kapcsolót.
A PS5 nyomásérzékelő hibás.
Ellenőrizze/cserélje ki a PS5 nyomásérzékelőt.
A sűrített levegős öblítés opció légnyomása túl alacsony vagy nincs nyomás.
A nyomásszabályozó rosszul van
Állítsa be megfelelően a nyomásszabályozót (4...5 bar).
beállítva.
A sűrítettlevegő-ellátó vezeték Nyissa ki a sűrítettlevegő-ellátó vezeték
elzárószelepe zárva van.
elzárószelepét.
Az Y3 sűrített levegős öblítőszelep
Ellenőrizze/cserélje ki az Y3 sűrített
eltömődött vagy hibás.
levegős öblítőszelepet.
Érvénytelen jel a vezetőképesség-érzékelőtől.
A vezetőképesség-érzékelő le van
Csatlakoztassa helyesen a vezetőkécsatlakoztatva vagy a csatlakozókápesség-érzékelőt.
bel megszakadt.
A vezetőképesség-figyelés rosszul
Konfigurálja helyesen a vezetőképesvan konfigurálva.
ség-figyelést.
A vezetőképességi panel hibás.
Cserélje ki a vezetőképességi panelt.
A fordított ozmózisos rendszerből érkező tápvíz vezetőképessége túllépte az
alsó küszöbértéket. A légnedvesítés még működik.
A fordított ozmózisos rendszer hibás
Ellenőrizze/javítsa meg a fordított ozvagy rosszul van konfigurálva, vagy
mózisos rendszert.
szervizelés esedékes.
A vezetőképesség-érzékelő nem
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
megfelelően van beállítva.
képviselettel.

Kód
Figyelem
Hiba
–––
E72

–––

Message
Condu Permeate

E74

Keep Alive

E80

USB Logger

–––

E82

Driver Missing

–––

E84

Driver defective

–––

E85

Driver ID wrong

–––

E86

Driver
Incompatible

–––

E87

Local 24VSupply

–––

E88

Local 5V Supply

–––

E89

Local Ref Supply

–––

E91

Pressure Instable

Információ
Lehetséges okok
Megoldás
A fordított ozmózisos rendszerből érkező tápvíz vezetőképessége túllépte a
felső küszöbértéket. A légnedvesítés leállt.
A fordított ozmózisos rendszer ros�Állítsa be helyesen a fordított ozmóziszul van konfigurálva.
sos rendszert.
A fordított ozmózisos rendszer
Ellenőrizze/javítsa meg a fordított ozpermeátummembránja hibás vagy
mózisos rendszert.
szervizelés esedékes.
A vezetőképességi panel rosszul van Vegye fel a kapcsolatot a Condair
konfigurálva vagy hibás.
képviselettel.
A vezetőképesség-érzékelő szennye- Cserélje ki a vezetőképesség-érzézett vagy hibás (rövidzárlat).
kelőt.
A vezérlőpanel és a tápegységpanel között megszakadt a kommunikáció.
A tápegységpanel nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa
helyesen
a
tápegységpanelt.
Rossz tápegységpanel van beszerelve. Szerelje be és csatlakoztassa a megfelelő tápegységpanelt.
A tápegységpanel hibás.
Cserélje ki a tápegységpanelt.
USB-adatnaplózó hiba.
Az USB-adatnaplózó nincs csatlaEllenőrizze/cserélje ki az USB-adatkoztatva vagy hibás.
naplózót.
A tápegységpanellel megszakadt a kommunikáció.
Az
RS485
adatcsatorna
a Vegye fel a kapcsolatot a Condair
tápegységpanelhez megszakadt.
képviselettel.
Ismeretlen hiba a tápegységpanelen
A tápegységpanel hibás.
Cserélje ki a tápegységpanelt.
A tápegységpanel azonosítója helytelen.
Helytelen tápegységpanel van csatla- Vegye fel a kapcsolatot a Condair
koztatva vagy a SAB-cím hibás.
képviselettel.
A tápegységpanel verziója rossz.
A tápegységpanel verziója rossz.
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
képviselettel.
A helyi 24 V feszültség a tápegységpanelen az érvényes tartományon kívül
van.
Rövidzárlat a tápellátó modulban vagy Vegye fel a kapcsolatot a Condair
a tápellátó modul hibás.
képviselettel.
A helyi 5 V feszültség a tápegységpanelen az érvényes tartományon kívül
van.
Rövidzárlat a tápellátó modulban vagy Vegye fel a kapcsolatot a Condair
a tápellátó modul hibás.
képviselettel.
A helyi referenciafeszültség az érvényes tartományon kívül van.
Az egyenáramú tápellátás meghibá- Vegye fel a kapcsolatot a Condair
sodása vagy a tápellátó vezeték sza- képviselettel.
kadása.
A bemeneti víznyomás instabil.
A vízellátó vezeték elzárószelepe
Ellenőrizze/teljesen nyissa ki az
nincs teljesen nyitva.
elzárószelepet.
A fordított ozmózisos rendszer nyoEllenőrizze a fordított ozmózisos
mása túl alacsony.
rendszert.
A betápvezeték keresztmetszete túl
Szereljen be nagyobb keresztmetszetű
kicsi.
(min. ø10/12 mm) vízellátó vezetéket.
Eltömődött a steril szűrő.
Tisztítsa ki a steril szűrő házát, és
cserélje ki a szűrőbetétet.
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Kód
Figyelem
Hiba
–––
E93

62

Message
FC Error

–––

E94

FC Current

–––

E96

Per. 5V Supply

–––

E97

Ext. 24V Supply

–––

E98

Ext. 10V Supply

–––

DO Yx
(pl. DO Y5)

–––

E100
–
E107
E110

–––

E111

Y4

–––

E113

Y3

Hibaelhárítás

DO Y10

Információ
Lehetséges okok
Megoldás
A frekvenciakonverter felügyelete kioldott.
A frekvenciakonverter túlterhelt,
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
túl forró vagy a túláram-felügyelet
képviselettel.
kioldott. Ellenőrizze a hibakódot a
frekvenciakonverteren.
A tápegységpanel “F1” biztosítéka
Cserélje ki a tápegységpanel “F1”
hibás.
biztosítékát.
A nyomásfokozó szivattyú nyomásVegye fel a kapcsolatot a Condair
csökkentő szelepe túl magas értékre képviselettel.
van állítva.
A frekvenciakonverter áramerőssége túl magas.
A nyomásfokozó szivattyú vagy a
Cserélje ki a nyomásfokozó szivattyút
szivattyúmotor blokkolva van.
vagy a szivattyúmotort.
A frekvenciakonverter vagy -szabáEllenőrizze a beállításokat, és konfilyozó rosszul van konfigurálva.
gurálja őket helyesen, ha szükséges.
A permetezőkör szelepei eltömődtek
Ellenőrizze/cserélje ki a permetezővagy hibásak.
kör szelepeit.
A fúvókák vagy a permetezőkör
Ellenőrizze/tisztítsa meg/cserélje ki a
vezetékei eltömődtek.
fúvókákat vagy a permetezőkör vezetékeit.
A nyomásfokozó szivattyú nyomásVegye fel a kapcsolatot a Condair
csökkentő szelepe túl magas értékre képviselettel.
van állítva.
A periféria 5 V feszültsége az érvényes tartományon kívül van.
Az 5 V feszültség megszakadt.
Ellenőrizze a vezetékezést.
A tápegységpanel “F2” biztosítéka
Cserélje ki a tápegységpanel “F2”
hibás.
biztosítékát.
Túlterhelés a külső csatlakozón.
Válassza le a terhelést az X16 csatlakozón.
Túlterhelés hibás nyomásérzékelő Cserélje ki a nyomásérzékelőt.
miatt.
Külső 24 V tápellátás hiba. A feszültség túl magas vagy túl alacsony.
A tápegységpanel “F2” biztosítéka
Cserélje ki a tápegységpanel “F2”
hibás.
biztosítékát.
Rövidzárlat a külső csatlakozón.
Szüntesse meg a rövidzárlatot.
Túlterhelés a külső csatlakozón.
Válassza le a terhelést az X16 csatlakozón.
Külső 10 V tápellátás hiba. A feszültség túl magas vagy túl alacsony.
A tápegységpanel “F2” biztosítéka
Cserélje ki a tápegységpanel “F2”
hibás.
biztosítékát.
Rövidzárlat a külső csatlakozón.
Szüntesse meg a rövidzárlatot.
Túlterhelés a külső csatlakozón.
Válassza le a terhelést az X16 csatlakozón.
Hiba a megfelelő permetezőszelepen (Y5–Y9).
A permetezőszelep nincs csatlakoztat- Csatlakoztassa helyesen a permetezőva vagy a tekercs hibás.
szelepet vagy cserélje ki a tekercset.
Hiba az Y10 leeresztőszelepen.
A leeresztőszelep nincs csatlakoztatva Csatlakoztassa
helyesen
a
vagy a tekercs hibás.
leeresztőszelepet vagy cserélje ki a
tekercset.
Hiba az Y4 külső opcionális vízellátó öblítőszelepen.
A vízellátó öblítőszelep nincs csatla- Csatlakoztassa helyesen a vízellátó
koztatva vagy a tekercs hibás.
szelepet vagy cserélje ki a tekercset.
Hiba az Y3 opcionális levegős öblítőszelepen.
A sűrített levegős öblítőszelep nincs Csatlakoztassa helyesen a sűrített
csatlakoztatva vagy a tekercs hibás.
levegős öblítőszelepet vagy cserélje
ki a tekercset.

7.3

Kijelzés nélküli meghibásodások
A következő táblázat a hibaüzenetet nem okozó meghibásodásokat tartalmazza az okokra utaló hibajelenségekkel, valamint a hiba forrásának megszüntetésére vonatkozó megjegyzésekkel együtt.
Meghibásodás
Maradékvíz a szellőzőcsatornának a víztálcán kívül
eső részén.

A Condair DL folyamatosan párásít.

Ok
Rosszul felszerelt vagy hibás tömítések
A kerámialapok rosszul vannak beszerelve, vagy eltörtek a kerámialapok.
A levegő sebessége a csatornában túl
nagy (nyomásfokozó szivattyú nélküli
rendszerek >3,0 m/s, nyomásfokozó szivattyúval szerelt rendszerek
>4 m/s).
A páratartalom névleges értéke túl
magas.
A környezeti páratartalom túl alacsony.
A belső vezérlő annak ellenére aktiválódott, hogy külső vezérlő van csatlakoztatva.
Nem stabil a vezérlőjel.

A permetezőszelepek
folyamatosan ki-be kapcsolnak.
Nem érhető el a maximális A kapacitáskorlátozás aktív.
párásítási teljesítmény
A rendszert rosszul méretezték (elégtelen a kapacitása).
A nyomásfokozó szivattyú meghibásodott (elégtelen a permeátumnyomás)
A nyomásfokozó szivattyú nyomáscsökkentő szelepe rosszul van
beállítva.
A nyomásfokozó szivattyú A kapacitáskorlátozás aktiválódott.
túl későn vagy egyáltalán
nem indul el
A nyomásfokozó szivattyú nincs aktiválva.
Lágyindítás funkció végrehajtása van
folyamatban.
Az Y5 permetezőszelep és/vagy az
Az Y5 permetezőszelep
(1. fokozat) és/vagy az Y6 Y6 permetezőszelep és/vagy az Y7
permetezőszelep (2. foko- permetezőszelep hibás.
zat) és/vagy az Y7 perA kapacitáskorlátozás aktív.
metezőszelep (3. fokozat)
nem nyílik ki
Az Y8 permetezőszelep és/vagy az
Az Y8 permetezőszelep
Y9 permetezőszelep hibás vagy nincs
és/vagy az Y9 permetezőszelep (2. fokozat) nem aktiválva a vezérlőrendszerben.
nyílik ki, még 100% légRossz fokozatvezérlés (7 lépés a 15
nedvesítési igény mellett
lépés helyett)
sem.
A légnedvesítő körülbelül Az ezüstionizálás meghibásodott vagy
kiürült. A kapacitásszámláló lejárt.
egy hét működés után
automatikusan leáll.

Megoldás
Szerelje fel az előírt módon vagy szükség szerint cserélje ki a tömítéseket
Szerelje fel megfelelően vagy cserélje
ki a kerámialapokat.
Ha lehet, csökkentse a levegő sebességét a csatornában, vagy szereljen
be nyomásfokozó szivattyút (előtte
kérje ki a Condair képviselet véleményét).
Állítsa be helyesen a névleges értéket.
Várjon.
Deaktiválja a belső vezérlőt.

Ellenőrizze és szükség szerint módosítsa a vezérlőegység beállításait.
Deaktiválja a kapacitáskorlátozást
(állítsa a következőre: 100%).
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
képviselettel.
Cserélje ki a nyomásfokozó szivattyút.
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
képviselettel.
Deaktiválja a kapacitáskorlátozást
(állítsa a következőre: 100%).
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
képviselettel.
Várja meg amíg a beállított idő eltelik,
és a lágyindítás funkció kikapcsol.
Cserélje ki a permetezőszelepeket.

Deaktiválja a kapacitáskorlátozást
(állítsa a következőre: 100%).
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
képviselettel.
Vegye fel a kapcsolatot a Condair
képviselettel.
Cserélje ki az ezüstionizáló kazettát,
és nullázza a kapacitásszámlálót.

Hibaelhárítás
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7.4

Megjegyzések a meghibásodások elhárításával kapcsolatosan
–

A meghibásodások elhárításához helyezze üzemen kívül a Condair DL adiabatikus légnedvesítő
rendszert a megfelelő fejezetben leírtak szerint (lásd: 4.5 – A rendszer üzemen kívül helyezése), és
válassza le a hálózatról.
VESZÉLY!
Ügyeljen rá, hogy a vezérlőegység le legyen választva az elektromos hálózatról (ellenőrizze fázisceruzával), és a vízellátó vezeték elzárószelepe el legyen zárva.

–

A meghibásodások elhárítását csak szakképzett és tapasztalt szakemberek végezhetik.
Az elektromos rendszerrel kapcsolatos meghibásodásokat (pl. a memóriavédő elem cseréje, biztosítékok cseréje) csak arra felhatalmazott személy javíthatja.
VIGYÁZAT!
Az elektronikus alkatrészek érzékenyek az elektrosztatikus kisülésre. A vezérlőegység javításakor az elektronikus alkatrészek károsodásának elkerülésére megfelelő óvintézkedéseket (ESD
védelem) kell alkalmazni.

–
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A nyomásfokozó szivattyún javítási munkálatokat csak a Condair képviselet végezhet.
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7.5

A biztosítékok és a memóriavédő elem cseréje a vezérlőegységben
A vezérlőegység biztosítékait csak arra felhatalmazott személy (pl. villanyszerelő) cserélheti.
A vezérlőegység biztosítékait csak a lenti specifikációknak megfelelő, az előírt névleges kapacitással
rendelkező biztosítékokra cserélje.
Ne használjon felújított biztosítékokat. Ne zárja rövidre a biztosítéktartót.
A biztosítékok és a memóriavédő elem cseréjéhez a következőképpen járjon el:
1. Válassza le a vezérlőegységet az elektromos hálózatról az elektromos megszakító kikapcsolásával
és reteszelésével a véletlen bekapcsolás megakadályozására.
2. Oldja ki a vezérlőegység elülső fedelének csavarját, majd szerelje le az első fedelet.
3. Óvatosan emelje le a vezérlőpanel szerelvényét a keretről, fordítsa el 90°-kal jobbra, majd rögzítse
újra a kerethez.
4. Cserélje ki a kívánt biztosítékot vagy a memóriavédő elemet.
VESZÉLY!
Az “F1” biztosíték érintésvédelmét a biztosíték cseréje után kötelezően át kell helyezni.
5. Helyezze vissza az elülső panelt a vezérlőegységre, és rögzítse a csavarral.
6. Kapcsolja vissza a vezérlőt a elektromos hálózatra az elektromos megszakító bekapcsolásával.

F2= 630 mA, késleltetett

Memóriavédő elem, 3 V (CR 2032)

F1= 6,3 A, késleltetett

Érintésvédelem

Hibaelhárítás
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7.6

A hibajelzés törlése
A hibajelzés (piros LED világít, “Stop” üzemállapot kijelzés) visszaállításához:
1. Válassza le a vezérlőegységet az elektromos hálózatról a <Vezérlőegység be/ki> kapcsolóval (a
vezérlőegység alján található).
2. Várjon kb. 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza a vezérlőegységet a hálózatra a <Vezérlőegység
be/ki> kapcsolóval.
Megjegyzés: Ha a hiba nem szűnt meg, a hibajelzés rövid időn belül újra megjelenik.
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Üzemen kívül helyezés/kiselejtezés

8.1

Üzemen kívül helyezés
Ha a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert ki kell cserélni vagy már nincs szükség légnedvesítő
rendszerre, járjon el a következőképpen:
1. Helyezze üzemen kívül a Condair DL adiabatikus légnedvesítő rendszert a megfelelő fejezetben
leírtak szerint: 4.5 – A rendszer üzemen kívül helyezése.
2. A rendszer részegségeit képzett szerviztechnikus szerelje le.

8.2

Kiselejtezés/újrahasznosítás
A már nem használt részegységeket tilos a háztartási hulladékba dobni. Az egyes részegységeket a
helyi előírásoknak megfelelően, hivatalos gyűjtőpontban kell leadni.
Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatósággal vagy a helyi Condair képviselettel.
Köszönjük, hogy hozzájárul a környezet védelméhez.

Üzemen kívül helyezés/kiselejtezés
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9

Termék specifikációk

9.1

Műszaki adatok
Condair DL
A típus
(nyomásfokozó szivattyúval)

B típus
(nyomásfokozó szivattyú nélkül)

Méretek/tömeg
Beépítési hossz a légkezelőben/szellőzőcsatornában (min.–max.)

600–900 mm 1)

Szélesség, légkezelő/szellőzőcsatorna
(min.–max.)

450–4200 mm 2)

Magasság, légkezelő/szellőzőcsatorna
(min.–max.)

450–4000 mm 2)

Méretek, központi egység, MxSZxM

800 x 500 x 250 mm

Tömeg, központi egység

kb. 50 kg

Méretek, vezérlőegység, MxSZxM

450 x 315 x 190 mm

Tömeg, vezérlőegység

kb. 20 kg

Utópárologtató egység nedves tömege

kb. 55 kg/m2 párásító terület

Utópárologtató egység száraz tömege

kb. 40 kg/m2 párásító terület

Hidraulika
Párásítási teljesítmény

10 ... 1000 l/h 3)

10 ... 1000 l/h 3)

Fúvókanyomás

3 ... 7 bar

Fúvókaméretek

5 (1,5, 2,5, 3, 4, 5 l/h 4 bar nyomáson)

Permetezőkör szelepek

3/2 utas NO (normál állapotban nyitott)

Elektromos jellemzők
Vezérlőegység tápellátás/áramerősség
Nyomásfokozó szivattyú motorja
Nyomásfokozó szivattyú
motorteljesítménye

200 ... 240 VAC / 50..60 Hz, max. 6 A
frekvenciakonverterrel

–––

kb. 10 VA per
10 kg/h permetezési teljesítmény

–––

Mágnesszelepek feszültsége (Y5-Y10)
Frekvenciakonverter
Vezérlőjelek
Szabályozási pontosság 4)
Lépések száma (páratartalom-szabályozás)

24 V DC
Igen

Nem

0–20 VDC, 0–10 VDC, 0–8,25 VDC, 1–5 VDC, 0–5 VDC, 0–1 VDC, 0–20 mA,
4–20 mA
7 lépéses: ±3%rh, és 15 lépéses:
±2%rh

7 lépéses: ±4%rh, és 15 lépéses:
±3%rh

7 lépés (3 permetezőkör) és 15 lépéses, 30 kg/h-tól (4 permetezőkör)

Zajszint
Zajszint

kb. 51 dB(A)

kb. 41 dB(A)

Higiénia
“Hygieneplus” ezüstionizáló kazetta

Igen

Steril szűrő

Igen

Kommunikáció
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Távműködtető és hibajelző panel

Igen

Modbus

Igen

BACnet

Igen

Termék specifikációk

Condair DL
A típus
(nyomásfokozó szivattyúval)

B típus
(nyomásfokozó szivattyú nélkül)

Interfészek
Ethernet

Igen

RS 485

Igen

Levegő
Nyomásesés (2 m/s)

kb. 40 Pa

Max. levegősebesség

3 m/s (nyomásfokozó nélkül), 4 m/s (nyomásfokozóval)

Légszűrő minősége a légnedvesítő
egység előtt
Max. ajánlott levegő-hőmérséklet

F7 (EU7) vagy jobb
60°C (a légnedvesítő egység előtt) 5)

Víz
Víz betápcsatlakozó

ø12 mm dugaszos csatlakozó vagy G 1/2" menetes adapter (mellékelve)

Vízlefolyó csatlakozó

ø10 mm tömlőcsatlakozás (a vízsugárszivattyún a központi egységben)

Engedélyezett víz tápnyomás
Engedélyezett vízhőmérséklet
A vízminőségre vonatkozó követelmények
RO-víz figyelése

üzemi nyomás 3 ... 7 bar

üzemi nyomás 3 ... 7 bar
max. 45 °C

teljesen demineralizált víz fordított ozmózisos rendszerből 0,5...15 µS/cm vezetőképességgel (adalékanyagok nélkül), max. 100 cfu/ml
min. nyomás, max. nyomás, nyomás a steril szűrő után, vezetőképesség

Védelmi osztály
Vezérlőegység

IP22

Központi egység

IP22

Tanúsítványok
Tanúsítványok
1)
2)
3)
4)

5)

9.2

CE, DGUV, EAC

Kérésre nagyobb beépítési hosszal is szállítható
Kérésre nagyobb beépítési méretekkel is szállítható
Kérésre kisebb és nagyobb teljesítményekkel is szállítható
A névleges szabályozási pontosság nem mindig érhető el, mert különböző tényezők (hőmérséklet-szabályozás, víz újrafelhasználás, visszacsapó szelepek stb.) hatással lehetnek a pontosságra.
Kérésre magasabb hőmérséklet-specifikációval is szállítható

Opciók
Condair DL
A típus
(nyomásfokozó szivattyúval)

B típus
(nyomásfokozó szivattyú nélkül)

Opciók
Szivárgásfigyelés

x

Sűrített levegős öblítés csatlakozókészlet

x

BMS interfész panel (LonWorks vagy BACnet)

x

Rögzítőkeret a központi egységhez és a
vezérlőegységhez

x

Fertőtlenítő rendszer csatlakozókészlet

x

Termék specifikációk
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10

Függelék

10.1

CE megfelelőségi nyilatkozat

Függelék

Függelék
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F3

1 2 3

M1

L1 L2 L3 PE
M
3~

1 2 3

Z

Z

U V W PE

U1

Rápattintható
ferritgyűrű:
Kétszer vezesse
át a vezetékeket
a rápattintható
ferritgyűrű
furatán

Q

S3

Magas szivárgó áram!
Csatlakoztasson 2x
földelővezetéket

PE PE L N

SF

N

L1

L N

N

L1

H

PS4

Y3
PS5

Y4

PS2 P<

Y1

S1

Y10

F2 (630 mAT)

Központi egység

B5

B6

B7

Ne alkalmazzon külső
feszültséget a K1-en
keresztül!

K1

X1

X2

X3

X17

B1

X12

X18

T1

X11

X10

X19
X4

X20

F1 (6.3 AT)

X9

X8

Y5
Y6
Y7
Y8
Y9

X5

X6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Error Service Running Unit On

X7

PE
N/GND
L/24V P

Vezérlőegység

GND
LEVEL/T
PS3
PS2
PS1
24V P

GND
24V P

M2
B3

GND
24V P
24V P
24V SCA
24V SCB

AG+
AG–
GND
GND
GND
24V 1
24V 2
24V 3

Cnd W1
Cnd W2
Tmp W1
Tmp W2
GND
SC1
SC2

PE
PE
PMP N
PMP L
PE
UV–
UV+
PE
DOSP–
DOSP+
Y3
Y4
Y11
24V P

GND
PS4
PS5
24V P
5V P

K2

A1

J1

A3

J3

B2

S2

A2

3V
CR2032

B4

Y

– +

24V+
GND

–
+
GND

–
+
GND

–
+
GND

RJ45

J4

SD

Analóg vezérlővagy érzékelőjel

Külső tápfeszültség
10 V/24 V max. 300 mA
(JP4=24 V, JP5= 10 V)

BAT

J7

LS1-LS4

Vezérlőpanel

Ne alkalmazzon külső
feszültséget az S2-n
keresztül!

24/10 V
TMP
HUM
GND
24V E
Enable

D–
D+
GND

D–
D+
GND

24V E
24V E
GND
GND

Tápegységpanel

GND
24V IC

JP5: 10V
JP4: 24V

24V P
ERR FQ
EN FQ1
EN FQ2
GND
FQ+

Y2
Y1
Y10
Y9
Y8
Y7
Y6
Y5

24V E
LVL DP
24V E
CS1
24V E
LEAK
24V E
GND
X13
X14
JP/TR
X15.2 X15.1
X16

M

LS1

RJ45
Etnernet

Condair DL kapcsolási rajz

J14

J12

J10

J6

J2

J14

J12

J10

J6

LinkUp
RS485

10.2

BMS
RS485

Y4
Y5-9
Y10
Z

T1
U1
Y1
Y3

SF

S2
S3

LS1
LS2-4
M1
M2
PS2
PS4
PS5
Q
S1

K2

K1

JP/TR

JP5

JP4

J7

J4

J3

A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
F1
F2
F3
H
J1

Tápegységpanel
Vezérlőpanel (CPU) kijelzővel
Ezüstionizálás
Vezetőképesség-mérő panel
Vezetőképesség-érzékelő
Szintérzékelő, fertőtlenítő szivattyú (opció)
Igény vagy nedvesség jel
Ventilátorreteszelés
Felső határérték, nedvességszabályozó
Levegőellátó kapcsoló
Biztosíték, 230 V betáp
Biztosíték, 10 V / 24 V betáp
Biztosíték, tápellátás 10AT
Távműködtető és hibajelző panel
Áthidalás, ha nincs külső engedélyező csatlakozás bekötve
Áthidalás, ha nincs csatlakoztatva monitorozó
eszköz az SC1-hez és SC2-höz
Áthidalás a Modbus hálózat lezáró ellenállásának aktiválásához (az áthidalásnak akkor
kell csatlakoztatva lennie, ha a Condair DL az
utolsó egység a Modbus hálózaton)
Áthidalás csatlakoztatva: Modbus kommunikáció RS 485 interfészen keresztül (J6)
Áthidalás csatlakoztatva = 24 V az X16-on,
JP5 – nincs áthidalás!
Áthidalás csatlakoztatva = 10 V az X16-on,
JP4 – nincs áthidalás!
Áthidalás csatlakoztatva az utolsó
tápegységpanelhez
Külső biztonsági lánc
Ne alkalmazzon külső feszültséget a K1-en
Külső öblítés érintkező vagy sűrített levegős
öblítés indítása (opció)
Szivárgásfigyelés vezérlése
Padlóérzékelők a szivárgásfigyeléshez, max. 3
Nyomásfokozó szivattyú (csak A típus)
Fertőtlenítő szivattyú (opció)
Nyomáskapcsoló (steril szűrő)
Nyomásérzékelő, bemeneti nyomás
Nyomásérzékelő, fúvókanyomás
Elektromos megszakító (mellékelve)
<Légnedvesítés be/ki> kapcsoló (a vezérlőegység elülső panelje alatt található)
Külső engedélyező érintkező, légnedvesítés
<Vezérlőegység be/ki> kapcsoló (a vezérlőegység alsó lemeze alatt található)
Rápattintható ferritgyűrű a tápellátáshoz, kétszer vezesse át a vezetékeket a rápattintható
ferritgyűrű furatán
Vezérlőpanel, ezüstionizálás
Frekvenciakonverter (csak A típus)
Biztonsági szelep bemenet
Sűrített levegős öblítőszelep a sűrített levegős
öblítéshez (opció)
Külső vízellátás öblítőszelep (opció)
Permetezőszelepek
Leeresztőszelep
ESD kábeltömítések, itt vezesse ki a kábelvezető
karmantyút

Jelmagyarázat

Analog
Input

PE U V W

1 2 3

X6
16 purple
17 pink / brown
18 white / blue

X5
13 red
14 grey/brown
14a white/pink
15 black

X4
6 white
7 brown
8 green
9 yellow
10 grey
11 pink
12 blue

X3
1 brown/green
1 white/yellow
2 grey/pink
2 red/blue
2 white/green
3 yellow/brown
4 white/grey

Wire colors

brown

L1'

N’

Closed
if ok

N L1

L1

N

brown

double insulated

H

Current
Sensor
UV

A2

A1

14

X8
Caution:
Replace fuse
and reinstall
protective cap

F1

Air Pressure
Valve

13

Line Drain
Valve
(Option)

Y4

Y3

PS2
Pressure
switch ﬁlter

16

14

18 17

X6

14a

15

X5

X19

12 11
10 9

Inlet Valve

Y10 Drain Valve

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

X9

X10

Y1

8

X4

Switch
Front panel

Fuses:
F1 = 6.3AT
110 39 01
F2 = 630mAT

Input
230V

Inlet Pressure
Sensor PS4
0.5-4V

Remote operating and fault indication board

Current
Sensor
Pump

X7

11

P<

- Fuse F1 replace
- Install protect. cap
- Jumper to 10V

Preparation
Driver board

1 GND
2 0-10V
4

yellow
grey

EMV
Cable
Glands

brown

PE
GND

41
42

PE
LEVEL/T

blue

PS3

1 2 3

PE

PS2

PE,L1,L2,L3

PMP N

blue
brown
PMP L

Desinfection
Pump
(Option)

UV –

PS1

Motor
with
Pump
3x230V

UV +

24V P

M
3~

PE
Y3

PS4

Reactor
Coil
(Option)

DOSP –
Y4

9 (<-- +24V)
10
11 (enable)
12 (forward)
13

green

DOSP +
Y11

pink
white

PE
24V P

PS5

blue
brown
L/24VP
Y1

GND
white
Y9

7

6

Nozzle Press.
Sensor PS5
0.5-4V

Safety
Chain

4

Level Sensor
Disinfection
(Option)

3

X3

X2
24V,1-3

X20

X11

2

X18

X2

Shield

-V
-V
PE
AC N
230V L

24V +V
DC +V

X17

B1

Air Pressure
Cleaning

Conductivity
Water Temp.

X1

Safety
Chain

orange

230V
230V

yellow / green

brown

brown

Power Supply
L = brown
N = blue
PE linked with -V

1

T1
Ag-Ion

X12
F2

CS1

Condair DL kapcsolási rajz

Y10

24V P
brown
Y7

N/GND
Y2

Step Valves

Y6

EN FQ1
GND

yellow, A
white –
brown +
GND
Y5

FQ +

white
grey
yellow
green
SW IN
24V P
LED
24V P
Y8

green, A
grey –
pink +
24V P
AIRT
24V P

GND
GND

5V P
SHIELD
24V P

24V P
24V SCA

GND

10.3

GND

ERR FQ

24V SCB

EN FQ2
white Ag+

LVL DP
Cnd W1

N’

L’

white
TMP

Line Filter
L = brown
N = blue

Enable

24V E

GND

HUM

N

L

brown
GND
24V IC

34
A2

SD

3V
Battery

J7

CPU

A1

22

14

12

RJ45

+
GND
GND
+24V

–

+
GND

–

+
GND

–

N

L1

N

L1

L1 N

J10

J6

EMC Ferrit
2 Windings

J14

J12

RS 485

Sensor 2
Cut 1 cable
bridge

Sensor 1
Cut 2 cable
bridges

grey
yellow
green
brown
white

J2

Supply 230V Driverboard

Ethernet

J4

Memorycard

IC

31 11

+

21

– 24
32

orange Enable

green
GND

24/10V

grey
yellow
D+

SD-Card
257 02 74

D–

GND

D+

D–

GND

GND

24V E

24V E

Leak Monitoring
(Option)

brown
+24V
brown

white
GND
green

pimk
brown
pimk
white
brown
green
yellow
grey
GND
brown Ag–

GND

white

24V 1

LEAK

Tmp W2

SilverIonisation

Conductivity
sensor

yellow

brown
white

white
brown
green
24V E

GND

24V E
24V 2

yellow
24V 3

24V E
Cnd W2

green
SC 1

24V E

Tmp W1
SC 2

X13
X14
X15.1
X15.2
Set JP5=10V
Jumper JP4=24V
X16

green

Függelék
L1
N

External Main Switch

brown
white

72

Megjegyzések

Megjegyzések

Condair Kft.
Fehérvári út 44, 1119 Budapest, Hungary
Phone +36 1 382 45 80, Fax +36 1 382 45 77, www.condair.hu

